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Britai, Fraik^ai ir Bušai Pasirašė Sutarti
KITI PRANEŠIMAI SAKO, KAD SUTARTIS 

RAŠOMA
Maskvon vyks britų ir franeuzų 

karinė misija
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 26. — Paryžiaus parlamen
tiniuose rateliuose trečiadienį 
ėjo kalbos, kad Francuzija, 
Britanija ir Rusija pasirašė 
Maskvoje anti-agresijos susita
rimą.

Kiti pranešimai, gauti Pary
žiuje, sako, kad rusų-britų-fran- 
euzų derybos karinei sutarčiai 
padaryti priėjo tokią stadiją, 
jogei sutarties projektas jau 
rašomas.

Trečiadienį taipgi paskelbta, 
kad į ateinančias dešimtį die
nų Maskvon išvyks Britanijos

Reikalauja sudaryti 
armijos vyriausybę

Ispanijoj
IIENDAYE, Francuzija, lie- 

pos 26. — Pranešama, kad pe
reitą antradienį generolas Quei- 
po de Llano turėjo pasikalbė
jimą su Ispanijos diktatorium 
Franco. De Llano reikalavęs, 
kad iš valdžios butų pašalinti 
falangistai (Ispanijos fąšistail 
ir kad valdžia butų sudaryta 
iš karininkų. Ypatingai jis rei
kalavęs pašalinti vidaus reika
lų ministerį Ramon Serrano 
Suner, Franco žentą, kuris yra 
Ispanijos fašistų vadas.

De Llano kalbėjęs savo ir 
kitų karininkų vardu.

Naciams trūksta me
talo ir darbininkų
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 26. — Feldmaršalas Wil- 
helm Goering, Vokietijos ke
turių metų plano direktorius, 
paskelbė, kad rugpiučio 1 die
ną prasidės naujas vajus ge
ležies laužui rinkti. Vokietijai, 
mat, stinga metalų.

Tačiau trūksta jai ir darbi
ninkų. P-nia Gertrude Scholtz- 
Klink atsišaukė į Vokietijos 
moteris, ragindama jas ųkių ir 
kitokius darbus dirbti, nes vy
rų darbo šaliai neištenka.

14 britų sužeista eks
plozijoje

LONDONAS, Anglija, liepos 
26. — Trečiadienį kilo eksplo
zija King’s Crossway tunelio 
stoty. Sužeista keturiolika ar 
daugiau asmenų. Dėl eksplozi
jos kaltinami airiai teroristai. 
Kitos žinios sako, kad užmuš
tas 1 asmuo, o sužeista 22.

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

Bendrai giedra; vėsiau po
piet; lengvi ir vidutinio stip
rumo pietų vakarų vėjai, pasi- 
keičią į šiaurės vėjus; saulė te
ka 5:36 v. r., leidžiasi 8:16 
vai. vak.

ir Francuzijos armijų misijos. 
Šitie pasiuntiniai atstovaus 
abiejų šalių armijas ir jurų bei 
oro laivynus. Britų misijai vei
kiausia vadovausiąs laivyno ad
mirolas, o Francuzijos — ge
nerolas, gal būt franeuzų karo 
jėgų vyriausias komanduotojas 
Gamelin. Francuzijos ir Brita
nijos karininkai tarsis su Ru
sijos kariuomenės vadais.

Londone laukta, kad prem
jeras Chamberlain padarys pra
nešimą parlamentui apie dery 
bų su rusais progresą trečia
dienį popiet.

Pašaukė tarnybon 
Japonijos laivyno 

rezervus
TOKIO, Japonija, liepos 26. 

—Japonijos admiralitetas pa
šaukė tarnybon kai kuriuos lai
vyno rezervus. Busiąs sudary
tas naujas karo laivyno eskad
ronas.

Laivyno vadovybė neprane
šė, kiek rezervų tarnybon pa
šaukta. Tačiau yra žinoma, 
kad reguliarioje Japonijos lai
vyno tarnyboje yra 100,000 vy
rų, o rezervų laivynas priskai
to 175,000 vyrų.

Manevrai šįmet busią dides
ni nei pereitais keliais metais. 
Manevrų sritys — šiaurės van
denyse. Atsižvelgiama į tai, kad 
eina rusų ir japonų ginčas Sa
chaline.

Japonų taktika apibudinama 
taip: dabar, kai Britanija ma
tomai nusilenkia japonams Ki
nijoje, jie ima kreipti daugiau 
dėmesio į rusus.

Valdininkas turi ra
šyti laišką šuniui
BALTIMORE, Md„ liepos 

26. — P-nia Mary R. Herman, 
mirdama paliko savo šuniui 
Flossie $2,000. Maryland val
stijos įstatymas reikalauja, kad’ 
palikimų registruotojas painfor
muotų paveldėtoją registruotu 
laišku apie palikimą.

Pildydamas įstatymą, regis
truotojas gali parašyti laišką 
ir šuniui. Bet ve kur bėda: 
Flossie tur būt nemoka skai
tyti. /

O ir paštas reikalaus, kad 
Flossie pasirašytų, jogei gavo 
registruotą laišką.

Išteisino daktarų 
sąjungą

WASHINGTON,’ D. C., lie 
pos 26. — 1938 metais fede
ralinė grand jury apkaltino 
Amerikos Daktarų Sąjungą nu
sižengus Shermano prieštrusti- 
niam įstatymui. Federalinis dis- 
trikto teismas šitoje byloje 
trečiadienį paskelbė sprendimą. 
Sprendimas sako, kad Ameri
kos Daktarų Sąjunga neužsi
ima bizniu ir todėl Shermano 
įstatymas jai nepritaikomas.

Mano, Amerikos lėk
tuvai esą taip geri, 

kaip ir Europos 
r

VVASHINGTON, D. C., lie
pos 2'6. — Jungt. Valstijų ka
rininkai reiškia nuomonę, kad 
Amerikos karo lėktuvai esą nė 
kiek neprastesni ’ už Europos 
lėktuvus. Kai kurię Jungt. Val- 
stijų sunkieji bombonešiai ne
pajėgia išvystyti tokio greitu
mo, kokį išvysto Vokietijos ir 
Italijos bombonešiai. Bet pasku
tiniuoju laiku Jungt. Valstijos 
baigia statyti naujus lėktuvus, 
kurie yra daug greitesni nei 
senesnieji.

Miestelis idumba C- 
į kasyklą

HAILEYVILLE, Okla., lie
pos 26. — šitas miestelis yra 
pastatytas ant anglių kasyklos, 
kuri operavo prieš r30 metų. 
1925 metais įdubo vieta, ku
rioje buvo pastatytas Y.M.C.A. 
trobėsis ir miesto salė. Pereitą 
antradienį vėl įdubo 40 pėdų 
ilgio ir 25 pėdų platumo gat
vės dalis. Paslinko žemyn baž 
nyčios laiptai ir pati bažnyčia 
kiek pasviro.

Kasykla po žeme yra užlie
ta vandens. Ji negili — vidu
tiniškai lik penkių pėdų. Ta
čiau ir penkių pėdų žemės įdu
bimas gali miesteliui didelės 
žalos padaryti.

Hillman priešingas 
Darbo Santykių Ak

to pakeitimui
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 26. —: Trečiadienį kongre
so komitetui liudijo Sidney 
Hillman, ‘ kriaučių amalgamėtų 
unijos prezidentas. Jisai nuro
dė, kad Darbo Santykių Akto 
pakeitimo nereikalauja tie sam
dytojai ir tos kompanijos, ku
rie turi padarę sutartis su uni
jomis. Jisai argumentavo, kad 
Aktą pakeisti reikalauja sam
dytojai, kurie visą laiką kovo
ja unijas. Hillman įspėjo, kad 
Aktą susilpninus prasidės ata
kos prieš organizuotus darbi
ninkus, o dėl to darbininkų ir 
samdytojų santykiai ne page
rės, bet dar labiau paaštrės.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Po verslininkų 

didžiojo kongreso, kuris įvyko 
liepos 9 d. Palangoje, verslinin
kų atstovai: “Verslo” ir “Ama
tininko” redaktorius Alb. Brie
dis, amatų mokyklos mokyto
jas J. Valęntukonis, Kauno 
verslininkų skyriaus pirminin
kas Dr. J. JKaškelis vyksta į 
Ameriką, kur aplankys tenykš
čius lietuvius prekybininkus, 
pramonininkus ir amatininkus. 
Amerikoje jie išbus du mėne
sius laiko.

KAUNAS. — Liepos 5 d. 
Nemune ties Vilkija žvejai su
gavo 122 kg svorio pustrečio 
metro ilgio brangią žuvį oset- 
nina, kurią, pardavė vienam 
Kauno restoranui už 700 Lt. 
Restoranininkas žuvyje rado 12 
kg juodosios ikros (caviar).

KAUNAS. — 1940 m. Hel
sinkyje įvyks pasaulinė sporto 
olimpijada. Numatoma, kad 
tais metais per Lietuvą į Suo
miją pravažiuos labai daug pa
saulinės olimpijados dalyvių.

KAUNAS. — Nustatyti ir 
paskelbti šaulių moterų parei
gos ženklai. Jie yra trijų rųšių 
ir trijų spalvų — auksinės, si
dabrinės ir bronzinės ir pritai
kyti visoms pareigūnėms, žen
klai nešiojami uniforminės suk
nelės apikaklės kampuose. Be 
to, nustatyti stažo ženklai šau
lėms moterims išbuvusiems 
Šaulių Sąjungoje 5, 10, 20 ir 
25 m.

VILNIUS. — Vilniuje stei
giama Vilniaus Lietuvių Kata
likų moterų draugija. Jos sta
tutas jau paruoštas ir įteiktas 
administracinės valdžios įstai
goms patvirtinti liepos 6 dieną.

Japonai krato kinus 
it svetimšalius

Kinijoje
HONG KONG, Kinija, Įiepos 

26. — Japonai krato taip sve
timšalius, kaip ir kinus, kurie 
eina į svetimšalių koncesiją 
Shameen, prie Kantono, arba 
išeina iš jos. Tačiau japdnai 
aiškina, kad tai nėra blokada.

Vienas nušautas, še
ši sužeisti darbinin

kų muštynėse
MILLESBURG, Ind., liepos’ 

26. — Antradienį šioj apylin
kėje, tilto statymo darbe, įvy
ko unijistų ir neunijistų dar
bininkų muštynės. Jos tęsėsi 
apie 20 minųęių* ; . ,

Kai muštynės pasibaigė, tai 
vienas unijistas, John Pilkelton, 
pasirodė nušautas, o šeši kiti, 
visi neunijistai, sužeisti. George 
Felk, neunijistas, prisipažino 
nušovęs Pilkeltoną.

Muštynėse vartota šautuvai, 
pistoletai ir lazdos.

Iškėlė bylą C.I.O. 
unijai

BELLEVILLE, III., liepos 
26. — Keturi American Zinc 
kompanijos samdiniai iškėlė 
bylą Smelter Workers unijai, 
kuri priklauso C.I.O. Tie sam
diniai ieško atlyginimo iš uni
jos suma $80,000. Jie sako, 
kad unijos nariai juos sumušę 
ir grūmoję jiem, ir todėl jiems 
teko pasitraukti iš dirbtuvės 
pereitų metų kovo mėnesį.

Rusai nuginčija ži
nią apie submarino 

nuskendimą
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 26. — Antradienio va
kare vokiečių dienraštis “Voel- 
kischer Beobachter” pranešė, 
jogei manevruose susidaužęs 
su kitu laivu ir nuskendęs ru
sų submarinas. Trečiadienį ru
sų vyriausybės atstovai pareiš
kę, kad jie neturi žinių apie 
submarino nuskendimą.

Paliks kitai kongre
so sesijai Įstatymus 

geležinkelių rei
kalais

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 26. — Kongreso vadai tre
čiadienį pareiškė, kad jie ne
beturi vilties išleisti šioje kon
greso sesijoje įstatymus Jungt. 
Valstijų geležinkelių intere
suose.

STALINAS NORI ĮEITI Į PABALTIJO 
VALSTYBES

PRANCŪZAMS IR BRITAMS ATRODO, KAD ĮĖJĘS JIS NE- 
BEIŠSIKRAUSTYS Iš TEN

CHICAGO, liepos 26. — Lai
ke ilgų britų, franeuzų ir rusų 
derybų sąjungai sudaryti nuo
lat minimas Sovietų Rusijos 
reikalavimas garantijų Pabalti
jo valstybėms. Nurodoma kar
tu, kad Britanija ir Francuzi
ja esančios priešingos garanti
joms ir kad jų nenori nė pa
čios Pabaltijo valstybės. Dien
raščio “The Chicago American”

skiltyje, “The Washington 
Merry-Go-Round”, Washingto- 
no garsieji korespondentai 
Pearson ir Allen trečiadienio 
laidoje aiškina derybas dėl ši
tų garantijų. Jie pasakoja:

Iš karto, deryboms tik pra
sidėjus, britai ir franeuzai pa
sisiūlė Stalinui Ukrainą nuo 
nacių užpuolimo padėti ginti. 
O iš Stalino jie reikalavo pa
galbos Lenkijai prieš Hitlerio 
agresiją.

Stalinas atsakė: nacių pavo
jus Ukrainai dar atrodo tolo
kas; jis nemano, kad Hitleris 
per Lenkiją veržtųsi į Rusiją. 
Jeigu Hitleris puls Rusiją, tai 
per Pabaltijo valstybes — Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Todėl 
Stalinas pareikalavo teisės įsi
veržti su rusų kariuomene į 
Pabaltijo valstybes, pirm negu 
vokiečiai jas užpuls, ir ten įsi
tvirtinti, jei reikalas bus.

Britams ir vokiečiams Sta
lino reikalavimas pasirodė tai
komas ne Rusijos apgynimui, 
bet Pabaltijo valstybių okupa
vimui, iš kur rusai jau vargiai 
'beišsikraustys. Dėl to ir užsi- 
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tęsė britų ir franeuzų derybos 
su rusais.

Tuo tarpu Hitleris pradėjo 
flirtuoti su Stalinu, žinodami, 
kad Stalinas bijo rusų armijos, 
nes iš baimės jis garsiuosius 
rusų generolus sušaudė, naciai 
jam aiškino: esą, sąjungoje su 
britais ir franeuzais Rusijai 
teks tuojau imtis akcijos; ka
re armija ir jos generolai kįla 
viršun, į gi j a daugiau galios; 
todėl geriau kooperuoti su Vo
kietija, kuri nereikalauja, kad 
rusai kariautų, kuri tik nori, 
kad rusai laikytųsi neutraliai 
ir parduotų Vokietijai maisto 
ir kitokių reikmenų. Net dau
giau: naciai pasiūlę Stalinui 
pasidalinti Lenkiją — Vokieti
jai pasiimant Dancigą ir jo ko
ridorių, centralinę Lenkiją pa
liekant lyg kokiu buferiu, o ry
tų Lenkiją ir lenkų Ukrainą 
atiduodant rusams. Priedo Hit
leris dar pažadėjo Rusijai Pa
baltijo valstybes.

Stalinas tačiau neužmiršo 
ČekoSlovakijos likimo pamo
kų. Vokietijos pasiūlymais abe
jojąs. Bet, antrą vertus, nacių 
prižadai labai jį masiną, štai 
kodėl Stalinas vilkina derybas 
su britais ir franeuzais, vis dar 
svyruodamas.

Toks yra esmėj sakytų Wa- 
shingtono korespondentų aiški
nimas. Bet trečiadienio prane
šimai sako, kad rusai jau bai
gia susitarti su britais ir fran
euzais.

Prancūzai ir britai 
tarsis Viduržemio 
apgynimo klau

simais
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 26. — šią savaitę Maltoje 
:yvks franeuzų-britų konferen
cija Viduržemio juros srities 
apgynimo klausimais. Taipjau 
Viduržemio juroje prasidės Ita
lijos laivyno manevrai.

Komunistai ignoruo
ja Litvinovą .

MASKVA, Sovietų Rusftja, 
liepos 26; — Vyriausias Rusi
jos sovietas pereitą antradieni 
pradėjo sesiją Kremliuje. De
legatų tarpe buvo ir Maksim 
Litvinov, praeity Rusijos už
sienių reikalų komisaras. Ta
čiau jis šiame posėdy dalyvavo 
tik kaipo paprastas delegatas.

Antradienio posėdy Litvino- 
vas turėjo vargą surasti vietą 
atsisėsti. Pagaliau jis atsisėdo 
kėdžių eilėje, kurioje niekas 
kitas arti jo nesėdėjo. Niekas 
su Litvinovu nekalbėjo, niekas 
jo nepasveikino, atrodė, niekas 
jo nepažino.

Rusai skelbia lai
mėjimus

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 26. — Sovietų komuni
katas trečiadienį sako, kad tri
jų dienų kautynėse Mongolijo
je rusai nušovę 74 japonų lėk
tuvus. 24 rusų lėktuvai nesu- 
grįžę iš kautynių irgi. Japonų 
atakos išmušti rusus iš Chalka 
upės rytų kranto nepavyko. 
Rusai atlaikė savo pozicijas.

Prasidėjo gerklės 
ligos epidemija

MEDINA, N. Y., liepos 26.
— čia paplito liga sukelianti 
gerkles skaudėjimą. Jau užre
gistruota 50 ligonių. Daktarai 
ir slaugės pasiųsti į Mediną iš 
Buffalo ir iš Albany. Dedamos 
pastangos neleisti ligai išsiplė 
sti toliau.

Karo padėtis pa
skelbta Manchukuo

TOKIO, Japonija, liepos 26.
— Manchukuo vyriausybe pa
skelbė, kad įėjo galion Krašto 
Apsaugos Aktas. Pagal tą ak
tą šaly įvesta kaip karo padė
tis.

t
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žemuosiuos Pirenejuos, Naujame koncentr. 
lageryje

(Laiškas iš Camp de Gura) 
Į

Po kelionės, užtrukusios visą 
naktį, musų traukinys pagaliau 
sustojo Olorono stotyj. Mus, ei
linį apie 1200 vyrų transportą, 
vežė į naują lagerį Basses Pyre- 
nees (žemųjų Pirenėjų) depar
tamente, kurs yra visai kitam 
Prancūzijos krašte, arti Baskų 
sienos. Iš stoties mus vežė ispa
niškais (respublikoniškais) sun
kvežimiais. Greit pasiekėm nam 
jąjį koncentracijos lageri —- 
Camp de Gurs.

Atvykus lagerin tuoj krito į 
akis tvarkingai, eilėmis pastaty
ti barakai, suskirstyti Į kvarta
lus, Ilot — salelėm vadinamus. 
Barakai i ilgi mediniai pastatai, 
su dvejomis — iš abiejų galų 
po vienas, — durimis, lentų 
grindimis. Apačioje jie kiek 
platesni, berods, didesnės tal
pos sumetimais taip pastatyti; 
atrodo, kad jie yra tyčia kiek 
išsiskėtę ir pritūpę, įdant tvir
čiau ir solidniati žemėje stovė
tų. Abiejuose šonuose padaryti 
langeliai, uždengiami į viršų 
atidaromomis lentų langinėmis.

Kiekvienam tokiam barake 
telpa apie 70 vyrų. Moterų šia* 
me lageryje nėra nė vienos.

Kiekvienam Ilot — kvartale 
yra beji 21 barakai, virtuvė ir

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

Išlyginam, guveldinam ir numaliae 
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 
W0RKS

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

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

sanitarinį punktą įskaitant. Be 
to, pakraščiuose įrengta vanden
tiekio kranai ir išvietės. Tarp 
atskirų kvartalų dar statoma 
maudykles, dušai. Mums lage
rin atvykus darbininkai dar btl- 
buvo nebaigę tverti vielų Užtva
rų ir kitų (rengimų statyti.

Lagerio pakraščiais nutiesta 
siaurojo gplžkeliuko linijos, ku
rios tarnauja asenizacijos reika
lams, Dundėdamas ir ūždamas 
mažučiu motoru kasdien va
žiuoja kažkur už lagerio, skar
dinių apvalių dėžių prikrauto
mis platformomis “traukinys”.

Šiame lageryje tilpsią apie 
20,000 vyrų. Internacionalai jau 
visi čia atgabenti. Nuo anksčiau 
jau gyvena šiam lageryje bas
kai (apie 5,000) ir ispanai la
kūnai. Mes, internacionalai, ūž
imam 4 kvartalus, apie 1,500 
žmonių talpos kiekvienas. 
Trumpu laiku ir čion susiorga
nizuoja grupėmis pagal tauty
bes. Bajtikų grupei teko du ba
raku. Viename iš jų įsikūrė 
skaitlingiausioj i grupe — lat
viai, o mes, lietuviai (musų da
bar yra 24 vyrai) įsikūrėme ki
tame* kartu su estais,

įsikrųnstę į visai tuščius, taip 
sakant, grynomis sienomis ba
rakus, tuoj griebėmės padaryti 
juos gyvenimui tinkamais. Iš 
sunkvežimiais atvežtų šiaudų 
greitai buvo įrengti “miegamie
ji”. Iš lentgalių ir pagalių, ku
rių mums nepasišykštėjo lage
rio pakraščiais tebedirbą pran
cūzai darbininkai, buvo daromi 
namų apyvokos daiktai. Pirmo
mis dienomis visuos barakuos 
tebuvo girdėti tratėjimas, poš
kėjimas, nenutilsiąs bildesys. 
Darbščios ir vikrios rankos su

Miestas skęsta dulkėse

AKIU SPECIALISTAI

Sušelptos gąusmgų
šeimŲ motinos

ZABASAI. — šiomis dieno
mis motinoms globoti komite
tas, surinkęs aukų iš vietos vi
suomenės ir organizacijų, su
šelpė 7 gausingų šeimų moti
nas. Viso išduota pašalpų apie 
200 Lt. Gausingų šeimų moli
noms buvo išduoti padėkos la
pai.

■ PASKOLOS PIGIAI

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

9

Nesupratėlių darbai

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:86 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

i

SIMANOAUKANTO/7
ĮlrEDERAL Savings
®|ANt> LOAN ASSOCIATION

B or 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

inuMfe rrtuMgg n
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Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 So»th Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

.........  .................— t i   *    ' ' UL-JĮj*

NAUJIENV-ACJO ’TelephotO
LANSING, MICH. — Mięhigano valstijoj gubernato

rius, Luren D. Dickinson, pereitą savaitę pej» radio aš
triai kritikavo gubernatorių konferenciją NeW Yorke. 
Dickinson sako, kad konferencijos užbaigimo balius, ku
rį surengė New Yorko gubernatorius, buvo paleistuvin- 
gas ir “jaunus mergaites iš kelio vedė”.

ŠIAULIAI, — Pernai miesto 
savivaldybė nupirko automobi
lį gatvėms laistyti ir šiemet 
pavasarį laistė didesnes miesto 
gatves. Namų savininkai už 
gatvių laistymą miesto savival
dybei atsisakė mokėti, todėl 
dabar automobilis stovi be dar
bo, o miestas skęsta dulkėse.

LINKUVA. — Linkuvos vals
čiuj prieš kelius metus vieške
liai buvo apsodinti medeliais, 
tačiau dabar jau medelių be
veik visai nebėra, nes juos iš
laužė arba nupjaustė nesusipra
tę žmonės. Ūkininkui prisireikė 
botkočio ir jis tuoj plauna gra
žų medelį, kuris po kiek laiko 
labai puoštų mysų kelius. Be 
to, daug mędelių nuplauna ir 
vaikai, kurie dar nežino ir ne
pažįsta gamtos grožio ir mede
lių naudos.

Dr. V. E. S1EDL1NSK1
DENTISTAS 

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtąją Penktadienį
4X43 So. Archer Avė.

TeL Lafayeite 3651

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

vak. Nedėlioj pagąl susitarimą.
Ofiso Tel.: Y ARUS 4787 

Namų Tel.: Prospeet 1931

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA 

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

paprasčiausių instrumentų pa
gailiu greit pridūrė lentynų, sta
lų, stalelių, suolų ir kartais vi
sai gražiai atrodančių kėdžių ir 
kėdučių. Musų elektrotechnikai 
iš kažkur ištraukė elektros lai
dų ir lempučių, jie tuojau ap
švietė kai kuriuos barakus. Tai 
atliko jie gan vikriai: pririša 
prie vielos galo akmenėlį ir 
švyst per ištiestus tarp barakų 
elektros laidus; permeta vieną, 
permeta antrą. Dvišakiais, kaip 
vanago nagais, užlenktais ga
lais, tie užsikabina už vielų, ir 
vakare pas mus barake jau švie
su: žiba elektra, kaip lauke, taip 
ir viduje. Tačiau prancūzų sar
gybos viršininkai, matyt, palai
kė tai kiek rizikingu ir pavojin
gu elektros energijos naudoji
mu (nors mūsiškiai y p kito
kios nuomonės) ’ir po kurio lai
ko paprašė tuos‘laidus nuimti.

įvesti elektros 
barakus.

sargybos barakų kareiviai. Sek
madieniais, kai gražus oras, šis 
plentas pasidarė apylinkes kai
mų gyventojų, ypač jaunuome
nės mėgiama pasivaikščioti vie
ta. Prie tų restoranų sustoja iš 
toliau atvykusių prancūzų auto
mobiliai.

Mat, pastaruoju metu musų 
lageryje yra gan daug dainuo-

jauta; musų, vyrai užsispyrė su
organizuoti gepus nacionalinius 
chorus. Štai tos lageryje skam
bančios įvairių tautų dainos, 
tur būt, tai ir traukia ateiti sek
madienį prancūzus čion pasi
vaikščioti. Kartais atbėga prįe 
vielų tvoros pora mergyčių ąr 
berniukų ir meta lagerin ciga
rečių pokelius. O suaugę šio ne
apmokamo koncerto nekviesti 
klausytojai iš tolo mosuoja ran
kom ir skarelėm, nes prisiartin
ti prie lagerio jiems draudžia
ma.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos bė akinių. Kainos pigiau kaij 

pirma.

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

beredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Užtat žadama 
šviesą į visus

Kad nebūtų 
vidun purvas, 
dėjo tvarkyli

nešamas barakų 
musų vyrai pra- 
nedidelius take

lius gražiai išgrįsdami juos tuš
čiomis konservų dėžutėmis ir 
kitokia po rankai turima medžia
ga. Kai kur net sukasamos gra
žios lysvės — klombos, išdės
tytu jose akmenėliais interna
cionalų trikampiu ženklu, o ki
ti mėgstą žolynus, bet neturinįi

šių svogūnų galvelių. Apskritai, 
čion netrūkstą žmonių su įvai
riausiu prašmatnumu, su viso
kiom profesijom. Be savų barz
daskučių ir kirpėjų, bei įvairių 
kitų amalo ir verslo žmonių at
sirado net ir savas “5 minučių” 
fotografas, su aparatu, berods, 
jo paties gamybos. Nors jo lig- 
šiol padarytos nuotraukos nepa
sižymėjo nė meniškumu, nė pa
našumu, bet tai nesvarbu, gal 
vėliau pagerės.

» S B ’
Šiame lageryje gyvenimas, 

apskritai, yra daugiau raciona
lizuotas ir standartizuotas, Visi 
barakai atrodo vienodai. Kiek
vienam kvartalui yra įrengtos 
vienokio lipo virtuvės, kur įvai
rių grupių virėjai verda vieno
kio tipo puoduos iš vienokių 
produktų, pors ir ne visai vie
nokio skonio valgius. Bet tąi 
jau virėjų reikalas. Il^os tvar
kingai išsirikiavę barakų eilės, 
vielų pertvaromis paskirstytos 
Į kvartalus. Tarp kvartalų nu
tiestas plentas. Barakai yra ko
kios 10 metrų atstume viens 
nuo antro.

Netoli lagerio eina plentas 
Hendajės linkui. Pastaruoju 
metu greta to plento išaugo ke
letą restoranėlių pastatytų, be
rods, iš tokios pat medžiagos, 
kaip it musų barakai. Juos lan
ko prie lagerio dirbą darbinin
kai ir netoliese esančių lagerio

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

John F. EudeikisY

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitagc Avė.
4447 South Fairfiejd Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

T~7-1 o -J koplyčios visose
JL—A 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radi o programų Antradienio ir Šešta
dienio vakarai* 7 vak vakarą iš W. H. I. P. stoties (1480 Bu) 

—Pranešėjas f. ŠALTIMIERAS.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

&

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. Western av.
Tel. Hemiock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
Čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

KĮĮiLietMviAi

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TcL Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN' ’

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. Į8th 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 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yard» 1138

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

J. LIULEVĮČIUS
4348 S. California Avenue Phonę Ląfąyette 3572

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

6834 Avė.
1410 Sęuth Court

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi 
ųias Dienų 
ir naktį.

TURIME 
„OPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos .N^nai^
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 

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

Tel. Kemvood 5107.

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 2886.

, P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 141»
,r„. ■■■ ■■l..|l |1.<4 *■*■■■■ . < .„I. i   ■^..I  ............................   II. .

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVJK.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 11

Rez. Telephone PLAZA 8200

ADVOKATAI

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Streel Tel. Pullman 1276

ALBERT V, PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone JLąfayjette 8024
jį....‘t 1 >4'>■"»!. J J. >1 1,.1‘n,*1*. J1*!.' . ■ I »M.| !■■;■■■ 1*1. ■ . įi    i »

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
-? 11  ..........................................   -............................. '.‘t i1.1. - j 1 j —

ANTHONY B. PETKUS
Phobe Grovehill 0142

Cięęrp Phone Cicero 2109

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 CLĄREMONT AVĖ. 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. F, Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6'9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Dameų. Hemiock 6699

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison SL

Telefonas MONEOE ,701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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

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

Telefonas SERLEY 73&0.
Nąmų telefonas Brunąwick 6597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų TeL—Hyde Park 8396.
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f! ifivdando j[ Ohio Žinios
Juo mažiau prisideda, juo geriau išeina. — Pasižymėjusi 

dainininkė. — Rupi tik savo marškiniai. Vis dar te- 
bežada. — Ligos apniko. — Parapijos piknikas. — 
Ir vėl kalbama apie kun. Karuziškio iškėlimą. — 
Clevelandui 143 metai. — Nedėkingumas.

Lietuvių Kult. Darželio Są
jungos piknikas davė virš dvie
jų šimtų dolerių gryno pelno. 
Vietos didvyris manė, kad jei
gu jis savo gazietoje negarsins, 
tai nė pasekmių nebus. Bet pa
sirodė kaip tik antraip: kada 
jis prisideda, tada mažai kas iš
eina. O kada pasitraukia, tada 
būna daug naudingiau.

Jauna lietuvaitė solistė vis 
daugiau ir daugiau pasirodo pu
blikoje ne vien lietuvių ta pe, 
bet ir tarp svetimtaučių. Toji 
solistė yra Stella Malonis. Ji tu
ri puikų balsą ir jau gerokai iš
lavintą. Kur ji pasirodo, ten 
būna gražiai publikos sutikta.

ADF vadai atlaikė savo kon
ferenciją Clevelande. Dalyvavo 
nemažas jų skaičius. Konferen
cijoje buvo pasakyta nemažai 
karštų kalbų ir gražių pažadų. 
Liko nutarta, kad stoti į darbą 
ir organizuoti krautuvių patar
nautojus, nes einąs didelis dar- 
----------------------------------- u—

EGG$6.00
NUT _________________ $6.00
BIG LUMP ...... $6.00
MINE RUN__________ $5.75
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

DAKTARO FORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PIMPLES

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

FQR S K INI IRČMTATlO N Š 

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

bininkų išnaudojimas. Visi dir
ba ilgas valandas, o gauna la
bai menką atlyginimą. Tačiau 
pažadais negalima tikėti tol, kol 
darbo vaisiai nepasirodys. Dar 
yra daug tokių kompanijų, j 
kurias unijų viršininkai visai ir 
nežiūri. Nežiūri kaip ten yra 
darbininkai išnaudojami. O dėl- 
ko jie nemato, tai jau galima 
savotišką išvadą padaryti. Visi 
mato, kaip unijų vadai važinė
jasi naujais ir gražiais automo
biliais.

— • ——
Miesto valdžia vis dar kalba, 

kad ji imsis darbo pagerinimui 
ir pagražinimui maudynių pa
ežerių. Tačiau politikieriais ga
lima pasitikėti šiuo sykiu taip, 
kaip ir kitais sykiais. Jau at
eina majoro rinkimai ateinantį- 
rudenį, tai vis turi ką nors su
galvoti, kad kaip nors pilie
čiams galėtų akis apmulkinti.

Jiems patiems turėtų būti di
delė gėda, kad tokiame mieste 
ir prie tokio ežero nėra tinka
mų maudynių. Žmonės susirin
kę turi po dumblyną ir tarp 
akmenų voliotis.

P-as A. Gedgaudas, SLA 136 
kuopos sekretorius ir geras vei
kėjas apsirgo. Jį ištiko nelaimė 
darbe, — sunkiai susižeidė ko
ją viršuje kelio. Daktaras sa
ko, kad žaizdos esančios pavo
jingos.

Taigi, ir linkiu p. Gedgaudui 
greito pasveikimo, kad nereikė
tų pasitraukti iš veikimo musų 
tarpe.

P-as A. Dubauskas yra ligo
ninėje nelabai linksmoje padė
tyj e. Gydytojai sako, kad buk 
kažkas augąs galvoje ant sme
genų. Liga esanti labai pavo
jinga.

Linkiu p. Dubauskui greit 
pasveikti.

P-ui Dubauskui apsirgus at
važiavo aplankyti jo brolis iš 
Kanados ir čia praleido ilgoką 
laiką laukdamas permainos: 
norėdamas žinoti, į kurią pusę 
liga kryps. P-as A. Dubauskas 
yra vietos lietuvių tarpe veik
lus žmogus.

— • —
Liepos 23 dieną šv. Jurgio 

parapija laikė savo pikniką. 
Diena buvo graži, tai ir bubli- 
kos privažiavo gana daug. Kiek 
teko pastebėti, visi linksmai lai-

Naujlenų-Acmo Telephoto
FLUSHING, N. Y. — Henry Picard, garsus rytų golfi- 

ninkas su taure, kurią gavo laimėdamas 37-tą profesio
nalų golfininkų turnyrą Pomonoke.

ką leido. Žinoma, vasaros metu 
savo draugus patogiausia sutik* 
ti piknikuose.

Jau kelintą sykį kyla kalbos, 
kad kun. A. Karuziškis apleis 
naująją parapiją. Prieš kiek lai
ko kun. Karuziškis jau buvo 
viską susitaisęs išvažiuoti, bet 
vėl viskas pasikeitė ir jis čia 
pasiliko. Tačiau dabar vėl dau
gumas kalba, kad kun. Karu
ziškis apleisiąs Clėvelandą ir jo 
vietą užimsiąs kun. Andžiulai- 
tis, kuris laikinai būna Akron, 
Ohio, svetimtaučių bažnyčioje. 
Kur kun. Karuziškis važiuos, 
dar niekam nėra žinoma, bet 
visgi jau turi tuneli vyskupo 
paskirtą vietą.

Kaip pirmiau buvau rašęs, 
am. Steigmanui. nupjovė koją 
ligoninėje. Manė, kad jis eis 
sveikyn, bet dabar jo draugai 
calba, kad vėl pradėjo eiti blo
gyn. Taigi, nežinia kiek opera
cija pagelbėjo. Gaila kun. Steig- 
mano.

— ® —
Liepos 22 dieną Clevelando 

miestas apvaikščiojo savo 143 
metų gimtadienį su tam tikro
mis ceremonijomis, kurias atli
ko miesto viršininkai, ir kili 
pasižymėję žmonės.

Tai reiškia, kad Clevelando 
miestas jau išgyveno 143 metus 
amžiaus, kiek gal nė vienas iš 
musų negalėsime išgyventi. Tie
sa, toks metų laikotarpis atro
do gana ilgas, tačiau pažiurė
jus į atliktus darbus, tai iš tie
sų yra visai trumpas laikotar
pis.

Išstatyti dideli trobesiai, iš
darytos gatvės, kurios siekia dc- 
sėtkus mylių, suvesta elektra, 
gasas ir telefonai, žodžiu sa
kant, padarytas labai didelis 
progresas. Apie padarytą pro
gresą butų galima daug lapų 
prirašyti, jeigu tai neužimtų 
per daug vietos spaudoje. Ir 
vargu galima tikėtis, kad per 
ateinantį šimtą metų padarys 
tiek progreso, kiek padarė per 
pereitą šimtą. Laikai keičiasi, 
kartu ir viskas pasikeičia.

— • —
Sena lietuvių patarlė sako, 

kad už gerą visuomet blogu at
moka. Pažangioji Amerikos lie
tuvių spauda vis rėmė ir tebe
remia Lietuvos reikalus. Pa
žangioji spauda stoja už išlai
kymą nepriklausomos Lietuvos 
teritorijos. Kada tik kas svar
baus įvyksta Lietuvoje, musų 
spauda agituoja, šaukia žmones 
į vienybę, kad galėtų padėti 
Lietuvai išsilaikyti nepriklauso
mai.

Kai lenkai pasikėsino pulti 
Lietuvą, lai kilo didelis sujudi
mas išeivijoje gyvenančiuose 
lietuviuose. Kada Hitleris . už
puolė Klaipėdą, ir vėl visi su

judo stodami į darbą, kad kaip 
nors suteikti pagalbą. Susitvė
rė tam tikri fondai, kurie ren
ka aukas Lietuvos apsigynimui. 
Žmonės duoda stambias aukas 
kaip pavieniai, taip ir draugi
jos. Na, ir ko daugiau Lietuva 
ir Lietuvos valdžia begali rei
kalauti ir tikėtis iš savo sūnų 
ir dukterų išeivijoje.

Bet kokios padėkos už tai jie 
susilaukė?

Ar Smetona išlaisvino politi
nius kalinius? Nieko panašaus. 
Faktiškai ir kitus kalėjimu gąs
dina. j •

Tiesa, padarė mažą pakeiti
mą perinai n yda irias kai kuriuos 
valdininkus. Lyg tai davė lygy
bę ir kitoms srovėms. Bet kas 
iš to? Ką tie kitų srovių žmo
nės padarė gero įužimdami vie
tas. Tie nauji valdininkai ne
gali nieko daug veikti. Jie turi 
laikytis Smetonos sudarytos 
tvarkos. Jie bijosi' įsileisti iš už
sienio lietuvių laikraščių, o y

LITHUANIAN BUItDINC, LOAN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA | >

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500 r t
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v. ' 1
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pačiai tų, kurie rėmė jų pačių 
reikalus. Tuos laikraščius, per 
kurių pagalbą Amerikos lietu
viai siunčia jiems finansinę/pa
ramą.

Dažnai galima pastebėti “Ke
leivyje” paklausimų, ar galima 
“Keleivį” į Lietuvą užrašyti. 
Daug žmonių norėtų pasiųsti, 
bet redakcija negali garantuoti, 
kad žmonės tenai reguliariai 
gaus.

Štai dabar ir Naujienos pra
neša, kad grąžino pundą eg
zempliorių, kurių į Lietuvą ne
įsileidžia. O ar mažai Naujie
nos agituoja už apsigynimo 
fondą. Aukų rinkėjai varo agi
taciją per Naujienas, konsulas 
laro skelbimus per Naujienas 
r kitus laikraščius. O Smeto
na bijo nei ir tų laikraščių, ku
rie gelbsti jį patį. Tai ar verta 
"inkti ir siųsti ginklams aukas? 
\r verta pirkti tokį karabiną, 
;u kuriuo gal šaus į tave patį?

Turtas virš - - - $3,500,900.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00
Dabar mokam 3 V2 % už pa- 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m t.

STANDARD
EDEMAI SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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 GrovehilI 0306

Apsigynimo fondai ir visokio ; 
kilos pinigų rinkliavos butų rei
kalingos tik tada, jeigu Lietu
vos valdžia butų pilnai demo- 
Kratinė ir duotų pilną lygybę 
visiems lietuviams savo pilie
čiams. Tada viso pasaulio lie
tuviai atjaustų savo tautą, sa
vo gimtąjį kraštą, kaipo brolis 
brolį. Bet kol nebus demokra
tiškos laisvės, kol nebus srovių 
iygybės, tol apsigynimo fondų 
nebus galima nuoširdžiai rem
ti. —Jonas Jarus.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

lugpiučio 13 d., 1939

Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Streel

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVICZ, Pres.

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

*—4184 Archer Avė.—•

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

(JAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGTA STOKERlUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAE & LONG DTSTANCE 

MOVING
Qerkraustom fomičius, pianus Ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina Musų Darbas ga- 
-antvotas Taipgi nri^tatom an- 
dis ) visas miesto dalis

3/lOfi So. Halsted St.
Saukit Tel VAROS 3408

Sophie
Barčus r.

<
RYTINĖ RAD1O

VALANDA
iš Stoties

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

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

pranešimus

JJEIUVOS NEPRI- 
“ "KlAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkitės ;‘N-nose”

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

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

Vardas----------r_______________ _

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

Miestas------------------------ .... iValstija________________ ______
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$8.00
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3c 
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, Iii. Telefonas Canal 8500.

Ufaakyme kalasi
Chicagoj e—paltu:

Metams ______________
Pusei metų -------------_
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _______
Savaitei ___________
Mėnesiui .........—

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams__________________ $5.00
Pusei metų_______ _ —- 2.75
Trims mėnesiams -------------- 1.60
Dviem mėnesiams ----------- 1.00
Vienam mėnesiui  .15
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams .......  — $8.00
Pusei metų 4.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Glušai

tuvos žurnalistų profesijai, 
kiek ją pažemina liaudininkų 
‘tikrieji žurnalistai’ tokiomis 
savo polemikomis. Mums 
ypatingai nesmagus faktas, 
kad liaudininkų žurnalistai 
tokiais pasirodė. Dabar žino
sime su kuo iš tikrųjų reika
lą turime.”
Bet ne vienu žodžiu Brook- 

lyno laikraštis nepasako, kame 
gi pasireiškė “Lietuvos žinių” 
tariamos insinuacijos, plūdimai, 
nesiskaitymas su žodžiais ir 
faktais ir kiti “negarbę Lietu
vos žurnalistų profesijai” darą 
nusikaltimai! Toks barimas 
(dargi niekinimas), nepasakant 
už ką, parodo, kad “V.” edito- 
rialo rašytojas pyksta, bet vi
suomenei juk tai neįdomu.

Lietuvoje besišvaistant
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ĮVAIRENYBĖS

11 ■ ae■« >..■

Sudetų krašto vokiečių “fiurerio” Henleino laikraš
tis “Die Zeit” (Laikas) rašo, kad Bohemijos-Moravijos 
“protektorato valdžia” išleis įstatymą, kuriuo bus panai
kinta pilietybė čekų emigrantų, kurie kursto čekus ko
voti už laisvę, ir bus konfiskuoti jų turtai. Pirmas tarp 
tų emigrantų busiąs Eduardas Beneš, buvęs Čekoslova
kijos prezidentas.

Benešui atimti čekų pilietybę!
Tikri glušai yra tie, kurie rengiasi išleisti tokį “įsta

tymą”.
Benešąs, netekęs pilietybės dabartinėje čekų žemėje, 

bus dar labiau gerbiamas savo viengenčių, kaipo kovoto
jas savo tautos nepriklausomybę.

ANGELICA BALABA- 
NOVA APIE W. G.

KRIVITSKĮ

vis

Ispanijos diktatorius ir generolai
Žinių apie kivirčus tarpe naujųjų Ispanijos valdovų 

pasirodo spaudoje vis daugiau. Jau yra žinoma, kad vy
riausias nacionalistų vadas, gen. Francisco Franco, pa
šalino du generolu: buv. sukilėlių vadą Andalusijoje, gen. 
Gonzalo Queipo de Llano, ir Maroko armijų vadą, gen. 
Juan Yague.

Dabar pranešama, kad tie generolai, su pritarimu 
kai kurių kitų armijų vadų ir stambių nacionalistų šulų, 
reikalauja pašalinti iš valdžios “falangistus” (Ispanijos 
fašistus), kurių priešakyje stovi gen. Franco švogeris, 
vidaus reikalų ministeris, Ramon Serrano Suner. Pasta
rasis esąs Italijos fašistų ir Vokietijos nacių sėbras. Sa
ko, kad Ispanijos pilietinio karo sukaktuvių iškilmėse, lie-1 
pos 17 d., gen. Llano šitam ministeriui viešai kirto per 
žandą. į};* * ‘ ' ■' / — '

Gen. Franco tokiu budu susiduria su panašia padė
tim, kokia buvo susidariusi Vokietijoje, kai Hitleris pa
sidarė diktatorius. Jam iškilo opozicija tarpe artimiau
siųjų jo padėjėjų. Hitleris su savo opozicija apsidirbo, 
surengdamas kruviną “valymą” 1934 m. birželio 30 d., 
kuriame buvo nužudyti kap. Roehm, gen. Schleicher ir 
daugiau kaip tūkstantis kitų žmonių. Kažin, ar ir gen. 
Franco bus priverstas daryti tokią pat “čistką”?

Keleivi, jei teks kada nors! 
tau būti Zanavikijoje, būtinai 
užsuk į Vinco Kudirkos Nau
miestį.

Lietuvoje yra ir daugiau Nau
miesčiu, bet Vinco Kudirkos 
Naumiestis, vienas iš gražiausių 
ir geriausių tų naujų miestų. 
Tik įsivaižduok per sodrias tan
ias tekantį Širvintos upelį — 
ūką ir tą mielą Šešupę. Juodvi 
čia viena kitą apkabina ir tenai> 
kur Širvintos upeliukas į Šešu
pę vandenis neša, tenai išdykęs 
stūkso baltutis Vinco Kudirkos 
Naumiestis, o kitoje Širvintos 
upeliuko pusėje stūkso raudona 
Širvinta. ! , v •

Čia tai ir yra dviejų valstybių 
siena, nors vienoje ir kitoje Šir
vintos pusėje amžiais lietuviai 
artojai gyvena.

Širvintos miestas vokiečių 
valdomas, o Vinco Kudirkos 
Naumiestis atkurtosios Lietuvos 
valstybes pusėje, jei nori tai 
Zanavykijos tikroji sostinė, nors 
tą sostinės vardą iš seno šakiai 
savinasi, bet Vinco Kudirkos 
Naumiestis nepasiduoda ir ša
kiais neapsileidžia.

Tiek Širvintos-, tiek Vinco 
Kudirkos Naumiesčio gyvento
jai gražiuoju tarp savęs iš se
no gyvena, nors luodvi dvi val
stybės laiks nuo laiko tarp sa
vęs šnairuoja.

O, jei tik ateis tokie laikai, 
Širvintos apylinkės baurai mie
lu noru Zanavykij ai pasiduos ir 
jų broliška meilė dar stipres
niais saitais pasireikš.

—Jo, kas čia dabar per ma-

LENINO GYVENIMO 
VIETA LONDONE

Londono miesto taryboje ki
lo diskusijos dėl klausimo, ku
riame name gyveno 1903 m. 
garsusis Rusijos revoliucionie
rius, Nikolai Lenin (Uljanov) 
su savo žmona, Nadežda Krup
skaja. Miesto tarybos parkų ko
mitetui buvo pasiūlyta prikalti 
prie vieno namo sienos metalo 
lentelę su pažymėjimu, kad te
nai gyvenęs Leninas. Tas na
mas yra po numeriu 30, Hol- 
ford Sųuare, Clerkenvvell dis- 
trikte.

Bet miesto taryba abejojo, 
neturėdama aiškių įrodymų, Ne
seniai gauta pranešimas iš Dr. 
Segal, kuris buvo Rusijos pre
kybos delegacijos pirmininkas 
Anglijoje. Jisai 1903 m. irgi gy
veno Londone ir su Leninu su
sitikdavo. Jisai sako, kad Leni
nas tikrai gyveno Holford aikš
tėje, po numeriu 30. Tai patvir
tina ir Dr. N. A. Alekseev, ku
ris buvo artimas Lenino drau
gas, o dabar yra profesorius 
Maskvos universitete. Prieš ke
letą metų jisai rašė Dr. Se- 
gal’iui į Londoną, prašydamas 
jį nufotografuoti namą Holfor- 
do aikštėje, nes ta fotografija 
busianti įdėta į Revoliucijos 
Muziejaus rekordus.

Anglai yra liberališki žmonės.

Nors nedaug kas iš jų pritaria 
Lenino idėjoms, bet istorijoje' 
jisai paliko savo vardą, todėl 
vieta, kurioje jisai gyveno, turi 
istorinę vertę.

DAINA BE ŽODŽIŲ

Kauno “Lietuvos Žinios” pa
darė kai kurių nepalankių pa
stabų apie Brooklyno “Vieny
bę”, kuri atkartptinai atakavo 
jų korespondentą J. Jurginį. 
Vai. liaudininkų dienraštis nei
giamai įvertino daugiausia tą 
faktą, kad tautininkų diktatū
ros laikais Brooklyno laikraš
tis piktai (ir neteisingai) ata
kuodavo demokratinės visuo
menės judėjimus Lietuvoje.

“Vienybė” atsako “Lietuvos 
Žinioms” šitokiais žodžiais:

“Skaitome peržemu dalyku) 
atsakinėti į liaudininkų ‘tik-, 
rųjų žurnalistų’ insinuacijas 
ir išsipludimą musų adresu. 
Niekam nėra garbės ir malo
numo polemizuoti su tokiais 
žurnalistais, kurie nesiskaito 
su Žodžiais ir faktais. Galime 
tik tiek pažymėti, kad be jo
kio pamato šmeižti ir plūsti 
kitą laikraštį ir prie jo dir
bančius žmones, tik jau ne 
tikrųjų žurnalistų darbas.

“Jokie apsimetėliai negali 
padaryti tokios negarbės Lie-

Kadangi komunistai dar 
nesiliauja skelbę, kad sovietų 
eks-generolas Walter G. Krivi t- 
sky esąs “prisimetėlis” ir kad 
asmens tokiu vardu ir tokiu ti
tulu niekuomet nebuvę sovietų 
karo tarnyboje, tai bus įdomu 
išgirsti, ką apie tai sako garsi 
revoliucionierė Angelica Bala- 
banova, kuri yra gerai susipa
žinusi su padėtim sovietų Rusi
joje, nes ji buvo Komunistų In
ternacionalo sekretorius, kai 
tiktai tas Internacionalas įsikū
rė, ir keletą metų gyveno Rusi
joje.

Ji išvažiavo iš Rusijos, kuo
met bolševikų valdžia ėmė vis 
žiauriau ir žiauriau persekioti 
kitų srovių žmones, drausdama 
jų organizacijas ir slopindama 
jų spaudą. Bet ji nepritarė ir 
Trockini, kuris stojo už dikta- noia Pas Zanavykus 
turą, tiktai pavydi galios Sta- pasišmekiuoįi, sviesto, lašinių 
linui. pavalgyti reikia gauti leidimas

sieną pereiti!
I Vokiečių socialistų savaitraš- —jeį pigiai pasišnap-
čio Neue Volkszeitung redak- Luoy^ visokiu trunku išgerti rei- 
toriui New Y orke A. Balabano- Lja vokiečijų sieną pereiti, o 

|va davė tokį pareiškimą: kam tai reikalinga, jei vienoje
“Krivilskis yra\ lygiai taip p' kitoje pusėje lietuviai iš šė

pa t Kriyite^ kaitt Leninas no gyvena!_ 
buvo LcnmaS/ ■ Zanavykui ta siena visai ne-

“Kad Krivitskis egzistuoja, reikalinga, jis tikrai nieko prieš 
yra taip pat neabejotina, kaip neturėtų, jei ji bent keliomis 
tas faktas, kad buvo Leninas dešimtimis kilometrų toliau į 
ir šiandien yra Stalinas.

“Pagalios, Krivitskio pra
nešimai ‘Šaturday Evening 
Post’c’ apie įvykius Ispanijo
je ir apie įvykius G.P.Ų. vi
duje nesudaro nieko naujo 
kiekvienam žinančiam asme
niui.

“Juk Krivitskis jau prieš 
atvykstant Amerikon panašių 
reveliacijų skelbė Francuzi- 
jos laikraščiuose. Tų revelia
cijų autentiškumu niekas ne
abejojo. Rusijos valdžia tu
rėjo pakankamai laiko užgin
čyti tai, ką Krivitskis atiden
gė.” • • -
Bet sovietų valdžia niekuo* 

met nedrįso jo iškeltų aikštėn) 
faktų užginčyti. Ji niekuomet 
nedrįso užginčyti ir to fakto, 
kad Walter Krivitsky, kuris pir
miau vadinosi Samuel Ginsburg 
(kaip Maksim Litvinov kad pir
miau vadinosi Meier Valach, 
Nikolai Lenin vadinosi Vladi- 
mir Uljanov ir 1.1.), buvo SSRS 
pilietis, tarnavo jos karo žval
gyboje ir turėjo generolo titu-

Inerveter, nusikeikė, musę iš . 
sriubos dviem pirštais išėmė, 
nučiulpė ir numetęs ant grindų 
koja sutrynė ir sriubą išgėrė. 
O kai išgėrė, skandalą pakėlė, 
pašaukė policiją protokolą su
statė, kad šeimininkas nei tvar
kos, nei švaros nesilaiko ir už 
sriubą nieko nesumokėjo.

O tasai maskolius sriuboje 
musę pamatęs, gražiai, tikrai

, artistiškai ją nuo mirties išgel
bėjo, saulėje jos sparnus išdžio
vino ir per langą atidaręs pa
leido.

Paleido ir dar gražią prakal
bą pasakė, kad muselė vėl savo 
gyvybę atrado ir graudingas ei- 
es padeklamavo. Tai tikrai iš 
jo puses buvo gražus, herojiš
kas žingsnis, vertas gerų eilių ir 
šaunaus įkvėpimo.

O lietuvis visai kitaip pasiel
gė. Jisai sriubą su muse per 
langą išpylė, šeimininkui pini
gus sumokėjo ir nieko nesakęs 
tylomis pro duris išėjo. Jo, tai 
buvo laikai, kai tie čia durni 
maskoliai gyveno, tai buvo jup- 
ko ir navatnų dalykų.

—Je, kaimyn, matau gerą 
ukvatą turi kalbėti, bet man pa
sakyk dėlko jūsų bažnyčios var
pai kai skambina, tai vienas jų 
patsai mažiausias vis kartoja: 
kas daugiau, kas daugiau! O ki
ti varpai jam vis pritaria: pini
gėliai į kišenių, pinigėliai į ki
šenių !

Vokietijos pusę butų nukelta. 
. Širvintos, p (apylinkės būras, 
nors viešai taip nesako, bet jam 
ta siena nesuprantamas daiktas.

Ir kaip zanavykas su butu 
susieina ir ivienas kitą gerais 
trankais vaišina, sūrį su skilan
džiu užkąsdamas juodu net gra
žių anekdotų sau pripasakoja.

—Je, tasai maskolius, tai bu
vo dyvinas sutvėrimas, o vokie
tis tikrai brudas daiktas. Klau
syk, kaimyn, aš tau vieną to
mą istoriją papasakosiu.

Tai buvę anais dar maskolių 
laikais. Į vieną karčiamą atėjo 
vokietis, rusas ir lietuvis paval
gyti. Visi trys susėdo ir Sriubos 
užsakė. Visi striubą siurbė, ir 
štai netikėtai kiekvienam į lėkš
tę po musę įkrito. Vokietis, do-

Tai ar ne juokingi yra Miza- 
ros ir kiti komunistų agitato
riai, kurie bando įtikinti publi
ką, kad tokio žmogaus, kaip 
Krivitskis, visai nesą pasaulyje 
ir kad tą vardą vartoj ąs koks 
tai “generolu, apsimetęs apgavi
kas’1 ?

MARIJAMPOLĖ. — Mari 
jampolėje žiemos metu būna 
apie 600—700 bedarbių, kurie 
sudaro Miesto Savivaldybei 
daug rūpesčių. Vasaros metu 
šitas klausimas būna visai ne
aktualus, nes visi darbininkai 
darbo turi pakankamai, šią va
sarą mieste jaučiamas 
bininkų trukumas.

Nelaimingoji Kinija ,ki'! vaiId,ų’kai suieisto ž!"°- 
. v* ’ i gaus žaizdas aplimpa moskitai,
kenčia nuo karo, nuo Del moskitų daugiau darbo

gamtos nelaimią 8allila,7,,is penalas.
*—7 * • *- 1 A/irkclzitii onrtiiltac vai'/diK ann-

ir vabzdžių
Moskitų apgultas žaizdas sun
kiau gydyti, be to, neretai jie 
užnuodija kraują.

Moskitų antpludžiams Kini
joje galo nematyti.

Apskritai rytuose choleros

epidemijos milijonus žmonių 
be gailesčio į kapus nuvaro. 
Choleros epidemijos plėtimasis 
labai savotiškas: pasirodo ku
rioje nors apylinkėje, išskina 
tūkstančius ir, užėjus lietui,

deda visas pastangas choleros 
epidemijai apstabdyti arba vi
sai išnaikinti. Tačiau dau
giausia gydytojų sumobilizuota 
į frontą ir krašto viduje sun
kiau kovoti. Kai kuriose vie
tose kinų sodžiai ištuštėjo.

Didžiausios apylinkės pri
mena šiurpios mirties vaizdą.

i

vis* tp-

kalbus, 
dalyką

‘—Jo, gal būt! Nėra dabar 
durnių, kad pinigėliai iš kiše- 
niaus eitų! Bet jei toksai gud- 
rus, tai tu man pasakyk, dėlko 
jūsų kirkės varpas vis dabar 
sako: glinda lenda vis toliau, 
glinda lenda vis giliau!

—Je, matau, esi daug kytras! 
3et musų tasai itelius Gitleris 
taip gyvenimo ratą pasuko, kad 
glindų visur priviso, tai sakyk, 
tas varpui belieka kita sakyti, 
taip tik kartoti: glind 
vis giliau, glinda lenda 
liaU 1

—Na, jei toksai esi 
tai aš tau dar dyviną
pasakysiu, kas musų Kaune šio
mis dienomis nutiko. Žinai į 
Kauno stotį atvažiavo vienas 
storokas amerikietis ir pribėga 
jisai prie traukinio palydovo ir 
sako: pasakyk man ar bus ka
ras? Tasai traukinio palydovas 
ramus vyras, šaltai jam atsako.

—Ne, ponas, karo nebus, pas 
mus ramu ir niekas kariauti 
nenori!

Tasai amerikietis jau pykti 
pradėjo, kad tas palydovas taip 
ramiai ir šaltai jam atsako.

—Yes, aš iš Amerikos atvy
kau ir čia turi būti karas!

:—Matau, kad ponas iš Ame
rikos atvykai, — jam šaliai ir 
vėl tasai palydovas atkerta, — 
bet dėl to, kad čia atvykai, tai 
karo negali būti.

NAUJIENŲ-ACME TelGphoto 
MILWAUKEE, WIS. — Dr. 
Arthur Mėrritt, kurį dentis- 
tai išrinko American Den- 
tal Association pirmininku.

nėt dar?, 
‘ j

Ne vien karas siaubia Kini
ją. Nuo nepamenamų laikų 
Kinija niekiojama ir gamtos 
rykščių: skėrių, moskitų, cho
leros mikrobų ir potvynių.

Skėriai viena didžiųjų Ki
nijos nelaimių, kuri regulia
riai užplaukia ant atskirų 
krašto sričių. Daug skėrių puo
lamų vietų atsidūrė japonų 
užimtose srityse. Gelbėdama 
ūkių derlių, japonų vyriausy
bė suskato moderniomis prie
monėmis kovoti su skėriais.

Vietose, kuriose daugiausia 
veisiasi skėriai, kur pilna jų 
perų, dabar verda nepaprasta 
kova. Guminiais drabužiais ir 
kaukėmis apsitaisę japonų ka
riai liepsnovydžiais ir nuodin
gomis dujomis naikina pasku
tiniu laiku ypačiai gausiai pa- Kinų tikėjimas draudžia žmo- 
sirodžiusius skėrių perus. Kai nes deginti, bet suorganizuoti 
kuriose vietose matyli tikrai laidotojų būriai, norėdami al- 
nepaprastas vaizdas. Kariai stabdyti ligą toliau plėstis, iš- 
didelius kilometrų plotus api- tisomis krūvomis lavonus degi- 
pila benzinu ir padega. Pade- na. Šiai epidemijai plėstis 
gus staiga iškyla didelės lieps- smarkiai padeda vanduo. Di
nos ir sunaikina toje srityje džiulių potvynių sukelta drėg- 
pasitaisiusių skėrių milijonus, niė priveisia milijonus bakte- 
Kad skėringose vietose nelik- rijų, kurios užkrečia sveikuo- 
tų nė vieno pero, buvo užleis- sius gyventojus. Prie choleros 
los nuodingos arseniko dujos, plėtimosi didele dalimi prisi- 
Dėl šių dujų pavojingumo vie- pledą badas. Neatspariam er
tos gyventojai ilgą laiką ture- ganizmui lengviau ir užsikrė- 
jo pasilikti' namuose. Po lokių sti. Tačiau kinai anksčiau, o 
smarkių veiksmų esti išnaiki- ypatingai dabar, paskutinių 
narni milijonų milijonai skė-karų metų yra apsipratę ir į ’• 
rių. Bet visų išnaikinti nepa
siseka. Vidurvasaryje ar vasa
ros gale, kai pats derliaus 
ėmimas, milijardai šių kenks
mingų vabzdžių debesimis at
skrenda ir sunaikina plotų 
plotus. Ši nelaimė esti beveik 
kiekvienais melais ir neturtin
giems gyventojams neretai at
ima beveik visą pragyvenimo 
šaltinį.

Pavasariais ir lietinguoju 
vasaros metu Kinijos gyvento
jus naikina įkyrieji moskitai.

Ir šiaip arčiau upių ir drėg
nesnėse vietose moskitai tikrai 
vielinių, o dar daugiau sve
timšalių, rykštė. Vietomis mo
skitai tiesiog dangų dengia. 
Moskitai didele dalimi apsun
kina ir japonų karių gyveni
mą. Žinoma, jie puola lygiai 
japonus, lygiai kinus, tačiau 
kinai, gyvendami daugiau į 
pietus, labiau yra apsipratę su 
šiais parazitais, negu japonai.

Vakarais ir naktimis moski-

k

būti, jei aš jį su savim atsive
žiau! — Jau supykęs pyškina 
lasai amerikietis. ‘

te apgula beilsinčių karių vei
dus, rankas, pro siūles skver
biasi prie kūno. (Pabudę žmo
nės vaikščioja .su ištinusiais 
sąnariais, paputusia oda. Ja
ponų kariuomenės daliniuose 
yra kavalerijos burių.

Kai kuriose fronto vietose

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos

kinta, nes trumpu laiku mos
kitai butų sunaikinę visus ark
lius. Nelaimingiesiems gyvu
liams moskitų milijardai trum
pu laiku iščiulpdavo visą krau-

Reikalingas sveikatos 
punktas

baž- 
svei-

KROSNA. — Krosnos 
nytkaimyje reikalingas 
katos punktas, nes Krosna yra 
toli nuo didesnių miestų, kur 
butų galima skubiam reikalui 
ištikus gauti medicinos pagal
bą. Krosnos bažnytkaimis yra 
nemažas ir gyvas, čia būna 6 
jomarkai, javų, kiaulių, paukš* 
čių supirkimai ir t. t., dėl to 
čia gydytojas turėtų pakanka
mai darbo ir galėtų gražiai pra
gyventi.

Pažymėtina, kad Krosnoje 
pernai buvo įsteigtas sveikatos 
punktas, tačiau po kiek laiko 
jis perkeltas į šeštokus, kur ir 
dabar yra.

liai: jaučiai, karvės ir kt., dau
giau apsipratę, be to, moskitai 
jiems nėra tokie pavojingi. 
Bet, apskritai, žmonės ir gy
vuliai, gyveną drėgnose vie
tose, lietingųjų laikų perio
duose kenčia. Japonų kariams 
yra išdalinta specialaus mui
lo, kuriuo jie išsimuilina ir 
bent dalinai apsisaugo nuo 
moskitų.

Blogiausia, kad kovoti su š(ia 
blogybe negalima rasti jokių 
radikalių priemonių. Moskitų 
antplūdis šiuo metu žiauriai 
puola ir civilius kinus. Karo 
nusiaubtose vietose badauja 
tūkstančiai bejėgių, nusilpusių 
kinų; senių, moterų ir vaikų. 
Čia moskitai varo pasibaisė
tiną darbą. Tenka matyti klai-

nieką labai tragiškomis aki
mis nežiūri. Vakar juos nu
siaubė skėriai, šiandien nuali
no japonų kariuomenė, ryt gal 
mirs choleros bakterijomis už
sikrėtę ... Ypač senesnioji vis
ką žiuri likimo akimis. Be 
choleros Kinijoje kiekvienais 
metais, siaučia įvairių kitokių

Apskaičiuojama, kad nuo 
karo pradžios įvairiomis epi
deminėmis ligomis, badu ir 
nuo japonų kulkų žuvo per 30 
milijonų kinų.

Paskutinioji, daugiau aiški- \ 
ras sritis siaubianti Kinijos 
nelaimė—potvyniai. Jangceki- 
ango ir kilų didžiųjų Kinijos 
upių potvyniai pražudo tuks
iančius gyventojų ir milijoni
nes vertės turtus. Išsiliejęs 
Jangcckiangas turi per 50 km. 
pločio, jo vanduo sunaikina 
milijonus ha pasėlių, paskan
dina žmones. Užpludęs van
duo sukelia drėgmę, priveisia 
moskitų, įvairių ligų pradų ir 
žudąs ratas amžinai sukasi.

GAMTA IŠDAIGAS
KREČIA

Šiaulėnų miestely, Šiaulių 
apskrityje, gimė nenormalus 
vaikas, sako, nei vyras, nei 
moteris. Kūdikis sveikas ir au-

Šiaulaičių km., Šiaulėnų 
valse, gyventojo K. Mikalčiaus 
avinas (kurį neseniai papiovė) 
buvo keturiomis nosimis, dvi 
nosys buvo kaip ir kilų, o dvi 
žemiau akių, šlapios, prižė
lusios skylutės. Per visas ke
turias nosis avinas kvėpavo. 
Ne vienas tai inatydamasyste- 
bejosi. O dabar jo kiaulė 'at
sivedė 12 paršiukų, iš kurių 
vienas su dviem uodegikėmis: 
viena normaliai, kaip ir visų, 
o kita uodegikė žemiau ir 
trumpesnė. Paršelis meitėliu- 
kas.

O Pr. Žilinskio, šiaulaičių 
km., kalė atsivedė 13 šuniukų. 
Tai negirdėtas atsilikimas.

Pašušvio apyl. Miką ii iškilk 
k. (Kėdainių apskr.), K. Bui- ' 
vio kiaulė atsivedė 9 parše
lius, iš kurių vienas dvilytis, 
t. y. kartu meiteliukas ir kiau
lytė—turi abu organus. Parše
lis sveikas ir auga jau 8 sa
vaitė.
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Kas Yra Litvino va s KORESPONDENCIJA
(Tęsinys)

Stalinas naudodavosi savo 
liaudies komisaru kaip papras
tu technikiniu vykdomuoju or
ganu. Litvinovas tevykdydavo 
to “tautų vado” užsienio politi
kos linijų ir pats neturėjo jo
kios įtakos. Jis net nepriklausė, 
nors ir būdamas žinomiausiu 
SSSR diplomatu, politiniam 
biurui, kuris nustatinėja tikrų
jų rusų politikos linijų.

Buvo tikra ironija, kad toks 
Mejeris Valachas tapo Gorčako- 
vo, Neselrodės. grafo Liambs- 
dorfo, Muravjovo ir Sazonovo 
įpėdiniu. Prieš revoliucijų net 
perkrikštai žydai negalėdavo 
būti nė rusų konsutariniais a- 
gentais.

Šeimyninis Litvinovo gyveni
mas buvo nepaprastai laimin
gas. Jis turi du vaikus: Tatjanų

MADOS

No. 4176 — Graži vasarinė suk
nelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pai- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept» 1738! 
So. Halsted SU Chicago, DL

NAUJIENOS Patiem Dept
1739 S. Halsted St, Chieage, BL

Čia įdeda 15 centų ir peašaa

atsiųsti man pavyzdį Na

Mieroc per kratfa*

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

PETERtPEN . 
r

ir Misų. Bado laikais jis dar a- 
doptavo vienų mažų mergaitę, 
kuri dabar yra jau užaugusi 
gražuolė. Jis su savo šeima gy
vena Spiridonovkos gatvės 17 
Nr., kadaise stambiam banki
ninkui Riabušinskiui priklausiu
siuose rūmuose. Kai nebūna di- 
plomatimų priėmimų, jis gyve
na beveik patriarchalinį šeimy
ninį gyvenimų. Kai Litvinovas 
buvo Amerikoje, tai jis dau
giausia yra turėjęs telefoninių 
pasikalbėjimų iš ten su savo sū
numi ir pasirodė esąs nepapras
tai rūpestingas tėvas ir vyras.

Spiridinovkoje jis gyveno iš
taigingai ir jo prabangingi pri
ėmimai būdavo visų diploma
tų labai mėgiami. Jo žmona bu
vo labai rūpestinga šeimininkė. 
Ji visados šypsodavosi šalia sa
vo vyro ir visados kalbėdavo su 
juo angliškai. Rusiškai ji kal
bėdavo su labai žymiu anglišku 
akcentu. Man yra tekę matyti, 
kai Vokietijos ambasadorius 
bučiavo jai rankų, ir tai, kada 
iš Niurnbergo kaip tik buvo 
laidomi didžiausi griaustiniai. 
Tų vakarų per priėmimų pas 
Litvinovus buvo labai daug 
puošnių uniformų, o snobistai

CROSLEY 
SHELVADORE

Elektrikinis šaldytuvas su
taupys jums pinigus ant 
maisto. Lengva įsigyti, leng- 
v va išmokėti 

sogjio
ir aukščiau

Pas Budrikę rasite Rcfrigc- 
ra torius visų žinomų išdir

bysčių sustatytus vienų 
prie kito.

JOS. F.
BUDRIK

Furniture House
3409-11 ir 3417-21 So. 

Halsted Street
Tel. Yards 3088

i ______ ____________________________

i žymus radio programas leidžia
mas Juozo Budriko iš stoties 
WCFL 970 k. nedėlios vakarais 
9 valandą.

..................... i ...........  ■ .. .. i ■ .Z

Naujienų-Acme Telephoto
WASHINGTON, D. G. — Atstovas Jack Dempsey (kai

rėj,) ir senatorius Carl Hatch, autoriai kongreso priim
to patvarkymo, kuris draudžia federaliams tarnauto
jams dalyvauti politinėse konvencijose.

karo atašės; ir jauni grafai gau
dyte gaude Tatjanų Litvinovai- 
tę pašokdinti. Vakarieniaujant 
naktį linksmai gėrė maršalai, 
kurie netrukus po to buvo nu
bausti mirtimi. Tų patį vakarų 
aš mačiau taip pat vienų vyrų, 
kuris labai pagarbiai buvo su
tiktas, kai atėjo, ir kuris šian
dien yra tapęs Litvinovo įpėdi
niu. Tai Molotovas, vyriausybės 
šefas. Anų vakarų jis truputį 
nejaukiai jautėsi frake. Litvi
novas gi jau buvo labai pripra
tęs prie frako.

Litvinovas mėgsta šokti
Kai didžiojoje salėje prasidė

jo šokiai, jis pirmas išvedė pa
gal rangų vyriausių damų pa
šokti smagaus seno Vienos val
so. Kadaise buvęs sųmokslinin- 
kas ir konspirantas jau buvo ta
pęs tikru buržujų. Jau seniai 
buvo praėję laikai, kada jam 
tekdavo slapstytis nuo policijos. 
Jau jis yra turėjęs audijencijų 
pas Anglijos karalių, yra daly
vavęs kaip garbingas svečias 
naujo karaliaus vainikavimo iš
kilmėse, taip pat yra su pagar
ba ėjęs paskui karstų karaliaus 
Jurgio V. Kaviarų pas Litvino
vus paduodavo ant didžiulio 
gabalo ledo, vaizduojančio lokį, 
nasruose laikantį lėkštę. Litvi
novas turėjo gerų skonį ir mo
kėjo naudotis gyvenimo pato
gumais. Jis niekad nepykdavo 
ir nemėgdavo kraujo. Jis val
gydavo iš indų, iš kurių kada- 
se buvo valgę rusų carai.

Jis turėjo daug sumoj aus, 
daug ironijos, daug sarkazmo, 
tačiau jis nesišvaistydavo su 
tais savo gabumais. Su juo bū
davo labai malonu pasikalbėti. 
Jis darydavo labai gražius pa
lyginimus, vartodavo labai gi
lius posakius.

Jis mėgo muzikų
Kartų man teko sėdėti su juo 

Maskvos dieniojoje operoje, jo 
ložėje, per iškilmingų “Gar- 
men” spektaklį. Jis taip atidžiai 
sekė spektaklį, tartum butų pir
mų kartų tegirdįs tų operų. Per 
pertraukų gi jis man prisipaži
no jau dvidešimtų kartų klau
sus “Carmen”*

Pagaliau pasibaigė jo nepa
prasta karjera, gal būt, vieniu-

Iš Lietuvos
KAUNAS—Vidaus reik. mių. 

patvirtino Tėvynės Sujungus 
įstatus. Sąjungos tikslas—ug
dyti ir stiprinti lietuvių tau
tinę sąmonę ir laisvės bran
ginimų, įkelti jų kultūrinį lygį, 
skatinti lietuviškų pažangos ir 
atsparos dvasių, pažinti Lietu
vą, ypač jos pakraščius bei pa
jūrį, žadinti tėvynės meilę ir 
pasiryžimų amžius išlaikyti 
lietuvių tautos laisvę. Sąjun
ga gali steigti skyrius, jungti 
skyrius apygardomis ir kito
kiais junginiais, organizuoti 
institutus, fondus, sekcijas. 
Draugijos steigėjais pasirašė 
Juozas Papečkys, Antanas Juš
ka, Jonas Navakas, Paulius 
Slavėnas, Povilas /Pakarklįs, 
Jonas šimkuš, Andrius Ašman
tas, Kazys Įlinkis, Justas Pa
leckis, Vaclovas Čižiunas, Ed
vardas Zakarauskas, Antanas 
Miškinis, B. Vitkus ir Ona Be
leckienė. !

Reikalinga skaitykla
VIRBALIS. — Nors šis mies- 

telis yra nemažas (turi virš 2,- 
500 gyventojų)., bet kultūriniuo
se reikaluose yra labai atsilikęs, 
nes iki šiol neturi skaityklos. 
Gyventojai daugumoje yra ne
turtingi darbininkai, tad dėl 
sunkios ekonominės būklės nė 
visiems yra prieinamas spaus
dintas žodis, nors juo įdomau
jasi kiekvienas. Reikėtų įsteig
ti viešąją skaityklų.

Laukia turgų reformos
LIUDVINAVAS. — Liudvi- 

naviečiai labai susidomėję, kaip 
bus išspręsta turgų reforma. 
Čia dauguma reiškia pageida
vimus, kad turgai tikrai butų 
nukelti į šeštadienius, nes tai 
butų patogiausias laikas.

telė tokia visoje ilgoje Rusijos 
istorijoje, gal būt, tepalygina- 
ma tik su Trockio karjera. Pa
saulio istorija kartų tars savo 
objektyvų ir nešališkų žodį apie 
Maksimų Litvinovų. • “L. A.”

(GALAS)

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Dienos Paramai

Lietuvių Biznierių ir Profe
sionalų Sųryšys dėkoja vi
siems, kurie atsilankė į pik
nikų liepos 16 d. tikslu Lie
tuvių Dienų ‘Pasaulinėje Paro
doje pąreniti. Pikniko pelno 
$76.61 pasiųsta j Centrų. Taip
gi, sykiu pasiųsta už parduo
tus Lietuvių Dienos ženklelius 
$25.00. Iš viso $101.61.

Dar kartų ačiū atvykusiems 
į pikniką kalbėtojams už pa
sakytas gražįas kalbas, būtent, 
Dr M. J. Vinikui ir p. K. P. 
Vilniškiu!. Ačiū Brooklyno šo
kėjų grupei po vadovyste muz. 
P. Dulkės už išpildymą gra
žios šokių programos.

Taipgi ačiū visiems darbi
ninkams, kurie pasidarbavo 
laike pikniko. Jų vardai yra: 
Dr. G. Gudze, Tyaranavičius, 
P. Pūkas, K. Dalbukas, M. J. 
De'ksnis, J. Ivanauskas, V. Lit
vinas, V. Brazauskas, S. Pu
teikis, Jos. Sutkaitis, J. Stre- 
leckis, P. Ratkus, M. Ratkus, 
V. Tvaranavičius, J. Biržietis, 
P. Biržis, M. žurkauskas, K. 
Dryža, A. Twaron, P. Biržie- 
nė, J. Biržietienė, M. Deksnie- 
nė, L. Biržyto, S. Twaron ir 
K. Antanavitienė.

P. STANIŠKIS, rast.

DIDELIS MAIŠELIS ŠVIEŽIŲ APTRUPĖ
JUSIŲ PYRAGAIČIU

TIKTAI 2^0 Plus taksų

JIE YRA ŠVIEŽUS—IŠ PEČIAUS IŠIMTI
Atvykite ir nusipirk it maišelį

OVEN KING COOKIES 
3440 So. Ashland Avenue 
(¥2 bloko į šiaurę nuo Wrįgley’s) 

PAMATYK, PARAGAUK ir PAUOSTYK PIRM negu pirksi!

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Sales Tax ekstra.

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992KLAUSYKIME

VAKARĄ ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIESr?
NUO 7100-tos VALANDOS VAKARO

KAS VAKARĄ—1480 K.

Daug meškeriotojų ir 
žuvų

LIUDVINAVAS. — čia šven- 
tadieniais ant žaliųjų Šešupės 
krantų gausiai prisirenka meš
keriotojų gaudyti žuvies. Ne
maža meškeriotojų Šešupę lan
ko ir šiokiadieniais. Atvyksta 
meškeriotojai iš Marijampolės 
ir kt. čia, ypač šiemet, Šešu
pėje gausiai yra žuvies ir afe
rai vyksta pagauti.

šiandien 
’DUBROWSKY”

PRADEDANT PENKTADIENIU 
Vėliausios naujienos ir išsivys

tymai SOVIETŲ RUSIJOJE
“U. S. S. R. 1939” 

SONOTONE Teatre
VĖSINAMAS ORAS 

66 E. VAN BUREN 
Tarpe Michigan ir \Vabash 
25c iki 1 valandą po pietų 

Išskiriant Šeši. ir sekm.

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus
Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina
AI. Gudaitis, Sav.

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

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

W.HJ.P

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTE IR BLBKOS 
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
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

LINSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

pu pietų.

• LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už S-JJ.SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... »15-oo 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... fc 
VISAS LIGAS GYDOMA $J,00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1906 So Kedsie Ava.. Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840



Gabrielė Petkevičaitėj
.....................           „„H,.......... ........................................................................... I.............U1II.Š

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 -1927)
(Tęsinys)

Pirmų akimirksnį ir aš pa
bijojau prisileisti prie tokių 
daiktų, bet paskum numojau 
ranka... Bus, kaip bus, o vai
kinas už tokį narsumų reikia 
pagirti ir nuo savęs nestumti 
(nors ir nematytas), bet trau
kti. Neteko tačiau niekuomet 
su juo gyvenime susitikti.

Gavus tokių netikėtą dovaną, 
paskubau visų pirma ugny su
pleškinti didžiulę teką, tipingų 
žandarų teką, kad jos nė kva
po neliktų... Turinį paskum at
sidėjus ištyriau — radau ir 
pažįstamų ir nepažįstamų var
dų, pavardžių (jų tarpe ir Bar
boros Burbaitės, daktarės), 
įtariamu žmonių charakteristi
kų, visokių suprantamų ir ne
suprantamų įsakymų.

Nutarėm su P. Višinskiu bū
tinai visą medžiagą išsiųsti į 
užsienį, į Mortos Zaunytės sau
gomąjį archyvą. Tik čia apra
šomais laikais apie tat nebuvo 
kaip ne galvoti. Įniršę žandarai 
kaži ka butu su tokiu žino- v *

"moteris-kalba’ 
Auna Shchletinina, 29 metų 

amžiaus, yra pirmutinė mote
ris, kuri gavo jūrių kapitono 
ranga Sovietų Rusijoj. Suvirš 
8/00 moterų jureiivų dabar 
dirba ant Sovietų laivų, ir 21,-' 
97!- dirba ant upių laivų.

❖ 4* ❖

Naujas raportas atidengia, 
kad nė vienoj valstijoj nebu
vo padaryta tokia pažanga pa
kėlime standardo moterų dar
bininkių, kaip New Hampsliirc 
valstijoj.

4» 4»

Nors nauja statistika parodo 
kad dabar yra daugiau kaip 
trys milijonai moterų darbi
ninkių Japonijoj, tačiau mote
rys vis dar neturi žodžio poli
tikoj, negali skųsti dėl persky
rų, be vyro leidimo, neleidžia
mos į universitetus ir nėra' 
matomos nei valgyklose, nei į 
teatruose vienos vakare.

COPR. 1039. NEEOLECRAFT SERVICE, INC

MEX1CAN PICTURE PATTERN 2203

No. 2203 — Išsiuvinėkite šį gražų paveikslą spalvuotais vilno
niais siūlais.

| INAUJIBINUS INKKUJLlSLJKAr'r JUtsrr., 2SZUO

1 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųstu man Pavyzdį No.------------
I

Vardas ir pavardė ______ __ _______________________________________
l . __ Adresas-----------------------------------------------------------------------------------
I I
1 Miestas ir valstija_____________________________________ :—-------  i

gumi padarę, pas kurį tuos 
raštus butų radę. Žinojome, 
kad ir musų paštai buvo uo
liausiai tų bičiulių globojami. 
Tad su išsiuntimu nutarėm ir
gi laukti tinkamos progos, o 
tuo tarpu pavedžiau juos mo
tinai žemelei priglausti ... prie 
savo tylinčios širdies.

Toje profesijoje buvome anų 
laikų veikėjai pusėtinai įgud- 
rėję ir išlavėję. Susirinkę, ly
giai kaip jauni bitininkai apie 
avilių sistemas, mes, veikėjai, 
tardavomės apie budus raštams 
slėpti. Rodosi, gudriausias to 
meto slėpikas buvo V. Putvin
skis; bet ir mano slepiamųjų 
pašalių neteko niekam susek
ti.

Tik keleriems metams pra
slinkus, kada buvau taip su
sirgusi, jog vietos gydytojai 
ėmė abejoti, ar aš dar kada 
iš lovos pasikelsiu ir nutarė 
mane vežti Varšuvon pas chi
rurgus specialistus, — tik ta
da, kaip mane, tokį ligonį, ve
žė iš vagono į vagona nešda
mi, įdrąsėjau tuos raštus iš
siųsti užsienin Zaunytės adre 
su. Namie mažais pundeliais 
suklosčiau tuos raštus į kon
ventus, tuos konventus užadnc- 
savau, po drabužiais suslėpiau 
ir tik Lietuvos sienas p na va
žiavusi ėmiau lydėjusį mane 

| brolį laikas nuo laiko prašyti 
j įmesti gelžkelio stotyse į puš
tos skrynutę po laiške!'. Pir
mą įmetėm Gardiną pravažia
vę, paskutinį Varšuvoje.

Tiksliai negaliu pasakyti, 
'kas su tais užrašais atsitiko, i
(Rodosi, atsimenu kaip per sap
ną, buvo jais pasinaudota... 
nors dauguma, reikia spėti, 
per Vėlai.

Šiaip iš 1900 ir 1901 m. žan
darų siutimo buvo matyti, kad 
jiems rūpėjo būtinai užsmaug
ti musų tautiškas sąjūdis, už
smaugti arba sukelti šaly są- 
mišis.

(Bus daugiau)

girkite savo apielinkės 
Krautuvėse

Naujienų-Acme Radiophoto
STURGEON BAY, WIS.—Vedybininkai braidžioja po 25,000 galionų vyšnių 

sunkos tanką.

įpratimas matyti, kaip stal
čiai suaugusiųjų visuomet yra 
rupestingai uždarinėjami.

Motina dešimtį kartų sako 
savo mažyčiui: “Peilio nega
lima imti” ir vienuoliktą kar
tą. šis, matydamas peilį, pats 
pagraso sau pirštuku, sunkiai 
prašvebeldžiuodamas pirmo
mis pastangomis kalbėti: “Pei
lio negalima imli...” Pirmas 
laisvos valios savęs suvaldy
mas! Ir tokio stebuklėlio mo
tina pasiekia tada, kai savo 
žodžius (vertina, katip įstaty 
mus, nedarydama jokios išim
ties jiems apeiti.

Vaikas Ir
Mokykla

Rašo
L. Narmontaitė

ŽAISMAVIETES
Vasaros laikas ir artinimas 

mokyklų pabaigos atkreipia 
musų dėmesį į žaismavietes, 
kur vaikai galės saugiai žais
li?

Šitas klausimas taip paagi
tavo tėvus ir visuomeniškų 
pažiūrų asmenys keliolikoje 
dalyse miesto, -kad vietos lai
kinos ir laisvanorios komisijos 
susitvėrė su liksiu išspręsti šią 
problemą.

Pavyzdingai, profesorius P. 
Douglas, miesto tarybos narys, 
nuo to miesto skyriaus, kur 
Chicagos Universitetas yra, su
šaukė susirinkimą įdomaujan
čių vietos gyventojų, 'kuriame 
susitvėrė viršminėtam tikslui 
komisija, šitas miesto skyrius 
(“ward”) yra didelis ir vieno
je dalyje gyvena daug juod- 
veidžių, kurių vaikai vien tik 
ant gatvių gali žaisti. Tad ko
misija nutarė pirmiausia kaip 
nors patarnauti šiems vaikams.

Tam tikslui komisija buvo 
padidinta, ir prie jos buvo pri
traukta irgi keletą juodvei- 
džių veikėjų ir baltaveidžių 
mokytojų, kurie juodveidžius 
mokina. Buvo nutarta laikyti 
parengimą, kurio įplaukos bus 
vartojamos nupirkti medžiagą 
pastatymui tinkamų žaislų pa
skirtoj ržaismavietėj.

Parengime dalyvavo pradi
nis choras Du Salde aukštesnės 
mokyklos (juodveidžiai) kuris 
perstatė trijų veiksmų operetę, 
’r dalyvavo orkestras Hyde 
Park aukštesnės mokyklos 
(baltaveidžių). Bilietai nebuvo 
brangus ir veikėjai bei moky
tojai stengėsi kuo daugiausia 
nardanti. Chicagos Universite
tas dykai leido vartoti didelę 
ir gražią auditoriją, Mandel 
Hali ir net pristatė visas sce
nas. Daug žmonių dalyvavo pa
rengime, kuris įvyko vakare 
prieš kapų puošimo šventės. 
Vakaras buvo pelningas. Pel
nas bus vartojamas nupirkimui 
medžiagos bei pastatymui žai- 
smavietės. O vieta bus tinka
mas sklypas nevartotos žemės, 
kur koks geraširdis savininkas 
leis vartoti šiam tikslui. Žino
ma, žemė savininkui vis pri
klausys ir bus vartojama tol, 
kol jis leis.

Žaismavietes įrengimai pri
klausys miestui, nes visą dar
bą taisymo ir statymo atliks

federalinės valdžios darbiniu^ 
kai, kurie dirba prie tam tikro 
projekto (WIPA). |

Tad žaismaviečių klausimas' 
įdomauja miesto viršininkus 
(Mayor Kelly), federalinę val
džią ir jos projekto pasamdy
tus darbininkus (WPA), tė
vus, visuomeniškai nusistačiu
sius piliečius ir tuščių sklypų 
žemės savininkus.

Ne tik Chicagos Universiteto 
apylinkėje, bet ir daugelyje 
miesto kitų dalių š.’tokis ben
dradarbiavimas istengiasi įstei
gti saugias vietaę vaikams žai
sti. Keletą tokių vietų yra jau 
pastatyta, kuriose vaikai jau 
linksmai žaidžia.

MANO SAPNAS
PILDOSI

Tik ką perskaičiau urugva
jiečio J. J. Laz;chiusko straips
nį, kuris telpa liepos 17 d. 
“N-se”. Gerbiamas korespon
dentas reiškia mintį, jog ge
resniam atminimui velionės 
Marijos Jurgelionienės reiktų 
išleisti atsiminimų knygą ir tą 
darbą jis siūlo pasiimti arti- 
mesniems velionės draugams.

Aš tą kilnią mintį remiu ir 
manau, kad daug kas rems. 
Tai butų gražus paminklas jai, 
už jos vargus ir pastangas, 
kad balsas tyruose butų iš
girstas.

Apie porą savaičių tam at
gal sapnuoju, kad mane ap
lankė A.A. M. JurgelJonienė. 
(Ji mane jau daug kartų sap
ne aplankė). Mums besikal
bant, suskamba telefonas ir 
Maria Jurgelionienė atsako. 
“Heilo! O tai jus. Kaip gerai, 
kad atvykote, jus galėsite iš-

' I

i Maistas j * -
Veda MORTA RUGIENE i E
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MALTA MfiSA 
RUSIŠKAI

1 svarą maltos jautienos
1 puoduką duonos trupinių, su
maltų į miltus
1 šaukštuką druskos 
V4 šaukštuko pipirų 
% puoduko pieno
4 šaukštai miltų
2 puodukai vandens 
% puoduko “kečepo”
1 puodukas rūgščios grietinės 
1 šaukštą sviesto 
Mažą svogūną—sutarkuokit. 
Sumaišyk mėsą su duonos trupi

niais, įdėk druską, pipirus, pieną: 
viską gerai sumaišyk; paskui pada
ryk apskritus rutuliukus ir paspir
gink skauradoj, ant sviesto; tada 
mėsą išimk ir įdėk į karštą indą, o 
į sviestą, kuriame mėsa kepė, įmai
šyk miltų, supilk vandenį, “keče- 
pą”, grietinę, sudėk atgal mėsą ir 
pašutink lėtai dar keletą minučių. 
Duok stalan karšta. V. Faiza

Bukim
Gražios
Rašo Nina

P L A U K A I

Kad butų sveiki, plaukai ir
gi turi būti mankštinami. Tiks
las man'kštinimo yra stimuluo- 
li cirkuliaciją prie plaukų 
šaknų ir augint ir rafinuoti 
plaukus su tinkamu šepečiu 
šukuojant.

Masažavimas galvos odos 
yra pirmas žingsnis plaukų 
gimnastikos. Tą galima dary
li kartu su alyva arba kita 
toniko aplikacija, arba ir be 
nieko. Pridėk atverstą ranką, 
su ištiestais pirštais, ant gal
vos ir odą gerai suk aplink 
per kokias penkias minutes. 
Po to, su pirštų galais, pra
dėk masažuoti plaukus nuo 
kaktos ir aplink visą galvą 
viršugalvio link. Tai reikia 
daryti tvirtais brūkšniais ir 
apie dvidešimts kartų laikant 
galvą aukštai ir su ištemptu 
kaklu.

(Bus daugiau)

leisti mano knygą, nes jie ne
prisirengs ...”

Na dabar sudėkime p. J. J. 
Lazdausko straipsnį ir mano 
sapną ir gausime tą patį rei
kalą. Kas žino, gal aš sapna
vau tuo momentu, kada jis 
tą straipsnį rašė. Džiaugiuosi, 
kad papasakojau savo sapną 
keliems savo pažįstamiems ir 
dabar jie žino, jog tai nepra- 
simanymas. Nors sapnams ne
tikiu, bet esu savo gyvenime 
daug reikšmingų sapnų sapna
vusi, 'kurie atatikdavo datą į- 
vykiams net taip toli kaip Lie
tuvoje. Taigi ir dabar šis pasi
matymas su Maria Jurgelio- 
niene giliai įstrigo į mano min
tį, ypač tas pasikalbėjimas per 
telefoną su kokiu tai vyru ku
ris turėjo jos knygą išleisti— 
verste mane vertė parašyti jos 
bendradarbėms, kad pavartytų 
velionės rašto archyvą, gal iš- 
tik'rųjų kur nors yra padėta 
reikšmingos ir naudingos me
džiagos, kuri sudarytų jos kny
gą. Juo labiau dabar, ar ne
vertėtų tą padaryti.

—M. F. V-ne

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugniučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

| Pašo VI. Matalaitienė

VAIKU NEPAKLUSNUMO PRIEŽASTYS
Iš "Motina ir Vaikas”

(Tęsinys)
Suprantame, tėvams dažnai 

būna sunku išlaikyti įsakyme 
lokį ramų toną. Bet kaip grei
tai mes užmirštame, kokių di
delių pastangų mums patiems 
reikėjo kadaise, turint mesti 
mėgiamą žaidimą, kad įvyk
džius įsakymą! Ir kaip šykš
čiai mes įvertiname tas jaudi
nančias pastangas iš musų kū
dikio pusės! Jei įsijaustume ir 
suprastume, kokį didelį užda
vinį duodame savo vaikams 
įsakymų forma, tų įsakymų 
tonas tikrai visad butų minkš
tas ir ramus.

Kadangi nepaklusnumo ydos 
dažniausiai užsimezga pačioje 
ankstyvoje kūdikystėje, norė
čiau dar paminėti pačių jau
niausių vaikų paklusnumą. Jei 
vos pradedančiam suprasti kū
dikiui motina sako “eik čia”, 
—ji privalo tuojau pat atnešti 
ar atvesti kūdikį į pašauktąją 
vielą. Po įsakymo “duok man” 
—ji pati paima šaukščiuką iš 
vaiko ranku. Tokiu budu vai- v
kas išmoksta žodžius ir dar 
sužino, kad molinos žodžiai 
visada turi savo pasekmes. 
Pirmieji paklusnumo daigai pa
sėti, tereikia juos rūpestingai 
ugdyti. Įpratimas vaidina di
džiausią rolę vaiko gyvenime. 
Trijų metų vaikai visada turi 
tiesiog organišką norą tvar
kingai uždaryti visus stalčius, 
bet tvarkos pajautimas čia ne
turi reikšmės, o viską nulemia

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

A. A. 4188—A. A. 4064—Gražios išeiginės suknelės. Sukirptos mieros 
nuo 12 iki 40.

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

Dažnai vaikus įskaudina ne
reikalingi įsakymai. Neretai 
vaikai į juos šitaip atkerta:

—Aš bučiau pats viską pada
ręs, bet kai tu man pasakei, 
aš nebedarysiu.

čia prisimintina, kodėl ver
tingiausi vaikai taip sunkiai 
auklėjami. Musų auklėjimo 
klaidos juose įspaudžia daug 
gilesnį bruožą, negu vaikuose 
be charakterio ir gabumų.

Paklusnumas yra vertingas 
pagrindas, ant kurio visi ge
rieji vaiko pradai išsivysto 
daug lengviau ir daug greites
niu temini. O įsakyti sugeba 
lik las, kurs pats mokėjo klau
syti.

(Bus daugiau)
-- u—5. . ' -A-------- it—

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No.........—
Mieros __________ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



Ketvirtadien., liepos 2?, 1939 NAUJIENOS, Chicagg, UI.

......

Naujienų Kontesto Eiga
(Per dvi savaites reguliario 
Kontesto Skyriaus nebus, bei 
kontestantų raštai tilps kart

kartėmis.)
(Tęsinys iš praeitos savaitės)

Stepono Narkio Rė
mėjai “Naujienų” 
Konteste

Petras Malela, elektrikos 
kontraktorius. Jis ne tik ge
rai atlieka visus elektrikos dar
bus, bet užlaiko ir elektrikos 
krautuvę, ties num. 3336 So. 
Halsted St.

Kam reikalingi elektrikiniai 
įvedimai arba fikčeriai, telefo- 
nuokite Boulevard 1969, arba 
kreipkitės i jo krautuvę.

Ot G »
Ralph ir Nellie Evans, 2519 

W. 43rd Street. Turi savo nuo
savų namą, kuriame užlaiko 
bučernę ir grosernę jau 15 ka 
metų. Jie pavargo ir norėtų 
pasilsėti. Gera proga lietu
viams, kurie norėtų nupirkti jų 
biznį ir namą.

» » »
Gedimino Building and Loan 

Assn., 4425 So. Fairfield Avė., 
yra po valdžios priežiūra ir tei
singai patarnauja lietuviams. 
Kiekvienas žmogaus indėlis yra 
apdraustas, šios įstaigos sekre
torius Chas. Zekas turi ilgą 
patyrimą Real Estate šakoj, 
žodžiu sakant, visi šios įstai
gos viršininkai turi aukštą su
pratimą apie spulkos gerą tvar
kymą.

» « a
Tony Lukošius, Brighton 

Parko drabužių valytojas, 2555 
W. 43rd St., dabar yra prisi
rengęs rudeniniam sezonui. Jis

padaro visus aprėdalus taip 
kaip naujus. Jįs ir žmona Ona 
yra Keistučio kliubo nariai ir 
uolus “Naujienų” rėmėjai. Tė- 
mykite jo skelbimus MN-se” 
kas šeštadienį.

—? Steponas Narkis,
4358 So, Talman Avė., 

Tel. Lafayette 3974,

Mano Rėmėjai
Paul Ambrose, 1343 South 

Halsted St., savininkas HoteP.o 
ir vasarnamio prie Wolf Lake, 
Miphigan valstijoj, davė garsi
nimą į Naujienas.

» » »
Viola Drulįs, 1224 N. Cląre- 

mont Avė., užsirašė “Naujie
nas”.

P. Galskis,
2640 N. St. Ęouis Avė., 

Chicago, III.

=Haiiio
NEW CITY FURNITURE 
MART KRAUTUVĖS 
PROGRAMAS.

KAZIMIERAS BARVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 25 d., 5:30 vai. vak., 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Kauno Red., Pa
nevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

daug draugų, draugių ir pažį
stamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyč., 4605 S. Hermi- 
tage.

Laid. įvyks penkt., liepos 28 
d., 9:00 vai. ryto, iš koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Kązimiero Barvi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
x Draugai ir pažįstami

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

Laid. dir. J. F. Eudeikis, 
bričkas.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
LANSING, MICH. Nfichigan valstijos gubernatorius 

Luren Dickinson, neseniai grįžęs iš gubernatorių konfe
rencijos New Yorke, pareiškė, kad New Yorkas yra nuo
dėmių lizdas. Iš kairės, gub. Dickinson, jo sekretorė ir 
Albany, N. Y. viešbučio vedėjas, Claude Holdin.

KAS DABAR DEDASI ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNO RĖMĖJU DRAUGIJOJE?

A, Vaišvilienės “Inkvizicija”

Keistučio Kliubo
Naktinis Piknikas

Keistučio kliubo naktinis 
piknikas įvyks liepos 29 dieną, 
Liberty Darže*—Dambrausko 
farmoj. Pradžia 6 vai. vakare. 
Bus geras orkestras, užkandži i, 
dešrų, kopūstų. Komisijos na
rė Mrs. Norkus maistą ruošia 
piknikui.

Nepamirškit atsilankyti. Kas 
norit važiuoti truku, susirinkit 
prie 33rd PI. ir Lituanica Avė., 
3:30 po pietų; prie Yuškos sve
tainės, 4 vai., ir prie Archer 
ir Francisco Avė. — 4:30' po 
pietų.

Keistučio kliubo komisija 
kviečia visus atsilankyti.

Komisija.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams

SUSIRINKIMAI
Vaidylos renkasi Vakaruose šian

dien vakare. Informacijų klauskite 
pas didįjį Perkūną.

—PERKŪNAS

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

CLASSIFItD fiDS.

SITUATION WANTED 
__________ Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO farmoje arba 
cleaning, tailoring įstaigoje. Abu 
darbu pilnai patyręs ir galiu išduo
ti paliudijimus. Alex Kovaiesky, 
1207 W. 47 Št. Šaukti 8:30 A. M. 
Yards 5753.

HELP WANTED—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., Mayvvood, 111.

REIKALINGA moteris dirbti į 
taverną prie lunčįaus. Ant vietos 
gyvenimas. 959 W. 71st St.

REIKIA patyrusių operatorių suk
nelėms siūti. Turi mokėti angliš
kai. Vikiąg. 711 Lake St.

Praėjusį antradienį, Liepos 
25 d., teko išgirsti nepaprastai 
įdomų ir gražų radio progra
mą. Neklysiu sakydamas, kad 
šis programas, nors dar nese
niai pradėtas leisti, jau lygina
si su geriausiais musų lietu
vių radio porgramais, o kai ku
riuos ir pralenkia. Gera muzi
ka, puikios dainos, drama, ko
medija ir juokai — dar nesu 
girdėjęs panašaus programo, 
kurs per vieną valandą teiktų 
tį0k įvairumo.

Linkiu Ncw City Furniture 
Mart, gerų baldų krautuvei, ir 
toliau tęsti tuos įdomius pro
gramos. Tie, kurie dar nėra 
klausę šio radio programo ne
pamirškite, kad kas antradie^- 
nio vakarą, lygiai 8-tą valan
dą vakare, iš W.S.B.C. stoties 
New City Furniture Mart radio 
programas prasideda! —(Sp.)

Nuąlatinis Klausytojas.
• —--------——

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

NAUJAS BIZNIERIUS 
BRIDGEPORTE

L. Sirus, laikrodininkas, at
sidarė krautuvę prie 3553 So. 
Halsted St. L. Sirus yra paty
ręs laikrodininkas. Gal jam 
kaip tik čia yra gera viela biz
nį varyti.

Sirus mano, kad, gal būt, 
turės užtektinai darbo, nes jis 
pats nuvažiuos paimti iš namų 
ir atveš pataisytus laikrodžius, 
žodžiu, jisai duos gerą patar
navimą.

Gerų pasekmių naujam biz
nieriui. P. G.

Užtroško
Lopšelyje

Lopšelyje paguldytas 5 mė
nesių kūdikis James Geary įsi
painiojo i pagalvę ir paklodę, 
užmigo ir nu troško. Kūdikis bu
vo sūnūs James ir Marie Geary, 
kurie gyvena adresu 8152 Ma
ry land avenue.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI ,
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA ,].

LENGVAIS IfiMOKftJTMATS >

BARSKIS FURNITURE HUUSE, Ine.
TITE HOME OF FINE FURNITURE" RINCE UM

1748-50 West 47th St Phonę Yards 5069

(Tęsinys)
Laike minėtos “inkvizicijos” 

A. Vaišvilienės nervai neišlai
kė ir ji davė valią savo aša
roms.

Pagalios reikalauta, kad ji 
pasirašytų rezoliuciją, prisipa- 
žįstant prie kaltės ir atšau
kiant Ž’-rojo skyriaus nepri
klausomybę nuo rėmėjų centro. 
Bet rezoliucijos neskaitė, ir ji 
griežtai atsisakė bent po kokia 
rezoliucija pasirašyti.

“Draugas” A. Vaišvilienę gi
ria, aukština, vadina ją nepa
mainoma darbininke. Sekma
dienį liepos 23 d. Marijonų ūky
je įvykusiame piknike, A. Vaiš
vilienė buvo vyriausia šeiminin
kė. šv. Jurgio parapijos paren
gimai, piknikai, vakarienės ir 
kitokie didieji dar(bai neapsiei
na , be Ą,,. Vaišvilienės. Prięš 
trejetą metų A. Vaišvilienė pa
ėmė į savo rankas 2-rąjį šv. 
Kazimiero vienuolyno rėmėjų 
skyrių ir išaugino jį į didžiau-

Piknikas Sukėlimui 
Pinigų Taksams 
Užmokėti
Nori Išgelbėti Roselando Liet.

Darbininkų Name- B-vę

Roselando kolonija tirštai 
lietuviais apgyventa. Čia ran
dasi daug įvairių draugijų, vei
kimas irgi gana margas. Nėra 
tokio seplintadienio ar šešta
dienio, kad kokia draugija ne
turėtų parengimo.

Štai, kai kurios draugijos 
buvo surengusios po pikniką, 
kuri pavyko gana sėkmingai. 
O šį septintadienį gal bus di
džiausias. piknikas iš 'visų, nes 
rengia Roselando Liet. Darb. 
Namo Bendrovė.

Keletas metų atgal roselan- 
diečiai nusitarė pasistatyti sa
vo svetainę, suorganizavo Ben
drovę, pradėjo pardavinėti Še
rus, ir į trumpą laiką sukėlė 
pusėtinai kapitalo, už kurį nu
pirko 2 lotus ir jau rengėsi 
statyti svetainę.

Depresija Darbą Sutrugdė
Bet tuo laiku užėjo nelemto

ji depresija, įplaukų bendrovė 
iš niekur nebegavo, o čia už 
tuščius lotus taksai reikia mo* 
keti, ir dar, galiau, įdavė vie
nam real estatininkui pinigus, 
kad užmokėtų taksus, o tas ne 
tik kad nembkėjo, bet ir pats 
susibankrutavo. Ir taip bendro
vė laipsniškai brido gilyn į sko
las. Todėl tuo tikslu ir rengia 
pikniką, ir jeigu padarytų kiek 
pelno, tai apsimokėtų taksus ir 
gal kaip draugijos, taip ir pa
vieniai nepražudytų sa'vp pini
gų. Taigi, kaip matome, čia

sį tos draugijos skyrių. Pra
ėjusiais melais A. Vaišvilienės 
vedamas 2 ras skyrius surinko 
vienuolynui pinigų daugiau, ne
gu bet kuris kitas skyrius. Bet 
jos priešininkės dabar ją že
mina ir niekina.

Aš, kaipo autorė straipsnių 
apie vienuolyno rėmėjų draugi
ją, su nusistebėjimu išgirdau, 
kad kai kurios vien, rėmėjos 
prikišo A. Vaišvilienei jų ra
šymą. Ji prie to straipsnio ra
šymo prisidėjo tiek, kiek ir 
mėnulis.

Galų gale, turiu priminti, 
kad minėtoj'ė ’ “taikos konfe
rencijoje” "davatkos reikalavo, 
kad A. Vaišvilienė klauptus! 
ant kelių ir atsiprašytų.

Pačių Šv. Kazimiero vienuo
lyno seserų Jtarpe juk yra daug 
žmonišlprpa ąr teųsįngun^) jau
smo ir jos^Turėtų pasirūpinti 
atitaisytita .iporąlįšką skriau
dą, kuri buv]k padaryta A. Vaiš
vilienei. Birutė.

—■—~

Graži Atmintis
M. Šileikiui

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
Ž285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Aye.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

HELP VVANTED—MALĖ

REIKALINGAS apysenis vyras už 
porterį į taverną. 6500 S. State St.

L. Getautas, dailininkus, 1836 
So. Halsted St., kur jis dabar 
užlaiko krautuvę su K. Pikiel, 
man parodė pavpikslą-nuotrąu • 
ką pirmos. Lietuvių dailės pa
rodos Chicagoj.

Nuotrauka yra M. šileikio 
piešinių, įdėta į labai gražius 
rėmus, kuriuos padarė L. Ge- 
tautas. Dabar ponas Getautas 
su nekantrybe laukia M. šilei
kio pagrįžtant iš atostogų. Ta 
nuotrauka bus gražios atmin
ties dovana M. šileikiui?

’ P. G.

Birutės Choras
Šią vasarą Birutė beveik va- 

kacijų neturi. Jonas Byanskas, 
choro mokytojas, mokina dai
nas, kurios bus dainuojamos 
rugsėjo 10 d. Pasaulinėje paro
doje, New Yorke.

Birutės šeimynėle Lietuvių 
dienoj dalyvaus ir choristai vi
sas dainas mokės, kurios bus 
dainuojamos keleto tūkstančių 
dainininkų choro.

Birute rengia naktinį pikni
ką lugpiučio (Aug.) 5 d. Liber
ty Grove, Willow Springs. Šia
me piknike birutiečiai sudai
nuos Lietuvių dienos dainas at
silankiusieji turės “good time”. 
Be to, jie parems Birutę.

—Busiu

yra visų bendras reikalas, ir 
septintadienį susirinksime į W. 
107th St. ir Racine Avė. Drau
gijos, Chorai ir visi kas tik 
gyvas — į miškelį.

Stepukas.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rast. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka- 
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rast.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rast.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 

33rd Street, korespondentas;
Aresunas, 3623 S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
f>yvubai—žunys—Paukščiaiete.
PARSIDUODA maži German 

Shepard Police šunukai po $1.00 
Taipgi kalike. Atsišaukite vakarais. 
Mrs. Purmalis, 6240 Blackstone 
Avė., Apt. 2.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
siap.. Ąv,ę,;A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas menes' 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ainbrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt-—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

TIKRAS BARGENAS greitam 
pardavimui. Grosernė ir delikate
sai su namu. Savininkas išvažiuoja 
iš miesto. Kaina ant vietos. Savi
ninkas 1307 S. 48th Ct., Cicero, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nm Pardavimui

PARSIŲUODA nauja 6 kamb. 
muro rezidencija su visais moder
niškais įrengimais—2 karų garažas 
^---Greitam pardavimui tiktai$6700— 
Kreipkitės George Borkertas, 3624 
W. 65 PJ.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

j. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kaulakis — nut. rašt. 
3842 So. Union Avė.; F. Kaspęr 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. J draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51št Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Ųalsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chį- 
cago, I1L

PIKNIKAMS DARŽAS
10 akrų gražaus miško, didelių 

medžių pavėsis apie 5 minutes nuo 
šv. Kazimiero kapinių ir telefonas. 
Randasi prie State vieškelio. Tinka 
tavernams ir šokių salėms. Maži 
mokesčiai—pigus laisnis. Vienas iš 
geriausių esamų piknikams daržų. 
Savininkas parduos visą arba dalį 
lengvais terminais atsakančiam as
meniui. Kreiptis į ofisą P. V. kam
pe S. Harlem Ąve. 123 gt.

2 augštų mūrinis namas, 5-6 
kambarių. Renda $60—Iš priežasties 
ligos turi būt greitai parduotas į sa
vaitę laiko. MortgiČiai atnaujinti. 
Nereikia daug įmokėti. Su mažais 
pinigais galimą pirkti namą. 3029 
Elston Avė. Tel. Juniper 2046.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

280 akrų Michigane, galvijų ir 
f>ieno ūkis lietuvių apgyventoj apy- 
inkėj. Modernas, pilnai įrengtas, 

$18,000 ir terminai. Savininkas S. 
Sproule, 4464 Broadway, Chicago.

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jobas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Žą
sy taitė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

Naujieną Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135tli Street

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: George

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi Lietuvių 
Liuosybės svetainėj, 49th Ct. ir 
14th St., Cicero, III.

FINANCIAL
________ Finansai-Paskolos________

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

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUįBO VALDYBĄ 
1939 METAMS: Pirm.—Jonąs Jon- 

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasieriusj 
—A. Baltas, 6319 So. Sangaloą 
St.; Kasos globėjai—N. Micke- 
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

Garsinkite^ “N-nose’

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

• • t
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge*- 
rąįi kostųmerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
*‘CIasslfied” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje *‘Cląss- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose

Į naudokitės Naujienų auk$tę§ 
vertybės classitied skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, IU. 

-— - ■ ---



NAUJIENOS, Chieago, UI. Ketvirtadien., liepos 27,1939

DARBO TARYBĄ ĮSAKE ATLAIKYTI BAL
SAVIMUS ARMOUR DIRBTUVĖSE

Turi Įvykti Už 15 Dienų

Atkiš Dar 20,000 
Darbininkų Iš 
W. P. A.

nebus sušaukta. Valstija nega
li daugiau pinigų skirti pašal
pai, nes nebeturi neišnaudotų į- 
pįpukų šaltinių, iš kur 
bittų galima gauti.

(Šelpiami bedarbiai Chieagoj 
dabartiniu laiku gauna tik apie 
pusę pašalpos, kurią šelpimų 
administracija mokėdavo pir
miau.)

Federalė Darbo Santykių Ta
ryba vakar įsakė visose Armour 
“Pagelbinėse” dirbtuvėse Chi
eago j atlaikyti balsavimus C.I. 
O. unijos reikalu.

Tų dirbtuvių darbininkai tu
rės pasisakyti ar nori, kad C.I. 
O. juos atstovautų kolektyvėse 
derybose su bendrove, ar yra 
tam priešingi.

Balsavimai turi įvykti nevė
liau 15 dienų.

Patvarkymas nepaliečia cent- 
ralinės Armour dirbtuvės Chi- 
cagoj, C.I.O. jau turi teisę dar
bininkus atstovauti kelektyvėse 
derybose, bet liktai kitas, ma
žesnes dirbtuves.

Iš VVashingtono Chicagon va
kar atvyko asmeniškas C.I.O. 
viršininko John L. Levvis atsto
vas, Povvers Ilapgood. Jisai, pa
prastai, vadovauja C.I.O. unijų 
prisiruošimams streikuoti, ir 
tur bu t tą rolę suvaidins Chica- 
goj.

Vakar po pietų Armour cen- 
tralinėj raštinėj turėjo įvykti 
konferencija tarp Armour dirb
tuvių superintendentų ir C.I.O.

unijos komisijos, skundų reika
lu. Bet ar ta konferencija įvy
ko, šią žinią rašant dar neži
noma. Unijos atstovai turi apie 
200 skundų apie unijistų dis
kriminavimą dirbtuvėse, etc., 
bet užvakar Armour viršinin
kai atsisakė paimti juos domėn.
Skaudžiai Sumušė Tris C.I.O. 

Organizatorius
Septyni nežinomi piktadariai 

vakar skaudžiai sumušė tris C. 
I.O. organizatorius, kurie buyo 
nuvykę į Mundeleiną suorgani
zuoti American Maid Shoc Co., 
darbininkus.

Piktadariai organizatorius už
puolė prie O’Donnell viešbučio. 
Visus sukruvino ir sulaužė kau
lus keliose kūnų dalyse.

Sumuštieji yra Clarence A. 
Byers, nuo 2647 Evergreen ave
nue; William Fromm, nuo 1468 
Berwyn avenue, ir Stove Zaroo- 
gian, 1513 N. Fairfield avenue, 
visi trys chicagiečiai. R.

Specialės Legislaturos Sesijos
Nešauks

W.P.A. Administracija vakar 
paskelbė, kad netrukus atleis 
dar 20000 darbininkų. Pašal
pos darbų darbininkų skaičius 
bus sumažintas nuo 186,000 iki 
166,030. To reikalauja vėliausi 
iš AVashingtono atėję įsakymai, 
kuriuos pašalpos darbų admi
nistracija vykina pildydama 
kongreso priimtus įstatymus 
W.P.A. tvarkymui.

Viršuj paduotos skaitlinės ap
ima visą valtiją, nevien Chica- 
gą, bet Chieagoj bus daugiau
sia atleidinėjimų. Tokiu budu 
šelpiamų šeimynų našta Chica- 
goje dar labiau padidės.

Miesto šelpimo administraci
ja ir kelios kitos stambios lab
darybės įstaigos, taipgi unjos, 
reikalauja, kad gubernatorius 
llorner sušauktų specialę legis
laturos sesiją, paskyrimui dau
giau pinigų pašalpos reikalams. 
Bet gubernatoriui artimi žmo
nės vakar pareiškė, kad sesija

Nubaudė Dvi Firmas 
Už Prasižengimą 
Darbo Įstatymui
Turį Sumokėti Stambias Pini

gines Pabaudas
Federalis teisėjas Wilkerson 

vakar paskyrė stambias pinigi
nes pabaudas dviejoms Chica
gos firmoms, kurios prasižengė 
darbo valandų ir algų įstaty
mui. Tos firmos mokėjo savo 
darbininkams mažiau, negu į- 
statymai leidžia (mažiau negu 
25c. valandai.).

Clare, Limited, 710 W. Jack- 
son Bouleyard, skrybėlių dirb
tuvė turi sumokėti $750 pabau
dos, o Home Foundry Compa- 
ny, 3122 Fifth avenue — $1,- 
500.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

R. L. Wįlliams, kuris li
ko paskirtas North AVestern 
geležinkelio; viršininku.

MARGI AŠTUONIOLIKTOS APYLINKES 
GYVENIMO NUOTYKIAI

Kodėl Kolonija “Garsi” — “Bankieriai”— 
“Kirvių Teismas”, Etc.

18-TA KOLIONI.IA.
kolionija turi gerą vardą ir vi
sur figūruoja. Aštuoniolikiečių 
visur rasi. Kur neisi, ten jų 
patiksi. Tai nėra stebėtina, nes 
dauguma “paeina” iš 18 apylin
kės.

štai, p. Juozapas Pankauskas 
turi įsitaisęs “loud speaker”— 
garsiakalbį. Jis turi maisto 
krautuvę ir savo radio vietą 
prie 2021 Canalport Avė. Jo 
garsiakalbis buvo vartojamas 
pereitos Dariaus ir Girėno Le- 
gijono iškilmėse.

Kun. Ignatius Albavičius, vie
tos Apveizdos Dievo parapijos 
klebonas, tapo išrinktas iždi
ninku kuriamo Seneliams Prie
glaudos Namo.

MAINERIŲ PIKNIKAS, yra 
sumanymas musų vietinės kuo
pos L.D.S. ir jau tiek įsisiuba 
vęs, kad išrinkta visi komite
to nariai ir piknikas tikrai 
įvyks rugsėjo trečią, Liberty

VAKAR
ČHICAGOJ

O Meras Kelly išleido prokla
maciją, paskirdamas savaitę, 
nuo rugpiučio 27 iki rugsėjo 2- 
ros, “Mandagumo savaite”.
• 26 metų Paulina Freund, 
nuo 1053 W. Monroe Street, siu 
siginčijo su vyru George, ir iš
gėrė kelis nuodingus miltelius. 
Guli Garfield Park ligoninėj. 
Jos gyvybė pavojuje.
• 52 metų Arthur Couture, 
1555 East 61st Street užmigo 
berūkydamas cigaretą. žinoma, 
užsidegė lova. Couture nesude
gė. Pabudo, ir šoko iš kamba
rio per langą. Jo butas buvo 
trečiam aukšte. Nusilaužė koją, 
kelis šonkaulius, ir dabar guli 
Illinois Central ligoninėj. Gais
rą užgesino ugniagesiai.
• Chieago and North Western 
gelžkelis skelbia, kad birželio 
mėnesį padarė $297,197 pelno, 
dvigubai daugiau negu pernai.
• Tai buvo ne žemės drebėji
mas, tas trenksmas ir virpėji
mas po State gatvės asfaltu va
kar anksti rytą. Daugelis praei
vių tikrai manė, kad žemė dre
ba. Miesto darbininkai tuo lai
ku sprogdino senojo State gat
vės tilto pamatą, kur dės kitą 
pamatą naujam tiltui.
• Piktadaris Jack Russell Mc- 
A les toryje, Oklahomoj, prisipa
žino, kad jisai nužudė jaunuolį 
Billy Scott Hamilton, kurį pa
grobė Kansas valstijoj. Russell 
yra chicagietis ir bus teisiamas 
Chieagoj už pagrobimą ir nu
žudymą.

Gaudė Karves 
Brighton Parke

BRIGHTON PARK. — Prie 
Archer ir S. St. Louis gatvių 
gryžkelio į gatvekarių stoties 
stulpą vakar įvažiavo didelis 
ūkininko trokas, ir į gatvę “pa
sipylė” 20 karvių, kurias ūki
ninkas Gustav Sandberg vežė į 
Chicagos skerdyklas.

Karvės išbėgiojo į visas pu
ses baubdamos. Reikėjo kelio
likos policijos patrolkų visas 
sugaudyti. Ūkininkas Sandberg, 
iš Grandville, Ilk, išliko svei
kas.
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Ne Rojus—Tai Gražusis Gojus!
, Ir Čionai, Tarp Žaliojančių Ąžuolų, 

Susirinks Tūkstančiai Draugų!
TAI BUS

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ

Sekm. Rugpjūčio 13,1939
SUNSET PARK

Archer Avenue ir 135 Street

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!

(<’v« .

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

A.
■

M 

< a

Dambrausko 
farmoje. Sako, kad ten bus kas 
tai nepaprasto — bus atvaiz
duotas visas mainierių gyveni
mas—paveiksluose. Prie šio su
manymo yra prisidėję jau ke
lios kuopos iš kitų kolionijų.

NAUJIENOS, visam pasau
lyje didžiausias, rimčiausias ir 
pirmas LIETUVIŲ DIENRAŠ
TIS išeina adresu 1739 South 
Halsted Str., Chieago, UI. Tai 
18-ta kolionija.

18-toj Apylinkėj yra ir 
“NAUJIENŲ SPULKA”. Finan
sinė įstaiga, kuri davė ir duo
da keturis procentus už įdėtus 
pinigus. Pinigai iki Penkių 
Tūkstančių Apdrausti federalės 
valdžios. Reiškia, tik jeigu 
Amerika “bostys” — tai “bos* 
lys” “Naujienų” spulka. Spul- 
ka randasi “Naujienų” name.

» »
Ką 18-tos apylinkės lietuviai 

yra nuveikę? Reikėtų pavarty
ti istoriją, o joje yra gana 
daug. Daug kuo galime pasi
girti. Bet čia daug nesigir- 
sim, geriau dabar truputį juo
kų pakrėskim. Pas mus, 18-toj 
Apylinkėj, jų yra nemažai. Jū
sų Bynsui kasdien, pradedant 
su pusryčiais ir baigiant vaka
riene, vis “fonės”. Ir štai jums 
pateikiu šiek-tiek naujausiu fo- . ' mų.

Musų Grove—buvusioje

Kaip Kraują Sustabdyti.
Viena musų “nekalta merge

lė”, apie 60, nuėjo j Dantų Ko
legiją ištraukti “negerus” dan
tis.

Ištraukė visą viršutinę eilę 
dantų.

Rytojaus dieną — žiuriu, 
“mergelė” turi abu mažuosius 
pirštus siulu apsirišus, o pati 
išbalus kaip drobė. Klausiu kam 
tas siūlas?

Sako: “Tas tsiulas man 
kraują sustabdė, o jai ne “tsiu
las, bučiau numirus.”

— Na, na, sakau. Kaip jus 
tai žinote?

Sako: Matai, kada yra kur 
kraujo papludys, tai reikalinga 
yra tuoj, kuogreičiausia, paim
ti tsiulą ir aprišti abu mažus 
pirštukus ir RANKŲ ir KOJŲ. 
Tuomet kraujas sustos.”

Klausiu: O kodėl tokia išba
lus?

Sako: Pavėlavau, buvau kur 
tai užmetus savo tsiulus....

“Kirvių Teismas”
Dvi savaiti atgal, musų trys 

žmoneliai skubino tuštinti ga- 
lionuką, lietuviška tarme vadi
nant, “samagonkos”. Na ir pri
ėjo prie paskutinio lašo. Kam 
reikia baigti tas lašas? Kilo 
barnis, išmetinėjimai ir, galiau, 
atsiklausta “teisėjo” kirvio. 
Vieno butą stipresnio, ir jisai 
pradėjo kirviu savo “teismą da
ryti”. Pasėkoje, vienas iš jų, 
atsidūrė pavieto ligoninėje, su 
pramušta galva, antras polici
jos išgabentas su pagalba chlo
roformo, nes neklausęs polici
jos.

Trečias pats įsilipo į polici
jos “skvadą” ir išvažiavo.

— Bynsas.
(Bus daugiau)

Persiskyrė, Bet 
Turės Jam Virti

Lietuvių šeima, Rose ir An
tanas Toleikiai, gavo perski- 
ras.

A. Toleikis sutiko padaryti 
$1,500 “setlementą”, bet teisė
jas La Buy nustatė dar štai 
kokias sąlygas.

A. Toleikis gyvens viename 
bute su žmona tol, kol “lysas” 
nepasibaigs, be to, p. ToleikiK 
nė turės jam virti valgius per 
tą laiką.

Toleikiai gyvena adresu 6157 
S. Justine Street.




