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Taiko uždrausti valdžios konkuren
ciją privatiniam bizniui

NORI UŽDRAUSTI UNIJŲ PASKOLAS RIN 
KIMU VAJAMS

Paskolų biliaus sumą sumažino 
iki $1,640,000,000

WASHNIGTON, D. C., lie
pos 30. — Washingtone eina 
smarki kova dėl paskolų bi- 
liaus. Prez. Roosevelto admi
nistracija įteikė kongresui bi- 
lių, įgaliojantį valdžią duoti pa
skolų per keletą metų tokiems 
projektams vykdyti, kurie il
gainiui savo pajamomis apsi
mokėtų. Bilius reikalavo pasko
loms $2,800,000,000.

Tačiau atstovų buto bankinių 
reikalų komitetas prašomą su
mą nukarpė iki $1,950,000,000. 
Senatas gi pasirodė dar prie- 
šingesnis biliui ir jis sumą ap
karpė iki $1,640,000,000. Atsto
vų buto bankinių reikalų ko
mitete reiškiasi tendencija pri
imti senato sąmatą. O gal būt, 
kad ir šita suma taps suma
žinta.

Senatas vien biliaus sąmato 
apkarpymu nepasitenkino. Ji
sai priėmė senatoriaus Maho- 
ney pataisymą, reikalaujantį,

kad iš $350,000,000, skyriamų 
viešiemsiems darbams, jokia 
pinigų dalis neitų projektams 
vykdyti tose gyvenimo srityse, 
kurias privati ‘ iniciatyva jau 
tinkamai aptarnauja.

Senatas, be to, pereitą šešta
dienį priėmė senatoriaus Ty- 
dings (iš Maryland valstijos) 
įnešimą, šitas įnešimas drau
džia darbininkų unijoms arba 
kitoms organizacijoms aukau
ti arba skolinti pinigus politi- 
niems rinkinių vajams. Jei uni
jos ar kitokios organizacijos 
nori aukauti ar skolinti rinki
mų vajams, tai turi pirma pra
nešti apie tai nariams.

Tydings, debatuojant jo įne
šimą, pasakė, kad jis nori su
varžyti tokias paskolas, kaip 
angliakasių unijos paskola de
mokratų partijai 1936 metais, 
kai prez. Rooseveltas tapo iš
rinktas antram terminui.

Naujienų-Acme Telephoto
LAAVRENCE, KAS. — Čia netrukus įvyks kornų lukštenimo kontestas.
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Jungt. Valstijų em- T& I |kfovr>s 
bargo užbaigtų Ja 1S ^ieiuvos 

ponijos karą
lie •WASHNHGTON, D. C., 

pos 30. Jeigu JungJ. Val
stijos uždėtų'embargo ant siun
čiamų Japonijon karo rinkme
nų,- tai, hVomonė reiškiama, Ja
ponijos .^aras4 Kinijoj veikiai 
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KILO BRITŲ-JAPONŲ KONFLIKTAS 
SHANGHAJUJE

SHANGHAI, Kinija, liepos 
30. — Pereitą šeštadienį japo
nai pradėjo statyti barikadą 
prie tarptautinio setlemento ru- 
bežiaus, kurį apsaugo britų ka
riuomenė. Britai užprotestavo, 
kad japonai statą barikadą 
jiems nepriklausančioje srity. 
Atsiųsta į konflikto vietą bri
tų ir japonų kariuomenė. Bet 
kariuomenės susikirtimo neįvy
ko. Tik japonai suėmė keturis

britų kareivius, kuriuos betgi 
vėliau paleido.

Britanijos valdžia pasiuntė 
įsakymus savo ambasadoriui 
Tokio mieste užprotestuoti de
monstracijas, kurias japonai 
organizuoja prieš britus Kini
jos užkariautose dalyse. Ryšium 
su tuo įsakymu kalbama, kad 
Britanijos priešinimąsi Japoni
jai stiprėjąs.

VOKIEČIAI GAUS DANCIGĄ 
LLOYD GEORGE

SAKO

Akcentuoja - japonų- 
vokiečių sutarties 

svarbą

Britanijos » ir Fran
cuzijos auksas siun
čiamas Į J. Valstijas

TOKIO, Japonija, liepos 30. 
— Pereitą penktadienį praneš
ta, kad Japonija ir Vokietija 
pasirašė naują prekybos sutar
tį. Po sutarties pasirašymo Ja
ponijos vyriausybė išleido pa
aiškinimų, kurie akcentuoja jos 
svarbą. Esą, Japonija gausian
ti iš Vokietijos bet kokių reik
menų, kurių jai truks. Sutar
tis tarini turėsianti 
politine.,x reikšmės.

Reiškiama nuomonė, 
riausybė pasiskubino
apie sutarties su Vokietija at
naujinimą tikslu sušvelninti 
nusivylimo jausmą japonų tar
pe, pasireiškusį kai Jungt. Vai 
stijos paskelbė panaikinančios 
savo sutartį su Japonija.

LONDONAS, Anglija, liepos 
30. -— Britanijos valdžia pa
skelbė, kad ji siunčia į Valsti
jas auksą. Ketina čia depozi- 
;uoti $1,250,000,000. Kita tiek 

depozituosianti 
businti Jungt. 
rantija, jeigu 
;ektų britams
eškoti Jungt. Valstijose 
ų ir kreditų.

$500,000,000 vertės 
Britanija dar depozituos 
doje — tikslu pakeisti

Kanados dolerius, o 
pasiųsti tuos dolerius į 
Valstijas.

Francuziją. Tai 
Valstijoms ga- 
kiltų karas ir 
ir franeuzams 

pasko-

Dalykas'4oks, kad viso at
gabento"! Japoniją geležies lau
žo: 90.39: nuošimčiai pirkia J. 
Valstijoj

Valstijos parūpino 
nuošimčius

so petroleumo ir jo produk
tų.

Japonija gavo iš Jungt. Val
stijų 90.89 nuošimčius impor
tuoto vario.

Jungt. Valstijos parūpino ja
ponams 64.67 nuošimčių visų 
importuotų 
bilių dalių.

Iš gautų 
dalių 76.92 
Valstijų eksportai.

Jungtu
* 'Japoni

Japonijon

Japonijoj 
nuošimčiai

aulomo-

lėktuvu v 
buvo J.

svarbios

kad vy- 
pranešti

aukso 
Kana- 
auksą 

paskui 
Jungt.

$238,000,000 šeimoms 
Francuzijoje 

dauginti
lie-

Pražuvo $120,000 
bažnyčios turto

Reikalauja 30 valan 
dų darbo savaites
DETROIT, Mich., liepos 30. 

— Automobilių darbininkai, de
legatai iš dešimties Chrysler 
korporacijos įmonių Michigan, 
Indiana, California valstijose ir 
Ontario provincijoj, pereito 
šeštadienio konferencijoj nuta
rė reikalauti 30 valandų darbo 
savaitės — bent tol, kol pasi
lieka nepaimti darbui seni kor
poracijos samdiniai. Kai darbo 
neištenka net seniems darbinin
kams, tai pareiškė konferenci
ja, tenka priešintis ilgesniam 
darbo laikui.

MARQUETTE, Mich., liepos 
30.
pavaduotojas Robert A. Burns 
tyrinėja Michigan valstijos 
šiaurės dalies episkopalų diece
zijos finansus. Du bažnyčios 
parapi jonai iškėlė bylą buvu 
šiam diecezijos vyskupui Hay- 
wardui S. Ablewhite. Jie rei
kalauja, ‘ kad jis sugražintų 
$90,000. Tačiau numatoma, kad 
diocezijos fondų trukumas pra
lenks $90,000 ir veikiausia pa
sieks $120,000.

Vyskupas Ablewhite rezig
navo prieš kurį laiką, kai pra
dėjo plisti girdai apie diocezi
jos turto išeikvojimą.

Generalinis prokuroras

PARYŽIUS, Francuziją, 
pos 30. — Francuzijos minis- 
terių kabinetas pereitos savai
tės gale nutarė asignuoti $238,- 
000,000 kampanijoj, kurios tik
slas yra paskatinti Francuzijos 
šeimas daugiau kūdikių gimdy 
ti. Nuostabai skiria bausmes už 
abortus ir pornografiją. Užde
dami taksai vienišiams, etc.

50 bombonešių siun
čiama Į Francuziją

SAN PEDRO, Cal., liepos 30. 
— Britų prekybos laivas Loch- 
goil paėmė 25 bombonešius, 
pastatytus Jungt. Valstijos, ga 
benti į Francuziją. Kiti 25 to
kie pat lėktuvai bus išgabenti 
iš Amerikos į Francuziją rug
piučio 18 d. Taigi artimiausio
mis dienomis viso bus pasių
sta j Francuziją 50 karo lėk
tuvų.

as Fs R S*j

Surado skiepijimo 
medžiagą nuo 

karštligių

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

Bendrai giedra; šilčiau; 
lė teka 5:41 v. r., leidžiasi 
vai. vak.

pra-

sau-
8:11

BERKELEY, Cal., liepos
— Dr. Ruiz Castenada, žino
mas Meksikos gydytojas, pra
nešė Pacifiko Mokslo Kongre
sui, kad jis ir jo draugas su
radę skiepijimo medžiagą nuo 
tifo (šiltinės) ligų.

30.
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KAUNAS^ 
mis Lietuvoj 
mų Sąjunga gavo Tarptautinės 
Krepšinio Sąjungos generaL 
sekretoriaus R. W. Johneso 
laišką, kuriame, be kito ko, 
rašoma: “Aš-išsivežiau iš Kau
ne geriausius atsiminimus apie 
jūsų malonumą, mandagumą, 
tautos vaišinįumą ir apie pui
kią III-jų Ęuropos krepšinio

‘ .Nį. # # #pirmenybių ^organizaciją. Mes 
matėme Kaupe galingą ir mil
žiniškai progresavusį krepšinį”.

rašo, kad Kau
no pirmenybių \ pasisekimas pa
drąsinęs Tarptautinę Krepšinio 
Sąjungą siekti dar didesnio* tik
slo, būtent organizuoti pasau
lines krepšinio pirmenybes.

Keturi CCC stovyk
los jaunuoliai žuvo 

miško gaisre

- šiomis dieno- 
Kamuolio žaidi-

Atidės Francuzijos 
parlamento rin

kimus

KAUNAS. — Vokiečių lietu
vių susitarime, kaip žinia, yra 
numatyta speciali mišri lietu
vių vokiečių bendrovė Klaipė
dos uostui eksploatuoti. Kaip 
tenka patirti, tokia bendrovė 
netrukus įsisteigsianti.

PARYŽIUS, Francuziją, lie
pos 30. — Francuzijos rriinis- 
terių kabineto pereitą šešta
dienį turėjo posėdį. Jam pir 
mininkavo prezidentas Lebrun. 
Kabinetas priėmė patvarkymą 
atidedantį Francuzijos parla
mento. rinkimus iki 1942 me
tų birželio mėnesio. Normaliai 
Francuzijos parlamento rinki
mai turėtų įvykti 1940 me
tais.

Francuzijos valdžiai Šian
dien yra suteikta pusiau dik
tatoriška galia. Ši nepaprasta 
galia pasibaigia lapkričio mė
nesio 30 dieną einamųjų metų. 
Numatoma, kad premjeras Da- 
ladier prašys duotą jo valdžiai 
nepaprastą galią pratęsti.

Japonijos karinė mi
sija atlankys Mus- 

solinį

Naujas įstatymas 
prieš šnipus Fran- 

euzijoj
PARYŽIUS, Francuziją, 

pos 30. — Francuzijoje 
galion naujas įstatymas atkreip
tas prieš šnipus. Už kai ku
riuos sunkesnius nusikaltimus 
šnipams skiriama mirties baus
mė net 
kesnius 
niginės

lie- 
įėjo

taikos melu. Už men- 
nusikaltimus gresia pi- 
ir kalėjimo bausmės.

Daug žmonių žuvo 
potvyniuose Kinijoj

PEIPING, Kinija, liepos 30 
— Čia gaunama pranešimų apie 
didelį potvynį Hopeh provinci 
joje. Daug' žmonių žuvę. O ir 
nuostoliai turtui yra dideli. 
Vanduo išrausė Didžiojo Ka
nalo supilimus ties Tungchovvu, 
15 mylių atstumoje nuo Pei- 
pingo. Kelioliką kaimų apsem
ta.

Ispanijoj įvedamas 
prievoles darbas

OGDEN, Utah, liepos 30. — 
Keturi CCC stovyklos jaunuo
liai pereitą šeštadienį žuvo be
kovodami girios gaisrą Nevada 
valstijoje. Penkto pasigenda
ma.

ROMA, Italija, liepos 30. — 
Japonijos karininkų misija iš
plaukė Europon. Jos tikslas 
esąs dalyvauti Vokietijos nacių 
partijos metinėje konvencijoje 
Nluremberge. Tačiau japonų 
misija atlankys ir Romą. Čia 
ji turėsianti svarbių ekonomi
nių ir karinių pasitarimų su 
Italijos fašistais.

Bijo, kad britų-japo- 
nų derybos nutruks

LONDONAS, Anglija, liepos 
30. — Painformuotose sluoks
niuose Londone reiškiama bai
mė, kad britų-japonų derybos 
lėl blokados britų koncesijos 
rientsine gali nutrukti.

Japonų bombos su
griovė Jungt. Val

stijų ligoninę
CHUNGKING, Kinija, liepos 

30. — Jungt. Valstijų ambasa
da gavo pranešimą sekmadienį, 
kad japonų lėktuvų bombos su
naikino amerikiečių misijos li
goninę mieste Kioshan, Kinijoj. 
Tai padaryta pereitą trečiadie
nį.

RICCIONE, Italija, liepos 30.

BURGOS, Ispanija, liepos 30.
— Nacionalistinė Ispanijos vy- .
riausybė šeštadienį paskelbė IVlllSSOliniS &O metlĮ 
nuostatus, kurie įgalioja ją, vy
riausybę, pašaukti valstybės
darbui visus vyrus amžiuje! nuo — Pereitą šeštadienį buvo mi- 
18 iki 50 metų. Tačiau tie as- nimas Italijos diktatoriaus Mus- 
menys, kurie turės pinigų, ga- solinio gimtadienis. Jam sukako 
lės atsipirkti nuo darbo. 56 metai.

LLANDRINDOD, Valija, lie
pos 30. — Buvęs Pasaulinio 
karo laikų Britanijos premje
ras, Lloyd George, kalbėdamas 
šitame mieste pereitą šeštadie
nį pasakė, kad premjeras 
Chamberlain pasiuntė i Mask- 

britų-rusų-franeuzų sutar- 
padaryti, klerką iš užsie- 
reikalų ministerijos. Tai

vą, 
čiai 
nių

esąs įžeidimas rusams ir pa
tiems britams.

Jeigu Chamberlain nori su
tarties su rusais, tai jis turė
tų pasiųsti Maskvon tokį as
menį, kurio vieta neįžeistų nė 
pačių britų, nė rusų. O kaip 
dabar dalykai atrodo, tai vo
kiečiai paimsią Dancigą pirma, 
negu britai, rusai ir francuzai 
sutartį pasirašys, pasakė Lloyd 
George.

AIRIAI BĖGA Iš ANGLIJOS
LONDONAS, Anglija, liepos 

30. — Anglijoje įėjo galion 
naujas įstatymas, atkreiptas 
prieš airius teroristus. Tarp ko 
kita įstatymas duoda galios 
valdžiai deportuoti į Airiją nu
žiūrimus asmenis. Pasiremdama 
tuo įstatymu policija j ‘‘ 
daug airių narnų jų gyventojų*

deportavimo sumetimais. Įvai
riose vietose pasirodė, kad jau 
gyventojai patys išvyko Airi- 
jon.

Pereitą šeštadienį pabėgėliai 
airiai užpildė net tris laivus 
plaukiančius Airijon. Policija 

ir ketu-atlankę ^tebėjo iškeliaujančius 
ventojųiris jų areštavo.

ATSTOVŲ RŪMAI PRIĖMĖ BILUI AT 
KREIPTA PRIEŠ SVETIMŠALIUS

WASHNIGTON, D. C., lie
pos 30. — Atstovų rūmai pe
reitą šeštadienį priėmė atstovo 
Smitho (demokrato iš Virginia) 
bilių, atkreiptą prieš svetimša
lius. Tas bilius tarp ko kita 
įsako: 1 — uždrausti darbuo
tę, kuri yra taikoma sumažin
ti armijos, laivyno ir pakraš
čių sargybos ištikimumą; 2 — 
deportuoti svetimšalius, kurie

Pirmadieni stos tar
nybon britų laivyno 'propagandą

rezervai
liepos 
tarny-

LONDONAS, Anglija, 
30. — Pirmadienį stos 
bon 12,000 vyrų iš Britanijos 
karo laivyno rezervų. Rugpiu- 
čio 9 dieną karalius Jurgis ap
žiūrės rezervų laivyną, o po to 
šitas laivynas, kartu su vei
kiančiuoju laivynu, pradės ma
nevrus.

Manevrai tęsis rugpiučio ir 
rugsėjo mėnesius. Britanija pa
laikys savo laivyną pilnoj ka
rinėje galioje tuos du mėne
sius, nes prisibijoma apie tą 
’aiką naujų Hitlerio ir Musso- 
linio agresijos žygių.

Valdžios atstovas pareiškė, 
kad pirmadienį premjeras 
Chamberlain gal būt padarys 
pranešimą apie britų franeuzų 
ir rusų derybas.

padeda nelegaliai įgabenti į 
Jungt. Valstijas kitus svetim
šalius, svetimų šalių šnipus, už
draustų narkotikų agentus ir 
asmenis turinčius tam tikru 
rusių ginklus; 3 — deportuoti 
bet kurį svetimšalį, kuris yra 
buvęs bet kada, nors vieną mi
nutę, anarchistų organizacijos 
narys; 4 — reikalauti, kad 
svetimšalių imigrantų į Jungt. 
Valstijas pirštų žymės butų 
imamos tose šalyse, iš kurių 
jie emigruoja; 5 — uždrausti

i, taikomą Jungt. 
Valstijų valdžiai nuversti spė
kos ir smurto priemonėmis.

Smitho bilius yra penk
tas grupėje bilių prieš svetim
šalius jau pasiųstų senatui. Pir
mesnis Dempsey bilius reika
lauja deportuoti svetimšalius, 
kurie varo agitaciją, kad Jungt. 
Valstijų valdžios forma butų 
pakeista. Hobbs bilius reika
lauja pastatyti koncentracijos 
stovyklas svetimšaliams. Mc 
Cormicko bilius skiria pinigi
nes bausmes svetimšaliams va
rantiems propagandą, kad val
džia butų nuversta spėka ir 
smurtu, ir Starnes bilius reika
lauja deportuoti svetimšalius 
šnipus, sabotažuotojus ir nusi
kaltusius narkotikų įstaty
mams.

Išrinko vyriausių 
Rusijos teismą

Liepos Ir 
Rugpiučio Men

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 30. — Vyriausias Rusi
jos sovietas šeštadienį išrinko 
Rusijos vyriausį j į teismą, ši
tas teismas susidaro iš 75 as
menų. Į jį pateko ir 29 mo
ters.

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

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.



C. K. Braze

Kelione iš Kenosha j Floridą
A.

Nesmagi kelionės pradžia i

Jau bus apie 18 metų, kaip 
mes turėjome Floridoje vaisių 
Ūkį netoli Pittman. Kai ūkį ap
leidau, tai nuo to laiko neteko 
Floridos aplankyti. Tad pereitų 
žiemą pariuddU tą kraštą riplah- 
kyti. Juo labiau, kad ten gyve
na duktė su žentu: jie Altoono- 
je tilri gazolino stotį ir restora
ną.

Tokiai kelionei reikia gerokai 
pinigų, bet kaip tyčia pasilaikė 
gera proga, kuria ir sumaniau 
pasinaudoti. Būtent, mano ŠVo- 
geris Wl. Popoll ir jo trys duk
terys sumahė taip pat Floridą 
pamatyti* Mergaitės įėmė kalbin
ti: girdi, dėde, važiuokime au
tomobiliu —. brangiai neatsieis.

Pasiūlymas buvo tiek Vilio
jantis, jog negalėjau nuo jo at
sisakyti. Vasario 14 d; nutarė
me anksti rytą apleisti Kenoshą. 
Bet štai apie 1 vai. ryto suskam
bėjo telefonas. Atsiliepė Helen* 
Girdi, dėde, buk pasirengęs, — 
mes norime Chicago pervažiutl- 
ti, kada dar nėra didelis tTafP 
kas.

Rnliati skubėli. Po kokiiį pėii- 
kiolikOS minučių ir vėl suskam
bėjo telefonas. Atsakė šurtus 
Edvardas. Kalbėjo Regina. EsU, 
pasakyk tėvui, kad mes neva
žiuojame, nes atsitiko nelaimė: 
Anė liko sužeista ir dabar lau
kiame daktaro. Tuo laiku aš 
buvau į viršų užlipęs. Sužino-

jęs apie nelaimę, tuoj sUsime- 
člau patirti smulkmenas;

Kaip |vyko nelaimė

Kai patelefonavau, tai susi
laukiau platesnio paaiškinimo. 
Pasirėdė, kad Anė, Klaba Ir he
leri Sėdėjo automobilyje, kai 
bUVO nešami jau paskutinieji 
daiktai. Staiga iš kažkur išlin
do girto vyro vairuojamas au
tomobilis ir smogė visu smar
kumu. Skaudžiausiai nukentė
jo Anė.

prašė maiiė, kad įlėlelefOnuo- 
čiau mamai, nes dėl to Įvykio ji 
galinti labai susirupihti. Na, o 
jiems jau teksiu kėhosha pasl- 
tetiklhti.

Kebli padėtis
ŠUsldatė tikrai nemaloni pa

dėtis. Vykti į Floridą aš buvau 
visiškai pasiberigęSi biznio vie
toje net iškabą iškabinau, jog 
grįšiu lik po poros savaičių. Su 
draugais irgi buvau atsisveiki* 
iięs. O cik toks iiOinalorius daJ 
lykas pasitaikė*

Simus Edvardas pradėjo maj 
ne raginti: sako, važiuok būti4 
nai. Duktė ir žentas jau seniai 
prašo, kad juos aplankytum* 
Be to, juk dar nematei jų vie4 
tos. Prašo taip pat mama a t4 
vykti.

savo susidariusių

Nors kelionė kišenei ir bus pu
sėtinas apsunkinimas, tačiau da-

. ---------- ... .

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lorig Avėnue 
TelefbMš PORTSMOUTtt 9022

POCAHONTAS Mine Run $7*25
(Screenęd) Tonas .............*.............. . J
SMULKESNĖS $7.05
Tdhds .... .......... ........... .......
PETROLEUM CARBON COKĘ $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugi&u Tonas^ ■

Salei Tax ekstra.
__ __ _ U___ ;______ 2-------- :------------------- 1____ —
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kAtUlENŲ-ACMtt Telephotti
MINNEAPOLIS, MlNN. — Ntty Berg, garsi Amerikos 

golfiste ligoninėj. Jai buvo padaryta vidurių dperaėijri* 
Neseniai ji laimėjo moterų golfu čampiohatų,

tiesiog, kaip sakoma, “svilitio"’ 
kelių, — važiavo visu smarku
mu. Mat, keliai jam gerai žP 
iioirii, o automobilių beveik tie
sti tiiiki,

JacksotlViliu prisiekėme 5 va
landą ryto. Čia sustojoiriė apie 
dvi valandas. Važiuoti į De 
Land buvo tikrai įdomu. Visur 
malėsi painios, Vaisių ūkiai ir 
įvairiausios gėles. Oras 
maloiius, aromatingas.

Į De Land atvykome 
dešimtų Vrilrindą. Tėii jau ma
nęs lauke žiiioha ir duktė Jad
vyga. Tuoj įšisodiilo Į automo
bilį ir po pusės valriiidds bu-

-U.

bar trauktis atgal jau bepatari- 
ku. Ką draugui pasakys? Jie 
tikrai pasijuoks iš HiailęS; Sa
kys: “lai liktas pagytų puo
das”.

Truks ar laikys, bet nusila^ 
riau važiuoti. Prieš aštuntą va
landą ryto sūnūs Edwatdas nu
vežė į autobusų stotį. Išsipirkau 
bilietą į Floridą ir atgal. Atsi
ėjo $31.85. Tokią pat kelionę 
traukiniu atlikti butų kainavę 
$50.05. Tačiau aš nusitariau au
tobusu važiuoti pirmiausia to-

labai

vdhiė AltOOtibje, žfeiito ir duk
ters Vietoje.! Pakelyje visut ma
tėsi palilloS, oleandrai, visokie 
vaismedžiai ir visokios gėles. 
Gamta Visai kitaip atrodo nei 
vidurinėse valstijose* Labai 
ktinia į akis nepaprastas žalu
mas, — net akys raibsta. Kve
pėjimas irgi labai didelis: čia 
tikrai kvepalai nėra reikalingi.

Pas saviškius
Žfeiitas pasitiko su šypsenai 

širdingai pasisveikinome. Duk
tė sttbruždo, suskato Vėlybus 
pusryčius ruošti. Apsiprausiau; 
pavalgiau pusryčius n* išėjau 
miesto apžiūrėti, faktiškai mie* 
slo kaip ir nesimato! namai pa^ 
skendę apeisiiių soduose. Tik 
hiUtio žento gazolino stotis sto
vi kryžkelėje.

kai kaimynai patyrė, jog yra 
naujas žmogUSi tai tuoj susirin
ko mahe pnSVelkiilti* Tenka pa
sakyti, jog pietinių valstijų 
žmonės yru labai draugiški ir 
svetingi, iš kitur atvykusį jie 
tikrai iiUOŠtrdŽiai pasitinka; 
Smagu tad SU jais buvo susipa
žinti, pasikalbėti ir įvairiais į- 
spudžials pasidalinti*

Skraidome, kaip paukščiai
kitų dieiių žentas kviečia ma

ne važiuoti į Eustis, iki kurio 
tik 8 mylios. Sėdome į automo
bilį ir, kaip bematant, atsida
rėme kaimyniniame mieste* 
Žentas Johnsonas be niekur

nieko užsakė lėktuvą. Įsėdo ir 
pakvietė mane. Mat, jis yra lais- 
niuotas lakūnas. Nuo malonaus 
pakvietimo atsisakiau. Tąsyk 
žentas iškilo aukštyn, kiek pa
skraidė ir vėl nusileido. Antrą 
kartą kviečiamas sutikau sėsti 
į lėktuvą.

(Bus daugiau)

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

[šlvginam, sliveldinam ir numalia- 
vojarh. Atrodo kaip naujas nors bu
tų Sulankstytas ar sulaužytas. Kai
na prieinama. Kam reikalingas mu
sų patarnavimas kreipkitės tuojau. 
Darbą garantuojame.

STREAMLINE AUTO MEtAL 
\VORKS

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

Savinihkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

AKIŲ specialistą;

prieš

PASKOLOS PIGIAI

ant 1-mų MORTGECIŲ
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmoke- 
jimais, arba 5 metams be mėnesių atmok ėjimų.

A
%57//,'/77/Z!

X

į Federal Savinos
H AND LOAN ASsOCiAtlON

OF CHICAGO

2202 W. Ccfmak Ud Chicago, III

Dividendai išmokami sausio it liėfTOs m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNlAi apdrausti iki 
$5,000.00 Federal Srivihgš and Loan lilstlratice Corpora
tion, Washihgtori, D. C*

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Hllsted Sirdet 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. danai 8500
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Office and Rėš. Phone Calumet 7412
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:39 p. nu

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E SIEDLINSKi
DENTI8TA8

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

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

TeL Lafayette 3650

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

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

Namų TeL: Prospect 1931

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš RugpiuČio-August 1, 1939

kelionė įdomesnė, nes daugiau 
Visokių dalykų primatai.

Važiuojame
Prieš vienuoliktų valandų 

pradėjome važiuoti. Diena pasi
taikė graži ir saulėta. Smagu 
bltvo Važiuoti iki CliioagdS’, o 
paskui per IndlrinoS Valstiją. 
Bet štai Vakarop pradėjo niauk
tis Ir lyti, o vėliau ič siliego 
pasirodė. Indianąpolį pasiekėme 
su sniėgu.“ ■'.rx.sL, <

Oras vis mainėsi: tai giedra, 
tai sniego. Tarpais tiesiog pūga 
Siautė, tad pro langus nieko ne
simato. Pats važiavimris pasida
rė itin keblus, kadangi dėl pti- 
goš kelio matomumas buvo la-

Musų šoferis buvo jaunas, 
patyręs ii' atsargus. Ir vis dėl
to staiga mes visi likofrie tar
si perkūno ttenksmo šuktėsti. 
Autobusas sustojo, o mieguisti 
pasažierai negalėjo susigaudyti 
kas atsitiko. Pagaliau viskas pa
aiškėjo. Pasirodo, kai! kažkoks 
vyras su “forduku“ įvažiavo į 
autobusą ir atsidūrė griovyje. 
Jo automobilio- ratas buvo nu
laužtas.

Čia teko kiek laiko užtrukti, 
kol liko surašyti keli liudinin
kai. šoferiui tie liudininkai bu
vo reikalingi, nes ne dėl jo kal
tės nelaimė įvyko.

Kita helaimė

Chatanoogą pasiekėme susi1 
vėlinę. Mat, sulrukdė mus įvyF 
kusi nelaimei Iš ten pasukomė 
Floridos linkme, būtent, į JackL 
sonville. Važiavome vingiuotais 

iais, kurie primena susiran* 
ginsiąs gyvates. Sukasi jie ap^ 
link didelius kalnus ir driekia* 
si pakalnėmis. Vienoje vietojė 
šoferis staiga sustabdė autobu4 
sų. Sužiurome: kas čia pasida* 
rė?

Pastebėjome būrį žmonių if 
kelis ntilatižtus stulpus. Iš susi4 
rinkusių žlilotiių patyrėme, kad 
dėl Slidaus kelio Vienas didelis 
sUrikVežiihis (tuokus) . liusiritd 
nuo kelio ir nudardėjo apiė lO0 
pėdų žėlilyn. Jis liko šttdaužy4 
tas ir sumdigytas. ŠUtikVežlmio 
vairtibtdjui pasiseki Išsigelbėti: 
jis laiku spljb išiokti.

Atvažiuojame į vietą

VažiUodaihi kalnais if pakal
nėmis mažai kur gyvenamų vie
tų tepafetebėjoįric. Tik retkar
čiais paSilnaišo prie kelio koks 
nallielis;

Kai prisiartino naktis, tai pa
sažierai ėmė snausti, o šoferis

<!

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS 

iRugpiučio 13 d., 1939

DR. VAITUSH, OIT\
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ešti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nerVuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisc 
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 be akinių. Kainos pigiau kai> 

pirma.
4712 South Ashland A v*

Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 4? Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas Ir chirurgas 
2808 West 63rd SL

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽlAtŠIA LAfoortMO JšTaigA

AMBULANCE 
z*;;1 naktj.....

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

T«lefoiiM LArAYtTTĖ #72t

T~A -r-1 4 koplyčios visoseJ—JUsZ cii. 1 Chicagos dalyse
iir; TdfHnrii

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yrirds 1826
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

Valandos: nUO 10 iki 4, nuo 6 iki i 
Nedėliomis pagal sutarti.

____ KitiLietuyiaipaktaral

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

TeL Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestern av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pelny
čio j, Subatoj ir 

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

Laidotuvių Direktoriai

Klausykite ihusų Lietuvių radib programą Antradienio ir ėešta- 
dlėnle vfctaah 7 vių vakfttb iš W. H. I. p. Stoties (1480 K.) 

-^Pranė&ėjaS V. SALTIMIERAS

LIETUVIAI

X

Ąmbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Į<

r

Vatds ilb»
Y ar d* 1138

Turime 
KOPLYČIAS 

Visose miesto

ANTHONY PETKUS
6834 Sn. Western Avė. Phoriė Grbvehlli 0142
1410 Sotllh 49th Gdurt Cicero Phrihd ČičėrO 2109

S* MAŽEIKA
3319 Lituanicri Avėnue

P. J. RIDIKAS
3364 St>. Haistfcd Stfėėt YARIJS 1419

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Dii-ektorių 
Ašdčiacijos

_______________ -

T J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenuė Ph6ne Lafayette 3572

I. J. ŽOLP Ptlonb Yardii 0781
1646 West 46th Street Yėrd« 078*4

—J . Įin------------ --u.7... i— ----------2—2 i 2-2-. ---------

ANTANAS M. PttiLLlt*S
3§()7 LitliAnlčtt Avėiiuė Phone Yards 4908

' h*. U1, ! f-ff .'V.r.i ’ I i l o . i.J -k

LACHAWIGŽ Ift SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal ^515
SKYjfeypgį 42-j4 fcht l08th Šireet Tek Pullnum 12$6

ALBERT V, PETKUS
4^64 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

, -r- ____ *-------------- '

GYDYTOJAI IR DENTI8TAI 
Am etikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Dr. Charles Segal
O P I S A S

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.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredottiis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenufc

Telefonas Republio 7868

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVfc.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
— ............... f ima n■ rtil ■ i *......................................■—

ADVOKATAI
Ofisd Tel. V ir ginta 0036.

Rešidėhcė Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

hUo 2—4 ir hUo 6—8 vaL vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

............ ... 7'

Dr. F. Pulsuoki Le Vari
gydytojas ir chirurgas

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvdi
don Damen. Hemlock 6699

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

6400 WEST MADlSON STREET 
Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunstvick 6597

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 441
Namų ofisas—33Ž3 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį. f—
Joseph V. Mockus

ADVOKATAS
Chicago, Illinois

1664 W. Madison SL
Telefonas MONROE •701

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A.. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. DeArbofn St
Roora 1230,

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų TeL—Hyde Pafk 3395.
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PITTSBURGH'O NAUJIENOS ;-
LIETUVIU DIENA PASAULINĖJ PARODOJ 

IR PITTSBURGHO LIET. EKSKURSIJA
KELI ŠIMTĄJ ŽMONIŲ RENGIASI VAŽIUOTI

daugelyj vietų netik kad turi I piTTCDITDf’ĮĮIžSIf 
suraižę 3 Pittsburgho upes, bet 111 IdDIjRuIllollvij

PASTABOS

Lietuvių Diena Pasaulinėje 
Parodoje New Yorke bus rug
sėjo 10 d., ir prie tos dienos 
ruošiasi ne tik Amerikos lietu
viai, bet ir Lietuvos, tad nėra 
mažiausios abejonės, kad tai 
bus didžiausia lietuviška šven
tė Suvienytose Valstijose. Lie
tuviai turės progą pasirodyti ne 
tik patys prieš save, bet ir prieš 
platųjį pasaulį.

Visos lietuviškos kolonijos 
ruošiasi prie Lietuviškos Die
nos. Žinoma, neatsilieka ir Pitt- 
sburgho lietuviai. Bažnytiniai 
chorai organizuoja vieną bend
rą chorą, kuris susidėsiąs net 
iš 70 dainininkų bei daininin
kių.

Lietuvos Vaizbos Butas va
dovauja visam darbui Pittsbur-

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

MADOS

No. 4172 — Praktiška vasarinė 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16. 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dai
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 centą. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, UI.

ghe prie prisirengimo dalyvau
ti Lietuvių Dienoje, ir rengia 
bendrą ekskursiją važiavimui į 
New Yorką, kad gauti nupigin
tas gelžkelio kelionės lėšas.

Tokioje bendroje Pittsburgho 
lietuvių ekskursijoje, visiems 
vienu traukiniu ir vienu kartu 
vykti, bus ne tik pigu, saugu, 
bet ir smagu. Ir kurgi gali bū
ti smagiau, negu viename bū
ryje iš vienos didžiulės lietuvių 
kolonijos, 500—600 vien tik lie
tuvių vyks į Lietuvišką dieną, 
kur kartu važiuos chorai, dai
nininkai ir muzikai. Visas trau
kinys susidedantis iš 6 ar 7 ge
rai įrengtų vagonų, važiuos be 
jokio persėdimo.

Tai taip Pittsburgho lietuviai 
ruošiasi vykti į Lietuvių Dieną.
Kiek kainuos ir kokios tvarkos 

reiks prisilaikyti
Pirmiausia, norintieji vykti 

su Pittsburgho lietuvių ekskur
sija turi užsiregistruoti ir užsi
sakyti vietas pas Ekskursijos 
Rengimo Komiteto narius. Ko
miteto pirmininkas yra C. K. 
Pikielis, 629 — 54th St., Pitts- 
burgh, Pa. Telefonas Sterling 
3298 arba pas kitus Vaizbos Bu
to narius ir pas Pittsburgho lie
tuvių Draugijų veikėjus įvairio
se Pittsburgho dalyse ir apylin
kės miesteliuose.

Ekskursijoj vietas galima bus 
užsisakyti tik iki rugsėjo 5 d., 
tai tie, kurie nori važiuoti su 
ekskursija, turėtų nelaukti pas- 
<utinių dienų. Ekskursijos trau
kinys išvažiuoja iš Pittsburgho 
nuo Pennsylvanijos Unijos sto- 
ies šeštadienio vakare — rug

sėjo 9 d., 9 valandą ir nedėlios 
rytą, rugsėjo 10 dieną, pasieks 
Ncw Yorką.

Važiavimo kainos yra seka
mos nuvažiuoti ir parvažiuoti: 
tiems, kurie važiuos į Lietuvių 
Dieną tik vienai dienai, kurie 
išvažiuos šeštadienio vakare ir 
grįš pirmadienio rytą 9 valan
dą, kelionė į abi puses kainuos 
tik $7.75 ypatai; o tiems, ku
rie norės ilgiau pasilikti New 
Yorke negu vieną dieną, net iki 
10 dienų, tiems kainuos nuva
žiuoti ir parvažiuoti $13.45. Jie 
galės grįžti su tokiu traukiniu, 
kuris jiems bus parankiausias 
ir geriausias.

Reiškia yra visokio pasirinki
mo, tik reikia neužmiršti, kad 
visi vienu traukiniu vyksim iš 
Pittsburgho į New Yorką, o 
grįžtant gal kiek pasisklaidysim, 
nes daug bus iš musų tokių, ku
rie norėsim ir išgalėsiu! pasilik
ti keletai dienų ilgiau New Yor
ke. Bet dauguma musų tur būt 
turėsim pasitenkinti tik su Lie
tuvių Diena ir grįšime atgal su 
ta pačia Pittsburgho lietuvių 
ekskursija ir tuo pačiu trauki
niu.

Todėl, ruoškimės iš anksto 
prie ekskursijos į Lietuvių Die
ną. Juo anksčiau rengsimės, tai 
geriau ir tinkamiau prisirengsi
me. —S. Bakanas

kai kuriose vietose jungia kal
ną su kalnu. Mažesnių tiltų apie 
Pittsburghą esama 301, mažų 
'.iltelių esama daugiau kaip 1,- 
200, kurie suduria ____
per mažuosius upeliukus ir 
siaurąsias tarpkalnes.

Turime ir tunelių. Du did'e-1 
ji tuneliai yra Laisvės tuneliai1 
(Liberty Tunnels), kurie turi i.
po 5,889 pėdas ilgumo ir kurių Ya 
:škasimas ir Įrengimas kainavo 
$6,000,000. Kiti 2 tuneliai, taip 
vadinami Arinstrong

talikams nereikėtų gailėtis dėl 
tokios biznierių pagalbos ir lo- 

vi-

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St, Chieagv, DL

atsiųsti man pavyzd) Nn -r

Mieros  per kntfaf

(Vardas ir pavard*)

savo darbais, su savo politikiš- 
kai įsitikinimais tai tikri am
žini žydai ir yra padarę kelio- kio katalikų maišymosi su 
nes apie visą “pasaulį”.

Dažnai jie yra padarę štai ko
kią “kelionę”. Atvykę iš Lietu
vos buvo karšti katalikai, iš ka
talikų virto karštais socialistais, 
iš socialistų bolševikais, iš bol
ševikų karštais tautininkais, iš 
tautininkų ir vėl grįžta prie ka
talikų. Reiškia, grįžta tenai iš 
kur pradėjo, padarę kelionę a- 

Ipie “pasaulį”.

šokiais” žmonėmis.
—Senas Pittsburghietis

SANDAROS PREZIDEN
TAS P. PIVARONAS 

JAU SVEIKSTA

Kiek laiko atgal gana sunkiai 
buvo susirgęs žinomas veikėjas 
ir “Sandaros” prezidentas, Pet
ras Pivaronas. Bet paskutinio- 
inis dienomis tenka girdėti, kad 
p. P. Pivaronas jau sveiksta ir 
netrukus vėl galėsiąs stoti prie 
visuomeninio darbo. —Koresp.

■ —r PITTSBURGHO DRAUGI- 
vieškeliusIjŲ SENIEJI PIONIERIAI

Pas mus, Pittsburghe, randa
si gana daug senų Draugijų ir 

| visuomenės užsitarnavusių vei
kėjų. Vieni jau yra mirę, kiti 

; ir pasitraukę iš 
viešojo musų veikimo, kiti dar 
tebeveikia. Apie visus aš nema
nau kalbeli, šiupinį noriu kieki 
paliesti brolius Juozą ir Stasį 
Moskeliunils, kurie prieš kiek 
laiko labai daug darbavosi Lie
tuvių Mokslo Draugijoj ir abel- 
name lietuviškame judėjime. Po 
šiai dienai, nors jau ir ne tiek 
daug veikia, gal būt, dėl stokos 
sveikatos, bet vistiek dar nėra 
nutraukę ryšių su viešuoju vei
kimų.

Moskeliunai galėtų būti pa
vyzdžiui ir kiliems jaunesniems 
musų veikėjams. Kiek aš juos 
pažįstu, per apie 30 metų jie 
niekados nėra mainę savo poli
tiškų įsitikinimų. Kokie jie bu
vo, tokiais ir tebėra. Niekada 
jie nesimėtė į jokias kraštutiny- 
bes, jie pažangiame judėjime 
buvo ir tebėra ir tame judėji
me jie pasiliks iki savo mirties.

Prie Moskeliunų galima pri- 
skaityli ir Aleksandrą Vainorių. 
Jisai irgi niekad nemainė savo 
kailio, lik skirtumas tame, kad 
gerb. Vainorius ir po šiai die
nai tebėra aktyviškas draugijo
se ir jau per 20 pietų yra SLA 
40 kuopos prezl^fetu ir dar vis 
neduoda savo plunksnai rudyti, 
dažnai bendradarbiauja Pitts
burgho Naujienoje.

Lietuvos Verslininku 
Ir Amatininkų At
stovai Pittsburghe

PITTSBURGH, Pa. — Liepos

Tunu Is,

ir jų pastatymas kainavo $1,- 
775,000.

Per Pittsburgho miesto biz
no distriktą, taip vadinamą 
‘Golden Triangle” kasdieną nuo 

3 vai. iš ryto iki 6 vai, vakaro, 
pervažiuoja vien tik automobi
lių ir sunkvežimių (trokų) po 
147,000.

BIJAU, KAD NEIŠVESTŲ 
Iš KELIO

Teko skaityti “Drauge”, Pilt- 
sburgho skyriuje, kaip tūlas ku
nigas rūpinasi dėl savo choris
tų, kad jo dainininkų biznieriai 
nesuklaidintų, arba “neišvestų 
iš kelio”.

Dalykas yra tame. Vaizbos 
butas rengia, kartu su choris-

Lietuvos verš ininkų ir ania'.i 
ninku atstovai po vadovybe Dr. 
Kaškelio. Delegacija susideda iš 
Albino Briedžio ir Juozo Va’.cn- 
tukonio.

Verslininkų ir amatininkų at
stovus sutiko

,___ H. BEGEMAN----
BRIGHTON PARKO pirmaująs ’ 
CREDIT JEWELER nori laikro- I 
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtiknn- 
ias.
—4184 Archer Avė.—•

Stravinskas ii

Pittsburgho Lie- 
Bulo Komiteto 
Pikielis, Kastas
kiti.

transportacijos priemones seka
mai: privatiškais automobiliais 
36.60 procentų publikos; bu- 
sais 4.75 proc.; traukiniais 4.62 
proc.; taksikabais 0.90; sunkve
žimiais 7.42 proc.; o gatveka- 
riais važiuoja tik 35 procentai.

Pittsburghe rytmečiais ir va
karais tam tikrose vietose vra 
labai didelis trafiko susigrūdi
mas, nors kas metai vis stato
ma ir statoma naujų tiltų, nau
jų vieškelių ir senąsias gatves 
platinama.

Trafiko problema yra didelė 
problema tiek miestui, liek ap
skričiui. —S. Bakanas

Pittsburghas Tai 
Konvenciją Miestas _ _ _ _ *• *

Praeitą savaitę buvo laikoma 
Pittsburghe konvencija taip va
dinamų Lions Clubs. Buvo su
važiavę delegatų ne. tik iš visų 
Suvienytų Valstijų, Kanados, 
jet iš Pietinės Amerikos ir Gu
bos. Viso su svečiais toje kon
vencijoje dalyvavo 15,000 žmo
nių.

Sekama konvencija nutarta

Pittsburgho Trafiko 
Problemos

Ar žinote, kad Allegheny 
county yra 854 mylios valstijos 
didžiųjų vieškelių (State high- 
ways), 604 mylios Countys vieš
kelių, 1,350 mylios grįstų Pitts
burgho miesto gatvių ir šimtai 
mylių didžiųjų gatvių trijuose 
3-čios kliasos miestuose, jau 
neskaitant 69 miestelių (Bor- 
oughs) ir 53 valsčių (Town- 

jships).
Yra 43 didžiuliai tiltai, kurie

Amerikos Airių Konvencija 
Smerkia, Angliją

Šią savaitę Amerikos Airių 
Organizacija, kuri save vadiną 
Ancient Order of Hibcrnians, 
laikė savo konvenciją Pittsbur
ghe, Williani Penn viešbutyje, 
ir priėmė eilę rezoliucijų. Tose 
rezoliucijose užgiria Senato ir 
Kongreso pasielgimą su neutra
liteto įstatymu ir sako, kad Pre
zidento Roosevelto siūlomas į- 
statymas butų, be abejonės, pa
sitarnavęs Anglijos imperializ
mui ir Amerika butų įtraukta į 
karą už Anglijos imperializmo 
interesus.

Kitoje rezoliucijoje reikalau
ja, kad Prezidentas bandytų iš- 
kolektuoti Pasaulinio karo sko
las iš Anglijos. Paskui buvo iš
rinkta valdyba, kuri susideda iš 
įvairių valstijų žmonių, ir se
kama konvencija buvo nutarta 
laikyti 1941 metais, Montreal 
Kanadoje.

Pasirodo, kad ir šioji frater- 
nalė airių organizacija, kaip ir 
SLA, laiko savo seimus kas du 
metai ir gana arti seka savo se
nosios tėvynės politinę kryptį.
Laukiama kitos didelės konven
cijos, kurio prezidentas Roose- 

veltas pasakys kalbą
Rugpiučio mėnesio pabaigoje 

Pittsburghas laukia Jaunųjų 
Demokratų Nacijonales konven
cijos, kurioje manoma, kad ir 
prezidentas Rooseveltas daly
vaus ir pasakys kalbą. Laikraš
čių palitikiški rašytojai prana
šauja, kad prezidentas Roose
veltas savo kalboje atsišauksiąs 
į žmones neutraliteto įstatymo 
reikalu. ** '. Bakanas

lūs lėšų chorams nuvažiuoti į 
Lietuvių Dieną. Iš šalies žiūrint, 
tame, rodos, nėra nieko blogo 
ir kunigai turėtų tik pasidžiaug
ti, kad biznieriai jiems pagelbs
ti naštą nešti.

Tačiau

Pitlsburghc apie porą dienų su
sipažinimui su Pittsburgho in 
dustrijomis, žymesniomis vietų 
mis ir lietuviais biznieriais.

Lietuvių Vaizbos Butas sve
čių priėmimui rengė vakarienę

Drauge” tūlas Pilis-1 Lithuanian Counlry Chibe sek- 
i^migas, pasislėpęs po.madienj, liepos 30 d.

slapyvarde skundžiasi, kad biz-l Iš Pittsburgho svečiai vyksta 
nieriai, rengdami choristams į Cleveland, Ohio porai dienų, 
pikniką, neatsiklausč dvasiškų paskui j Chicagą ir Chicago gal 
vadų ir jisai baikštauja, kad ka- kiek ilgiau užtruks.

KITI NET YRA PADARĘ 
KELIONĘ APIE "PA

SAULI”
Pas mus Pittsburghe randa

si ir tokių vdikejų, kurie yra 
daug dirbę ir dabar dar daug 
dirba. Bet tie musų veikėjai su

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas -*
Dabar mokam 3 ’/2 % už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

$3,500,000.00
$250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS z FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

ŽIŪRĖK!

MEMBER

PASIDĖTI PINIGUSGALIMA
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 - - - - 4

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA |

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

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
ilso BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W St

Te) Hemlock 286.7
Rez Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius rankančius bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rante otas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

Sophie i 
_ Barčus 
«»»••• »•<

RYTINĖ RADIO 
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

Garsinkitės “N-nose"

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

PATTERN BOOK

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,
Chicago, I1L

Vardas---------------------------------

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

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

Valstija_________________ _
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Optimistiškos skaitlines
>■ -J jb j j i

Roosevelto administracijos rėmėjai sako, kad fede
ralinės valdžios finansinė politika iššaukė milžinišką biz
nio pagerėjimą Amerikoje. Jie nurodo į skaitlines, kurias 
neseniai paskelbė telegramų agentūra Associated Press, 
surinkusi žinias apie pramonės ir prekybos eigą per pir
muosius šešis šių metų mėnesius. Tos skaitlinės tokios:

Plieno pagaminta 18,629,927 tonai, t. y. 73 nuošim
čiai daugiau, negu tuo pačiu laiku pereitais metais. Au
tomobilių pramonė pagamino 2,028,356 mašinas — 55 
nuošimčius daugiau, negu per pirmąjį pusmetį pernai 
metais. Elektros jėgos gamyba buvo 57,324,080,000 kilo- 
watt-valandų — 10.5 nuošimčių padidėjimas.

Vilnų suvartojimas — 299,000,000 svarų, kas reiškia 
70 nuoš. padidėjimą. Raypno (dirbtinio šilko) suvartoji
mas — 161,000,000 svarų, t. y. 62 nuoš. daugiau, negu 
pernai metais. Medvilnės suvartojimas — 3,534,000 pakų 
(balęs), t. y. 65 nuoš. daugiau, negu pernai. Kaučuko 
(rubber) suvartojimas — 274,659 tonai, t.y. 51 nuoš. dau
giau.

Biznio trobų statyta — $516,579,000, kas reiškia 19 
nuoš. padidėjimą. Rezidencijų statyta — $644,527,000, t. 
y. 61 nuoš. daugiau, negu pernai.

Kai Associated Press paskelbė tas skaitlines, tai bir
žoje visi svarbesnieji ustakai° pakilo $2 iki $7.

Iš tų skaitlinių daroma išvada, kad Amerikoje spar
čiai grįžta ekonominė gerovė, nes gamyba pagrindinėse 
pramonėse auga ir žmonės vis daugiau suvartoja įvairių 
gyvenimo reikmenų.

Tačiau, kažin kodėį tos gerovės grįžimo iki šiol ne
pastebi masės žmdhių.l5Milionai darbininkų dar tebėra 
be darbo. Smulkieji biznieriai skundžiasi, profesionalai 
taip pat skundžiasi.

Keisti “progresistai”
Kongresui priėmus Woodrum’o įstatymą, daugybė 

darbininkų yra atleidžiami iš W.P*A. darbų. Kiti yra ver* 
čiami dirbti už sumažintą atlyginimą. Numatoma, kad 
apie milionas bedarbių bus priversti ieškoti pagalbos lab
darybės įstaigų malonėje arba badauti. Kartu su jais 
kentės apie keturi milionai jų žmonų ir vaikų.

Tačiau yra keista, kad už šitą žiaurų įstatymą bal
savo ir kaikurie kongresmanai, pagarsėjusieji savo “pro
gresyvumu”. Pavyzdžiui, iš New Yorko laikraščių pati
riame, kad Woodrun?o bilių balsavo kongresmanas Vito 
Marcantonio, kurį visuomet karštai reklamavo, beveik 
kaip “savo žhiogiį”, komunistų spauda. Į kongresą jisai 
praėjo American Labor Party sąrašu, nors daugelis NeW 
Yorko darbiečių jo nominavimtii priešinosi, sakydami, 
kad jisai flirtuojąs su italų fašistais ir kartu laižąsis prie 
komunistų. Na, ir dabar tas kongresmanas, išrinktas dar
bininkų balsais, parėmė įstatymą, kuris sudavė skaudų 
smūgį milionams beturčių!

Bet kodėl komunistai iki šiol nepasako, kaip tas 
“progresistas” kongrese balsavo? Ar jie dar vis jį pirš 
į kandidatus Am* Darbo Partijai?

ii —'.t

i t !■■<»

gfesas pasisakė esąs priešingas “visų formų diktatūroms, ' nežiūrint ar jos būtų komtinistų, fašistų, naOių af bet kurios ki® tos rųšiesb (angliškai pasakyta taip: “to ali fofttts of diėtatttf^ ship, regardless of whether thėy be communist* fascist, nazi or any other type”). Bet pačiairie kongreso pareiškimo tekste tie žodžiai yra nukniaukti.
KoftulnistiŠka “cenzūra”r‘Tiesos” paskelbto “Creed fof American Youth” teksto šeštas paragrafas skamba taip:. .so pareiškimą“I will rešpect ahd defend pasijusti, kadthe Constitution, kėystone of prieš savo įsitikinimus?Aniefican liberties, which in- cludes the Bill of Rights| granting freedom of press, of speech and assemblage. I will seek progress only within the framework of the American systeni of governnient which is founded on the principle that all political power is in- herent in the people, and I will oppose all iindemocratic tendencies and all dietatorship.”Čia tas paragrafas tas. Po žodžių “all dietatorship” turėjo sekti: gdrdless of whether they be I comhiunist, fascist, nazi or any other type”, bet komunistams, kurie redaguoja tą L.D.S. leidinį, tai buvo perdaug karti pilė, ir jie tuos žodžius nubraukė.“Tiesos” priedo redakcija jaunimo kongresą giria ir reiškia didelį džiaugsmą, kad jame buvo atsilankiusi net prezidento Roosevelto žmona, Eleanor Roosevelt, kuri pareiškė su pasididžiavimu, kad kohgreso pri- imtasai “Creed” esąs puikiausias dokuhieiitaSj kokio galiilia tikėtis ir bet kurios organizacijos* Ir eta pat “Tiesos” redukcija tą dokumentą sudarkė!Tai ve kaip komunistai “gerbia” tuos principus, kuriuos . viešai išreiškė jaunimo kongresas ir už kuriuos "Balsavo patys kortiuhistų delegatai.

Jaunuomenės proto 
korupcijaReikta pastebėti, kad ir balsuodami už pirmąją to paragrafo dalį jaunimo kongreso “Tikėjime”* kuris yra aukščiau pacituotas, komunistai pasielgė veidmainiHgUL Juk tenai sakoma: “AŠ gėfbšiti ir ginsiu Konstituciją* Amerikos laisvių kertinį akmenį, kuri apima Bill of Rights* suteikiantį Spaudos, žodžio ir sUsifitikimų laisvę”; o tuo tarpu komunistai visą laiką agituoju už tokią neva “proletariato diktatūrą”, kurioje spaudos, žodžio ir šusifhikiiilų laisvės hėra ilė pėdsako.Toliau, tame pdragrafe išreikšta toks pasižadėjimas: “Aš sieksiu progreso vien tiktai hmefikinės valdžios sistemos rėmuose*’; o tilo tarpu komunistai nuolatos rašo ir savo prakalbose įrodinėja, kad geriausia valdžios forma tai rusiško

tipo “sovietų valdžia”, ir kai Stalinas prieš dvejetą metų pagamino tai valdžiai hąują, “sta- linišką” konstituciją* tai visi komunistų laikraščiai Amerikoje sakė, kad ji esatiti “Miiitmą kartų demokratiškesnė” už visų buržuazinių demokratijų konstitucijas* taipgi ir už Amerikos konstituciją!Kaip gailėjo bent vienas sąžiningas jaunuolis, kuris priklauso komunistų organizacijai arba pritaria komunistams, bal- Jsuoti už tokį jaunimo kongre- ir kartu ne- jisai balsuoja

forms o f
ir nukirs- forms of “fe-

Bet visi komUniStihių ir komunistuojančių organizacijų delegatui balsavo, ir komUnislų partijos organai džiaugiasi, kad kongresas buvo labai “sėkmingas” ir “entuziastiškas”. Vadinusi* tie jaunuoliai veidmainiavo net sti entuziazmu!Aišku, kad tuos jaunuolius yra pusėtinai palietusi protinė [korupcija. Jie mėgina savo įsitikinimuose joti, kaip klaunai cirke, “dviem arkliais”.Vienas nuolatinių to angliško “Tiesos” priedo bendradarbių yra jaunuolis K. Michelsonas, kuris tenai rašo apie “demokratiją”. Apgailėtina, kad ir jisai mato priešingumą demokratijai tiktai iš fašizmo pusės; o kad bolševikiškas komunizmas taip nepripažįsta “žmogaus asmens šventumo” ir slopina “laisvą minčių ir idėjų apsikeitimą” tarp žmonių, apie tai jisai neužsimena nė vienu žodžiu, nors jaunimo kongreso “Creed”, rodos, turėjo jam atidaryti akis.Savo tokią demokratijos sąvoką jisai vadina “pozityvia demokratija” ' (posilive demoera- cy)* bet butų tikrinus ją pavadinti ja”.

MM* AA P Z VA L G A
ii..............  ■■ i * t, laiHU ..................

SUKLASTOTAS DOKU
MENTASKomunistų kontroliuojamo L. D. S. organo, “Tiesos” angliškame priede įdėta 1-ame puslapyje “Creed for Youth” (Tikėjimas Jaunuomenei).Del to “tikėjimo”

American
Amerikos

buvo aštri kova neseniai įvykusiame Amerikos Jaunuomenės Kongrese, ir rezultate paėmė viršų tie, kurie reikalavo, kad kongresas, pasisakydamas už demokratiją, pasmerktų ne tik fašistišką, bet ir komunistišką diktatūrą. Už tai buvo priversti balsuoti ir

komhnistai, nes kitaip jie butų buvę viešai nurtiaskUoti.Bet ar komuriistai balsavo nuoširdžiai už visų diktatūrų pasmerkimą, tai pas daugelį žrhohių pasiliko abejonė, šitą abejonę patvirtina aukščiau paminėtojo “Creed fof American YoUth” atspausdinimas “Tiesos” priede (rugp. 1 d.), nes tenai tame paragrafe, kur eina kalba apie diktatūras* žodžiai “komunistų, fašistų, nacių af- ba kitos rųšies” yra PRALEIS-Pati “Tiesos” priedo redakcija savo straipsnyje apie jaunimo kongresą, rašo, kad kon-

| Alvito šventos Onos atlaidus!
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)Nežinau, ar jus kada nots Važiavote į Alvito šventos Onos atlaidus? Nežinau, ar jus pajutote tą ypatingą malonumą besiruošiant į tuos didžiulę šventę?O, jau kelias šventą Oną mes j e džioviname surius, baltučius! skanius surius! Mes atsidėję, rūpestingai SU tam tikra nuolaika gaminame saldainį sūrį, veik grynai iš smetoiiėlės, jį dar sviestu atmiešdami! Taip, nepamirštame ir iš kimelio padaryti sūrį. Taip, juk jau visos stebuklingos ir gydymosi žolelės prinoko ir rūpestinga mamytės ranka dar prieš šventą Joną surinktos, nuskintos ir saugioje vietoje padžiautos. Jos .nuskintos dar tuomet, kuomet raganos savo darbą nepradėjo, kuomet jos tų žolių dar nespėjo užkerėti. Piktos valios visur esama, o piktų dvasių, kurios žmogui tik blogą velija ir kerštauja niekuomet netrūksta, tik mokėk nuo jų apsisaugoti, apsi-

atlaidus, į tųdienas prieš skubiai saulė-

Mes turime dar ir pernykščių dešrų ir jas gražiai, tyrame vandenėlyje išplauname, padedame į saulę, kad pradžiūtų. O, taupi mamytė dar ir skilandžio turi, negi visą per rugiapiutę suvalgysi, o kas liks šventos O- nos atlaidams? Negi tuščiomis lenais važiuosi? Ką pasakysnes, sakys, še tau jaugyveno! O svarbiausia atlaiduose gersi kuo svečius vai-šlubuojanti demokrati-
M argumynai
Pakeistas prekiavimo 

valandosKEDAINIAI. — Naujai išleistuoju p. burmistro įsakymu, prekiavimo laikas Vėl prailginamas. Dabar įvairios prekių krautuvės prekiaus nuo 8 vai. iki 18 (6) vai. vdk. Valgomųjų prekių parduotuvės iki 20 (8) vak.“ Restoranai, kavinės ir kitos iki 22 (10) vai.
Skundžiasi darbiiiinkai

dų gulėk ir žmonių nesidrovėk, švOilta Ona tau visas nuodėmes atleis! Tokia ji gera ir rupes- tiiigh moteris!Ir tuomet eisi namo naujų jatismų pritvinkęs, skaisčią širdį nešinas ir visų piktų darbų nusikratęs. Tavo sąžinė, kaip [saulė švitės, busi ramus ir laimingai gyvensi!O jei iš. naujo suklupsi, jei vėl pyktį padarysi, tikėk šventai Onai, ji gaileširdinga, tavo nuodėmes iš naujo atleis!Juk žmogus silpnas, pikiai valiai greitai pasiduoda, o gyvenime tik daug pagundos, yra kas tave iš kelio išveda, tik pasiduok šventos Onos globai ir jai tikėk — busi išganytas!Juk nihio!Tai Alvito dus aplankyti. Suprask, be j šventos Onos koks butų tavo niūrūs gyvenimas!Taip ir visi, visi ruošiasi į Al- |vito šventos Onos atlaidus!Jau iš vakaro mes važiuojame, nors vos dvidešimts su kaupu kilometrų reikia arkliais keliauti, bet arkliai nuo sunkių darbų įvargę, kam juos ganioti, varginti, geriau pamažu važiuoti ir Alvite leisti jiems per naktį pasilsėti. Ir taip visokių gerybių vežimą prisikrovę, arkliams visai nakčiai pašaro pa- ,v . .siėmę pamažu, pakelėje besiga- .1S a '! nydami, iriamės į Alvitą.su kuo SmaSu> rugiai jau suvalyti, 11 rytojus užtikrintas, žinome koksai derlius! Vasarojus jau skubiai valomas. Antrieji dobilai gražiai želia ir visa pakele kvepia !O štai linai, lyg jura skaisčiai mėlynuoja — žydi!Gėriesi savo darbo vaisiais, džiaugiesi žmonių prakaitu!Tavb nuolaika džiaugsmu dil- ’ I gina šių metų gražus derlius. Ir busimos šventos Onos vaišės masina!

į šventos Onos tinkamai pasi-

BIRŽAI. Apskr. s-bės durpyne, Guodžių dv. Vabalninko V.* darbininkams algos budavj išmbkatnos kas šeštadienį. Dabar darbininkai nusiskundžia, kad jati trys Savaitės kaip neišmokamos algos* Daugėlis iš jų kasdien pirkdami maistą klupčiais, bažnyčią apeik, dabar yra susitUpinę.

p®

nuodėmes pinigais išperka! Pinigą turėsi ir bažnyčioje arčiau altoriaus, atseit, arčiau Dievo sėdėsi! Ar matei, kuomet nors kokį nors driskį bažnyčioje arti altoriaus sėdint? Jų vieta prie šventoriaus, jiems čia vietos rezervuotos !Ar kapuose gražioje vieloje busi palaidotas, jei pinigo neturėsi? Ir čia Alvite, šventos finos globojamoje vietoje, los labdarės, stebukladarės moters, visų gerbiamos ir mylimos* kapuose gražias vielas lik turtingi pasirinko. Driskis ir po žeme lenda niekieno nepastebiamas, nematomas, — ten, kur dilgynai auga. Kalk pinigą, išganytas tapsi.
(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
be išganymo, nėra gyve-visiems pravartu šventai Onai tikėti ir jos atlai-

ALYTUS. — Liepos 9 d. čia įvyko Dzūkijos kooperacijos šventė, kurioje dalyvavo daug

šventos Onos geltonąjį alutį, siusi*Nemanykite, atlaidus reikiafuošti! Jei suspėji, tai jau ir su šviežia duona pasirodai. Juk rugiai jau suvalyti,' gali prasi- kulli, tik tinginio nevaikyk, tuomet ir šventa Ona geros širdies moteris! Ji duosni labdarė ir stebukladarė!Jai pasižadėk ir pažadus te-'S6k\ ji lSVęS ,lliekuotaet ncl)u’lnas vežimas, o čia dar laukia miis, neapleis. . skanus alutis! Kas nuodėmesJei esi paliegėlis jei šventai skuba į Alvj|() švcnt()s Onog a(.tikėsi ir savo pažadus tesėsi - laj(lus ljktj kas tikisj viso.pasveiksi! Nors retai, bet tokių kj H Ilusikraty8iąs; o ltlatsitikimų buvę! Ema paliegę- ljkas jr |inksmas sktlbi į { liai iš visų kraštų, geros viltiesE,en(ę pavicš5li> žmonių pažiu. įvedami į šventos Onos atlaidus lgti jr sflve ki(icnls pasirodyti. ir čia karštai pasimeldę, kar- pakelyje jau su(inki žmoni<j tais pagyję, jau sveiki nalno besiskubinančius į laskeliauja. Sako, tokių esu, sako didžiules iškiimes. Eina paliegė- lokių buvę, kurie iš paliegėlių liai) eina dvasioje elgStos> cina sveikais vilto. Taip žmonės ti- eigg(os profesijos į šventos k . . . v _ Onos atlaidus atsilankyti!O jei daug pikto žmonėms yjenj Įįkisj pasveiksiu, kiti padarei, jei savo artimus skali- dvasioje alsigausią, o treti iš džiai nuskriaudei, jei nuodėmė- Lnlonjų gerų širdžių pasipelny- se esi paskendęs, tik skubėk į I j ,Alvito šventos Ohos atlaidus ir CQ> juk taį gera pfoga pricš tenai nevieną kartą, bet daugel kjĮUS savo duosnumu pasirody- | kai tų visų akivaizdoje kelia-L-, §ven(orių nugula visokie el-Pąs" gčtos, jie meldžiasi, gieda ir iš kui dar kryžiumi ant šaltų giin- hav0 duosnios rankos išmaldos1 1 ■" ........ ................ ;....laukia.Dėl ko neduoti, jei turi ir gali duoti!Ir duodi, duodi visiems iš eilės, nei vieno nenuskriausdd- mas, neapeidamas. O kas žino,

Naujiėnų-Acme Radlonhoto k Pirmas Dieselio lokomotivas, kuris stumia 50 pasažierinių vagonų per Col. kalnus.

kų, darbininkų ir karių, šventėje apsilankė švietimo ministras dr. L. Bistras. Pati šventė prasidėjo ulonų pulko aikštėje iškilmingomis pamaldomis, kur su savo vėliavomis buvo išsirikiavę gausus ūkininkų, kooperatyvų narių, kooperacijos darbuotojų, jaunųjų ūkininkų ratelių, jaunųjų ūkininkaičių, tautiškais drabužiais pasipuošusių, būriai. Švietimo ministras savo kalboje pabrėžė, kad dėdamiesi į kooperatyvus gyventojai parodo savo gyvenimo uždavinių supratimą ir tam tikrą kultūros aukštį. Apskritai, ministras pabrėžė, viską didesnio ir svarbesnio galima padaryti lik visiems išvien, vieningai, sutartinai dirbant. Iškilmių dalis buvo baigta rezoliucija, kurioje Dzūkijos kooperacijos šventės dalyviai, atstovaujantieji visą Dzūkijos aktingąją ukininkiją, darbininkiją ir šviesuomenę, sveikina vieningo darbo vyriausybę, nusistačiusią visas gyvas , krašto jėgas jungti nepriklausomybei išlaikyti, ir garbingąją Lietuvos kariuomenę, kuri tą nepriklausomybę iškovojo ir visą laiką budi jos sargyboje. Rezoliucijoje vyriausybė prašoma atsižvelgti į tai, kad Dzūkijos kraštas dėl savo blogųjų žemių ekonomiškai yra labiau atsilikęs už kitas Lietuvos vietas ir todėl daugiau paremti Dzūkijos pieno ūkį ir kitas žemės Ūkiokijoje įmonių* duodančių šio krašto žrrionių prieaugliui darbo. Dzūkai per švietimo minis- tfą paaukojo vietos šauliams 10 Alytaus žemės ūkio draugijų ir tariiautojų aukomis nupirktus šautuvus. Parado eisenoje pro svečių tribūną buvo pradeiiian- slruota visa Dzūkijos kooperacijos jėga. Vieni po kitų pro tribūną ėjo gražiai išsirikiavę pulkai vyrų, moterų ir vaikų, liesini ir vežini įvairiais žemės ūkio padargais, kooperacijos plakatais, Šukiais ir diagramomis. Ypališkai akį džiugino labai gausus lietuvaičių dzūkių tautiški drabužiai, šienapiulės, pabaigtuvių vaidinimas, darnus masiniai šokiai, dzūkų liaudies dainos, if kt.šinas turi užmirštą nuodėmę, turi giliai paslėptą pyktį!Per almužną, per duosnumą viską išpirksi ir šventa Ona tave nuo visų negerų darbų atpalaiduos!O jei dar bažnyčios reikalams vieną kitą centą išmesi, jei šventos Onos altoriaus pagražinimui aukų duosi — bukie tikras — išganytas tapsi!Toksai tasai pasaulis — neduosi — patsai nieko neturėsi, neparduos! — nepirksi! Ir šventieji tavo centus skaito!Ir šventieji, kad ir stebukladare, labdaringoji šventa Ona ne vien lik tavo gėrisi, ir ji yra nigo!O, turtingi ir

Miesto savivaldybės na
mu—rotušės statyba

gcrais darbais reikalinga pi-savo didžiules

ROKIŠKIS — Šiais metais pradėta Rotušės statyba pagal Vyt. Statybos ir Sauskelių Inspekcijos paruoštą projektą. Stdtęma ūkio bud u. Trobesys muro* dviejų aukštų, apie 2, 500 m3 talpumo, su centrali- niu šildymu ir kt. Pirmame aukšte įrengiamas vietos ugniagesių komandai įrankiams ir mašinoms garažas; antrasis aukštas pritaikintas savivaldybės įstaigos patalpoms, šią vasarą bus atlikti tik I-os eilės statybos darbai. Pamatai jau išbetonuoti, netrukus bus pradėtos išvesti sienos.
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Pirmadienis, liepos 31, 1939 NAUJIENOS, Chicago, Dl.

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ SEN£ CHICAGIETĮ'Komitetas Lietuvių 
Dienai Remti 
Pradeda Judėti

Nelaimė Įvyko Vakar Rytą, Prie 
“Naujienų” Redakcijos

Parduos Čongress
Viešbutį Už 
$1,400,000 Morgičių

Mirė Garsus 
Architektas I

CROSLEY

Vakar rytų, apie 3 valandų, 
prie “Naujienų” redakcijos 
įvyko šiurpi automobilio nelai
mė, kurioje žuvo senas Chica
gos lietuvis. Kas jis ir iš kur 
pranešime vėliau.

Velionis buvo užmuštas ant 
vietos. Automobilis trenkė to

 

kiu smarkumu/ kad velioniui 
nutraukė koja ir visų kūnų 
pavertė į kruvinų masę.

Kitos Ajrtomobilių Nelaimės 

 

q Apskričio ligoninėj pasimirė 
80 metų Albert Beaumont, nuo 
425 East lįst street. Liepos 22 
(L, automobilis jį suvažinėjo 
prie 401 h ir South Parkway. 
Beaumont buvo skaitomas “tė
vu0 tikietų rinkėjų stambiuose 
sporto parengimuose.

• Prie Butterfield ir Hillside 
kryžkelių Chicago .Great West- 
ern prekinis traukinys sudaužė 
automobilį, kuriame važiavo 65 
įlietų moteriškė Addie Eussell 
ir jų sunkiai sužeidė. Moteriškė 
buvo iš

adresu 6110 Evans avenue. Prie 
automobilio vairo buvo negras 
Charles Johnson, nuo 5858 So. 
Park avenue.

Lie-Rengs Koncertą Chicagoj 
tuvos Universiteto Chorui

Hillside.
• Prie 
avenue 
skersai 
Michael

62nd ir Cottage Grove 
automobilis užmušė 

gatvę einantį 41 metų 
Brophy. Jisai gyveno

E/Xs pertas
Mechanikas

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

ir Numalevoja
“KITUR PIGIAU NEGAUSIT”

A. KIELA
Visi Darbai Garantuoti

3613 So. Halsted St.
YARDS 4834

• Ties 1432 South Pulaski Rd., 
po automobiliu palindo ir žu
vo 79 metų senelė Mary Vota- 
va, nuo 1329 South Komensky 
avenue. Automobilį vairavo 
John Benstent, nuo 1443, So. 
Kenneth avenue.
O Prie 441th ir Indiana avenue 
automobilis užmušė 38 metų 
chicagietį Eugene West. Jisai 
gyveno adresu 4648 Michigan 
avenue.
• Roseland Cortimunity ligoni
nėje pasimirė 53 metų chica- 
gietė Mrs. Lillian Anderson, 
nuo 9938 Wentworth avenue. 
Ji buvo sunkiai sužeista auto
mobilio nelaimėj, kuri įvyko 
penktadienio vakare prie 122nd 
ir Wentworth. šeši kiti žmonės, 
tarp jų du vaikai, taipgi buvo 
sužeisti.
• Prie Western ir Madison tre
kas užmušė 8 melų berniukų 
Donald Whisler, nuo 5031 No. 
Avers avenue. Trokas priklau
sė miesto galvių departamen
tui ir buvo vairuojamas Wil- 
liam Pasek’o, nuo 4740 N. Har- 
ding avenue.
• Benton Harbor, Michigane,

Margarct Arend. Liepos 22 d., 
ji buvo sunkiai sukeista auto
mobilių kolizijoj, kuri įvyko 
netoli to miesto. Chicagoj gy
veno adresu 1238 West 74lh 
street.
O Prie Allegan, Michigan, tre
kas užmušė 16 metų chicagietį 
berniukų Orin Sibner, nuo 
11138 Union avenue. Jisai buvo 
išvykęs atostogoms su tėvais.

Garsinkite Naujienose

COPR. W, NttDLECRAFT SERVICE, INC.

F1LET CROCHET. .PATTERN 2238

No. 2238 — Gražus mezginiai papuošti krėslui.

Praėjusį trečiadienį Ncw 
York pasaulinės parodos Chi
cagos komitetas konsulato pa
talpose turėjo skaitlingų, gy
vų susirinkimų, kuriame dau
giausia laiko buvo pašvęsta 
prisirengimams kaip tinka- 
miaus ir geriaus pasitikti Lie
tuvos Universiteto studentų 
chorų, kuris Vizituos chicagie- 
čilts rilto rūgs. 20 d. iki 25.

Komiteto susirinkimas nuta
rė rengti didingų minėto cho
ro koncertų vienoje iš parink- 
tiniausių Chicagos svetainių, 
kur nors vidtimieštyje; gi prieš 
tai, ir po (o, rengti įvairias su
sipažinimo pramogas bei šo
kius, kad duoti progų visiems 
Chicagos ir apylinkės lietu
viams susipažinti su garsiuoju 
Vytauto Didžiojo Unvcrsteto 
choru. Kttr, kada, ir kaip bus 
rengiama, tėmykite lietuviškų 
spattdų, o viskų sužinosite.
Atvyks Pianistas Bacevičius

Be garsaus Universiteto cho
ru, atvyksta pas amerikiečius 
lietuvius ir garsus pianistas p. 
Bacevičius, kurie pasieks 
cagų kiek vėliau. Ir tuo 
kalu daug buvo komiteto 
tąsi, bet visas reikalas
paliktas rengimo komisijai, 
kuriu sudaro muzikai; Kohip.

Federalis teisėjas Wilkerson 
vakar įsakė parduoti garsųjį 
Chicagos Čongress viešbuti iš 
varžytinių federalės valdžios 
įstaigai, Reconstruction Finance 
Corporation ar kitam pirkėjui. 
R.F.C. turi $l,4C0,C'00 morgi- 
čių.

Pasikorė Bedarbis 
Salesmanas

Statė Triobesius 1893 Parodai
Savo namuose Oak Parko 

priemiestyje pasimirė William 
llarlev, garsus architektas, ku
ris padarė planus daugeliui trio- 
bėsių 1893 metų parodai Chica
goj, pastate Dtinning ligoninę 
ir padarė planus Chicagos sa
nitariniam kanalui.

llarlev buvo 72 metų am
žiais ir gyveno adresu 310 S. 
Juyler avenue. Mirties priežas
tis buvo širdies liga.

SHELVADORE
Eleklrikinis Šaldytuvas su
taupys jums pinigus ant 
maisto. Lengva įsigyti, leng

va išmokėti

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTtt IR BLėKOS 
DARBAL 35 metai bizny, tari 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

.--------------------- —/

COOK COUNTY 
PASIŪLO

Chi- 
rei- 
tar- 

tapo

vičius ir muzikas J. Brazaitis.
Be to tapo išrinktas ir kitos 

įvairios komisijos, kurios ta
me pat susirinkime pasiskirs
tė pareigomis, žodžiu sakant, 
Chicagos lietuvių komitetas 
rengiasi su visu smarkumu 
pasitikti brangius ir visų Ame
rikos lietuviu labai laukiamusC

Lietuvos svečius; chorų, ir pi-

Tolinus, Chicagos lietuviai 
yra raginami tapti Pasaulinės 
Parodos lietuvių dienos gar
bės rėmėjais, paaukuojant tam 
tikrų sumų pinigų, Aukavusio
jo Vardas bus įrašytas į gar
bės knygių. Tuo turėtų susirū
pinti musų duosnieji biznie
riai ir profesijonalai, bei mu
sų garbingosios organizacijos; 
daugiau informacijų tuo Rei
kalu bus patiekta artimoje 
ateityje per visus lietuviškus 
laikraščius. LIETUVYTIS

Išgelbėjo Tris 
Žmones Nuo 
Mirties

Robert O. Krause užvakar 
išsinuomavo kambarį Stratford 
viešbuty], adresu 4131 Sheri- 
dan Road. Užsirakinęs viduj, 
iš rankšluosčių susivyniojo 
virvę ir pasikorė. Buvo bedar
bis, apie 30 metų amžiaus.

Pagimdė Dvynukus;
Reikėjo Operacijos

Apskričio ligoninėj 21 metų 
motina Helen Wolszon, ~nuo 
6528 Eitis avenue, pagimdė 
dvynukus. Daktarai turėjo pa
daryti cezarinę operaciją, nes 
kitaip motina butų mirusi.

Kūdikių tėvas yra 21 
George Wolszon.

Pavogė $8,500 
Vertės Cigaretų

melų

Už-

Išėjo I Krautuvę, 
Motina ir Kūdikis 
Pražuvo

mėnesių 
yra Mrs. 
nuo 4900 
rasi Gari

uc i ei j a ieško
chicagictės ir jos 16 
kūdikio. 
Lorrainc

Dakin Street. Jos vy-
Albrechl pasakojo 

kad 
kūdikiu į krai

Moteriškė
Albrecht

žmona įsojo 
utuvę, šeštadi 
amo nebegriž

Rudeninės Suknios 
Jau Čia

Krantų apsaugos jurininkai 
išgelbėjo tris chicagicčius nuo 
mirties Micbigari ežere. Jie bu
vo išplaukę ežeran mažam bu
riniam laivclyj. Smarkus ve-

Trys ginkluoti banditai 
puolė Co-Ordinated Transport, 
Ine., raštinę adresu 1141 Polk 
street, supančiojo tris darbinin
kus, ir pavogė 85 dėžes cigare
tų, kurių verte siekė suvirs 
$8,500. Jie sukrovė cigaretus 
į mažų trokiuką ir nuvažiavo 
nekliudomi.

Suėmė Pabėgusi 
Kalinį

Prie WaUkegari it Telegtapb 
Road kryžkelių policija suėmė 
21 metų jaunuolį Charles Per- 
singer. Ketvirtadienio vakare ji-

mo Auroroje. Su juo buvo su
imti du kiti jaunuoliai, kurie 
pagelbėjo Persingeriui pabėgti. 
Jie yra 25 metų Maroki Mankęs 
ir 19 melų Melvin Gillihan.

Naujas Wilson B-vės 
Viršininkas

Thcmas E. WilsoH, Wilson 
and Company direktorių tary
bos pirmininkas 
Frank K. 
bendrovės 
sai užims 
prezidento
tarnauja Wilson bendrovėj nuo 
1916 metų.

skelbia, kad 
Foss buvo paskirtas 
'vice prezidentu. Ji- 
vietą mirusio Vičė- 
W. J. Cawley. FošS

ir aukščiau

su

7

Pas Budriką rasite Refrige- 
r a torius visų žinomų išdir- 

bysčių sustatytus vienų 
prie kito.

I

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 Chieagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą kafą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

getą 
liku-

tokią kainą, kokią
mokėti. Mes duokime
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur
praleiskite šios _ ___
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

PER

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne-
progos- Mus

Shcrman viešbutyj šeštadie
nį atsidarė paroda rudeninių 
madų suknių, kurias jau siu
va 2,200 Chicagos firmų ir 850 
dirbtuvių už Chicagos. Visos 
dalyvauja parodoj.

Naujosios mados primenan
čios 1929 metų ir 1890 metų 
suknias.

JOS. F.
BUDRIK

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street

prie Loomis

. h i. i., i i.......... i

MORGIČlAl — PASKOLOS 
žemos Palūkanos

Visų Rusių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co. 
809 W< 35th STREET 

Chicago, III.
Tėl. Yards 4329

Furniture House
3409-11 ir 3417-21 So.

Halsted Street
Tel. Yards 3088

Žymus rridio programas leidžia
mas JUozo Budriko iš stoties 
WCFL 970 k. nedėlios vakarais 
9 valandą.

y. ■ i —.

' Garsinkites “N-nose’

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

Blades Lunch
2027 South Halsted Street

'■ i i i. ife. ■ i Į ■■■■

INSURANCE
(APURAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOB1LIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted SL

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

po pietų.

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas AtpigęNAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
RE AL ESTATE 

Insurance and Loans
I

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

JOHN PAKEL
6816 Š. Western Avė. Phone Grovehill 0306

------------------ ■— ■ -------------- ----- ■ —----------------------- ------------------ -------------------------- -■----------------

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulkų,— 
paskolų ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.Naujienų Jubiliejinis

PIKNIKASNo. 2238

Rugpjūčio 13 d., 1939
Vardas ir pavardė

Sunset Park

A

co

JOb/

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So* Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

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

Mie9taS valstija

• FOTOGRAFAS

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už

GYDYMAS LIGONINĖJ $£0.00
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... »15.oo 
REUMATIZMAS $0.00 
Greitai Palengvinamat 
VISAS LIGAS GYDOMA | -| ,00

Ekzaminaeiją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedsie Ava., Chicago 

TeL Lavndale 5737.

nulaužė. Jurininkai laivelį pa
stebėjo apie B mylias nuo Bcl- 
lilOnt prieplaukos ir jo kelei
vius išvežė krantai). Jie buvo 
Dr. Adrein Verbrugghen, Pres- 
byterian ligoninės gydytojas,
nuo 2810 Thayer Avenue, Ev- Archer Avė* ir 135th Street 
anstori, it jo du draugai. ------------- —

PETERiPEN

0Wn

0N

middub of
PŪDOMO, 

Buss/

uaI l'LL
TPEM/

AfeOuNO

win’dx 
AND 
MAkE

Studija 
mos tų 
dėrniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. «3td St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Lore and Legend 
Of the Law

By Stella Striko!, LLB

Of that distant past before 
there were actually any 
lawyers or law books many capti- 
vating facts can be gleaned. In 
those days solemn acts were made 
manifest to all men by pic|uresque 
observances which are apt to lay 
hold of unlettered minds. In fact, 
many of these ancient ceremonies 
are štili maintained among savage 
and barbaric peoples. Because 
grass, for instance, is the food of 
cattle, which are regarded by some 
savages as sacred, oaths are sworn 
by them on a wisp of grass. At 
times a condemned criminal may 
save his neck by plucking some 
grass and holding it out to the 
judge. Again among certain peoples, 
when two parties wish to nake 
firm peace or friendship, they will 
go through the ceremony of mix- 
ing their blood so as to make 
themselves in this manner “blood 
relations”.

In old-world law, too, some 
quaint and queer ceremonies were 
performed. By ancient Hebrew Law 
a covenant was ratified by cut- 
ting a calf in two, and the parties 
passing between the pieces. In the 
courts of ancient Athens, the as- 
cuser made oath standing on the 
pieces of a boar, a ram and a bull, 
which had been sanctifieds by cer
tain persons on special days. Am
ong certain tribes of East Afr’ca 
the most solemn oath is adminis- 
tered by beating a goat to deafh 
with a stone and at the šame time 
inflicting a likę fate on all "/ho 
should forswear themselves. Ir Ti
betan law courts, when the “great 
oath” is taken, it is done by the 
person taking a holy scripture on 
his head, and sitting on the reek- 
ing hide of an ox and eating a part 
of the oy’s heart. Among other ha- 
tive tribes of Africa. licking a 
white bot spear blade is a mmmnn 
way of taking the oath. If the vzit- 
ness’ tongne blisters under this 
terrible ordeal, then he is proven 
a o^rjurer.

Thus we see that oath-taking, 
which is a simple procedure in our 
country, takes on some peculiar 
features in various othėr paris ‘f 
the world.

Stars at Chicago 
Beaches

Among the 300 lifeguards who 
patrol the beaches and swimming 
pools of the Chicago Park District 
this summer are college and ama- 
teur stars of football, water polo, 
skatmg, swimming and basketball.

Three members of this group are 
now competing in a nation-v/ide 
poli for a place on the All-Star 
Football T*»am which will plav at 
Soldier Field on August 30th. They 
are Robert Bremer, Captain Illi
nois Weslvan 1938 football team, 
Frank Balazs, University cf Iowa 
fullback, and Joe Zimmerman, for- 
merly a guard at Centenary Col
lege. Other well-known athletes 
serving as lifeguards are Ralph Bu- 
delman, member Illinois Athletic 
Club water polo team, a runner in 
this year’s National Championship 
games; Ray Boland former Notre 
Dame football star; Ralph Kiefer,

Champion swimmer; Jack Vander- 
pool, ice ckating star; Frank Hav- 
licek, three year Big Ten swim 
Champion; Vič Ronchetti, United 
States and Canadian skating Cham
pion; Leo Freisinger, ice skater, 
members of lašt year’s Olympic 
team; Joseph Gleason, former No
tre Dame fullback; Edwin Sachs, 
De Paul University basketball star; 
George Iverson, water polo player, 
and Diek Thompson, former coach 
of French and Spanish Olympic 
teams and present coach of Fen- 
wick High swimming teams, ten 
times winner in Catholic League 
swimming contests.

All lifeguards seleeted to protect 
the lives of the millions of bathers 
who ūse the Park District lake 
front and inland bathing facilities, 
are seleeted for physical fitness, 
boatmanship, swimming ability and 
their aptitude in handling emer- 
gencies.

Instruction in boatmanship is 
especially emphasized, all guards 
receiving the šame degree of train- 
ing as is given to members of the 
United States Coast Guards, under 
the supervision of Captain John 
Anderson, who served for 9 years 
with the Coast Guards on Lake 
Michigan.

Five Nights 
Of Boxing At 
Davis Square Park

Tournament Begins July 31st

The third annual “Golden Tro- 
phy” amateur boxing tournament 
sponsored by the “Back of the 
Yards Neighborhood Council”, un
der the auspices of the Chicago Pk. 
District, will be held in Davis Sq. 
Park, 45th and Marshfield Avenue, 
July 31, August 1, 2, 3 and 4th.

Competition is open to any ama- 
teur boxer over 16 years of age 
who is affiliated with any of the 
Chicago Park District’s 136 units.

Bouts will be held in 112, 118, 
126, 135, 147, 160, 175 pounds and 
heavyweight class, in both the no- 
vice and open divisions.

Entry in the novice division is 
restrieted to amateur boxers who 
failed to reach the quarter-finals 
i nany previous tournament.

No boxer under 21 years of age 
can compete without written per- 
mission of his parent or guardian.

Contestants mušt report at the 
park for physical examination and 
weighing-in Monday, July 24th, 
after 5:00 p. m., the date entries 
elose.

The contest will be governed by 
AAU rules.

Boxers who desire, may train at 
the park Monday, Tuesday and Fri- 
day evenings. —P. S.

Emblem Of 
Lithuania

The Emblem of Lithuania is a 
red shield, with a gold border, 
with a white knight on a white 
horse. The red on the shield sig- 
nifies the blood shed for the in- 
dependence of Lithuania. The gold 
border around the shield signi- 
fies the dawn of a new day for the 
people of Lithuania. The white 
knight on a white horse signifies 
the spirit of the country and of 
the people. Anna Dishus

CLICHĖ
Many people say, that poetry is life, 
That it brings you joy, and also strife. 
Poems make'you glad, 
And some make you sad.
(Some that I write are very bad.) \
Poetry from life, someone always is taking, 
Destroying such grandeur sets my heart to aching. 
All this was caused by the word “cliche” 
It changed my blue skies into gray.
(I guess it’s nature that will have to pay.)
The sky above may always be blue, 
The boy or hero may say “I love you.” 
Būt here’s a lesson I’ve learned: 
Poetic phrases mušt be spurned.
(The word “cliche” again has returned.)
One day in class it was brought to attention 
That words much used we should not mention. 
That day for me life lošt all its sheen 
And shattered hopes I had to glean.
(I’d likę to illustrate just what I mean;)

B. C. (Before Cliche)
Morning

Beyond the blue horizon
Rose the radiant sun,
While silver stars of night 
Disappeared, one by one.

Evening
The golden sun sank slowly, 
Into the wonderous West 
A blanket of blue and silver 
Sėt the world at ręst.

A. D. (After Discovering ’em)
Morning

Up came the sun with a battered face, 
Trying to warm the human race.
The black of night from light did shirk;
Crowds of people went off to work.

Evening
The tired sun in flannels red, 
Yawningly crawled to its Western bed. 
Into the dusk, one shivering star 
Popped out no brighter than dishpans ate.

A section of the British Pavilion at the New York World’s Fair 
1939. Mounting from the main entrance on the Court of Peace 
to a height of nearly 100 feet, the structure gives a lasting im- 
pression of splendor. Along the entire length of the building is 
an old English garden, with broad veranda terraces overlooking 
the hedges and bloom which provide a true breath of Britain.

CHICAGO PUBLIC SCHOOL CHILDREN 
WRITE ORIGINAL VERSE

By Dr. William H. Johnson 
Superintendent of Schools 1

HALLOWEEN

Tonight the witches will ride, will ride, 
Each on her broomstick, astride, astride, 
Silent and swift in their mystic flight.
Upwards they go in the cold, black 'hight.

• : !
And the wind will sob, and shriek, dhd moan, 
The great trees shudder, and shake and groan. 
The moon will hide in the murky sky, 
In the forest dark, the bats will fly. f"
Owls will hoot, and wolves will howl, 
And green-eyed cats in shadows prowl.
Tonight the witches will ride, will ride, 
Each on her broomstick, astride, astride.

Muriel DePold — 8B 
Kozminski School

STROLLING WITH SPRING

The birds are singing of the Spring 
With chear and fun their voices ring 
Laughter, Joy and Fun we see, 
Ar down the strfeet, Spring walks with me. 
Children laughing on every side 
While Spring looks on with lofty pride 
“Winter’s up the tree,” said she 
As down the Street, Spring walked with me.

Beatriče Colen — 8B 
Wicker Park School

THE HARVEST MOON

In the Autumn skies at night time 
Shines a glowing bąli of light, 
Golden with reflected beauty 
From the great sun’s glory bright. 
‘This the harvest moon there, beaming 
On the sleeping world below, 
On the fields so tranquil lying, 
Dreaming of the coming snow.

Betty Wagner -r- 8A 
Hayt School

SPRING

Spring brought back the gold of early dawn 
Put robin red breast on my lawn 
And flung a program on the breeze 
And hung green eloaks in poplar trees, 
To change the crispy winter air 
With warmth and sunlight everywhere.

Cecelia Cooper 
McKay School

SONGS

Most songs are written about some foolish things. 
About flowers of summer that bud in the spring.
I’d likę to write songs of battle cries loud, 
Not of a raindrop that hides in a eloud.

Some songs are written of kings and their steeds.
I’d likę to write songs of great heroes’ deeds. 
Some likę the love songs of sweet loyer’s lips 
And some likę the sea songs of brave sąilors’ ships.

Some likę the songs of bloodshed and war;
Some likę the songs of the toreador;
Some likę the songs whose melodies lašt 
Būt I likę the .songs that are lively and fast.

David Shapiro, Edward Dee
Ęryn Mawr School

All children are not able to experience the joy 1 of expressing 
thoughts rhytmically, and so occasionally teachers encourage the 
entire class to work togethfer on the cofnposition of a poem. Each child 
contributes a line, or perhaps just a mote suitable words. The class 
as a whole seleets the best of these contributions and ą group poem 
such as “Indian Summer” is the result of their cooperation.

TO THEJCRITIC
If you know not

The sharpness of your tool, 
Press not too hard—

Lest it sink beyond
Its pre-.determined seope, and 

Wound a heart deserving
Of only sv^eet caress and love.
Lest it sink, and sinking,

Wrecking ruthless ravage
On its way,

Lay low sweet dreams—
Blight hopes būt of their blooming 

Years,
And lay them, sombre, smoldering, 

In a shallow grave!
F. P. šarkauskasCelebrate Fourth Birthday of Chicago Tours

Many Prominent People To Take 
Part in Event

An outdoor birthday tour cele- 
bration commemorating the fourth 
anniversary of the Free Chicago 
Tours will be held on Tuesday, 
August 1, at 8 p. m., at the Gar- 
ield Park Bandstand, Hamlin Ave- 
iue and Madison Street. Featured 
an the eyening’s program will be 
a unique type of presentation, a 
platform discussion on “How Best 
May Tours Interpret Chicago.” 
Among the prominent Chicago lea- 
ders who will participate in the 
discussion are Dr. William H. 
Johnson, Superintendent of Schools; 
Miss Harriet Vittum, Head Resi- 
dent of Northwestern University 
Settlement; Dr. Philip Seman, 
Chairman of the Chicago Recrea- 
tion Commission; Mr. John H. 
Miller, of the Chicago Chamber of 
Commerce; Mr. George Drossos, 
principai of the oldest Greek paro- 
chial school in Chicago; and the 
Reverand George L. Scherger, no- 
ted author and pastot of St. Paul’s 
Lutheran Church. Dramatic enter- 
tainment will be supplied by radio 
actors from the Radio Division of 
the Adult Education Program, and 
folk dances will be performed in 
costume by members of local folk 
dancing groups, according to an- 
nouncement from the office of H. 
K. Seltzer, Chicago WPA director. 
Tours for the entire week include:

Tuesday, August 1. Loyola Uni
versity and Mundelein College.” 
See Cudahy Memorial Library, the 
Seismographic Laboratory, and a 
skyseraper college for girls. Meet 
at 2:30 p. m., Loyola Gymnasium, 
Sheridan Rd. aeross from Loyola 
“L” station, 6400 north.

Wednesday, August 2. “Chicago 
B.usiness.” Tour LaSalle Street. 
Meet at 9:30 a. m., 141 W. Jack- 
šon Blvd.

VVedhesday, August 2. “Art and 
Drama in Towertown.” See Chica- 
go’s GreenvHch Village. Meet at 8 
p. m., Water Tower, Chicago and 
Michigan Avės.

Thursday, August 3. “Schools of 
Beauty Culture.” Meet at 2:30 p. 
m., 30 W. Washington St.

Friday, August 4. “Spanish Art.” 
Meet at 2:30 p. m., lobby of Art 
Institute. /

Friday, August 4. “Birthday in 
Chinatovvn”. Explore Chicago’s Ori- 
ent. Meet at 8 p. m., Hardin Square 
Field House, 26th and S. Went- 
worth Avė.

Saturday, August 5. “Caldwell 
Woods and Wheąlan Pool.” Explore 
the north side forest preserve with 
an expert forester. Meet at 2:30 p. 
m., entrance to Caldwell Woods. 
(Milwaukee-Devon surface car to 
end of line.

For future Information about 
the tours, call Monroe 9674.

(Sp.)

Dūli Things
Life is full of dūli things and, 

at some time or another, practical- 
)y everything is dūli.

Being a discriminating person, 
you wait for something spicy and 
enticing. It doesn’t appear. Then 
you really ARE convinced that life 
is dūli.

Būt in the dūli, commonplace 
things is where to find life with 
all its blessings. Get acquainted 
with the dūli thing. Dig into it, 
find out what’s under its surface. 
Stay with it long enough, and soon 
?. spark of real interest will appear. 
The dūli thing will quickly be- 
come a life hobby, a consuming 
joy.

The joy you get out of life de- 
pends on the interesting things 
you find in life. The dūli thing is

Personalities of Interest
JOSEPH J. HERTMANOWICZ

(Continued from lašt week)
Būt no history of Chicago’s Li- 

thuanians would be complete with- 
out frequent mention of Joseph J. 
Hertinanowicz, who was the mo- 
tivating figure of many important 
occasions.

We refered briefly (in lašt 
week’s artiele) to United States’ 
recognition of Lithua-ia as an in- 
dependent country. Unquestionably, 
t was the tireless efforts and tact- 

ful correspondence of Mr. Hertma- 
nowicz that contributed immeasur- 
ably to securing, first, the naming 
by President Wilson of November 
1, 1918, as LITHUANIA DAY and, 
second, the unconditional recogni
tion of Lithuania by President 
Harding.

Forgetting his own needs, he 
sacrificed the time and money to 
go to Washington more than. once 
to hėlp attain the goal that meant 
so much to Lithuania and her des- 
cendants in America. Before the 
recognition of Lithuania by the 
United States, it could rarely be 
found on the maps. The children 
of American-Lithuanians just came 
from nowhere as far as the geo- 
graphy classes in school were con- 
cerned. Hovvever, since the Decla- 
ration of Lithdanian Indopendence 
and the subsequent recognition 
thereof by the United States, oui* 
children have an ancestral country 
to point to with pride just as all 
other children, for today not only 
is Lithuania shown on every cre- 
ditable map, būt it is more and 
more intelligently referred to by 
most school teachers.

Histories and other sources of 
Information and literature no 
longer overlook that little country

the interesting thing.
All you have to do is stay with 

it! Examine it, study it, operate it. 
Seek to polish it that its dullness 
may change to brilliance. Defend 
it so that its unimportance may 
turn into importance. Discover its 
true nature and see how perfeetly 
it fulfills its nature. Find its re- 
lation to the other things in life 
and you soon realize that what 
you thought was a little thing is 
now a big thing.

All things can’t be thrilling, ex- 
citing, interesting right from the 
start. If all things were eąually in
teresting, nothing at all would be.

There’s fun in bringing the hid- 
den interest to light. In transform- 
ing a dūli subject, a colorless ob- 
ject, a trite idea into a livid, 
sparkling, vibrant achievement.

The dūli thing stayed with long 
enough, becomes the classic of the 
ages. All the great classics are pret- 
ty dūli to the average man. They 
don’t read likę deteetive stories. 
They haven’t any hair-raising plots. 
YoU take a peek at them—and say 
“I don’t see a thing in that stuff, 
pretty dūli”. As a matter of fact 
the classics, judged by their con- 
tent, are pretty dūli. Būt if you 
examine them comprehensively, 
put enough time into them, get 
elose enough, you get to see why 
they are classics.

A classic is just a dūli thing with 
which a master stayed.

If you would give classics to the 
world, stay with the dūli things 
till the spark of real interest ap- 
pears. This spark will then draw 
from you new wonders of techni- 
que and skili. You will transform 
the dūli things into a miraele of 
life and art.

Sub. by A. V. FAIZA

which “once upon a time” was a 
great power. As an historian, Mr. 
Hertmanovvicz has contributed a 
number of worthwile articles and 
booklets, among them: an artiele 
entitled “Rise of Little Natiens” 
that appearcd in FRATERNAL 
AGE; another artiele was published 
in the well-known DEARBORN 
INDEPENDENT. Most libraries have 
copies of his pamphlet “Historical 
Outlines on Lithuania”.

Now, there is a large volume be
ing published under the auspices 
of the Lithuanian MinLstry of Edu
cation that Joseph J. Hertniano- 
wicz recently completed on the 
topic of “Lithuania’s Relation With 
Poles, Germans, etc.” which covers 
Lithuania historically and econo- 
mically from its early days to the 
present occupation of Memel by 
Germany.

Having the opportunity of read- 
ing some of his other writings and 
therefore knowing the amount of 
details that he preser.ts, \ve are 
keenly interested in and look for- 
ward to seeing his latest work.

Būt here we are giving the im- 
pression that history is the only 
thing that Mr. Hertmanovvicz is 
interested in, which is far from 
revealing his colorful background 
and personality.

As a young man he was induced 
to study theology būt asserting his 
own will, he stopped before he be- 
came a priest for he wanted to ex- 
plore this world of adventure and 
romance. On coming to America 
he found possibly more than he 
had expected of adventure, etc 
(yes, romance, too).

Meanwhile, he had to make a 
living. Manual labor did not scare 
him, until he could fir.d some
thing better. What he did take ad- 
vantage of immediately was the 
American school. Of course, he 
studied English. Then tl.ere was 
political economy, journalism, iaw, 
sborthand and court reporting, 
vvhich he took up at various inter- 
vals whenėver he could and when 
finances allowed, — for in 1898 he 
had married Eugenia Visgardaite 
and thus assumed the responsibility 
of making a home.

One of the positions that Mr. 
Hermanovvicz held in his most 
active years was manager of the 
Real Estate Department in a grow- 
ing financial institution. Although 
he himself made no reference to 
that chapter of his life, we happen 
to know that his advice to all com
ing to him was sincere and help- 
ful, for there are no remavks made 
against him; instead, there are 
warm and grateful memovies held 
by many of how he hclped to save 
whatever equity they had when 
the “erash” came.

Undoubtedly that is why today 
that fine old man štili carries on a 
General Insurance business and 
Notary Public Service and makes 
his own living in spite of some 
hard “crashes” that he withstood 
himself just likę so many of us 
did.

We sympathize with him at the 
recent loss of his loving wife būt 
we hope that the šame grand 
spirit that he has always possessed 
will lead him happily onward as 
it has done in the past. Only we 
hope that he will now find more 
time for movies (that’s one of his 
favorite pastimes) and better and 
better chess games! With the 
“bridge” season soon rolling around, 
a few of us were wondering if we 
could learn something about chess. 
Would you teach us, sir ?

Newsy.

“The Pony Express”, a seulptured group located in a semi-circle 
at the entrance to the American Telephone and Telegraph Com- 
pany at the New York World’s Fair 1939. Beyond is a walk, bor- 
dered by aromatic pines leading to the center of the exhibit.
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Diena Iš Dienos
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Skaitlius
Didėja

Auditoriaus J. P. Varkalos 
šeimoje buvo viena duktė ir 
vienas sūnūs. Po tam atsirado 
žentas. Daf po tam, atvyko anū
kė.

Staigios Mirtys. 
Kitos Žinios Iš 
18 Apylinkes

“Mainieriai” Ruošiasi 
Prife Pikniko

Dabar, tik praeitą savaitę^ 
ponas Varkala gauna telegra
mą, kad jau ir anūkas įstojo 
į jo šeimą. Mažytis ir motina 
Helen Varkala Kelly jaučiasi 
gerai. O gran’ma ir gran’pa 
jaučiasi dar geriau!

Sugrįžo Iš
Atostogų

Vakar iš atostogų Eagle Ri- 
ver, Wisconsine, sugrįžo “Nau
jienų” namo prižiūrėtojo Juozo 
Vilio šeimyna, pp. Vilionė, Su- 
zanna ir Flora Viliutės.

Visos gerai saule nudegusios^ 
ir giriasi, kad joms sekėsi žu
vauti. Parsivežė ir įrodymus^ 
kelias tikrai sieksninio dydžio 
žuvis. žvejas.

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicagoj)
Stanley Bitout, 24, su Irene 

Glowacki, 23
George Kuves, 21, su Dolores

Prezell, 21
Walter Nikolajunas, 22, su

Adele Rozanskas, 18
John Middletorų 43, su Paula

Boldys, 31
Albert Sinkens, 25, su Helen 

Shemitis, 24
Anthc-ny Trumpulis, 26, su

Sophie VVikart, 24
Jake Bergeron, 28> su Cathe- 

rine Kokores, 24

18-TA APYLINKĖ. — Bro
lių ir Seserų Dr-tės paskuti 
iiiam susirinkime prisirašė ke
letas naujų narių. Raportai pra
ėjusio pikniko parodo, kad liko 
keletas desėtkų dolerių pelno.

L.D.S. 129-tos kp. susirinki
me apkalbėta Lietuvių Mainie 
rių rengiamas Piknikas, kuris 
įvyks 3-čią d. Rugsėjo, “Liberty 
Grove”, Willow Springs, III. 
Komitetų veikimas užgirtas.

Staigios Mirtys
Staigios mirtys aplanke dvi 

lietuvių šeimynas trumpu lai
ku. Mr. Jonatas, nieko blogo 
nejaučiantis, gerai atrodantis 
žmogus, staiga mirė namuose. 
Paliko žmoną su šeimyna. Mr. 
Valuckis, linksmo budo žmogus 
iš namų išėjęs, atsisėdo prie 
pinoklio laiką praleisti, pada
linus kortas padarė pasiūlymą 
ir tuo baigėsi juo gyvenimo 
dienos. Buvo našlys. Jo sūnūs 
yra kunigu Town of Lake pa
rapijoj.

Onos
Vietinės Onos randasi Ona 

Petrauskienė ir Ona Pečkaitie- 
nė, 29 tą d. Liepos minėjo Oni- 
nes J. Petrausko svetainėj. Bu
vo daug žmonių. J. G.

Užverstas
Skaitlinėmis

J. P. Varkala
Kad ir visuomet užimtas su

NAUJtENŲ-ACMB Telephoto

BONNEVILLE, UTAH — Ab .Tenkins (po dešinei), 
kurio koja apdegė, kai Murinon Meteor tll automobilis 
užsidegė. Jis važiavo 170 mylių per valandą greitumu.

Trys Užsidarę 
Bankai Moka 
Dividendus

$177,389
Valstijos auditorius Edward 

J. Barrett skelbia, kad trys 
užsidarę bankai išmokės 18,- 
500-tams depozitorių $177,389 
dividendais.

West Town State bankas iš
moka $138,939;

Marshall Sųiiare State ban
kas — $24,092, ir

First State Bank of Harring- 
ton — $14,357.

Statys Tiltą Prie 
63rd ir Archer Avė.
Kiti Susisiekimo Pagerinimai

Chicagos Draugijų
Kliubn Valdybos

1939 Metams .
HUMtiOLDT PARk LIETUVIŲ 
politikos Kliubo Valdyba 

939 METAMS: Pirmininkas —M.
Grakauskas, 3939 N. Čhristiaria 
Avė., tėl. Juhiper 5936;. Vicenpir- 
hiihlnkas— Mike čepulevicius, 
8327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Antoh Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Bėach Avė.; Kasie- 
ritls—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

j CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
REIKALINGA moteris apžiūrėti 

namus. Nuolatinis darbas. 2 dienos 
. savaitę liuosos. Geri namai .Atsi- 
šaukit po 5 vai. vak. 513 North 2nd 
Avė., Maywood, 111.

REIKALINGA skrybėlių trime
čių patyrusių. J. C. Gosling, 710 
W. Jackson Blvd.

REIKALINGAS jaunas vyras 
dirbti į tavern. Turi turėti gerus 
iudymus ir bent kiek patyrimo. 

Teisingam žmogui gera ateitis. 
Klauskite Gust, 2710 W. 59 St.

PARINKUS VVANTED = 
Reikia Partnerių

Dariaus-Girėno 
Namo Fondas 
Sparčiai Auga

Dariaus-Girėno Iškilmės
Legioiio Darbuotė

Ir

dieną, 
minios 
ir So.

AMERICAN L1THUANIAN CITI
ZEN S CLUB VALDYBA 1939 M.: 

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33td St., tėl. Victory 8770; Ka- 
siėHus—Helen Gramantienė, 4535 
So, Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J, Ješiunas, 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.

REIKALINGA jauna moteris ben
drai namų ruošai mažoj šeimoj. 
Darbas nUolatiilis, geri namai, sa
vas kambarys. Tel. Oakland 2323.

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurams skirstyti. Harry Rusha- 
kofr', 1214 N. Leavitt St. Armitage 
6951.

PAIEŠKO partnerio prisidėti $2, 
500. Turiu parinkęs vietą Floridoj 
orandžių daržas ir resortas vertės 
$16,600. Esu pavienis. S. Jonaitis, 
.448 So. Kedzie Avė.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

A. + A.....
MARIJONA KAMINSKIENĖ 

po tėvais Sakaliutė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 28 d., 6:10 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus gilios senat
vės, gimus Vilkaviškio Apskr. 
Šunskų parap. Paršelių km.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

4 sūnūs, Kazimierą, Joną, Vin
cą ir Antaną ir jų žmonas, 

g žentą Jurgi Jankauską, 2 bro
lienes. Elzbietą Kaiminskienę 
ir Uršulę Kaminskienę ir daug 
anūkų, o Liet. 2 seseris, Kot- 
riną JanuŠkaitę ir Elzbietą 
Sakaliutę ir daug kitų gim.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 49th Ct., 
Cicero, III.

Laid. įvyks antrad., rugp. 
1 d., 8:00 vai. ryto iš koplyč. 
į šv. Antano parap. baž., ku
rioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės siplą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Ka
minskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Stinai, marčios, žentas, 

brolienės, anūkai ir gim.
Laid. dir. Antanas Petkus, 

tel. Cicero 2109.—eoną

visokiomis skaitlinėmis ir bu
halterijos problemoms bei tak
sų aiškinimais savo klientams, 
Auditorius J. P. Varkala su
randa nors po keletą minučių 
kasdien peržiūrėti lietuviškus 
laikraščius. “Naujienos” jo ofi
są lanko kasdien.

Kaip didelės įstaigos, taip ir 
mažas biznierius šiandien turi 
laikyti rekordus, kad galėtų 
lengvai išpildyti visokias vald
žios formas. Auditorius VAtka
la ir yra prisiruošęs savo ofise' 
pagelbėti visiems užlaikyti re
kordus arba įvesti tokią syste- 
mą, kad butų tinkamiausia ir 
lengviausia biznieriui.

J. A. S.
________ ____________ ;—a—

Valstija skelbia, kad prie 
63-čios ir Archer avenue, Ar- 
goj, statys tiltų virš Baltimore 
and Ohio gelžkelio bėgių. Tilto 
pastatyrtiaš kaifiudš' $400,000.

• ....................... • • •' .....................

Valstija taipgi praplatins nuo 
18 iki' 42 pėdų tiltą 'Virš Chi
cago, Peoria and Western gelž
kelio bėgių, kurios randasi apie 
500 pėdas į vakarus nuo Bal- 
tlmote and Ohio bėgių.

Tiltus virš kryžkelių turės 
įrengti ir keturi stambus gelž- 
keliai, kurie operuoja tarp Chi
cagos, Moline, Roek Island, 
East Moline ir Carbon Cliff.

Sekmadienį, liepos 23 
susirinko skaitlingos 
žmonių prie 67-tos gat. 
California Avė., pagerbti Da
rių ir Girėną prie jų atminčiai 
pastatyto gražaus paminklo.

Nors šiltos vasaros dienos, 
ypatingai sekmadieniai, išvilio
ja žmones iš- miesto į įvairias 
pasilinksminiųno ir poilsiu vie
tas, ar tai prie ežerų, į nuskils 
ar kur kitufi/’b.et patri j etiškoji 
lietuvių visuomene, pašventė tą 
sekmadienį pagerbimui tautos 
didvyrių, drąsiųjų lakūnų Da
riaus ir Girėno.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
si&n Avė.; 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 mėnes 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

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. Kasper 
—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- jialsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

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

—A—i j ii fa ■ i ■ ■

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA grosernė su ar be 
namu. Geras biznis. Nėra kitos ar
ti. Taipgi pardavimui 2 lotai South 
Sidėj. 3847 W. 66 St.

Real estATe for šalę 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA namas ir taver- 
no biznis, 2 storai, 3 kambariai apa
čioj ir 6 viršuj, 8 lotai žemės. Ran
dasi Route 66. šaukite iš ryto Re- 
public 7640.

Pavogė $140 Nuo 
Town of Lake 
Aludininko

11 JI A Gėlės Mylintiems 
Į M k fl Vestuvėms, Ban- UlIUn Metams, Laido

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE S800

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. VaRBS 73l8

GEORGE T. BAKUTIS
Persiskyrė - su šiuo pasauliu P 

liepos 28 dieną 5:30 vai. po 
pietų 1939 m. Gimęs balan
džio 23, 1888, Lietuvoje.

Priklausė prie Argo-Sum- g 
met American Legion Post 
No. 735; dirbo Argo Corn , 
Products Co.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, rugpiučio 1 d., 9:30 ryto 
iš Foran koplyčios, 7446 W. 
Archer Ave.,į St. Joseph’s pa
rapijos bažnyčią Summit, ku
rioje atsibufe gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. George T. Baku
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Frank M. 
Foran. Tel. Summit 208.
■aaKMntagBBEBMmnnEaBKi

Užsidaręs savo alinę lies 5317 
South Ashland avenue, Hcrnian 
Schiller pradėjo lipti laiptais į 
savo butą, antrame to paties 
namo aukšle. Reikėjo ieti į bu
tą iš lauko pusės, per atskiras 
duris.

Ten iš už tamsaus kampo iš
šoko du piktadariai, Schillcr’į 
supančiojo, išsiėmė iš jo kiše
nių $140, ir pabėgo, palikę j j
supančiotą.

Ištraukė Jaunuolio 
Kūną Iš Ežero

iš

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

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John- Begin, 3400 So. 
Lowė Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 Sb. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
Št.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3138 So. Halsted St.

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

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pąuzolis, 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, 3623Va S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 351( 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pitmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvh, 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St

ŠTAI TIKRAS BARGENAS
7 kambarių freiminis namas, kan- 

kryto pamatas, furnaso šildymas 
prie vertingo kampo. Lotas 120x125, 
gatvė išgrįsta, nėra asesmentų, 
vaismedžių lotai, arti Addison ir 
Oak Park Ave.,1 blokas nuo mo
kyklos, krautuvių ir susisiekimo. 
Pasiūlo už $4950. Terminai. Del 
smulkesnių informacijų šaukti W. 
R. Lemke, Randolph 3750 at Ave
nue 2194 vakarais.

PARDAVIMUI Šiaurės rytų kam
pe prie Wentworth ir 59 gt., 44x 
125, tavernas, 3 krautuvės. Pajamų 
$200 mėnesy. $200 pinigais. Mažas 
tuščias lotas kaipo įmokėjimas.

Legiono 
271 su 

kapeli j a,

• Iškilmėse
Dalyvavę ($ąug žyhiių asme

nų ir gerų, J^alįpėtojų. Progra
mas buyo „galia... turiningas ir 
ėjo labai sklandžiai.

Dalyvavo Amerikos 
Dariaus-Girchb postas 
Firihg Sųlta'ij jįr visa
taip pat dalyvavo, Ciceros Lie
tuvių Kareivių Draugija, su Vė
liavomis ir sargyba. u

Programaiužsibaigus, apie 
penktą valandą, Dariaus Girėno 
posto šaudytojų būrys atidavė 
pagarbą lakūnams, iššaudami'' 
tris kartus prie paminklo.

Tuom ir ,, užsibaigė šeštųjų 
metų Dariaus-Girėno tragingos 
mirties sukaktuvių diena.

Pas Landsbergius

Se- 
su 

Bei 
privieta? štai

Juozapas Les- 
So. Claremoiit 
Dariaus-Girėno

LIETUVIŲ IJAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Ža- 
sytaitė; 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.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 MEDAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Ėvergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 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.

INVESTORIŲ DĖMESIUI 
Cicero Belmont distriktas

Cicero—4 krautuvės ir loft. Pui
kus investmeųtas. Tiktai $2,500 rei
kalaujama, veik greitai.

19 apartmentų, garu Šildymas, 
elektrikinis šaldytuvas. Puikus kam
pinis namas. Rendos $7,980 metams. 
Tiktai $25,000. Reikalaujama $5,000.

8 apartmentai, puikus kampinis, 
arti Irving Park Blvd. 2x5, 6x4. 
Puikios pajamos. Tiktai $17,000. Ga
lima mainyti į mažesnį.

LOUIS MORRIS & CO.
3943 Irving Park Blvd.

Reikia Real Estate seilsmonų, tik
tai patyrusių. Drawing sąskaita. 
4752 Fullerton.
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NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA ,

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
HOM^ O F FUOS FURNITURE” SINCK 19M

1748-50 VVcst 47th St Phone Yards 5069

žvejas Edward Brown 
Whiting, Indiana, iš Michigan 
ežero, prie Indiana Harbor, iš
traukė kūną 18 metų jaunuolio, 
Harry Howel, nuo 423 E. 63rd 
street. Jaunuolis žuvo liepos 14 
d. Laivelis, kuriame jisai buvo 
su draugu, apsivertė. To drau
go, Edward Peacock, kūno dar 
nerado. Peacock buvo 18 metų 
amžiaus ir gyveno adresu 6743 
S. State street.

MM

PRADŽIA ŠIANDIEN 
“S. S. R. S. 1939” 

Laiko parado!
Pilna Sovietu Naujlenyblų-Reglnių 

Įžymybių apžvalga 
ĮSKAITANT:

VCžlo tyrhiSJiinų 
Ptišfelnlnko niuaėjų 
Pionierių palocių 
Ir Sienų klvlrihl

SovietųJaponų BUsirSmimų 
SONOTONE TEATRE 

Vėsinamas oras
66 E. Van Buren 
, -25c iki 1 v. t). i>.

Grudų 
Kailiu 
Gelž|, 
Skerdyklas 

Včliauslų

niieHta 
t nrtij 
Pilonų

Publika pamažu pradėjo skir
stytis, kas į namus, kas į sve
čius. Legionieriai, pasikalbėję 
su savo, komandantu, Wm. 
bastian, nusitarė kur nors 
stoti pasilsėti ir papietauti, 
kur butų patogi 
eina inžinierius 
kis, nuo 6828 
A’ve., veiklus
posto narys. Sako, žinau vietą 
kur mus labai maloniai priims 
ir mes gardžiai papietausim. 
Važiuojam visi pas mano gi
minaitį Stanislovą Landsbergą, 
kuris užlaiko gerą valgyklą ir 
taverną, ties 1435 W. 47th St.

Ir tikrai taip buvo, ponai 
Landsbergai yra geri lietuviai 
patrijotai, malonaus budo man
dagus biznieriai. Ligi sočiai 
privaišino Legionierius šaltu 
alučiu ir gardžiais užkandžiais, 
be to dar Stanislovas Lands
berg paaukavo, Legiono Da
riaus-Girėno posto namo staty
mui $30.00 dol.

Taip pat teko susipažinti ir 
su jaunesniu Landsbergo bro
liu, John Landsberg, kuris taip 
pat yra taverno biznyj, antrašu 
452’2 Gross A^e. Jonas Lands
berg paaukavo namo statymo 
Fondui $25.007
,J Tai yra gana graži auka ’l^ro- 
iių Landsbergų. Namo statymo 
komitetas komandantas Wm. 
Sebastian ir visas Dariaus-Gi-

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.

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.

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. 51st 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. 
Halsted 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 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadien. 
pirmą valandą popiet, Hollywooc 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

$6,000 nupirks 29 apartmentus, 2 
krautuves, kampinį namą. Rendos 
$14,000 metams. Puikus investmen- 
tas—$38,000. Veik greitai.

Kitas geras pirkinys—$3,000 nu
pirks kampinius 12 apartmentų, ga
ru šildomi. Refrigetatorius. Rendos 
$5,400 metams. Tiktai $18,000.

3836 N. Monticelio yfa puikus 2 
apartmentai. Bargenai greitam par
davimui.

Turi mažų morgičių parduoti. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fullerton Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow pietų vakarų pusėj. Karšto 
vandens šiluma, miegamieji por- 
čiai, 2 karų garažas — bargenas. 
6100 S. Whipple Street.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

rėno postas yra labai dėkingi 
broliams Landsbergams, už to
kią didelę paramą ir linki jiems 
geriausių pasekmių biznyje. At
sisveikinant Stanley Landsberg 
pasakė, kad tai dar ne viskas, 
reikalui esant dar pagelbėsime 
varyti jūsų prakilnų darbą prie 
sėkmingos užbaigus.

Frank Krasauskas.

GAREIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPlNlO 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.

OGLE KAUNTĖJ 88 akrų farma, 
geri budinkai, $75 už akrą. 1026 
Haskell Avė., Rockford, III.

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

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmk—Jonas 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.; Kasierius 
—A. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos globėjai—N. Micke- 
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. Cfllifornia 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.

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

SKAITYKITE kas dieną Nau‘ 
j ienų 7-riie puslapyje “CIass
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairiiĮ gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
vėpdami:

CANal 8500
“NAUJIENOS^ 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, Hi.
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8 NAUJIENOS, Chlcago, UI. Pirmadienis, liepos 31, 1939

ARMOUR DARBININKU RINKIMAI SĮ KET
VIRTADIENI, RUGPJŪČIO 3

Įvyks Garaže, Ties 3109 Throop Street
Federales Darbo Santykių 

Tarybos Chicagos skyrius skel
bia, kad Armour bendrovės 
darbininkų balsavimai įvyks 
ketvirtadienį, rugpiučio 3 d., ga
raže, ties 3109 Throop Street.

Balsavimo vieta bus atdara 
nuo 6 valandos ryto iki 6-tos 
valandos vakare.

Balsuos tiktai darbininkai, 
dirbą Armour dirbtuvėj, prie 
1355 NVest 31 st Street.

Federalė Darbo Santykių ta
ryba įsakė balsavimus atlaikyti,

Valdžia Statys 
Naujus Apartamen- 
tinius Rumus

Prie 39 ir Vincennes
Netolimoj ateityų federalė 

valdžia pradės statyti dar vie
nus pavyzdinius apartamenti- 
nius rumus Chicagoj. Tai bus 
Ida B. Wells butai, kurie bus

kai C.I.O. unija pareiškė, kad 
turi suorganizavusi daugumą 
darbininkų, o Armour viršinin
kai tai ginčijo ir aiškino, kad 
nėra jiems jokio reikalo unijos 
toje dirbtuvėje pripažinti.

Darbininkai turės pasisakyti 
balsavimuose ar jie nori, kad 
C.I.O. unija juos atstovautų kd 
lektyvėse derybose, ar kuri ki
ta unija.

Streikas

Streiko kalbos bus aptilusios 
iki po tų balsavimų, kurie C. 
I. O. unijai yra nepaprastai 
svarbus. Bet federalės valdžios 
darbo departamentas rezultatų 
nelaukia, ir per arbitrą torių 
bando uniją ir Armour viršinin
kus suvesti deryboms. Arbilra- 
torium yra John L. Connor, 
asmeniškas darbo sekretorės, p- 
lės Perkins atstovas. Jisai nese
niai likvidavo ilgai užtrukusį 
Dariau angliakasių streiką Kcn- 
tucky valstijoje.

w-N A N V Telepiiuvu
DECATUR, ILL. — Humphrey ir Huntcr Moody, kurie savo lėktuve “Miss 

Springfield” bandys kaip galima ilgiau išsilaikyti ore. < .

Suėmė Už Vogtą
Automobili

Trys jaunuoliai pasivogė au
tomobilį ir išvažiavo “raidui”.

Pastebėję, kad policija vejasi, 
jaunuoliai “mynė ant gaso” ir 
ėmė švilpti Garficld Parko gat
vėmis. Prie 3026 jie įvažiavo į 
stulpą ir automobilį gerokai su
kūlė, bet patys išliko sveiki. Vi

si trys buvo suimti: 18 metų 
Paul Gaetano, nuo 3047 Lexing- 
ton avenue, 18 melų Dominick 
Natale, nuo 3135 Lexington ir 
Raįph lovinelli, taipgi 18 metų 
nuo 2924 Lexington.

NEBEATLEIS W.P.A. DARBININKŲ IŠDIR
BUSIŲ 18-KĄ MENESIŲ

Kongresas Keičia Įstatymą
“Naujienose” jau kelis kar-^ 

tus pranešėm, kad NV.P.A. ad
ministracija Chicagoj ir Illinois 
valstijoj atleidinėja visus dar
bininkus, kurie išdirbo prie W. 
P. A. pastoviai 18 mėnesių ar 
daugiau. To reikalavo neseniai 
kongreso priimtas įstatymas.

Vakar iš Washingtono atėjo- 
pranešimas, kad visi tokie atlei
dinėjimai tuojau butų sustabdy
ti. Pasirodo, kad naujasis pa
tvarkymas iššaukė tiek daug pa
tvarkymų, kad senatas šeštadie
nį jį atšaukė. Atšaukimą dar 
turi priimti atstovų butas ir 
prezidentas, bet nėra abejonės, 
kad jie tai padarys.

Įstatymo tikslas buvo privers
ti prie W.P.A. ilgai dirbusius 
darbininkus ieškoti darbų pri- 
vatiškoj pramonėj. Bet senato
rius Murray, kuris atšaukimą 
senatui padavė, pareiškė, jog 
nereikia didelių įrodymų, kad 
privatiškoj pramonėj bedarbiai 
darbų negali gauti.

■Keli tūkstančiai WPA darbi
ninkų Chicagoj jau gavo pra
nešimus, kad jie bus atleisti, 
bet su naujuoju patvarkymu, 
atėjusiu iš Washingtono, atlei
dimo pranešimai atpuola. Bet 
visi bedarbiai, kurie juos gavo, 
privalo susižinoti su savo vie
tiniu W.P.A. ofisu, kad vėliau 
nebūtų nesusipratimų.

VAKAR
IR UŽVAKAR
CHICAGOJ

I
L " -i

V
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pastatyti prie 39th ir Vincennes 
avenue.

Chicagietis Rokeri Geigel, 
nuo 1627 Lunt avenue, teismo 
keliu bandė statybos darbą su
trukdyti, bet pereitą šeštadienį 
jisai bylą ištraukė.

Pardavė 35-ias 
Nuosavybes Už 
Atsilik. Mokesčius
Bet Savininkai Gali Jas Atgauti

Pereitą šeštadienį apskričio 
iždininko John Toman raštine 
pardavė iš varžytinių 35-ias 
nuosavybes, kurių savininkai 
atsiliko su mokesčiai.

Apskritis surinko už tas nuo
savybes $48,832, o užsilikusių 
mokesčių už jas buvo 67,089, 
nepriskaitant pabaudų.

Savininkai gali nuosavybes 
atgauti, jeigu dviejų metų bė- 
gyj atmokės jų pirkėjams ap
skričiui sumokėtus pinigus su 
5% palūkanų. Jeigu jie to ne
padarys, tai po dviejų metų 
nuosavybės pilnai pereis į pir
kėjų rankas.

Parduotasis nejudinamas tur
tas susidėjo daugiau iš lotų, pa
gerintų ir nepagerintų, ir kelių 
mažų namų.

Du Chicagiečiai 
Žuvo Degančiam 
Automobilyj

žuvo Ir šeši Kiti žmonės
Prie Fremont, Ohio, degan

čiame automobilyje žuvo du 
jauni chicagiečiai, 21 melų 
Louisa Dierick, nuo 4406 N. 
Ashland avenue, ir 21 metų By- 
ron Ellis, nuo 4604 N. Malden 
avenue.

Jie važiavo atostogoms į Cle- 
velandą, pas p-lės Dierick gi
minaitę. Prie Fremont į jų au
tomobilį įvažiavo kita mašina 
ir įvarė juos į sunkų troką, at
važiuojantį iš kitos pusės.

Kitoj nelaimėj prie Fremont 
šeši žmonės iš Detroito ir Lake- 
\vood, Ohio buvo užmušti.

Oro Manevrai 
Virš Chicagos

Pažymėjimui Amerikos karo 
aviacijos 30 metų sukaktuvių, 
pirmas lėktuvų skvadronas iš 
Selfridge Field, Michigan, atlai
kys įdomius manevrus virš Chi
cagos trečiadienį, rugpiučio 2 d. 
Panašus manevrai įvyks ir virš 
kitų didžiųjų Amerikos miestų.

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ
' ;p.

Su Dovanomis ir Programų

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!
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Ne Rojus—Tai Gražusis Gojus!
Ir Čionai, Tarp Žaliojančių Ąžuolų, 
Susirinks Tūkstančiai Draugų!

; TAI BUS

SUNSET PARK
Archer Avenue ir 135 Street
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• A. C. Allyn and Company 
investmentų bendrovėj dirbo 
jaunas klerkas, mėgstąs “lošti 
arkliukais”. Per metus laiko, 
nuo gegužės 1938 iki gegužės 
1939, jisai išeikvojo apie $34,- 
000.00 firmos pinigų. Visus 
pralošė. Dabar American Sur- 
ety Company, kuri tarnautoją 
buvo apdraudusi, patraukė at
sakomybėn du “bukins”, Wil- 
liam J. Hoysgaard ir Carl Hoys- 
gaard, reikalaudama pinigus 
grąžinti. Firma taipgi apskun
dė bankus, City National ir 
Amalgamated, kur “bukiai” lai
ko savo pinigus.

0 0 0
• 33 metų dekoratorius Otto 
Kalteich ir brolis Carl, 27 me
tų, atvyko Chicagom^tostogoms 
iš Long Beach, California. Ali
nėj prie Cottage Grove jie su
tiko gražią brunetę vardu 
“Mae”. Brolis Otto su ja išva
žiavo pasivažinėti, ir ikišiol dar 
negrįžo. Nėra nei Otto, nei au
tomobilio nei pinigų.

000
• Chicagoj pereitos savaites 
pabaigoj buvo suorganizuota 
nauja organizacija kovai su an- 
ti-semitizmu. Ji vadinasi Com- 
mittee of Catholics to Fight 
Anti-Semitism. Organizacijos 
raštinė yra St. Joseph’s House, 
adresu 868 Blue Island avenue.

000
• Peter Devito 46 metų “ped- 
liorius”, 2444 Sheffield avenue, 
per 30 metų sunkiai dirbo, ir 
susitaupė $3,000. Atėjo pas jį 
du gražiai pasirėdę vyrai. Jam 
pareiškė, kad duos $40,000, jei
gu jisai jiems paskolins valan
dėlei tuos $3,000. Devito suti
ko. Dingo $3,000 ir dingo gra
žiai pasirėdę vyrai, kurie jam 
žadėjo $40,000.

0 0 0
• Mrs. Bernice Rief, 2457 N. 
Talman avenue, skundėsi, kad 
jai nesiseka gyveni. Atsirado 
iš kur tai “stebuklinga” mote
riškė ir pasisiūlė jai laimę grą
žinti. Nuims nuo jos turto “pra
keikimą”. Mrs. Rief įdavė “ste
bukladarei” $166, auksinį žie
dą ir brangų laikroduką. Ji pa
siėmė tuos daiktus namo “pra
keikimui nuimti”, bet išėjusi 
nebegrįžo. Atrodo, kad Mrs. 
Riefienės laimė dar nepasitai
sė.

0 0 0
• Policija ir federaliai agen
tai ieško 17 metų mergaitės, 
Helen Clark. Ji yra duktė 
Thomas H. Clark, fed. valdžios 
alkoholio biuto viršininko Ham- 
monde, Ind. Apie tą patį laiką 
pražuvo ir 20 metų jaunuolis, 
Robert Banner. Policija spėja, 
gal abu pasižino, ir “elopino”.

0 0 0
• Prokuratūra padavė skundą 
apskričio Circuit teismui, rei
kalaudama patraukti atsako
mybėn adv. Maurice Zaretsky 
už tariamą trugdymą parduoti 
namą iš licitacijos už nesumo
kėtus taksus. Kartu su adv. Za- 
retskiu skundžiamas ir jo klien
tas, Charles Ross.

4

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




