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Prez. Rooseveltas Pasirašė Hatch Bilių
BILIUS UŽDRAUDŽIA FEDERALĖS VAL

DŽIOS SAMDINIŲ POLITINĘ VEIKLĄ
Prez. Rooseveltas pataria praplėsti Įsta

tymą, kad jis apimtų ir lokalių valdžių 
samdinius

WASHINGTON, D. C., rugp. 
2. — Prez. Rooseveltas trečia
dienį pasirašė Hatch bilių, ku
ris reguliuos daugumos fede
ralinės valdžios samdinių poli
tinę veiklų. Bilius, prezidentui 
j Į pasirašius, tapo Įstatymu.

Hatch bilius draudžia bet ku
riam asmeniui bauginti kitą as
menį arba pavartoti prievartą 
prieš kitą asmenį nacionali
niuose šalies rinkimuose.

Toliau bilius draudžia pavar
toti federalinės valdžios sam
dinio autoritetą tikslu paveikti 
prezidento arba kongreso no
minacijas arba rinkimus.

Draudžia prižadėti darbus 
arba mokestį už balsus.

Draudžia rinkti politiniems 
tikslams fondus iš pašalpga- 
vių.

Draudžia duoti politiniems 
tikslams sąrašus asmenų, kurie 
gauna pinigų iš valdžios.

Pasirašęs, prez. Rooseveltas 
rekomendavo -kongresui busi
moje sesijoje praplėsti bilių 
taip, kad jis apimtų ir valsti
jų bei vietinių Valdžių samdi
nius, kurie dalyvauja politiko
je aktyviai. Jis taipgi nurodė, 
kad federaliniai samdiniai, ku
riems Hatch bilius uždraudžia 
veikti politikoje, turi jo many
mu, teisę atsakyti į atkreiptas 
prieš juos atakas.

Užgyręs Hatch bilių, kaipo 
žingsnį teisinga kriptimi, pre
zidentas pareiškė, kad jo vyk
dymas gyveniman iškelia dau
gybę klausimų.

• Naujienų Acine Teleohoto
Dr. Tovvnsend savo gimtinėje. Jis yra paskilbusio 

senatvės pensijų plano autorius.

ATSTOVŲ RŪMAI PALAIDOJO 
DAR DU BILIUS!

Nori gauti fondų ci
vilių teisių komiteto 

darbui

Daugiau vedybų 
Reno mieste ne

gu skirybų

WASHINGTON, D. C., rugp. 
2. — Prieš tūlą laiką senatas 
priėmė bilių, kuris skyrė na
mų statybai subsidijų $800,- 
000,000. Trečiadienį atstovų rū
mų vadai paskelbė, kad eina
mo j kongreso sesijoje šito Di
liaus jie. nebestoms pirmyn. 
Nes jeigu ir stumtų, jeigu bi
lius ir pasiektų atstovų rūmų

pilnaties pos.ėęlį, tai numatoma, 
kad jis butų ‘ atmestas.

Kitas bįliuą reikalavo nepa
prastų asignatijų įvairiems pa
lyginti smulkiems reikalams. 
Visa reikalaujama suma . siekė 
$215,891,168. Atstovų rūmai 
nukapojo prašomą sumą iki

Japonija grasina at
šaukti ambasadorių 

iš Washingtono
LONDONAS, Anglija, rugp. 

2.čia gauta pranešimų, kad 
Japonijos vyriausybė rimtai 
svarsto klausimą, ar neatšauk
ti iš Washingtono Japonijos 
ambasadorių dėl to, kad Jungt. 
Valstijos nutarė panaikinti pre
kybinę sutartį su Japonija.

Japonai taipgi įspėjo britus 
ir franeuzus, kad jie atšauks 
savo ambasadorius iš Pary
žiaus ir iš Londono, jeigu bri
tai ir franeuzai paseks Ame
rikos pavyzdžiu ir panaikins 
prekybos sutartis su Japoni
ja.

Dr. Freud sveiksta

KENTUCKY VALSTIJOJE VAROMAS 
SMARKUS NOMINACIJŲ VAJUS

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
2. — Ateinantį šeštadienį Ken- 
tucky valstijoje įvyks nomina- 
vimas kandidatų įvairiems val
stijos ofisams. Kandidatus no
minuos demokratai ir republi- 
konai. Ryšium su busimomis 
nominacijomis varomas smar
kus vajus ypatingai demokratų 
tarpe.

Demokratų kandidatų nomi- 
navimui į gubernatorius yra 
du. Vienas jų — angliakasių 
unijos advokatas John Young 
Brown. Jis yra Naujosios Da
lybos šalininkas. Kitas — da
bartinis vice-gubernatorius 
Keen Johnson. Jis kandidatuo
ja kaip vice-prezidento Garne-

rio rėmėjas ir dabartinio Ken- 
tucky gubernatoriaus Chandle- 
rio bendras.

Johnson iškėlė obalsį, kad jo 
priešininkas, advokatas Brown, 
esąs John Lewiso tarnas.

Amerikos Darbo Federacijos 
vadai viešai paskelbė, kad jie 
remia Johnsono kandidatūrą. 
Tačiau eiliniai taip Amerikos 
Darbo Federacijos, kaip ir 
C.I.O. ir geležinkelių brolijų 
nariai aiškiai rodo pritarimo 
Browno kandidatūrai.

Johnson randąs palankumo 
ūkininkų tarpe, tačiau Ken- 
tucky valstijoje skaitlingi ūki
ninkų sluoksniai yra taipgi pa
lankus Naujai Dalybai.

WASHINGTOft, D. Č., rugp.
2. — Jungt. Valstijų senato 
civilių teisių komitetas, kuriam 
pirmininkauja senatorius Ro- 
bert La Follette, surinko dau
gybę medžiagos apie šnipų vei
kimą pramonėje, apie streikų 
laužymą, apie ginklų sandėlius 
įmonėse, apie samdytojų są
mokslus kovoti darbininkų or
ganizacijas, etc.

Komiteto darbas dar nepa
baigtas, bet jo fondai jau išsi- 
sėmę. Taigi senatorius Schwel- 
lenbach (demokratas iš South 
Carolina) įteikė senatui rezo
liuciją, kuri reikalauja paskir
ti dar $100,000 sakyto komi
teto darbui tęsti toliau.

Britai kaltina japo
nus laužant prižadus

RENO, rugp. 2. Ęenoipie- 
stas jau senai yra žinomas kai
po skirybų centras. Bet perei- 
tą mėnesį čia skirybų bylos bu
vo iškeltos 203, o vedyboms lei
dimų duota 1,014. Per pirmuo
sius 1939 metų septynis mėne
sius viso skirybų bylų Reno 
mieste buvo iškelta 1,014, o ve
dyboms leidimų duota 4,715.

Automobilių darbi
ninkai pikietuoja 
streiklaužių namus

. CLEVELAND, Ohio, rugp. 2. 
— Fisher Body streikuoją au
tomobilių darbininkai trečiadie
nį pastatė pikietus prie kai ku
rių streiklaužių namų.

General Motors administraci
ja pareiškė, kad naktį į tre
čiadienį pasiliko įmonėse 250 
streiklaužių.

$53,190,059
w-_ • * • s« • •. ■

PIRMAS SVETIMŠALIU LAIVAS AT
LANKĖ ŠVENTOSIOS UOSTĄ

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 2. tyti, kai Vokietija atsiėmė 
— Pirmas svetimos šalies lai- Klaipėdą. Tai yra Olandijos 

-500 tonų laivas Rese Hanse 
vas atplaukė į šventosios uo- berįt Laivas paėmė Lietuvos 
stą, kurį Lietuva pradėjo' sta- ąžuolų krovinį. <

Pašaukė liudyti patį Potvynis daug žalos
Bridges padarė Kinijoj

PEKING, Kinija, rugp. 2. — 
Trečiadienį gauti pranešimai 
sako, kad potvynis Pekingo sri
ty sunaikino javų derlių. Daug 
žmonių žuvo. Miestas Tung- 

■chow, 15 mylių toly nuo Pe-
nie- kingo, apsemtas vandens. Čia

LONDONAS, Anglija, rugp. 
2. — Britanijos atstovas tre
čiadienį pareiškė, kad nesenai 
padarytas britų ir japonų su
sitarimas tikslu pašalinti bri- 
tų-japonų kvirčus Kinijoj yra 
laužomas. Japonai pasižadėjo 
tvarką palaikyti, o tuo tarpu 
vajus prieš britus nesiliauja.

Tikisi taikos Detroi
to streike

DETROIT, Mich., rugp. 2?. 
Federalinis taikytojas James F. 
Dewey davė suprasti, jogei ga
lima tikėtis neužilgo automo
bilių darbininkų unijos taikos 
su General Motors.

ANGEL ISLAND, Cal., rug
pjūčio 2*. — Harry Bridges de
portavimo byloje trečiadienį 
kvotimų teismas, pašaukė liu
dyti -patį Bridges. Iš karto, kai 
tik prasidėjo šitas kvotimas, 
Bridges pareiškė, kad jis
kuomet nepriklausęs komunis
tų partijai.

Vėliau eilė liudininkų įrodi
nėjo, kad Bridges kooperavo 
su komunistais, lankė komunis
tų susirinkimus, darė pareiški
mų, kurie perstato jį kaipo ko
munistą.

Dabar valdžios advokatai pa
ėmė Bridgesą klausinėti, turė
dami omenėje jau duotus kitų 
liudininkų paaiškinimus.

matosi tik medžių viršūnes ir
namų stogai.

11 dienų ore

SPRINGFIELD, III., rugp. 2. 
— Du broliai, Hunter ir Hum- 
phrey Moody, lėkdami lengvu 
lėktuvu, antradienio vakare, 
6:43 valandą, jau buvo išsilai
kę ore 218 valandų ir 43 mi-

Iš to matyti, pasakė britų at
stovas, kad japonai arba ne
stengia arba nenori savo priža
do išpildyti.

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

Perkūnija su lietum; vėsaiu;

Ketvirtadienio vakare unija 
šaukia masinį mitingą. Vienas 
unijos vadų pareiškė, kad ši
tas mitingas turės galios už- 
girti arba atmesti padarytą 
unijos ir General Motors su
tartį.

Nori gauti budelio 
darbą

DETROIT, Mich., rugp. 2 
John Van Steėn, WPA darbi
ninkas, padavė aplikaciją bu-

Britanija Įsakė pa
reikšti naują protes

tą japonams
LONDONAS, Anglija, rugp. 

2. — Premjeras Chamberlain 
atstovų rumus trečiadienį pa
informavo, kad valdžia įsakė 
britų ambasadoriui Japonijoje, 
Sir Robert Craigie, pareikšti 
naują protestą dėl nepalankios 
britams agitacijos Kinijoje.

nutes. Toks buvo pirmesnis il
gumo išsilaikymo ore rekordas. 
Tačiau Moody broliai dar tebe
skrido ir trečiadienį. Taigi jie 
skraidė jau 11-tą dieną nenu
sileisdami.

Britai statys dar 180 
karo laivų /

LONDONAS, Anglija, rugp.
2. — Geofrey Shakespeare, ad
miraliteto parlamentinis ir fi
nansinis sekretorius, trečiadie-

LONDONAS, Anglija, rugp. 
2. — Garsusis daktaras Freud 
buvo susirgęs pereitą savaitę. 
Jo sveikata dabar taisosi. Freud 
yra 83 metų senumo. Londo
nan jis persikėlė gyventi iš 
Austrijos 1938 metais, kai Au
striją aneksavo Hitleris.'

Paskyrė $2,500 p-no 
Hooverio paveikslui 

/ nupiešti
WASHINGTON/D, C., rugp. 

2. — Jungt. Valstijų kongre
sas užgyrė paskyrimą $2,500 
buvusio prez. Hooverio paveik
slui nupiešti. Paveikslas bus 
pakabintas Baltajame Name.

Streikuoja Swifto 
kompanijos darbi
ninkai Kalifornijoj

SAN FRANGISCO, Cal., rug
pjūčio 2. — Čia streikuoja 1 - 
500 Swifto kompanijos darbi
ninkų. Tačiau streikas gali iš
siplėsti ir pasiekti Swifto dirb
tuves Nevada, Oregon ir Wa- 
shington valstijose. <

Rusų-japonų karas 
artinasi

LONDONAS, Anglija, rugp. 
2. —- Dienraštis “The Daily 
Telegraph” komentuoja straip
snį, tilpusį rusų dienrašty “Ko- 
munist”, kuris duoda suprasti, 
jogei rusų japonų karas arti
nasi. Kiti pranešimai sako, kad 
daug japonų kariuomenės iš
traukiama iš centralinės Kini
jos ir siunčiama į šiaurės Ki
niją.

I

Nušovė Madrido 
viršininką

""" ------ i

MADRIDAS, Ispanija, rugp. 
2. — Trečiadienį tapo nušau
tas Madrido civilinės sargybos 
komanduoto  jas, Isaac Gabaldon 
Irurzun, ir jo palydovas sar
gybinis. Keletas kareivių paim
ta kvosti ryšium su nušovi • 
mu.

Lietuvos Naujienos
KAUNAS. — šių metų bir

želio mėn. iš Lietuvos buvo iš
vežta įvairių gaminių už 18,- 
379,000 Lt, o iš užsienių Įvež
ta įvairių prekių bei žaliavų už 
18,401,000 Lt Per visą šių 
1939 m. pirmąjį pusmetį 
prekybos balansas yra aktyvus, 
nes išvežimas siekia 107 mil. 
Lt, o įvežimas — 93 mil. Lt.

KAUNAS. — Finansų Mini
sterijos moterų šaulių būrys 
paaukojo 50* Lt pajūrio apsau
gos laivui vėliavą nupirkti. Tai 
pirmoji auka šiam reikalui. Vė
liava numatoma^ kainuos per 
1,000 litų. Vėlia.vA pajūrio ap- 
sžtdgos laivo vd&ui bus įteikta 
rugpiučio.15 d‘. šventosios uo
ste.

vėliau giedra; vidutinio stipru- delio darbui gauti šešiose rytų 
mo pietų vakarų vėjai, pasi- valstijose. Paduodamas aplika- 
keičią į šiaurės vėjus; saulė ciją jis pareiškė sutinkąę dirb-

Chamberlain taipgi pasakė, nį painformavo parlamentą, 
kad Britanija dalinasi informa- kad Britanija pastatys dar 180 
ei jomis apie įvykius tolimuose) karo laivus, įvairaus didumo ir

teka 5:44 v. r., leidžiasi 8:08(ti bet kokį darbą, kad tik ga- rytuose su Francuzija ir su įvairių rūšių, pagal 1939 me- 
val. vak. '- 'lėtų pasitraukti iš WPA. Jungt. Valstijomis. \ tų laivyno statybas programą.

KAUNAS. — žinoma solistė 
amerikietė ponia Darlys-Dran- 
gelienė netrukus išvyksta į 
Ameriką. Liepos 16 d’, buvo jos 
atsisveikinimo koncertas Val
stybės Radiofone.

KAUNAS. — Paskelbtu Lie
tuvos valstybės ordinų, medalių 
ir kitų pasižymėjimo ženklų 
įstatymo pakeitimu įvestas ir 
Šaulių žvaigždės medalis, ku
riuo šaulių Sąjungos 20 metų 
sukaktuvių proga eilė asmenų 
jau apdovanoti. Kaip įstatymo 
pakeitime pasakyta šaulių žvaig
ždės medalis yra garbės ženk
las, pagerbti pasižymėjusiems 
šauliams ir kitiems asmenims, 
nusipelniusiems šaulių Sąjun
gai.

KAUNAS. — Akcinės “Dro
bės” ir “Nemuno” bendrovės, 
kaip tenka patirti, šiuo metu 
ruošiasi išplėsti savo vilnonių 
medžiagų gamybą, kad galėtų 
patenkinti rinką, iš jos pasi
traukus Klaipėdos krašte pali- 
kusiems vilnonių medžiagų ga
mintojams. Ryšium su tuo nuo 
medvilnės skyrių steigimo mi
nimos bendrovės susilaiko. — 
“Spaudos Fondas”, kaip tenka 
patirti, nori įsteigti radijo dirb
tuvę ir tuo reikalu yra įteikęs 
Finansų Ministerijai atitinka
mą prašymą. Prašymas svar
stomas.

KAUNAS. — Praėjusiais me
tais ūkininkams buvo duota 
210,000 ktm miško, 2,150,000 
Lt vertės. Ūkininkai už šią me
džiagą sumokėjo tik 430,000 
Lt. Tokiu < medžiagos nupigini- 
mu vyriausybę, skatina naują 
ūkininkų statybą.

KAUNAS. —. Grįžę iš tarp
tautinio.. šaudymo ..rungtynių 
Šveicarijoje musų šaudytojai 
parsivežė nemaža medalių, do
vanų, diplomų ir piniginių pre
mijų, kurias laimėjo už ekipi- 
nes ,įr individualines šaudymo 
varžybas. Iš viso musų šaudy
tojai už pasiektas aukštas šau
dymo pasekmes ir už geras 
vietas gavo 35 medalius (5 
aukso, 18 sidabro ir *12 bron
zos), 15 gražių dovanų ir 950 
šveicarų frankų pinigais.

KLAIPĖDA. — Kol Klaipė
dos kraštas priklausė Lietuvai, 
krašte buvo įsteigta katalikų 
bažnyčios prelatura, kurios vy
riausiuoju valdytoju buvo Tel
šių vyskupas, šiomis dienomis 
Klaipėdos kraštas išskirtas iš 
Telšių vyskupijos ir prijung
tas prie Varmijos, Rytprūsiuo
se.

Lietus pataisė pasėlius 
ir daržus

MAŽEIKIAI. — šiemet Ma- 
žeikių apylinkėje yra gana kei
stoki metai. Kai vienose arti
mose apylinkėse gausus lietus 
užlieja žemesnes vietas, ledai 
išmuša pasėlius, kitose — ilgos 
sausros ir dideli vėjai taip iš
džiovino žemę, kad buvo pagel
tę pasėliai ir gana blogi dar
žai. štai birželio 18 d. per da- 
Jį Mažeikių, Laižuvos ir Židikų 
valsčių praūžė labai didelė au
dra, kuri sugriovė apie 40 di
desnių bei mažesnių pastatų, 
išrovė šimtamečius medžius ir 
daug išlaužė; pačioje Mažeikių 
apylinkėje ir kiek toliau į piet
vakarius padarė tik mažą ra
są, po to vėl stojo didelė kai
tra ir smarkus vėjai, Ūkinin
kai buvo labai nusiminę, nes 
tai rodė bloguš metus. Tik bir
želio 25 d. gerokai palijus vis
kas pasitaisė. Bet žaliajam pa
šarui šis lietus jau nieko ne- 
bepridėjo gero. Todėl žaliojo 
pašaro bus daug mažiau, negu 
pereitais metais.
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C* K. Btaze

Kelionė iš Kenosha į Floridą
(Tęsinys)

įdomumo vielos
VdšdHo 21 d. mišitarenre ptr 

matyti visas įdomesnes Miami 
vietas. Kaip ir visuose dides
niuose miestuose, kuriuos lanko 
turistai, taip ir čia yra specia
lios tani priėmoriės. Buteill, au
tobusai, kurie važinėja turistus 
ir parodo jiems |dom’estles vie
tas. Čia už 50 mylių “sight see- 
ing” kelionę, kuri truko pus- 
penktos valandos, siitnokėjohite 
po dolerį nuo asmens. Autobu
sas didėlis ir parankūs, 
me lengvai gali sutilpti penkias
dešimt žmonių.

Butų neįmanoma aptašyti vi
sas tas vietas, kurias teko ap
lankyti ir pamatyti. Pakaks pa
sakyti tik tiek, jog padarėme 
47 sustojimus. Musų šoferis 
kartu buVo ir gidas: jis aiškino 
kiekvieną įdomesnį dalyką.

Kaip jau Sakiau? viską sūhku 
butų aprašyti* Vis dėlto vieną 
kitą kurjožą patiiinėsiu.

Kaip žiniė, savo laiku Flori
doje buvo pasireiškęs labai di
delis “boom”. žemės vertė ten 
kilti tiesiog ne dienomis, bet 
vdlaildomis. žmogus, nupirkęs 
žemes sklypą, po poros valanrų 
jį parkuodavo su dideliu pelnu.

Tais savotiško pakvaišimo ir

atmintinų (suvenirų). Aplankė
me taip pat ir vieną kitą pa- 
vyzdingą vhisių formų. Tikrai 
martinų te ‘<te.

Bendrai kai pasivažinėji po 
Miami apylinkes, tai taip ir no
risi čia pasilikti: Klimatas ž’thti- 
gtii gyvetttl tlkfai ideališkų^. 
N'ė Ife fėtolo p-ia Vaičhmteilė 
partekę, jog itehošhoįė jėi jdk 
buvo reikalingi kriukiai, o čia 
ji sveika, kaip ridikas.

K£i grįžomė iš t'tiš įdoiiilds 
ėkšktiršijos, tai p. Esūliš raginti 
dar važiuoti Į susirinkimą. Gir
di, šį vakarą lietuviai susirinks 
ir sutvėrs šavti štisfiidę. TdčiaU 
mdfi rūpėjo hdinai? rfes savo 
biznį buvau “Dievti valiai” pa- 

o kitą 
naiilųdieną 

link;

Rėikėjo pailsėti, 
pradėti kelionę

Atgali į AlttiOttą 
dieiiąj t. y. vasario 22,

_______________________  NAUJIENOS, Ghicagg, UI. • '_______________
vo fitelVis. Vadi įlaši, į šią šalį Miko, foi titiėjbni'ė apŽititėti Lti- —keletą įkartų ^dusiai įiali- 

tihti šaltinių* juš, .ypatoi pasit&išė Vūšėro-
Kelioftt al^hl btivti šklMidi, jus fr FUgtal* TiRiUtasl? kad 

bfe jokių yi^itihgU tiudtykių* Tik gfaŽtts JaVdi iftnėš Uip pat ir 
rteiiialbiiū btiVo dpš'tefisti šli 'gHtzų deglių.
šalčių. Kai išvažiavome iš Flo- —Paskutiniuoju laiku vis 
rriols, tai saule šviere ir fativojlalbiftu plinta tautiški Stakiai.

Labiausia paplitę — “Sukčius” 
AI<eputihė<\ Kubilas”, Blezdin-

atvykti iš ĖuftipOŠ. Jaih pAšlse^i 
kė: Jis leido ii4 reda^dVo iiiotb^ 
riiliš šLiriarri^ Žurnftlą ii* pd£G- 
tindi pirfobo. fote td) Jis pdVh'še 
knygą- apie savo as'uamerikonė- 
jimtį1'. l’tt ktty^L turėjo tiesiog' 
milžinišką pasisekimą, ir jiš‘ 
daug p.nigų UždlifljO.

Bok buvo Idealistas. Todėl 
jis ir sumanė pastatyti 
janli bokštą”, kuriuo galėtų pa
sigėrėti visi žllionės, kuriem^] 
tik teilkd šią Vietą aplankyti.

Bokšte pdddrytdš iŠ ma¥ftiu-l 
ro ir yra valstijos priežiūroje J 
Štai apie jį daviniai: 205 pėdų 
ir 2 eonų aukščio; sveria 5,5J0| 
tditlj; t dH 71 VMpį;

Tai gražus atmininius žmo
gui, kuris pašventė savo gyv'ė- 
niihį Mini kdd šis pasaulis bu
tų geresnė vieta gyventi.

Kažin ką jis apie tą pasaulį i 
sakytų šiandien^ jeigu gyventų...

Bok mifė prieš kelerius iiie- 
tllS;

šalčiu. Kai išvažiavome iš Flo-

-Keletu kartų ^Ausiai įttali-

—Paskutiniuoju laiku vis
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Kitą 
atsisveikinome su ponais Esti- 
liais ir Vaičiundis ii’ pasukome 
atgal. Vadinasi, pradėjome ke
lionę į namus. Važiavome į 
Fort Myei-s. Visą laiką teko va
žiuoti lybiais laukais. Čia ženiė? 
matyti, nedėrlingū, — žaliuoja 
tik žolė, O šiaip nieko kitb ne
simato. Pastaruoju laiku, val
džia deda pastangas kalbamas 
vietas nusausinti. Labai tad ga
limas daiktas, jog po kelių me
tų čia žydės sodai ir gyvėnš 
tūkstančiai žrtidnių.

Važiuodami kur-ne-kur paste
bėjome indijbnų kaitrius? kurių 
namai šiaudiniais stogais deng
ti. Indijoiiai, matyti? gana bied- 
nai gyveha. Jie verčiasi dati- 
giausia paiMavitiėdami turis
tams savo dirbinius.

Patš Fort M^ers gana švarus 
ir gi-ūžus miestas, čia yra na
mas, kuris priklausė elektros 
bUrtiiiinkiti Thomas A. Ediso
nui. Namą galima apžiūrėti už 
^5 centus. Tačiau’, mes , mažai 
laiko teturėjome, lodei negalg- 
jolnė hūinb apžiūrėti.

Dain uojafltis bokštas
Sdkbina, jog į Romą atvykęs 

būtinai tūri popiežių pamatyti. 
Bi’iių, kaip sakoįria, griekas, jei 
į Floridą atvykęs nemalytumei 
“dainuojančio bokšto.”

Tas bokštas yha prie Saraso- 
tbs miesto. Pats miestas, kaip 
iliiėslaš: nedidelis, gražus, šva
rūs. Turistų čia visada pilna. Ir 
jie daugiausia atvažiuoja dai
nuojančio bokšto pamatyti.

Tą bokštą prie WaleS ežerb 
kur galima nitsipirkti , vištikių i>aslatė Ėdwėi*d Bok, kūris bip

visu smarkumu. Žmonės įlegai- 
Vojo ir huillė, kad Visada taip 
bus.

Staiga įvyko netikėtas kra
chas. žemės verte ėmė galva
trūkčiais kristi. Kas vakar bu
vo turtingas, tas viską prarado 
ir liko ubagas. Padarinyje Skly
pais padalinta žemė liko apleis
ta. ištaisytomis gatvėmis ir ša
ligatviais niekas nesirūpino. Ka
dangi per paskutinius dvejus ar 
trejus melus pasireiškė pusėti
nas pagyvėjimas, tai tos gatvės 
ir šaligatviai ir vėl pradedami 
taisyti. Be to, statoma taip pat 
nemažai ir naujų namų.

Taigi, tais “boom” laikais vie
nas turčius pradėjo statyti la
bai šaunų viešbutį. Įvykęs kra
chas statybą sutrukdė. Sukišęs 
apie milijoną dolerių į viešbu
čio statybą, tasai turčius nuo 
tolimesnio darbo atsižadėjo. 
Kadangi dar reikėjo daug pini
gų darbui baigti, o j"ų pl-itruko* 
tai kalbamas viešbutis liko pa
verstas vištų viešbučiu (Hoiel 
for chickėh). Dabar taillc Vieš
butyje yra Bugibanlos Vištos.

Sustojome itidijohų kaifhe^

a J I ■ f

CRANfc COAL coMpaNy 
5332 So. Lohg Avenue 
Tėfcfonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run 
(Screened) Tdnaš .............
SMŪLKEŠNfiS

$7.25 
$7.00

PETROLEUM dARBOK'SdKfi' .. $7.28
Pefkafit 5 tčfauš ėr dauginti Tohas^ ■ 

Sales Tak ėkstfca.
t M M ■■-■I, ..........■■■■„■■ 1 m .. ........ .. ................................. ...

Sales Tak ėkstfo.

Spausdinam
Plakatus, duetus 

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

NAUJIENOS
1739 Soėth Halsted Street 

CHICAG0* iLliNOiŠ 
Tel. danai 8500

" .......,H"1Iii Imi I' 1 fl IfJfa

Nemalonūs nuotykis
Kadaiigi visokių įdomybių be

žiūrėdami,, mes pusėtinai užtru
kome, tai Petras ėmė pusėtinai 
raginti savo “žirgą pabalnotą”. 
Lekehie tokiu smarkumu, kad 
itel vėjas švilpė, kartais pasiek
davome hėt 86 mylių per valan
dą. Vienoje vietoje visai nepa-' 
stebėjome, kad geležinkelis per
kerta kelią. Kai nepaprastu 
greitumų prilėkėme geležinke
lį, tai pamatėme, jog atšvilpia 
trdukihys-. Sustabdyti autoHlubi- 
lį jau nebuvo galima. Todėl pa
spaudė Petras ant “geso” ir 
mėš spėjoitiė pasprukti. Kai 
m‘ės pfovažidvbitie, tai trauki
nys gal btivo nuo mūšų hpiė 
pėtikioš pėdos:

žihoma, ir platikai pašisiojti 
ūnt itiūšų galvos-. Tai buvo tik
rai “clbsė shave”.

Bendrai apie Floridą
Grįžoine į Altoonų ftpi’6 8:861 

vai. vakaro. Duktė ir žentas pai| 
vdišino gardžia Vhkari^ilė. Mes 
ėjome il^ėlisj o p* UPtetuast Tvar- 
kunas išvyko namo4 (važiuoti 
iki Mt. Dora jam dar reikėjti 
apie 15 mylių).

Kitą dieną vykome į Eustis) 
kur buvo surengta pavieto pa- 
ro’dar DūUgiaUsia čia buvo šu-l 
vežta Visokiausių vaisių. Matė-] 
me čia nepaprastai didelių le-1 
molių ir kilų kėistų vdisiųi ]

Bučlaii pamiršęs prisiminti 
OHdrido. Tai nėpdpHstui gfa- 
ŽUŠ Floridos miestas, kurio apy-| 
iltikešė pfiskaitoina 83 ežerai-.] ■ 
Ten galima matyti daug gražiiį 
glite-

Pasivažinėti ir pasisvečiuoti 
Floridoje tikrai verta; Aš lai- S 
kalis irgi tos nuomonės, kad]] 
“šėė America Tirs t”. Amerikoj ė ] 
tikrai yra daug įdomių dalyki}]] 
pamatyti. Ir, palyginti, visa tai ] 
galima padaryti gana pigiai* , B

Tūčiau vis dėlto tlititl pūšad] 
kyli, jog ten gehij kur muši} ] 
nėra. Svečiuotis Floridoje puid 
ku. Vienok visai kitas reikalas I 
yra su tais? kuriems tenka teii Į 
gyventi ir gyvenimas pasidaryt ] 
Ii. Tie tikrai turi prakaitą nud ] 
kaktoš braukti, kol užsidirbu L 
ant “duonos musų visų dienų”* I]

Darbininkas? kuris fruktušlB• I
renka, per dieną uždįirba nUd ] 
trijų iki keturių dolerių. Dirbti ] 
turi sunkiai ir ilgas valandas* Į 
Prie f rūktų pakavimo per sa-|| 
vaitę uždirba dvidešimt ir dau- ] 
giau dolerių; Tačiau dirbti ten1 ] 
ka pd 14 ir daugihlt vdlUndti I] 
per dierią.’

Kai matote, tai visai nekokie ] 
pyragai. Tiesa? kai kurte Difehie- 
riai ir amatininkai verčiasi vi
sai neblogai* I]

VūŽiiibjd hhftiti. I
Pagaliau prisiartino valanda^ Į 

kada reikėjo skirtis ir važiuoti]] 
namo. Vasario- 28 d. apleidome]] 
Altooną. Žentas nuvežė mus į]] 
De Lang, iš kur autobusu ture-]] 
jome važiuoti, taip sakant? į sa- ] 
vo tėviškę. Šį kartą važiavau]] 
nebe vienas t drauge važiavo]! 
žmona Julė ir duktė Jadvyga.]] 
Kadangi dar turėjome Šiek tiek ]

šalta, o KėnėšllOj užtikom daiig 
shiėgd if om birt-o gafta žai- 
tas.

VlšŪ tdl kMkdip k^lštdi alYt)-
4e.

Grįžę atgal patyfė’ihe, kad iš 
švogėrio Pdpali ddkterų skuti“. 
Įtlžiaušihi mtkentejb Anė, kuriai 
Šu štiMužytdiš šonkdbliais teku 
ir ligtininejė atsidurti. Klara If* 
Helen buvo lengviau sužeistos;

Mergaitės jautėsi tikrai nusi- 
vylusltiš? kad dėl dviejtį girmn- 
kiių joftiš m* Hk Ftoftcte imte* 
ko p&maiyu? W te mtėjo 
skaudini mikėhteti.

Tai taip taigai .tono kėim- 
nė. kO. apimkyfe iėidži^ 
tai tikrai ttėpmteyš klaitte Pte 
ridą aplankęs. .

Ten galima maltiniai laiką 
praleidi te tetg įdomitį dalyte 
pamatyti? • .> m

^ALAŠ) -

—I5atlgėbš ūkininkų nori 
statyti trobesių, bet nėra net 
patenkiilfllnų Sąlygų statybai 
plėšti miško medžiaga sun
kiai prieihaitia, d lYorliit pa
siekti plytinį, reikia v&žitioti 
2.T-30 km. Tatai yf-a didelis 
stabdis statybos plėtimuisi.

—Miestelis garsus savo jo- 
mar’kdtsj nekuitūrihgas
FeiŠktayšį kdl įsigėrę vyrukai; 
UŽpuidmėjd žmonės ajrbd tar1 
pnshvy šusinmša;

savo lėšomis pastalė gražų 12 
m. ilgio gelžbetoninį tiltą, kai
navusį per Lt 3000. Bet to, 
gatvėš paruoštos šaligatviams 
kloti, kuriems plytos jau ga
minamos. Manoma, kad tas 
darbūs bus užbaigtas rugsėjo 
mėn. Iškilmių—Dariaus ir Gi
rėno—aikštė aptverta gražia 
tvora, u kitais metais ten bus 
padaryta eilė pagražinimų, iš
vesti pasivaikščiojimo takai ir

Iš Lietuvos
Didėja linu pintai

BAUTiNINKAt — ^tei
siais biėMiš lihų pasėliu pi'o-= 
tai Apyliiikėj^ riėt dvigubai pa
didėjo. Tačiau pliiltaht linų plo
tams, reikėtų susirūpinti tobu
lesniu linų apdirbimu, kuris 
reikia hTafiytij prisidėtą prie 
geresnio linų pluošto paruoši
mo.

Gražiai tvarkomas Tau
jėnų miestelis

TAVMNAt Z. Metui iš inetų 
TūUjėlių ftiiėštelio tvarkomas 
ktao žytiiią pdžūfigą ir tilo at- 
ŽVilglti yrą pF^tetikęs nė vieną 
Mietelį. PHėiUls hiėtAis bu- 
Vti išgaištu tJžūgifio gatvė, o 
šiai meinis jau, baigiamus grį
sti tlkrilėi’gės? Pdiievėžiti ir 
Kavarsko gatvės. Pačiame mie
stelyje? kėlyjė Ukmergė—'Pa
nevėžys Valsčiaus savivaldybė

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus

AL’S BODY SHOP 
610 W, 32nd St 

Tel. Vietoty 0308 
Aš silvėldiriu it ištaisau. 

Prieinama kaina 
Al* Gudaitis, Sav.

LAIDOTUVIŲ miiEfcToRiUš

John F. Eudeikis
SENIAUSIA Itt DIDŽiAtjSIA LAkDOJiMO IŠTAIGA

AMBVLANCE
- ■ 1HBNĄ IK XAKT| . ,į
Visi Telefonai YARDS17414742 

4^054)7 8h. Hemithgė Avė. 
4117 South Eairiield Avenue

■n’ tfetefonafc LAf'AYETTE 9^

Klausykite mdių Lietuvių radlo programų Antradienio iF šešta* 
dieni* vakarais 7 VU Vmrd Iš W. H. I. p. stoties (1480 K.) 

u*Pr*neftja9 & lALTlMiERAfh 
. ■», 

n ? r, r-, ■■ -Ui.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicaghs, 
Uicei-o 
Lietuvių » 
Direktorių 
Asociacijos

Artibulahče 
Patarnavi

mas Dieną 
ir nakti

KOPLYČIAS .
Visose mie^To

DALYSI

J. LIULĖViČIliS
4348 S» Gąlifornia Avenuė T*hotfe L'atayėtfė $572 

---t-- a----- :-------------------

• ■ ’1

P. J, RIDIKAS
8354 So. Halšted Street YAftbŠ 1419

L J. ŽOLE bhoiiė Yar<is Oi
1B46 Weit 46th Street Yard» 0782

I .. I/.1.*.,V'*. •'! tui*Vi ‘ V ' ■ ii  ........................ *.T............ .... ......... ai .n t t—

Varth 11S9
YArd» 11^8

8. P. MAŽEIKA
BBiD Ehuatiiea AvMUfe

lacHAWICz ir sUNUš
2314 West 23rd Place Phone Čanal 2515
SKKĮMĮPęj>įl;4lfeL ifttlteMh

ALBERT V. PETKUS
4704 Šo. Westem Avė. Phone Lafayette 8024

... r- , -r r o.—t ,.-f KK T . »  „ lt1

ANTANAS M. BHILLIBS
Mltiūtitei AVėtittė Phone Yardš 4908

^^.4. —nr^rrircarr.- t..-/. u. i.'tt i*_u. u.

ANTHONY PETKUS
6834 8o. Westėrn AVe. Plitine GYoVėhfll 0142
4410 South 49th Gtitirt GicGM Phtihe fcibero 2109

Office and Res. Phone Calumet 74^2
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:36 p. tik

DR. ST. NAIKELIS
Physictan and Surgeon

3261 So. Hatsted Street

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

MūAo ŽO metų praktikavimas 
jušų garantavimas.

ORlbinetrically Akių Špfecialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjim6 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trutapėregystę ir toliregVštę, Pri 
ręngia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose ėgzatain&Vimaš datota& 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
aiitaisomoš.
VALANDOS:, nuo- 10 ryto iki 8 V 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely? atsitikimų akys atitaiso 
Inos be kklhių. Kainos pigiau kaly 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
DENTISTAS 

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

Tėl. lards 0994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadieni
4143 So. Archer Av&

TeL Lafhjrettė 3656

DR. STRlKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisai 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vfcl.: Nud 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų TeL: Prospect 193h

DR. C. Z. VEZEL’IS
bENTiSTAS

4645 So. Ashland A V e. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR* G. SERNĖR
lietuvis Akių gydytojas

Tel. Yardš 182b
Prilaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofišas i? ARIMU Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ŽUBRICKAŠ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St* 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vėkato, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susilaHhią. 
Telefonai HEMLbCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai ,

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone VARDS 7Ž99

leL., Of f ic© W entworth, 4330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dh Susanha Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

V&landoS—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
•šskyrus seredomis ir substnmH

Mrš* A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Bėvėriy Shoreš)

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3
i h r>i

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENGSIĄ! 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
 . Draugijos Nariai

Ofiso Tėl. YarflS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliotais pagal sutartį
Rez. 4919 SO. MIClIIGAN BLVD.

Tel. KenvzOod 5107.

Phdiie CANAL 6122

bYDttOJAS IR CHIRURGAS 

B201 Wėst 22hd Streėt 
valandos: nito 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Rėpublic 7868

Ofiso Tėl. Virginia 0036, 
Resideficfe Tėl. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas Ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
... , Ofiso valandos:

ir nuo 6—8 vaL vakaronūo
6939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. F. Pulsucki Le Vali 
GVbVtOJAŠ IR CHIRURGAS 

Valandas kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Gatfield Blvd. 

“tibr. tiamėta Hetoločk 6699

A. Montvid. M. D.
Vfešt ToWh Statė Bank Bldg. 

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

Telefonas SERLEY 7330.
Namų telefonas Brunswiclr <5S7

Tėl YaMš 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirtnėdlėniftis: 2 iki 4 ir 7 iki 

, šventadieniais: 11 iki 12 
Dn V* A» Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
^įr Aktaiuą Pritaiko, 

6349 B. HALSTED St-

9

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. * r

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

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

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

Tek CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 kr Central 7444

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubdš 

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.

PhOhe MIDWAY 2880.

Telefonas. YARDS 0994

Dr. Maurice Kahh
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telėphone PLAZA 3200
—..... fat.... t H f. 1 lUli^U .... .

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir SektaadieniaiS-^- 

pagal sutartį

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chlcšgo, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE oVoi
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dėarborn St
ItOtan 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
MhtnU TAI — hv4» Port 930R

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOJE”
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Clevelando ir Ohio Žinios ■ —
Kaip tvarkosi Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjunga. — 

Svečiai iš kitų kolonijų. — Naujas klebonas. — Ren
gia pikniką. — Darželio laistymo sistema. — Majo
ro rinkimai. — Darželių atidarymas. — Ką kalba 
nariai.

Mes daug kalbame ir rašo
me į laikraščius apie Clėve- 
lando Lietuvių Kulturinį dar
želį ir apie Kultūrinio Darže
lio Lygą, per kurią yra visas 
darbas varomas. Žinoma, kad 
be organizacijos ir be susi- 
spietimo į vieną būrį nebūtų 
buvę galima tokis didelis dar
bas atlikti, nors pavienių as
menų butų buvę geriausi no
rai ir geriausi sumanymai. Or
ganizuotas kūnas visuomet 
yra stipresnis ir galingesnis. 
Taigi ir šis darbas atliktas 
vien tik per organizuotą kūną, 
o ne per asmenis, kurie save 
daug reklamuoja ir daug dau
giau pasigiria, negu yra ką 
nuveikę. t

Kadangi minėta sąjunga jau 
gyvuoja per dešimtį metų, tai 
todėl yra buvę ir pasikeitimų 
kaip valdyboje, taip ir sąjun
gos nariuose. O narių skaičių 
sudaro draugijų išrinkti atsto
vai. Palaikymui atstovų sąjun
goje kiekviena draugija už
moka po dolerį į darželio fon
dą nuo kožno atstovo. Tokiu 
budu pasidaro didesnis pri
traukimas ir geresnis veiki
mas. Kiekviena draugija jau
čiasi, kad ji imasi šiokios to
kios atsakomybės bei turi tam 
tikras pareigas atlikti.

Taigi pirmininkas adv. P. 
Chesnulis pateikė šių metų są
jungos narių sąrašą valdybai. 
Pirm. adv. P. Chesnulis, viceJ 
pirmininkai Dr. A. Thomas- 
Tamošaitis ir Adelė Miliaus
kaitė, raštininkas Jurgis Venc
lovas, finansų raštininkas M. 
Mišeikienė, iždininkas V. Šu
kienė, iždo globėjai Ona Balt- 
rukonienč ir Katrina Miliaus
kienė, korespondentai Paulė 
Glugodicnė ir Juozas Sadaus
kas. Nuo draugijų atstovai ir 
atstovės.

MADOS

Moterų sąjungos 26 kuopos: 
V. Šukienė ir K. iPaviluonienė; 
Moterų sąjungos 36 kuopos: 
V. Katkauskiene ir J. Salase- 
vičienė; Amž. Rožančiaus 
draugijos: K. Vitonienė; Auš
ros Vartų Moterų Draugijos: 
A. Miliauskiutė ir M. Geldikie- 
nė; Labdarybės Moterų Drau
gijos: K. Magilienė ir Pr. Vai
čiūnienė; Moterų Ratelio: M. 
Misčikienė ir O. Pangonienė; 
Moterų Klubo: O. Mihelich ir 
E. Peckaičiutė; LRKSA 8 kuo
pos: K. Miliauskienė ir F. Sau- 
kevičius; LRKSA <50 kuopos: 
P. Selickas ir O. Skodienė; 
LRKSA 142 kuopos: P. Glugo-- 
dienė ir J. Venclovas; SLA 14 
kuopos: O. Baltrukonienė ir 
Dr. Thomas-Tamošaitis; SLA 
136 kuopos: J. Jarus; Kultū
ros Jaunimo draugijos: St. 
Ivinckaitė ir Pr. Janulcvičius; 
Dr. V. Kudirkos Draugijos: J. 
Brazauskas ir J. Misčikas; Dir
vos: K. S. Karpius; Liet. Uni
versiteto Klubo: P. Komaras 
ir J. Debesis; Clevelando Lie
tuvių Sporto Klubo: iP. Miliau
skas ir Al. Višniauskas; Liet. 
Kongreso: S. Mazanskas; Lie
tuvių Žinios: adv. P. Chesnu
lis. Be šių draugijų atstovų 
priklauso visa eilė pavienių 
asmenų, kurie yra sąjungos 
nariai ir rėmėjai. Aš čia- tik 
suminėjau tuos atstovus, ku
rie yra nuo draugijų, o mi
nint pavienius . užimtų per 
daug vietos. Tačiau galima 
pasidžiaugti, kad yra daug to
kių, kurie yra prisidėję su di
dele auka ir parėmę visus dar
želio reikalus. Jeigu pavie
niai ir visi Clevelando lietu
viai nebūtų su savo auka ir 
darbu prisidėję, tai ir minėtų 
draugijų atstovai vargiai butų 
galėję bile ką nuveikti. Už 
Darželio įrengimą kreditas 
priklauso visiems Clevelando
lietuviams ir taipgi kitų kolo
nijų geros valios žmonėms, 
kurie yra prisiuntę aukų tam

No. 4133 — Sporto suknelė. Su
kirtos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi. 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 co
lių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Depi.
1739 S. Halsted SU Chlcaga, BL

Čia |dedw 11 eentą te Irsi—

ataiąsti man pavyadj No

Mferoa , per knrtftat

(Vaida* k pavardę

tikslui.
Taipgi yra įsteigta sąjunga,' 

kuriai priklauso visų tautų 
darželių sąjungos. Jų susirin
kimai yra laikomi dažniausiai 
miesto rotušėje. Šioji lyga 
sprendžia aplamus visų dar
želių reikalus, ir reikalui 
esant minėta lyga kreipiasi į 
miesto valdybą.

Lygos valdyba šiais metais 
susideda iš Charles Wolfram
(pirmininko), L. Weidenthal 
(vice-pirm.), Mrs. Peter MoV 
res (raltininkės), Jennie 
Zwick (fin. raštininkės), An- 
ton Grdina (iždininko).

Lietuvių skyriui atstovauja 
lygoje adv. P. Chesnulis, Pau
lė Glugodienė ir K. Miliaus
kienė.

Tai tokiu budu Liet. Kul. 
Darželio Sąjunga tvarkosi.

b b B r
Vasaros metu CIeveiandą 

aplanko daugelis lietuvių iš 
kilu kol miių ir nė vienas ne
nori praleisti tos progos, kad

ko kun. Andžiulaitis buvo vi
karu svetimtaučių bažnyčioje 
Akron, Ohio. Klebonas kun. 
Karuziškis jaii apleido savo 
vietą, bet dar nepaaiškėjo, kur' 
jis apsigyvensi Nežinia, kodėl 
laikoma slaptybėje.

a $ o
’ •. ■ t

Rugpiučio 6 dieną rengia
mas didelis ir įdomus Vilnies 
piknikas Machutos darže prie 
Green Road. Bus įvairus pro
gramas ir kalbės Vilnies re
daktorius L. Pruseika iš Chi- 
cagos. Taipgi bus duodama 
penkiasdešimt ' dolerių dova
nomis. Įžanga tiktai 20 centų. 
Rengia Clevelando Draugijų 
Veikiantis komitetas.

B B B

Šv. Jurgio parapijos antras 
piknikas [ 
dieną. Komitetas 
kad rengiasi dar prie didesnio, 
negu pirmutinis buvo.

b b b
Kultūrinio
sistema jau

t

MARGUMYNAI
BARSUKŲ IR LOKIŲ 

ŽIEMOS MIEGAS

neaplankius Lietuvių Kul. 
Darželio. Tai yra vieta, kur 
galima ir netikėtai svečių su
tikti.

Liepos 30 dieną buvo for
malus visų tautų darželių ati
darymas. Taigi teko ir man 
ten nueiti ir pamatyti, kaip 
visos tautos paradavo bulva
ru. Na, ir štai bežiūrint ir be
sikalbant su kaimynais priei
na prie manęs broliai Rudžiai 
iš Detroito. Sako, ir mes atva- 
žavome jūsų iškilmių pama
tyti. Sako, kad mes mylime 
Clevelando lietuvius ir Lietu
vių darželį, tai dėl to dažnai 
ir apsilankome.

P-as A. J. Rudžius ištraukė 
penkinę ir sako: “Jarai, tu 
perduok nuo manęs" į darže
lio sąjungos iždą, kad pagel
bėtų baigti skolas atmokėti.” 
Sako, aš daug darželio žolę 
jau numindžiojau, tai nors 
kiek noriu atsilyginti.

Darželio Sąjunga labai p. 
Rudžiui dėkoja.
vP-as A. J. Rudžius yra Det

roito bizniei-itis, ' užlaiko tri- 
t i ?

verną adresu 8124 Fullerton, 
ir yra Naujienų su Releiviu 
geras rėmėjas.

P-as Juozas Rudžius yra vie
tos lietuvių veikėjas ir visų 
mylinias žmogus. Taipgi yra 
senas Naujienų ir Releivio 
skaitytojas. Jis myli demokra
tiją ir myli pažangią spaudą. 
Ponai Rudžiai lankėsi su savo 
šeimynoms, ir buvo malonu su 
jais susipažinti. P-ą Juozą Ru
džių teko pirmu kartu pasi
tikti.

B B B
Pas vietos veikėją Stasį Če- 

rauką lankėsi jo sesutė ponia 
P, Strepekienė iš Athol, Mass. 
Čeraukai buvo linksma susi
laukti svečių ir linksmai ke
lias dienas praleisti.

B B B
Run. Andžiulaitis jau pilnai 

užėmė klebono vietą lietuvių 
naujoje parapijoje. Iki šio lai-

CLEVELAND, O. — Naminių paukščių pasaulinio 
kongreso proga agrikultūros sekretorius Wallace per 
armijos karvelį pasiuntė- prezidento Roosevelto sveiki
nimą.

Prieš kiek laiko jis susipešė 
su kitu gaidžiu. Paskutinysis jį 
užmušė. Savininkas bem-esinė- 
damas užmuštąjį gaidį pastebė
jo, kad jis turėjo dvi širdis. 
Gaidys buvo atiduotas gydyto
jui ištirti. Dalykas pakliuvo į 
’Rimes’o akademiją, kur buvo 
konstatuota, kad iš tikrųjų gai
dys buvo su dviem Širdim, ku
rios buvo normaliai išsivystę ir 
veikė sutartinai.

Ro šiame pasaulyje nepasitai
ko. Mes girdime, kad pas mus 
gimsta nenormalios išvaizdos 
žmogus, veršis, bet gaidžio su 
dviem širdimis, tur būt, dar 
nebuvo.

šiaurių vėjų kur nors olose ar
ba tarp išvirtusių medžių. Ei
na miegoti, kai jau gerai šąla. 

*Barsukas ir lokys, prieš pra- Vienas įdomus dalykas, kaip lo
kiai paslepia savo gulyklas nuo 
gudraus medžiotojo. Lokys pa
slepia arba be galo painiai su
maišo savo pėdas, vedančias į 
jo gulyklą. Jis šokinėja, trypia 
kol “įsitikina”, kad medžioto
jas jo pėdų neatskirs.

Lokė savo žiemos miego me
tu atveda lokučių. Ji tai iš ank
sto žino Ir apsirūpina visomis 
“reikiamomis priemonėmis” — 
svarbiausia, maistu. Gimdymo 
metu ir kol ji lokučius žindo 
jinai nemiega. Be to, 
pavasarį anksčiau už 
pabunda. O jei žiemą 
jie kai kada ir visai

M edž io t o j a i išsižioję
kad lokiai miegotų. Nežiūrint i 
tokio rūpestingumą, medžioto 
jas moka jį surasti ir nudobi.

dėdami ilgąjį savo žiemos mie
gą, apsirūpina visų pirmiausia 
maistu. Tas maistas, kuriuo 
naudojasi jie žiemojimo metu, 
yra kitais metų laikais paga
mintas storas taukų sluoksnis 
po jų oda. šis miegas tęsiasi ne 
pas visus panašios rųšies žvė
ris vienodai. Tatai priklauso 
nuo geografinės padėties.

Barsukas, vos pasirodžius pir
miesiems žiemos šalčiams, len- 

įvyks rugpiučio 2O.c!a i anksto jo pasiruoštą uo- 
sako, kad *?• lš pradžių jis ten dar nemie-

ga: jis ėda pirmiau susineštą 
maistą. Vos pradėjus smarkiau 
šalti, jis patogiai sūsirango ir 

Liet. Kultūrinio Darželio' pradeda savo algąjį miegą. Jei- 
us’ymo sistema jau įrengta. žiema yra nešalta, dažnai at- 

Dabar jau galimh yisą darželį leidinys, lai naktimis barsukas
vienu sykiu palaistyti. Tas 
daug pagelbės užlaikyti žaliuo
jančią žole. Už tai priklauso 
didelė padėka Dr. J. T. Vit
kui, nes jis savo lėšomis tą 
padarė. O tai nemažai a 
jo. Daktaras ir , pirmiau 
yra nemažai aukojęs tam 
turiniam tikslui.

B B B
Ateinantį rudenį jau

majoro rinkimai. Kiek dabar 
jau matyti, tai kandidatų bus 
visa eilė. Ir visi daug žada. 
Visi žada duoti darbų, duoti 
pinigų, ir galų gale kas tik 
jiems ant liežuvio galo užeina. 
Kad tik liežuvis nesuimtų tiek 
daug bemeluojant.

•B B B

kai kada palieka savo urvą ir 
eina šviežio maisto ir vandens 
ieškoti.

tsiė- 
jau: 

kul-

bus

Pavasari, kada saules spindu
liai prikelia viską, kas miega,

lokiai ir 
barsukus 
šilta, (a: 
nemiega.

Lukia,

Skelbimai Naujienose 
įuoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

GAIDYS SU DVIEM
ŠIRDIMIS

Viename vištų ūkyje ne'oli
pabunda barsukas ir visas* su- Rjmes (Prancūzijoj) buvo nė 
besėjęs pradeda ruoštis naujam paprastas gaidys. Jis buvo daug 
žiemos miegui. Tas juk jam ir už kitus didesnis, gudresnis, o 
terūpi... į be to su vištomis jis elgdavosi

Girių lokys (nes baltieji šiau-,daug “giežčiau”, kaip kiti gai
rės led, vand. lokiai žiemą ne- džiai. Sulesdavo jis taip pat 
miega) nemiega taip kietai, kaip bent tris kartus daugiau už ki- 
barsukas. į tus savo

Esant dar nedideliam šalčiui, balsas buvo labai gražiai skam- 
jis tik pasidaro sau užveją nuo bąs.

kompanijomis”.

____  $6.0C
____  $6.00
____  $6.00
.... . . $5.75

$5.00
- ŠAUKITE !

EGG ...... . ..... .
NUT ......... .........
BIG LUMP ....
MINE RUN ....
SCREENINGS

PIRKIA DABAR!
?FENA J R N AKTĮ Pristatymas į 

Miesu ir Priemiesčiuose

|Tel. AKDMORE 69751

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius. pianus tr 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408$3,500,000.00

$250,000.00
Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas 
Dabar mokam 3l/z% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS 

and '' 
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO iš Stoties

me lietuviai blogai pasirodė. 
Butų buvę grą^j^t jeigu butų 
visai nedalyvavę. Kitame nu
meryje aprašysiu? apie parodą 
ir ceremonijas.

Garsinkites ‘N-nose

I

Vardas.

į?PATTERN BOOK

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, IIL

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

Kai kurie vietos veikėjai ir' 
dviejų susiviennimjų nariai 
pradėjo. abejo'tlU abd nebūtų 
naudingiau sudėti, į vieną SLĄ 
ir LDS, vietoj kad turėti dii 
susivienijimu <ir S daug pešty
nių. —Jonas Jarus.

Sophie
Barčus

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

RYTINE RADIO 
VALANDA

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

PAVASARINIŲ
MADŲ

ŽIŪRĖK!
GALIMA PASIDĖTI PINIGUS 
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

skoliname pinigus ant
PIRMŲ MORGIČIŲ

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

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

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

Adresas.

Miestas

Ši Valstija
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The Lithuanian Daily Neira
Publlshed Daily Except Sunday by
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Užsakyme kaišai
Chicagoj e—paštu:

Metama ..... ............
Pusei metų .....__
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..... ----- —- 3c
Savaitei  18c 
Mėnesiui ntanihlMnilM 76 C

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

— 18.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Browder’o seserį, kuri tuomet buvo musų tarnyboje 
Centralinėje Europoje?’
Kitoje vietoje tame pačiame straipsnyje Krivitskis 

įasakoja apie Browder’o seserį, Miss Margatet Browder, 
tūrių, vėliau jisai buvo pasisamdęs, kaip specialų savo 
agentų.

Lietuva be Svečių
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

Metams  |5.oo 
Pusei metų ......    2.75
Trims mėnesiams ..............  1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui ■,.<»...75
Lietuvoje Ir kitur ufcrieniuoM
Metams ..................................|8.00
Pusei metų . ... ............  4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

(Tęsinys)
Januš-Januškevičius žada Lie

tuvoje ilgiau užtrukti.
Jūsų choro Pirmyn dalyvis, 

dabar Lietuvos konservatorijos 
studentas Benderis atostogauja 
Šiaulių apylinkėse, kur tai apie

Nauji smūgiai Rooseveltui
Užvakar vakare atstovų butas Washingtone “užmu

šė” du svarbiu federalinės administracijos sumanymu: 
paskolos bilių ir namų statybos pašalpų bilių. Pirmąjį 
atstovų butas nutarė 193 balsais prieš 166 nesvarstyti, 
o antrąjį ištraukė patys administracijos rėmėjai, kai pa
aiškėjo, kad atstovų dauguma jo nepriims.

Paskolų biliuje buvo numatoma išleisti netoli dviejų 
bilionų dolerių žemės ūkio paramai, viešųjų darbų finan
savimui ir t.t. Pradžioje administracija prašė daugiau, 
kaip trijų bilionų dolerių šitiems tikslams, bet atstovų 
butas tą sumą žymiai apkarpė. O paskolų statybai val
džia norėjo paskirti 80(Lmilionų.

Atsisakydamas priimti šituos du sumanymu, kongre
sas sudavė didelį smūgį visiems Roosevelto. administraci
jos planams. Prezidentas tikėjosi, kad bus atgaivintas 
krašto ūkis, kuomet valdžia suteiks keletą bilionų dole
rių paskolų farmeriams, bizniams ir įvairioms įstaigoms, 
vykdančioms viešųjų darbų projektus; kad sumažės ne
darbas ir pakils krašto gerovė. Bet administracijos prie
šai, matyt, nenorėjo, kad kreditas už gerovės grįžimą 
tektų Rooseveltui. Todėl jie tiems sumanymams pasiprie
šino.

Prezidentui šitie nepasisekimai yra ypatingai skau
dus dėlto, kad į jo priešų pusę persimetė didelis skaičius 
jo partijos žmonių. Kartu su republikonaiš prieš jo su
manymus balsavo 47 demokratai, o kelios dešimtys* de
mokratų visai neatėjo į posėdį. Atstovų bute, kuriame 
Roosevelto partija turi milžinišką daugumą, prezidentą 
parėmė tiktai 163 dei^tratų atstovai! »-

“Miss Browder”, sako jisai, “moteriškė, baigian
ti trečių dešimtį metų amžiaus, mažo ūgio, panaši į 
mokytojų, buvo ištarnavusi sovietų karo žvalgybo
je jau ilgokų laikų. Per 1936*37 metus ji mums dir
bo Centralinėje Europoje, kur ji turėjo paruošti dir
vų slaptos radio stoties įtaisymui. Miss Browder pa-l Šiaulėnus, kaime. Giriasi, kad 
baigė Maskvoje specialius kursus, kaip radio opera-1 
torka. Ji gyveno užsieniuose, apsimetusi, kad ji esan
ti studentė.

“Sugrįžęs iš Sovietų Sujungęs gegužės mėnesio 
pabaigoje, aš pasišaukiau jų į Holandijų. Susitikau 
su jei birželio mėn. pradžioje Amsterdame, kur ji bu
vo sustojusi Pays-Bas kotelyje. Kadangi mano bu
veinė buvo Haagoje, ir jai buvo per toli važinėti tan
kiai su manim pasimatyti, tai aš jai patariau keltis 
į Scheveningenų. čia ji gyveno per birželio ir liepos 
mėnesius, 1937 m., Zeerest kotelyje. Liepos pabaigo
je aš pašaukiau jų į Paryžių, ir ji tenai apsigyveno 
kotelyje Lutetia, prie Raspail bulvaro.”
Pasak Krivitskio, p-le Brovvderiutė ėjo sovietų šnipo 

pareigas Europoje po vardu “Jean Montgomery”, nes tuo 
vardu ji buvo, išsiėmusi Amerikoje pasų. Ji ypač karštai 
rekomendavusi sovietų žvalgybos viršininkams naudotis 
padirbtais, vogtais arba kitokiu budu įgytais Amerikos 
Jungtinių Valstijų dokumentais, nes žmones, kurie turi 
tokius dokumentus policija Europoje palieka ramybėje. 
(Maskva tuo jos patarimu, matyt, pasinaudojo, nes Ru- 
benso-Robinsono-Rudavitzo skandalas New Yorke paro
dė, kad sovietų šnipai daro šmugelį su Amerikos pas- 
portais)..

Tai ve kokių įdomių dalykų iškilo aikštėn apie Ame
rikos komunistų vadovybės ryšius su Maskvos O GPU.

. Pasirodo, kad paties komunistų vado Browder’o se
suo dirbo po Krivitskio prįęžiura, kuomet pastarasis bu
vo sovietų karo žvalgybos viršininkas Vakarų Europoje. 
O betgi Browder’o partijos spauda turėjo begėdiškų drą- 
sų rašyti, kad Krivitskis esųs tiktai Galicijos žydas “Šmel- 
ka Ginsberg”, niekuomet netarnavęs sovietų valdžiai!

i
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Browder’o sesuo — sovietų žvalgybos 
agentas

FRANKISTŲ KERŠTAS 
IR KOMUNISTŲ 

ŠMEIŽTAI

Komunistai ugnim spiaudo, kai kas nors nurodo, kad 
jų “partija” yra sovietų valdžios agentūra ir kad jos 
vadai yra po Maskvos žvalgybos kontrole. Bet Amerikos 
spaudoje šių savaitę tapo iškelti tiesiog sensacingi fak
tai apie Amerikos komunistų vadovybės ryšius su Stali
no žvalgybininkais.

Savaitraštyje “The Saturday Evening Post” Wal- 
ter Krivitsky, buvęs karo žvalgybos viršininkas Vakarų 
Europoje, rašo, kad Browder’o sesuo, Miss Margaret 
Browder, tarnauja, kaipo* šnįpas sovietų žvalgyboje. So
vietų žvalgybos agento pareigas eina, pasak Krivitskio, 
ir buvusi Browder’o žmona, Katherine Harrison, vėliaus 
pakeitusi savo vardų į “Kitty Harris”.

Earl BroWder yra Amerikos Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius ir faktinas partijos “bosas”.

Nežiūrint to, kad komunistai kalba apie Krivitskį su 
panieka, pravardžiuodami jį antisemitišku budu “Šmel- 
ka”, visgi yra neužginčijamas faktas, kad tas asmuo il
gus metus tarnavo sovietų valdžiai, turėjo generolo ti
tulų ir puikiai žino apie daugelį jos slaptybių. Kadangi 
jo pareiga buvo organizuoti šnipinėjimų Maskvos nau
dai, tai apie sovietų šnipus jisai turi smulkių informaci
ją , ’ '

Savo straipsnyje aukščiau paminėtame savaitraštyje 
(šios savaitės numeryje, datuotame August 5, 1939) Wal- 
ter Krivitsky tarp kitko rašo:

“Vienas iš agentų, kurį man rekomendavo musų 
personalo direktorius, buvo amerikietė, kuri vadino
si Kitty Harris, o originalis jos vardas buvo Kathe
rine Harrison. Jų man aprašė, kaip buvusių Earl’o 
Browder’o, komunistų lyderio Jungtinėse Valstijose 
žmonų, ir todėl išimtinai patikimų. Tuo laiku man 
kaip tik reikėjo moterį agentų pasiųsti Šveicarijon, 
ir asmuo su Amerikos pasu buvo ypatingai pagei
daujamas. /

“Kai Kitty Harris atėjo pas mane ir įteikė savo 
popieras užantspauduotame voke, pasirodė, kad ji 
taip pat buvo sustojusi Savoy hotelyje (Maskvoje. — 
“N.” Red.). Ji buvo apie 40 metų amžiaus, juodplau
kė, geros išvaizdos ir jau buvo per keletu metų susi
rišusi su musų slaptųja tarnyba. Kitty Harris išreiš
kė gerų nuomonę apie Broiyder’ų, o labiausiai apie

Frankistų teismas nubaudė 
30 metų kalėjimu seną Ispani
jos socialistų veikėją, prof. Bes
teiro, kuris pasiliko Madride, 
pasibaigus pilietiniam karui. 
Kadangi Besteiro stojo už pilie
tinio karo pabaigimą, tai ir ko
munistai jį niekina. Išgirdę apie 
jo nuteisimą, komunistai jį 
bjauriausiais žodžiais išplūdo. 
Pavyzdžiui, “Vilnis” liepos 12 
d., rašydama, “kodėl Besteiro 
išgelbėjo savo kailį”, jį šitaip 
išdergė:

“Nikčemnas, mizetnas iš
davikas, pasišlykštėjimo ver
tas kinkadrebis yra tas pro
fesorius ir atsiprašant sočia* 
listas!

. Renegatas, išdavikas, 
kinkadrebis Besteiro yra vie
nas iš to nedidelio skaičiaus 
lojalistų, kurie sutiko laižyti 
budelių batus...”
“Keleivis” pasipiktino tokiais 

kom-organo plūdimais ir pava
dino juos “cinizmu”.

Kad prof. Besteiro yra daug 
drąsesnis žmogus, negu dauge
lis tų “didvyrių”, kuriuos gar
bina komunistai, matyt jau iš 
to fakto, kad jisai nebėgo iš 
Madrido, kai atėjo frankistai, 
nors jisai gerai žinojo, koks pa
vojus gręsia jo gyvasčiai. Ir iš 
tiesų, nuteisimas jo trims de
šimtims metų kalėjimo reiškia 
beveik tą patį, ką mirties baus
mė, nes prof. Besteiro yra 70 
metų amžiaus!

Ir, žinoma, yra biaurus me
las, kad Julian Besteiro esąs 
“renegatas“, “išdavikas” ir vie
nas iŠ nedaugelio lojalistų, “ku
rie sutiko laižyti budelių batus”. 
Jisai nieko neišdavė ir savo idė
jų nepardavė (kaip tūkstančiai 
komunistų šulų kad padaro). 
Prof. Besteiro kartu su kitais

I.MIIH ................... .......................... ................ i................... . I
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socialistų vadais Madride sten
gėsi sustabdyti pilietinį karą, 
kai paaiškėjo, kad nebėra jo
kios vilties , jį laimėti, taip kad 
karo tęsiinas; reikštų tiktai be< 
reikalingą kraujo liejimą, ši
tam Besteiro nusistatymui, ga
lų gale, pritarė milžiniška res
publikos gynėjų dauguma Ispa
nijoje, išimant komunistus ir 
tokius jų pataikūnus, kaip Ne
grui ir Del Vayo, kurie šaukė 
žmones kariauti “iki galo”, o 
patys skubinosi pabėgti į užsie
nį. Prie Besteiro prisidėjo ir 
gen. Miaja (“Madrido išgelbė
tojas”, kaip jį iki to laiko gar
bino komunistai). Tokiu budii 
Negrino-Del Vayo ir stalincų 
klikos valdžia Madride buvo 
nuversta.

jaučiasi Šauniai, linksma, sma
gu, tik susirūpino savo prieaug- , 
liu... Kilogramas, kilogramų ve
ja, tai Lietuvos kumpių, lašinių 
ir kitų gėrybių įtaka!

Negali jisai atsigėrėti kaimo 
žmonių vaišingumu ir jų ne- 
dirbtinu širdingumu.

—Geri Lietuvoje žmonės!
Bet kas gi gali nemylėti tą 

atvirą, nuoširdų bernužėlį Ben- 
dorių! Tai vyras, kuris nėra 
praradęs gero jaunuolio visus 
smagius privalumus! Juk nie
kas negalėtų pasakyti, kad ji
sai gimęs, augęs didžiuliame 
Amerikos mieste, jis tikras kai
mo šaunus bernužėlis!

Neabejotinai Bendoriaus lau
kia didelio artisto karjera!

Taigi, Lietuva šiemet be ame
rikiečių lietuvių svečių!

Nėra kas Lietuvą nuskaidri
na gera amerikietiška nuotai
ka, nėra kas į Lietuvos gyve
nimą įneša judrumo ir sveiko 
jumoro.

Na, tikėsime, kad sekančiais 
metais jų žymiai daugiau at
vyks ir visai galimas daiktas, 
kad jau galės atvykti pro nau
jai pastatytą Lietuvos uostą — 
Šventąjį. Tiesa, tai ne visai vy
kęs pavadinimas. Kai kas per
ša tą uostą pavadinti Lietuvos 
Ramuya — Lietuvos uostas Ra- 
muva.

Gal ir bus tasai vardas šven
toji — pakeistas į sklandžiai ta
riamą vardą. Bet iki tik staty
bos darbai eina, tai dar tylima 
apie to vardo pakeitimą. Nea
bejotina, jei tasąi uostąs įsikurs, 
jo įkurtuvės tyčia šauniai bus 
padarytos. Pirmieji amerikie
čiai lietuviai per jį atvykę bus 
sutikti tikrai iškilmingai ir 
džiaugsmingai.

Tiesa, bus <lėl ko džiaugtis ir 
didžiuotis! Visa, visa Lietuva 
laukia tos dienos, to momento, 
kada tasai uostas įsikurs! Spė
ju, jūsų tarpe gal ir yra kas 
šitam darbui netiki, bet Lietu
va gyvena kitu upu!

Ne pasididžiavimas ir ne gar
bės reikalas spiria tą uostą sta
tyti, bet gyvas viso krašto rei-

L* Blttm apie prof. Besteiro 
, Bus įdomu išgirsti, ką sako 

apie nuteistąjį Ispanijos socia
listą buv. Ftancužijos premje- 

i tas Leon , Blutn. Laikraštyje 
“Pdpulaire“ liepos 12 d. (t^ 
pačią dieną, kai Chicagos sta- 

' lincų organas dergė Besteiro) 
Francuzijos socialistų vadas pa
reiškė: I; v _

“Ne be pasipiktinimo, 
skaudaus rūstumo ir sielvar- 
tos aš skaičiau trumpas tele
gramas apie Juliano Besteiro 
— buvusio Cortes (Ispanijos 
parlamento) prezidento, pir
mo kandidato Madrido sąra
še, labiausia gerbiamo Ispa
nijos socialistų vado pasi
rodymą prieš kato teismą. 
Aš tylėjau. Teisėjo sprendi- 

' mas buvd slepiamas tol, kol 
nebuvo padarytas aukščiau
siųjų autoritetų nutarimas 
Burgos’e J Beveik visur buvo 
kalbama, kad generolas F. 
Franco panaudos šitą ptogą 
parodyti savo sielos didumą. 
Todėl aš norėjau, kad ‘Po- 
pulaire’o* įsikišimas pablo
gintų musų nelaimingo drau
go likimą.

kalas. Lietuvos ūkiški sumeti
mai ir politinis valstybės gyve
nimas verčia čia šventosios u- 
pes žiotyse raustis ir kurti, 
steigti vartus į platųjį pasaulį, 
į vandenynų erdvę.

O šiemet Lietuva be svečių, 
ji gyvena šiokiadieniais, sun
kaus darbo šiokiadieniais.

Nors veik kas šventadienis į- 
vairiose Lietuvos vietose vyks
ta didžiuliai jūsiškai tariant su
buvimai, bet tie gausus žmonių 
susirinkimai ne tiek nuotaikin
gi, kiek rūpestingi!

Čia ne tiek veržiasi beribis 
džidugsmas ir linksmybės, Įdek 
tvirti pažadai laikytis, dirbti, 
kad ne tik praradus tai, kas 
turima, bet kad sparčiu šuoliu 
pirmyn pasišokėjus.

Tokia nuotaika dabar gyvena 
visa Lietuva!

Šiuo metu Lietuva mažiausiai 
pasitiki savo kaimynais. Ma
žiausiai ji net iš jų pagelbos 
prašo, nes ta kitų peršama pa
galba yra skaudžiausia nusivy
lusi. ‘

Pati savo rankomis, savo dar- Į 
bu kuria rytojaus gyvenimą. 
Šiuo metu ją mažiausiai lanko 
ir kitų kraštų svečiai turistai.

Kitais metais jų užkliūdavo 
iš kitur vasaros metu. Dabar 
ne tik amerikiečiai lietuviai lin
kę pas save namie sėdėti, bet 
ir kitų kraštų žmonės, kurie bu
vo pamėgę svetur svečiuotis 
dabar savo krašte atostoginį

“Bet dabar jau mes žino
me aukščiausiųjų įstaigų nuo
sprendį, ir mes turime mastų 
Franco širdies kilnumui sai
kuoti! Julian Besteiro suras
tas kaltu dėl ‘karinio maišto’. 
Jį nuteisė ne tuojau nugala
binti — tai, mat, koks Fran
co širdies kilnumas! —jį nu
teisė 30 metų kalėti. Žinant, 
koks Besteiro amžius, aišku, 
kad tie trisdešimts metų reiš
kia jam kalėjimų iki gyvos 
galvos...”
Leon Blum ragina demokra

tinę ir respublikinę spaudų 
Francuzijoje, Europoje, Jungti
nėse Valstijose ir lotyniškoje 
Amerikoje kelti griežtus protes
tus prieš tų žiaurų teismo 
sprendimų. Toliau jisai sako:

“Visi žino, kas yra Julian 
Besteiro. Jo politiniai priešai 
spręstų apie jį ne kitaip, kaip 
jo draugai ir bendradarbiai. 
Tie, kurie per paskutinius 
mėnesius pikčiausiai prieš Jį 
kovojo, sutiks vienbalsiai, 
kad nėra už jį geresnio, drų- 
sesnio, kilnesnio ir labiaus 
pasišventusio žmogaus.”
Tai taip kalba apie frankistų 

teroro aukų, prof. Besteiro* 
Francuzijos socialistų vadas. O 
komunistiški fanatikai tų žmo
gų nesisarmatijo apdrapstyti 
purvais, kuomet jį pasmerkė 
fašistų teismas!

būti visi žemės sklypai namais 
apstatyti ir nurodyta kokio 
aukščio ir dydžio tie namai tu
ri būti, o jei per du metus to
kių namų nepastatys, tai tie že
mės sklypai už tam tikrų atly
ginimų, žinoma, visai mažų bus 
visai nusavinti.

Tai išeitų, kad jūsų dienraš
tis butų lyg ir pirmasis, kuris 
yra iškėlęs tų opų miestų sta
tybos klausimų, kuris štai jau 
dabar įstatymo keliu rišamas. 
Ir rišamas veik taip, kaip du 
metai atgal jūsų dienraštyje bu
vo rašyta.

Neabejotinai, kad tasai įstaty
mas labai teigiamai paveiks Lie
tuvos miestų statybų, štai jau 
dabar Kaune žemės sklypai la
bai atpigo.

Neabejotinai šita proga pasi
naudos ne vienas lietuvis ame
rikietis, kuris Kaune pasistatys 
sau namus. Tokių buvo iki šiol . 
nemaža, kurie sutaupę Ameri
koje pinigus Kaune pasistatė

Karo šmėkla visus lygiai į- 
baugino. Visi laukia šio nera
maus rudenio laiko, nes spėlio
jama, kad rudens metu turėsiu 
daugel klausimų paaiškėti ir iš- 
sirišti. Ir maža kas tiki, kad vi
si tie painus politiniai, tarpvals
tybiniai klausimai taikiu budu 
išsispręs.

Štai dėl ko ne tik Lietuvoje, 
bet daugel kur kitur kurortai

Tų svetimšalių šių vasarų nė
ra ir Lietuvoje!

Lietuva be svečių! —H. S.

vena, nes namai Kaune duoda 
gerą pelną.

O dabar pigiau pirkę žemę 
dar geresnius namus galės sta
tyti ir dar patikimesnį pelną tu
rės.

Tai reikia laukti, kad Lietu
vos miestuose dabar namų sta
tyba eis visa sparta ir tuo pa
čiu dar sparčiau augs miestai 
ir kartu visokie bizniai žydės.

Štai jau tasai įstatymas vos 
tik išleistas, o jau sklypai eina 
pigyn, bet labiausiai jie turės 
atpigti sekančiais metais, nes 
tais melais jau miestų centruo
se negalės likti tuščių sklypų, 
visi jie turės būti užstatyti nu
rodyto dydžio namais.

Kas turi atliekamų pinigų, tai 
gera proga Lietuvos miestuose 
dabar įsigyti sklypus ir pastaty
ti gerus namus. Biznis čia visais 
požiūriais užtikrintas. —B.

NAUJI VĖJAI LIETU
VOS MIESTU 

GYVENIME
(Musų spec. kor-to Lietuvoj)
Tur būt, koks poras metų ra

šiau, kad Lietuvos miestų staty
ba labai kenčia dėl žemės skly
pų brangumo. Tasai brangumas 
parėjo nuo netinkamai sutvar
kytų mokesčių.

Miestuose už žemės sklypus 
mokesčiai buvo imami ne pagal 
jų tikrąją dienos vertę, bet pa
gal senus įkainavimus, todėl že
mei vis miestuose brangstant 
niekas žemes nenorėjo parduo
ti, nes vis tikėjosi, kad ji dar 
pabrangs, o tų sklypų savinin
kai patys pinigų tiek neturėjo, 
kad butų galėję namus pastaty
ti, o kiti visokiais politiniais su
metimais tyčia laikė tokius 
sklypus neapstatytus, nes gal
vojo, kad miestuose nereikia 
leisti lietuviams perdaug įsiga
lėti. Mat, iš seno daug kur mie
stuose žemė priklausė buvu
siems lenkų dvarininkams, ar
ba kitiems kitataučiams.

Dabar jau yra išleistas įstaty
mas, kad miestų centruose už 
neapstatytus žemės sklypus bus 
imami mokesčiai pagal dienos 
jų vertę ir, be to, bus taikomi 
tokie mokesčiai, turint galvoje 
kiek jisai pelno turėtų jei butų 
namai pastatyti.

Tai, suprantamaa, kad to
kiems sklypų savininkams ne- 
išsimokės laikyti tuščius skly
pus ir turės jie juos parduoti, 
ir parduoti jau žymiai pigesne 
kaina, nes juk tokių sklypų pa
siūla žymiai padidės.

Be to, tasai įstatymas numa
to, kad miestų centruose turi

KAUNAS. — Liepos 9 d. bu
vo nepaprasta švente arčiau že-

plento atidarymas, prasidėjęs 
Obelisko — paminklo atidengi
mu prie Kauno miesto ir bai
giant Rietavo miestu. Iškilmėse 
ddlyvavo Respublikos Preziden
tas Antanas Smetona, dauguma 
ministrų, Susisiekimo Ministeri
jos visų žinybų direktoriai, a- 
pie 200 kitų kviestųjų svečių. 
Tai buvo tikra džiaugsmo ke
lionė. Už plento pravedimų dė
kingi gyventojai buvo pristatę 
labai daug vainikais apipintų ir 
tautinėmis vėliavomis papuoštų 
garbės vartų. Miestelių ir kai
mų gyventojai paplentėmis prie 
savo vartų pasitiko Respublikos 
Prezidentų ' ir vyriausybę; su 
duona ir druska, su vėliavomis, 
išsirikiavusiomis šaulių garbės 
kuopomis, o kas turėjo ir cho
rais bei orkestrais, kiekvienoje 
sutikimo vietoje gyventojai pri
nešdavo tiek daug gėlių, 'kad 
jomis nuberdavo ilgus Žemaičių 
plento tarpus. Visur gražiais 
tautiškais drabužiais pasipuošu
sios žemaitės apdovanojo gau
sius svečius gėlių puokštėmis. 
Visuomenės atstovų padėkos žo
džiai ir karštos prakalbos sve
čius pasitinkant sudarė nesibai
giančių iškilmių džiaugsmo nuo
taikų. Raseiniuose įvyko di
džiosios atidarymo iškilmes pa
maldomis po atviru dangumi, 
kurias atlaikė pats arkivysku
pas metropolitas Skvireckas. 
Čia susirinkusiai apie 8,000 
žmonių miniai Respublikos Pre
zidentas ir susisiekimo minis
tras pasakė ilgesnes kalbas. Ra
seinių miestas svečiams suren
gė vaišes, kurių metu gausus 
kalbėtojai reiškė padėkų vyriau
sybei, kad išvedusi plentų ir jų 
miestų sujungė su visa Lietuva. 
Kelionė baigia Rietave, kur bu
vo suruoštas taip pat nepapra
stai iškilmingas sutikimas mie
sto aikštėje.

V

r

4



Ketvirtad., rugpiučio 3,1939

Dėl Klaipėdiečių 
Rėmimo

— Skaitytojų Balsai —

Šiuomi kreipiuosi j gerb. 
“N” redakciją ir prašau paaiš
kinti per “Naujienas” kaip iš- 
tikro yra su Klaipėdiečių šelpi
mu.

Per spaudą žmonės yra. ra
ginami aukoti kiek kas gali. 
Taigi ir aš bandžiau paprašy
ti aukų tam reikalui iš orga
nizacijų, kuriose priklausau, ir 
iš pavienių žmonių.

SLA 260 kuopos susirinkime, 
liepos 4 d., atsirado keletas na
rių, tam pritariančių, bet bro
lis Tanias Aleksynas paaiškino, 
kad musų kuopa neturėtų klai
pėdiečius šelpti — dėl to, kad 
•‘visi pabėgėliai iš Klaipėdos 
yra žydai” (?—Red.), ir dar 
pridūrė, kad mes turime pasi
džiaugti, kad Hitleris į Klaipė
dą atėjo, nes "“žydai ir kleri
kalai jau baigė Klaipėdą užval
dyti.” Po tų jo žodžių ėjome 
prie balsavimo ir pasiūlymas

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERItJS

JOHN YĖRKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

aukoti buvo atmestas 6 balsais 
prieš 5-is.

Tas pats pasiūlymas patiek
tas liepos 25 d., žagariečių Lab
darybės ir Kultūros kliubui. 
Čia išėjo dar blogiau. Julius 
Adomaitis atsakė, kad iš Klai
pėdos pabėgo tiktai smetoninin- 
kai,' o drg. Povilaitis pridūrė, 
kad, girdi, darbininkai turi 
džiaugtis, nes “Hitleris atėjo i 
Klaipėdą ir išliuosavo ją iš tau
tininkų nelaisvės”.

Bet aš mintyse turėjau, kad 
Hitleris 
lietuvius pavergė, ir darbinin
kus ir kitus. Susipratę lietu
viai, darbininkai ir kitokie, bė- 
go iš tenai, palikdami visą sa
vo turtą, ir ieškojo prieglaudos 
Didžiojoj Lietuvoj.

Man rodos, kad taip many
dami, kaip teko girdėti susi
rinkimuose, žmonės labai kly
sta. Kam nėra žinoma, iš ži
nių, kurios' ateina iš Lietuvos 
ir Klaipėdos, kaip Hitlerio agen
tai ten sauvaliauja ir perse
kioja lietuvius. Čia, pas mus, 
kuomet urna pagalba reikalin
ga klaipėdiečiams, atsiranda to
kių žmonių, kurie ne tik neno
ri aukoti, kiek kas gali, bet pa
stoja kelią ir kitiems, kurie no
ri atjausti brolį lietuvį, pate
kusį į kritišką gyvenimo padė-

Klaipėdą užimdamas

; bininkus Klaipėdoje”. Koks 
Hitleris yra “darbininkų liuo- 
suotojas'’, taip gerai visiems 
žinoma, kad apie tai nėra rei
kalo nė kalbėti. Kai dėl to ar
gumento, kad iš Klaipėdos pa
bėgo “tik žydai” arba “tik smė- 
tonininkai”, tai jisai neišlaiko 
kritikos. Bėgo visokie" žmones, 
kurie nepritaria nacių diktatū
rai, o ypatingai tie, kurie at
virai prieš rudmarskinius ko
vojo. Tarp pabėgusiųjų yra, ži
noma, didelis skaičius tarnau • 
tojų — valdininkų, mokytojų, 
geležinkeliečių ir t.t.—, bet 
anaiptol ne visi jie Smetonos 
partijos žmonės. Žydai, kurie 
metė arba likvidavo savo biz
nius Klaipėdoje ir grįžo D. Lie
tuvon, yra pasiturintys žmonės, 
ir Klaipėdos pabėgėlių šelpimo 
komitetas jiems pašalpų neduo
da. O jeigu nukentėjo žydas 
amatininkas ar šiaip koks be
turtis, tai jį verta sušelpti taip 
pat, kaip ir kiekvieną kitą žmo
gų, patekusį nelaimėn.

“N.” Redakcija.

Birutės ir Pirmyn 
Chorų Kova •—
Nulems Pirmenybę Rugp. 20 d.

NAUJIENOS, Chicago, DL
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Eilėn Sabonaitis, 21
Andrew Rodis, .28, 

Slobodgian, 25 .

leikalauja,
Perskirs

Mary Sarno nuo Emil
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Harriette Tillwack

George Tillwack
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S. Valentine

si! Alicc
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Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

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

STREAMLINE AUTO METAL 
VVORKS

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

Juk daugelis tų brolių lietu
vių gina, amerikieti, tavo ir 
mano reikalus, tavo ir mano 
idealus, Lietuvos nepriklauso
mybę, ir net bandė ginti Klai
pėdą nuo Hitlerio gaujų. Taip 
aš šiandien suprantu tą reika
lą, ir man butų malonu išgir
sti, p. Redaktoriau, Tamstos 
nuomone šiuo klausimu. Ar 
klysta tie, kurie aukoja klaipė
diečiams, ar tie — kurie agi
tuoja prieš aukojimą?

M. K.

Du Chicagos lietuvių seniau
si chorai, Birutė ir Pirmyn,- 
per ilgus metus vedę tarp sa
vęs draugiškos dvasios kompe- 
ticiją dainavimo srity, šį pa
vasarį pridėjo dar ir antrą ‘gin
čą’ — beisbole. Pirmyn choro 
vyrai manė, kad sporte Birutie- 
čiai jiems turėtų nusilenkti. 
Biruticčiai manė kitaip. Susi
tiko abiejų chorų komandos ir 
— Birutė laimėjo supliekdama 
Pirmyniečius visai nekompli- 
mentuojančių rezultatu. Pralai- 

antros
progos perlošti ir tuo apginti 
savo garbę.

Tas antrasis perlošimas įvyks 
Sekmadienį, Rugpiučio 20 die
ną, Sunset Parke, laikraščio 
“Jaunimas” rengiamam meti
niam piknike-festivale, kaip 
praneša abiejų chorų beisbolo 
komandų vadai. “Jaunimas” iš 
savo pusės pareiškė, kad lai
mėtojai šių rungtynių gaus 
Jaunimo” skiriamą trofėją.

Chorai Dainuos ir šoks.

Nusipirko Dviratį, 
Sunkiai Susižeidė
Motinos Nujautimas Išsipildė

pareikalavo

Redakcijos Atsakymas.
Nesinori net tikėti, kad kas 

Savininkai'4A.i’piKIELr7 ZAKIs|nors galėtų sakyti, jogei Hit
leris “išliuosavo lietuvius dar-

Vakar “Naujienų” redakci
joje lankėsi trys Lietuvos vers
lininkų ekskursijos nariai, ku
rie užvakar atvyko Chicagon: 
pp. Briedis, Valantukonis, ir 
Dr. Kaškelis. Juos lydėjo p. 
Dominikas Kuraitis, Milda 
Auto Sales savininkas, pas ku
rį svečiai yra apsistoję.

P-s Albinas Briedis yra Vers 
{Įninku Sąjungos laikraščio 
“Veršio0, taipgi “Amatininko” 
redaktorius; p. J. Valentukonis 
yra — Lietuvos Amatininkų 
Tarybos sekretorius, o Dr. J. 
Kaškelis —- Lietuvos Verslinin
kų Sąjungos Kauno skyriaus 
pirmininkas,

stojo alinėj ties 4148 W. Divi- 
sion Street, ir išgėrė kelis stik
lus alaus. Jisai buk bandė flir
tuoti su alinės savininko Mi- 
chael Wujs duktere Michae- 
line, kuri buvo už baro. Kai 
Wujs jį sudraudė, policistas 
Ford supyko, ėmė ginčytis, ir 
išsitraukęs revolverį paleido šu* 
vi*

Jisai sako, netaikė į 
norėjo j j pagąsdinti. Bet 
atsimušė į registerį ir 
Wujs’ui j kairiąją akį. 
mirė vietoj.

Policistas Ford, kuris
na adresu 4846 Haddon avenue, 
buvo suimtas. Jisai yra vedęs 
ir turi du vaiku.

. TaL Victorv 4965.
STOGDENGYSTE IR BUIKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdrtrudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

S HE ET METAL CO.
3216 So. Halsted St

~ ' —*-*-**— * — - -

COOK COUNTY 
PASIŪLO

Policistas Nušovė 
Aludininką

Norėjo ‘‘Flirtuoti”

Gavęs algą užvakar po 
tų, policistas Walter Ford,

pie
šų-

Wujs, 
kulka 
įlindo 
Wtijs

gyvė

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

Pocahontas mine run — 
Virginia 75% coarse ....... $6.90
Pocahontas mine run —
West Virginia 75% coarse $7.50 
Petroleum Carbon
65% coarse Štili Run ........ $7.05 
Millers Čreek Lump ...........  $8.20
Indiana Lump Glendora .... $6.55

Tel. Virginia 1994 
JOHN OKSAS 

4405 So. Fairfield Avenue

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINtS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
garantuotąPirkite garantuotą katą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-
PER

tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų Senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos

yra atdaras
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios proge 
aplankykite pirma ir 
pykite pinigų!

•s kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne
oš- Mus 
’ šutau-Vienas iŠ Chicagos Didžiausių

x Balų Išpardavimy
ŠTAI KODĖL:

• Visos prekės musų stako
• Kainos labai sumažintos — jus labai sutaupysit
• Po išpardavimo prekės grįš į senas kainas
• Visos prekės savo kaina sutampa su Shapiro’s atitin

kamu stan dardu
• Kiekviena pora išpardavimui!
• Visam. Baltosios Avalynės Stakui skiriamas Vi ir y2 

DISKONTO. Tokios garsios gamybos kaip Walk-Over, 
Red Cross, Mary Adams ir t. t. visose mierose, 3 iki 
11, ir pločiuose. Mokėsi $3.00 iki $5.95 — rte aukščiau.

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis
12 metų Robert atkartotinai 

prašė motinos Mrs. Agnės Ste- 
phens nupirkti jam dviratį. Mo
tina bijojo, nujausdama, kad 
jos sūnų ištiks nelaimė. Bet 
pagaliau sutiko. Dėdama centą 
prie cento iš savo mažos algos, 
ji surinko $10, ir Robertui nu
pirko vartotą 'dviratį.

Užvakar Robert išvažiavo. 
Kai automobilis'pradėjo jį lenk
ti prie Lincoln ir Argyle gat
vių, jisai buvo panikos apimtas 
ir prarado kontrolę. Įvažiavo į 
automobilį, iŠ buvo numestas 
žemėn. Childreifs Memorial li
goninėj daktarai surado, kad 
berniukas ; -peusiskėlė galvą.

Prie automobilio -Vairo buvo 
18 metų jaunuolis Jerry Levy, 
nuo 3918 Ąrgyle Street.

■ . ..... • .<(>> •> --------

“Jaunimo” festivale Birutie* 
čiai su Pirmyniečiais patieks 
publikai dar savotišką siurpri
zą — šoks lietuvių tautiškus 
šokius. Tą nutarė patys cho
ristai, o direktoriai Jonas By- 
anskas ir Kazys Steponavičius 
nutarimui pilnai pritarė. Cho 
ristai šoks tuos tautiškus šo
kius ir žaidimus, kuriuos iš
moko iš Chicago j e neseniai lan
kiusiosios p-lės Marytės Baro
naitės, liaudies šokių instruk
torės iš Kauno.

Labai f
\

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMV NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

No. 2002

X

Vardas Ir pavardė

Adresas

| Miestas tr Valstija - 
• Ab M

FOTOGRAFAS

įs«

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

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

po pietų.

Raštinėje per 
A. RYPKEV1CIŲ

1739 S. Halsted St.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
,1739 Sd. Halsted St, Chicago, I1L

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

SHAPIRO’S
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH WESTERN AVENUE
Republic 5436 The Florsheim Store

Virš 1000 Porų
Moterims, ir ’ Mergaitėms bateliai, balti, juodi, mė
lyni, rudi British Tans ir t. t. Sporto ir išeiginiai, 

"Arcb. stiliai ir aukštų kulnų. Mieros nuo 4 iki 10, 
visų pločių, bet ne Visi mierai visuose stiliuose.

$2-oo$7.50 vertės Kai kurie stiliai
už P® $3.00
• Ideali, rudeninė, mokyklinė, ir žieminė avalynė.
• Galas visų išpardavimųSavo pasirodymą “Jaunimo” 

piknike chorai neapribos vien 
tik sportine konkurencija — 
jie patieks publikai ir koncer
tinę dalį, išpildydami visą eilę 
tų dainų, kurias visos AmerL 
kos lietuvių jungtinis choras 
dainuos New Yorko parodos 
Lietuvių Dienoj, Rugsėjo mene* 
sį. Kaip žinia, abu chorai, Pir
myn ir Birute, vyks New Yor- 
kan toj šventėj dalyvauti.

No. 2002 — {vairus mezgimai pakraščiams apmegsti.

PETERI PEN

KLAUSYKIME
VAKARĄ SALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ EADIO lAf II I
PROGRAMIĮ W H I F
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■ " ■■■■■■■

KAS VAKARĄ—1480 K.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

O

S.
Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $^.50
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

dieną Ligoninėje   $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00 •
Greitai Palengvinama —
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00

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

TeL Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5341



NAUJIENOS; Chicago, UI. Ketvirtad., rugpiučio 3, 1939

IMIUIIHHIIIItlIMIIIIIlllllllllltdlIlHlllllllIlIlIlIlHHIIIIIIllllltlIlIltKIIIUIIIItlIlIlHllllllllllllltlIltlIlIlIlIlIlIlIlttlIltlIlIlIlIlIlIlIlI*.  
š

ĮSTEIGTAS • MARIJOS • J U R G E L I O N I E N E S

RANKDARBIU PARODOS ĮSPŪDŽIAIGabrielė PetKevičaitėj 
iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

(Tęsinys)
Višinskis, pirma pasigyręs 

savo lengva krata, antrą sykj 
atvyko jau visai kitaip nusitei
kęs. Buvo vargšas į gerą pir
tį įkliuvęs. Po pirmos kratos 
įsitikinęs, kad jam jau niekas 
nekliudys, susinešė šiek tiek 
raštų į savo kambarį ir pasL 
ėmė “Varpui” straipsnį rašyti. 
Staiga atbildėjo nelabieji. Jau 
nebe vienas antstolis, kaip pir
mą sykį, bet prokuroras su 
žandarais. Ir tiesiai iš vežimo, 
niekieno nepastebimi, sumar- 
mėjo į jo kambarį.

Laimė, kad pas Višinskį ta
da kaip tik viešėjo Jonas Sia- 
bas, susipratęs vyras, pasižy
mėjęs senovės kovose su kry
žeiviais lietuvių įgytu gudru
mu, apsukrus ir su visa siela 
ir kunu musų sąjūdžiui atsi
davęs. Buvo jis labai aukšto 
ūgio, stambių kaulų, lėtų judė
jimų. Vienu mirksniu sumetė 
keblų Višinskio padėjimą ir 
taip gudriai apsisuko, jog be
regint visi draudžiamieji raštai 
jo kišenėse atsidūrė, ir Višin
skį užklupo tik vieną raštą ra
šant.

Pasitarę žandaras su proku
roru leido Siabui, kaip svečiui, 
tuoj iš kambario pasišalinti, ir 
šis išleistas tuojau nudūlino į 
sodą, į tolimiausią kampą sa
vo kišenių tuštinti, kas jam 
puikiai pasisekė atlikti. Pagrį
žęs jau, kaip nekalčiausias to 
dvarininko svečias, kurio Vi
šinskis vaikus mokė, laukė pla
kančia širdimi kratos galo, kra
tos, kuri silpnaplaučiui Višin
skiu! buvo lyg kokia gyvybės

MANO TĖVO KAKLARAIŠTIS
Nuo laiko, kai aš tik pradė

jau atsiminti tą, ką matydavau, 
mano atminty įsigyveno smal
sumas: — Kodėl musų tėvelis, 
daugiau iškilmingais įvykiais, 
kuomet pasipuošdavo šventadie
niais drabužiais — visuomet už
sirišdavo tą patį, juodų šilkinių 
siūlų, gražiai mėgstą kaklaraiš
tį? Kodėl ne kurį kitą? Ir juo 
aš augau didesnė — juo dides
nis smalsumas augo manyje.

Kažkodėl man atrodė, jog tas 
juodas, labai gražiai mėgstąs 
kaklaraištis turi turėti kokią 
svarbią reikšmę.

Kartą, kai aš jau buvau ište
kėjusi ir taisiausi iš po ligos, 
bet dar gulėjau lovoje — tėve
lis pasiliko vienas prie manęs 
ir gerai nusiteikęs (nes buvo 
tik ką grįžęs iš laba'i smagios 
viešnagės), pasakojo man įvai
rius smagius atsiminimus iš 
tavo jaunystės. Aš klausiau jo 
pasakojimo su dideliu atsidėji
mu, bet mano žvilgsnis, vis nu
klysdavo ant juodo .kaklaraiš
čio.

—Tėveli, — pagalia įsidrąsi-
nau — kur jus (musų šeimoje 
kalbant su tėvais buvo vartoja-; 
ma jus; bet kas nuostabiausia 
man buvo, tai kad nuo pirmos 
po mano ištekėjimo dienos, tė
vas mane vadino ne tu, bet 
jus. Supratau, kad jis tuo iš
reikšdavo man pagarbą, kaipo4 
ištekėjusiai moteriai.) pirkot šį 
gražų kaklaraištį, ar Ameriko
je?

Mano tėvą veidu perbėgo len
gva permaina, — vos įžiūrimas 
nusiminimas ir valandėlę paty-

problema, nes, kaip visi žino- 
j ome, patekus į kalėjimą jo 
plaučiai visai suirtų.

Išgelbėjo Višinskį jo nepa
prastai ramus būdas ir mokė
jimas susivaldyti.

Iškratę jo kambarį ir nieko 
įtariama neradę, žinoma, be čia 
kalbamojo rankraščio, pradėto 
“Varpui rašyti ir ties juo ant 
stalo paskleisto, parodė Suval
kų žandaro raštą, įsakantį, kad 
ir mažiausias lietuvių kalba ra
šytas lapelis bus prie jo ras
tas, Višinskį suimti ir nuga
benti į Panevėžio kalėjimą.

Tačiau bekratydami užėjo ir 
Višinskio nesenai gautą iš Pet
rogrado universiteto pagyrimo 
lapą už pasidarbavimą Lietu
vos etnografijoje, žandaras di
džiai nusistebėjo, kad tokio 
aukšto mokslo vyras esąs įsa
kytas varginti.

Kadangi nieko daugiau įta
riama nebuvo rasta, kaip pra
dėtas rašyti straipsnis, ir tas 
pats nepaslėptas, tik atvirai 
ant rašomojo stalo padėtas, 
prokuroras pareikalavo, kad 
Višinskis paaiškintų, kokios 
rųšies šis raštas.

Višinskis, ir akimis nesu
mirksėdamas, tvirčiausiu balsu 
paaiškino:

— Tai naujas iš etnografi
jos darbas, skiriamas univer
sitetui.

— Už tokius darbus suimi
nėti nėra įstatymo, — kalba 
prokuroras.

— Iš kur mes galime žino
ti, kad čia iš tikrųjų toks svar
bus veikalas? — klausė žan
daras.

(Bus daugiau)

lėjęs, jis pradėjo: — Buvo tai 
seniai, labai seniai, kuomet aš 
dar buvau jaunas ir artinosi 
laikas, man stoti į rusų kariuo
menę. Aš nutariau į kariuome
nę neiti ir skubiai ruošiausi iš
vykti į Ameriką. Maniau, kad 
apie tai niekas nieko nežino, 
nes stengiausi laikyti mano iš
važiavimą paslapty nuo visų, iš
skiriant musų šeimyną. Pa vaka
rėli, prieš naktį kurią turėjau 
apleisti savo gimtą sodybą, nu
ėjau į sodną, kurį pats užaugi
nau, kad nusiskynps obuolių, 
kriaušių ir slyvų, sau kelionei, 
tuo lyg ir atsisveikinant su ma
no mylimu sodu... Staiga užgir
dau šaukiant, tyliu, pridengtu 
balsu, mano vardą. Apsidairiau 
ir pro medžių šakas, iš kaimy
no sodno, pro tvorą, matėsi 
merginos veidas. Priėjau prie 
tvoros, o ji kukliai nusišypso
jus, pradėjo:

—J ozai, aš girdėjau, kad tu 
išvažiuoji į Ameriką... — Kas 
tau sake? — paklausiau. — Ne
sakysiu kas sakė, bet aš žinau 
ir-r-r... aš norėjau tave, Juozai,
pamatyti, gal paskutinį kartą... 
— jos balsas drebėjo it epušės 
lapas. — Tu man visuomet bu
vai labai geras, niekad nenu- 
skriaudei, nepajuokei, kaip kiti, 
bet visada mane apgindavai... 
Atsimeni, kaip dar kartu gany
davom? Tu mano gyvulius pa- 
varinėdavai, o aš tau sulopyda
vau žiponą, guzikus į marški
nius susiūdavau. Kiti kartais 
pajuokdavo mane, bet nieks ne
drįsdavo nieko sakyti, kai tu 
girdėdavai, nes tu buvai toks

LOS ANGELES, Cal. — Kalifornijos plaukikių komanda, kuri rungtynėse 
laimėjo pirmą vietą. Rungtynės įvyko Dės Moines, la.

stiprus, teisingas ir geras, visi 
turėdavo su tavim skaitytis. Da
bar jau tu išvažiuoji... — ji il
gai tylėjo, sakytum žado nusto
jus, bet sukaupusi visas jėgas 
ji vėl pakėlė akis į viršų ir pra
tarė: —'Juozai, aš padariau ma
žą dovanėlę ir žadėjau tau duo
ti, tavo vardo dienoje, bet tu' 
tuomet, čia jau nebusi, tai pri
imk mano dovanėlę dabar...

—Ji padavė per tvorą mažą 
ryšulėlį, o jos akyse blizgėjo 
krištolines ašaros. Įteikusi, ji 
greit nusigręžė ir nubėgo na
mų link, man nespėjus net ačiū 
pasakyti.

—Ryšulėlį įkišau į kišenę, net 
nepažiūrėjęs kas jame randasi. 
Kažkaip, svarbiausią vietą ma
no galvoje, dabar užėmė m i ri
lis apie Roželę Šulcaitę ir kad 
viešnagė mano tėviškėje jau la
bai trumpa.

Papildęs savo kelionės ryšu
lį vaisiais iš savo mylimo sod
no ir atsisveikinęs su tėvu, bro
liais ir seserimis išvykau Vo
kietijos rubežiaus link.

Važiuodamas traukiniu per 
Vokietiją, įkišęs ranką į kiše
nę, kažką užčiupau. Ištraukęs, 
pamačiau tą patį ryšulėlį, kurį 
man įteikė Roželė ir kai atri
šau, radau štai šį mėgstą kak
laraištį...

Pradėjau tuomet galvoti apie 
Roželę ir jos likimą. Aš, mano 
broliai ir seserys, likom maži 
be motinos, augino mus levas 
su pagalba tarnaičių. Sunk bu
vo be motinos, bet dar sunkiau 
buvo Roželei, nes likimas nuo 
jos atėmė ir tėvą ir motiną; ji 
liko pasauly tik su savo seneliu.

Gyvendami kaimynystėje kas
dien su Rožele matydavomės, 
nuo pat mažens, iki suaugome. 
Stengiausi gelbėti jai kiek ga
lėjau darbais, o šventadieniais 
nusivesdavau ją į vakaruškas. 
Laikiau ją kaip savo seserį, o 
gaila man jos buvo dar labiau, 
nes be senelio, ji nieko artimes
nio pasauly neturėjo.

Dabar, traukinio ratams mo
notoniškai bebraškant, skait- 
liuojant bėgių sudurimus, aš 
dėsčiau savo ateities planus. 
Nutariau Amerikoje ilgiau ne
bebūti, kaip tik tol, kol praeis 
kariuomenėn ėmimo pavojus. 
Paskui grįžti ir jeigu Roželė 
dar tebėra viena ir sutiks su 
manim gyveniniu dalintis — su 
ja apsivesti.

Sau duotą prižadą ištesėjau. 
Po kelių metų grįžau, parvež
damas Roželei gražų žiedą, bet

PLAUKAI
(Tęsinys)

šukuoti plaukus su šepečiu 
yra nesunku ir tas yra geriau
sias maukšlinimas plaukams. 
Perskirkite ir šukuokite plau
kus eilėmis, api4 colio viena 
nuo kilos. Ir tą. reikia daryli 
su gerais ir tvirtais brūkšniais. 
Jeigu tikrai gerai šukuosite, tai 
du ar tris kartus per savaitę už 
tenka.

Ypatingai geras tonikas gali
ma padaryti, kaip seka:
Vieną unciją “olive oil” 
vieną unciją “minorai oil’’ 
vieną dramą “tinclure cincona’ 
vieną unciją “bay rum” 
pusę dramos “oil of lavender”

Sumaišyk gerai ir įmasažuok 
į galvos odą ir plaukus kartu 
į savaitę, sykiu su virš patartu 
maukšlinimu, šį toniką galima 
palikti plaukuose per naktį.

Sekantis yra geras “sham- 
poo”. Sutarkuok plytelę “Cast- 
ile” muilo. Įdėk tą sutarkuotą 
muilą į puskvortę šalto vande
nio ir lai jis paverda dubelta
vame puode, pakol ištirpsta. 
Tada perkošk ir duok atvėsti. 
To muilo bus užtektinai dviems 
plovimams.

Dabar, paimk pusę jo ir su
maišyk su sekančiais dalykais: 
vienu gerai išplaktu kiaušiniu 
ketvirta šaukščiuko dalis bo- 

rakso
dviems uncijoms “bay rum” 
puse dramos “roše extract”

Šį “shampoo” galima naudo
ti, kada tik reikaliilga plauti 
plaukus.

kaip pasisveikinęs su namiš
kiais paklausiau apie Ręžęlę, 
man sesuo Anelė atsakė,, jog 
jau pusė metų kaip Roželė mi
rus... — užbaigė tėvas ir abu 
sunkiai atsidusom.

Kuomet mano tėvas mirė ir 
reikėjo paskirti drabužius, aš 
paklausiau mamą, kokį kąkla- 
raiŠtį duoti.

y- Juodą megstinį — trumpai 
atsake mano mama.

—-Dzūkė

Visuomet veikti, visuomet 
dirbti, neatsižvelgiant į meto 
sezoną ar kitokius keblumus, 
atrodo yra nusistatymas Vidųr- 
vakarinių Valstijų Lietuvių Mo
terų Sąryšio. Kuomet parastai 
vasaros metu visa musų drau
gijų ir šiaip grupių veikla (iš
skyrus rengimą piknikų) apsi
stoja, nemažai moterų išvažiuo
ja atostogauti, džiaugtis gam
os grožybėmis, šis Moterų. Są

ryšis, kartu su Chicagos Lie
tuvių Moterų Kultūros Klubu, 
atliko sunkų ir tikrai gražų dar
bą..

Manau, kad visi, kurie atsi
lankė mineton rankdarbių pa
rodom kuri įvyko Mildos Sve
tainėje-praeito penktadienio va
karą, buvo maloniai nustebinti, 
kaip įvairumu, įdomumu taip 
ir skaičium surinktųjų darbų.

Buvo ne tik įdomių rankdar
bių ir audinių iš Lietuvos, bet 
tikrai skoningų ir artistiškų iš- 
siuvinėjimų ir mezginių, etc., 
kuriais pasižymėjo musų mote
rys lietuvaitės Amerikoje. Ir to
kios moterys, kurios pašvenčia 
valandų — valandas siuvinėda- 
mos, nerdamos ir šiaip dirbinė- 
damos, kad tik savoms ran
koms sukurti, kad tik origina- 
liškiau ir gražiau papuošti savo 
namą, yra vertos pagarbos ir 
pagyrimo.

Ir kokios jus manote yra tos 
moterys, kurios rūpinasi pana
šiais darbais? Manote, kad jos 
yra poniutės-turtuolės? O ne, a- 
naiptol ne. Jos yra darbininkės 
moterys, didžiuma iš kurių kas
dien eina tarnybon, prižiūri sa
vo šeimyną ir namus, ir dar 
randa laiko ir turi energijos 
gražiems darbams. Daugiau jė
gos joms visoms.

Gėrėjomės ne vien mes lietu
vaitės musų sesučių darbais ir 
gabumais, bet buvo giliai su
dominti ir svetimtaučiai, kurie 
buvo atsilankę parodom Buvo 
ir teisėjų komitetas, kiekvienas 
autoritetas dailės darbuose. To
kį komitetą sudarė ponia Fre- 
derick Sweet, asistentė pagclbi- 
ninkė tapybos v skyriaus ir p-lė 
Mildred Davidson, asistentė 
puošiamos dailės skyriaus, abi
dvi narės Chicagos Dailės Insti
tuto. Prie juodviejų buvo dar 
Chicagos Universiteto profeso

Maistas
Veda MUKIA

Pomidorų sviestas10 svarų nunokusių pomidorų
4 svarai obuolių 4 svarai cukraus pusė šaukšto (tablespoon) imbyro vienas šaukštukas (teaspoon) druskossultys dviejų citrinų.Nuplikink pomidorus ir nuimk pievutes. Nuskusk, išimk vidurį ir supiaustyk obuolius. Sudėk pomidorus ir obuolius į didelį puodą ir virink vieną valandą, laikas nuo laiko pamaišydama. Tada sudėk puodan visus kitus likusius dalykus ir pamažu virink iki pasidarys tirštas kaip marmaliadas. Neužmiršk dažnai pamaišyti, kad nepriliptų prie puodo dugno ir nepridegtų.Supilk į švarias karštas stiklines ir gerai uždaryk. Pasidarys apie šešios puskvortės. —šeimininkė.

Gerai Šeimininkėms 
Žinoti, Kad:

Kuomet sudaužai stiklą arba 
indą, geriausias būdas suran
kioti mažučius stiklo šm'očiu- 
kus su gabalėliu pavilgin ’.os 
valos. Taip išvengsite susižei- 
dimų, įsidurimų arba įsipjovi- 
ni ų. v

4» 4» 4»
Padedant baltus lininius da

lykus ilgesniam laikui, suvy
niokite juos mėlynoj popieroj. 
Tuomet jie nepageltonės ir lai
kysis balti, nors butų nenaudo
jami ir gan ilgą laiką. Pasi
dabruoto metalo ridikiuliai, 
batukai ir kiti dalykai geriau
sia vynioti į juodą popierį, ku
rį sulaiko juos nuo patamsėji- 
mo.

4» 4» 4*
Jeigu pečiaus valytoją pa- 

vilginsite actu vieton vandenio, 
pečius daug gražiau žibės.

4. 4> 4.

Kuomet laikote knygas ne- 
uždarytoj šėpoj, padarykite 
joms “cellophane” uždangalus. 
Tokie uždangalai laiko knygas 
švarias, užrašai matomi per 
popierį ir dar priduoda mo- 
dernistišką toną jūsų knygy
nui. —Kaimijuka

Daugiau Moterų Skyriaus 
7-tam Pusi.

riaus Van DeWoeslyne žmona, 
šis komitetas paskyrė dvide
šimts rankdarbių siuntimui į 
Nacionale Rankdarbių Parodą, 
kuri įvyks Brooklyn, N. Y., lai
ke Moterų Seimo, šį rudenį.

Parodos vakaro programas 
buvo papuoštas Chicagos Lietu
vių Moterų Kultūros choro dai
nomis, kurioms vadovavo cho
ro mokytoja, p. Petrulienė. Šios 
moterys irgi vertos pagyrimo 
už savo atsidavimą vertingam 
darbui. Daugiausia kredito pri
klauso jų simpatingai ir gabiai 
mokytojai, kurios darbo rezul
tatai pradeda visai gražiai reikš
tis šio choro dainose.

Trumpas pasveikinimo kal
bas pasakė p-le’ Anneta Diech- 
man, narė Jaunų Moterų Krikš
čionių Associacijos, (angliškai) 
ir Nora Gugienė, Naujienų Mo
terų Skyriaus vedėja. Vakaro 
pr.ncipalė kalbėtoja buvo Alice 
Jonikienė, Vilnies Moterų Sky
riaus vedėja. Ji nušvietė tikslą 
busiamojo seimo ir ragino mo
teris prisidėti prie Sąryšio ir 
veikti vieningai kulturiniuose 
darbuose. Vakaro pirmininkė 
buvo K. Kclurakienė.

I

Kiek man teko patirti iš pa
sikalbėjimo su Alice Jonikiene, 
tai už surinkimą rankdarbių 
daugiausia kredito priklauso 
Onai Garšinskienei ir Verai Gri
gienei, kurios, kartu su Jose- 
phinc Rasmor, sudarė kulturie- 
čių klubo komisiją šiam darbui. 
Sąryšį representavd Mary Car- 
ter, Adelė Misčikaitienė ir Ali
ce Jonikienė, ši paroda, Alice 
Jonikienės dėka, buvo garsina
ma ir Chicagos anglų spaudo
je.

• Žodžiu, tikslas buvo gražus, 
darbas sėkmingas, ir visos, ku
rios prie jo prisidėjo, turi 
džiaugtis rezultatais.

—Parodos lankytoja

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

PATTERN 1845BEDSPREAD MOTIFS
No. 1845 — Lengvas bet gražus išsiuvinėjimas kapai.
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I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1845 I
1 1739 So. Halsted St, Chicago, UI. |

• Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...............
I I

Vardas ir pavardė ________ ______________ _________________ ____

I Adresas

Miestas ir valstija
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METAMS PRAĖJUS
Lotais žingsniais einu" prie 

neseniai supilto šalto kapo, 
kur ilsisi ramiai mand vfehin- 
tSlis gyvenimo džiaugsmai.

Ateinu pas tave, brangusis 
niatm giedresniųjų dienų (Irau* 
gūži, nešina tiktai savo sielos 
raudų ir praeities prisimink 
mus.

Leisk man šiandien su ta
vim ramiai pabuvoti-, leisk dat 
kartų pasekti tau mano liūd
nos buities pasakų. Dar kartų 
pažadinti paskutinį mudviejų 
sapnų.

Kada klaidžiojau po platiį 
juodų pasaulio glėbį tarp apsi
vylimo šešėlių, nesutikdama 
nė vienos artimos sielos, visai 
be užmirštanti jaunystės juo
kų... Tada atėjai tu mano skur
dai!. Atėjai tyliai, be introduk
cijų, be rekomendacijų. Ra- 
muSj šypsantis, pažadinai ma
no sielų. Atnešei man norus 
apie gyvenimo grožį, jo bur
tus. Išvedei ūlarte į plačių pra
švaistę, kur gražiai švietė dau
giaspalvė vaivorykštė.

Pamilo tave mano siela ir 
pasaulis jau nebuvo tuščias ir 
tamsus. Saulė pradėjo man 
šypsotis, tu išmokinai mane 
juoktis. Suskambėjo gražus vi
lioju gyvenimo akordai ir ma
no siela jau neliūdėjo vienat
vėje...

Saulė, žvaigždės ir pats dan
gus buvo matytojai mudviejų 
džiaugsmo. Ir vedei mane si;

A. t A.
Julijonas Gimdžius
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 30 d. 1:15 vai. po piet 
1939 m., sulaukęs pusės am- I 
žiaus; gimęs Ročkių kaime, 
Žagarės parap. Amerikoj iš
gyveno 30 metų. Paliko didė
liame nuliudime moterį Bar
borą, po tėvais Šimkytė, 4 
sunus Julijoną, Antaną, Ray- 
mond, ir Arthur 5 jn.,, dukterį 
Dolores 13 m., brolį Joną, 2 
pusbrolius, Ripskį ir Rimdžių, 
švogerką ir švogerį, Petronė
lę ir Franciškų Kucin, švo
gerį Antaną ir švogerką Oną 
Šimkus ir jų šeimyną, mylimą 
giminaitį kun. vienuolį Cibul- 
skį, jo motiną Cibulskienę ir 
jų šeimyną ir kitas giminės 
ir draugus, o Lietuvoje tėvą 
Tadeušą, brolį Leoną, 2 sese
ris Adolfiną ir Domicėlę it 
gimines. Priklausė prie Rau
donos Rožės Kliubo ir Cicero 
Lietuvių Kareivių Draugijos. 
Kūnas pašarvotas namuose, 
1343 S. 48th Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, rugpiučio 4 d. 9:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kutioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Julijono Rim- 
džiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sunai, Duktė, Brolis, 
Švogerką, švogeriai ir giminės 

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Chas. Sy- 
rewicze. Tel. Cicero 294.

11 R fl A GSiės Mylintiems 
n K A Vestuvėms, Ban- 

U 11UH kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “““•
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5809
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Gėlės Vestuvėms, Bankietanm 
ir Pagrahams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7318 

; - NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
? PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA , 1 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS <

BARSKIS FURMITURE MUSE, Ine.
THE HOME OP FINE FURNITURE* 8TNCK 1M4 

11748-50 West 47thSt Phone Yards 5069

dabtine ttiėnuBo šviesa riū- 
šviestaiš takais, it gėles aplin
kui žydėjo.

Ėet jau nebėra to viso. Kaip 
sapnas tu atėjėi, ir kaip sap
nas išnykai, byliai, ramiai, be 
vaitojimo, be perspėjimo. Pa
likai niane vėl kurčioje vie
natvėje, pasiimdamas su sa
vim šaltan kapan visa, kas bu
vo man brangu, dėl ko troš
kau gyventi. Liko tuštuma.

Ateiriu šiandien prie tavo 
kapo, atnešu tau mano naujų 
nepaprastų maldų. Tylių mal
dų, kaip Uvo kapas. Skurdžiu 
kaip sužeisto paukščio klyks
mas; ramių kaip tavo amžinas 
miegas. Kurdama tų naujų 
maldų sudėjau joje visas aša
ras, skausmus ir ilgesį. Papuo
šiau jų žiedais amžino dėkin
gumo tau už tuos viliojančius 

Akordus, už tas giedrias sau
lėtas ir trumpas džiaugs
mų kupinas valandas. Visa tai 
giliai paslėpsiu, užrakinsiu sa
vo sieloje. Ir kada nebepake
liama bus skurdi vienatvė, 
ateisiu pas tave pasidalinti su 
tavim tais saulėtų dienų prisi
minimais.

Atleisk, k’ad vieton gražių 
gėlių atnešiau tau mano vieno 
meto vienatvėje pergyventus 
ilgesio skausnfūs. Rūsčiai ap
siniaukęs viršum manęs dan
gus ir gėlės mano gyvenimo 
pakeliais nebežydi. Tad auko
ju tau savo mintis ir jausmus.

A. B. N.

Pasiklausius Vieš
nios Iš Lietuvos

Su dideliu įdoiiiuniu klausiat! 
kalbų, kurių per radijų pasakė 
iš Lietuvos atvykusi adv. Čer- 
kauskaite. Malonu buvo klausy
tis jos jauno balso, kupino eu- 
tužlazmo ir pasididžiavimo pa
žanga ir kUlturinguniu Savo 
tautos moterų.

Man, atvažiavusiai iš nepri
klausomos jau Lietuvos ir kiek 
dalyvavusiai jos kūrybos dar
buose, juo labiau buvo įdomu 
girdėti apibudinimų dabartinės 
veiklos. Nors palaikau gana 
glaudžius ryšius su likusiomis 
Lietuvoje draugėmis ir esu ne
blogai hiformuėjaiūa apie kai
mo ir miesto gyVeriimų, bėt gy
vas žodis vis dėlto labiau Vei
kia ir už iškalbingiausius laiš
kus.

Tikrai malonu girdėti, kad 
musų lietuvaitės daro tokių di
delę pažangų. O kiek man žino
ma, daugelio jų gyvenimas nė
ra taip jau lengvas. Ypačiai kai
mo neturtingųjų mergaičių ar
ba smulkiųjų valdininkų šeimų. 
Ten ne tik pertekliaus nėra, bet 
dažnai ir skurdas viešpatauja. 
Turtingesniųjų šeimose mote
rys turi daugiau laiko, nes joms 
mažiau tenka namų ruoša rū
pintis (jos samdo tarnaites). 
Tačiau, jei noras yra, tai ir ma
žiau turtingos moterys sugeba 
savo laikų taip suderinti, jog
■■   ■ ■ .. - —■ —   ------------------ - ------------- ■   ■■■■■■ i

PASKUTINĖ DIENA
“S. S. R. S. 1939” 

Laiko parado!
Pilna Sovietų Naujienybių-Reginių 

įžymybių apžvalga
ĮSKAITANT:

Grufltj miestą Vėžio tyrinėjimą
Kailiu tortą POstelilinko muzėJu
Gelž|, Plieną Pionierių palociu

Skerdyklas ir Slėnu kivirčą
Vėliausią So vietą-Japtinu susirėmimą 

SONOTO1NE teatre ■
Vėsinamas oras

66 E. Van Būreli 
25c iki 1 v. p. p.

II ■ ■ ■■II........   Ui..........'ii H K l .i fl s j 
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jos gali ir visuomeniniame dar
be pasireikšti.

Ačiū advokatei Čėrkaufckaitei 
už žinias ir linkėjimus. Aš iš 
širdies linkiu visoms tautietėms 
ištvermingai tęsti pradėtus dar
bus ir būti paVyždžiū meilumo 
ir kilnumo.

Maliau, kėd pritars man ii 
tos, kurios šiuos žodžius per
skaitys. O gal jos dar pamanys: 
“Dirbsime ir mes uoliau”.

—O. V.

iitimiiiiiiiiiimiiuiinmiiiftliihnrtiHiitliiinhiitiiirtdiHiii'.

KINO TEATRAS I
(AlOVlES)

Lagle River, Wisconsin, yra 
pasižymėjusi vasarotojų vieta. 
Čia randasi mayoro kelty va
sarnamiai; čia neseniai mirė 
būsėball ihagiiatas Comiskey, 
kūi-iain priklausė Whitė Sox 
(South Sidės) klubas..

Čia miestukas tipiškas ir pa
lankus svečiams. Yra du mūviu 
palociai —- “Eagle” ir “Vilas”. 
“Vilas” žinoma mane daigiau
sia įdomino.

Kaip priprasta šiuose mažuo
se miesteliuose ateina geri Vei
kalai prieš pasirodymų dideliuo
se miestuose. Pereitų sekmadie
nį Vilas teatre galima buvo ma
tyti Melvyn Douglas ir Joan 
Blondell “Good Girls Go to Pa
ris” — labai juokingų komedi
jų apie gražuolę, kurios filoso
fija maždaug buvo, kad reikia 
kaip nors įvelti turtuolį į beda 
— iš kurios jam teks išsipirk
ti, ir tada tais pinigais į Pary
žių važiuoti. Laukite jo ChičŪ- 
■goj.

Sekmadienį teko vėl pamaty
ti “Taržaii Fihds a Son” su 
Johnny Weismuller, Maureen 
O’Sullivan ir jaunučiu John 
Sheffield.

Anfradieiiį fodė “Mtitiny on 
the lloimly” sū Clark Gable, 
Charles Laughton ir Franciu) t 
Tone. ViekąĮaų, dėl, , publikos 
pfažymo buvo grąžintas antrų 
kartų į Eagle River apylinkę^

Suzanna Viliutė

Getai šeimininkėms 
žinoti, Kad:

Skonis daržovių dingsta, 
jeigu jos ilgai stovi prieš duo
dant stalan. Mėginkite išskait- 
liuoti laikų, taip kad daržoves 
butų dedamos stalan tuojaūs 
po jų iš virimo.

» & »
Kuomet klijai sudžiuva boh- 

kutes dugne, įpilk šaukštukų 
acto ir lai pastovi kokį laikų. 
Tada klijai vėl bus geri ir ga
lima naudoti.

» » »
Jeigu piano* klavišiai pagel

tonuoja, nušluostyk juos sku
duru, suvilgintu pienu. Šis bū
das yra geras nuimti plėtmus 
nuo paauksuotų rėmų arba 
veidrodžių. —Kaiminka.

ANTANAS F. AMBROSE
Persiskyrė sii šiuo pasauliu rugpiučio 1 difeną, 4:20 valan

dą po pietų 1939 m., sulaukęs 49 metų amžiaus; gimęs Raseinių 
apskr., Kražių parap., AmbrožiŠkės kaime.

Paliko dideliatae nuliudime* moterį Bernice po tėvais Vi- 
leikiutę, sūnų Raymond, 2 dukteris GenėVieve ir Bernice, uoš
vienę Vincentę Vileikis, švogefį Bruno Vileikis ir šeimyną, švo
gerį Albert Jakubauskas ir šeimyną, giminaičius Ignacą ir Vla
dislovą Valentinus ir jų šeimyną ir kitas gimines, Lietuvoj se
serį Juzefą, šeimyną ir kitas gimines. Priklausė prie SLA 36 
kuopos, pirmininkas Matųuettė Park Namų Savininkų Draugi
jos. kūnas pašarvotas namuose, 6800 S o. Artesian Avenue. Tel. 
Hėmlock 2383.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiučio 5 dieną 8 vai. ryto 
iš namų į Gimimo Pan. šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sieių^ o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. ■ v

Visi a. a. Antano P. Ambrose giminės, draugai ir pažįstami 
ėšat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam ? 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. * ■

Nuliūdę liekamo
MOTERIS, SUNUS, DUKTERYS, UOŠVIENĖ, 

ŠVOGERIAI ir GIMINĖS 
laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius S. P. Mažei

ka. Tel. Yards 1138—1139. . z

Broli ė Drangelienė
Vakar vakare iš Lietuvos Chi- 

cagon grįžo dainininkė p. Bro
nė Drangelienė.

Union stotyj jų sutiko gražus 
būrelis giminių ir draugių. Ji 
atvyko Pennsylvania traukiniu 
iš Nėw Yorko, kur užvakar at
plaukė Gunard linijos laivu 
“Agiiitania”.

Ji praleido Lietuvoj apie tris 
metus laiko. Ten pasekmingai 
koncertavo ir dainavo Lietuvos 
Valstybės Operoje.

Tų trumpų trijų metų bagyje 
ji pildė vedajnas roles Operose 
“Aida”, “Tostą”, “Don GioVan- 
ni” jj. Trovatore”. šių metų 
operos sezono Uždaryme ji dai
navo “Aidoj*’ kartu su Kipru 
Petrausku, ii;,. susilaukė nepa
prastai palankių atsiliepimų iš 
kritikų.
, ' <•‘41'- /'■ ----- ■ ■ <■.■■■

Apie l,00p SuValkijoš 
darbininkų dirba 

rytprųsiuose
—------

KAUNAS. — Suvalkijos ūki
ninkai seniai skundžiasi darbi
ninkų stoka. Jų atstovai žemės 
Ūkio Rūmuose ir Seime judi
na darbininkų sutvarkymo 
klausimus. Iš vietų, kur buvo 
darbininkų perteklius, šį pava
sarį Vidaus Reikalų Ministeri
ja į Suvalkiją geroką darbinin
kų skaičių pristatė, bet visų 

' ūkininkų negalėjo patenkinti. 
Mat dalis darbininkų su sienai 
pereiti kortelėmis ir nelegaliai 
išvyko i Vokietijos pusę ir ten 
parsisamdė pas Rytprūsių ūki
ninkus. Pasienio rajonų agrono
mų turimomis žiniomis, šiai 
vasarai iš Suvalkijos į Rytprū
sius yra išėję apie 1,000 dar
bininkų.

Grižo Chicagon CLASSIFIED ADS.

P-a Drangelienė taipgi pla
čiai koncertavo. Su koncertais 
aplankė beveik visą Lietuvą, 
taipgi dainavo ir keliose Euro
pos sostinėse, Varšuvoj, Buda
pešte, Rygoj, berods, Maskvoj, 
ir kitur. Jos koncertai visur bu
vo labai pasekmingi.

Iš stoties p. Drangelienė ir 
moterys, ją sutikusios, nuvyko 
į Auditorium viešbutį sutiktu
vių pietums. Dalyvavo p-ios V. 
Petrulienė, pietų rengėja; pp. 
Bernotas,, Micevicz, Dr. A. Sla- 
kis, p-os Zymoht, Brachulis, Jo- 
cytė, Bremer, Lidy, Byanskas, 
Žabelio, p-lė V. Petruliutė ir p. 
Nora Gugiene.

P-ia Drangelienė gerai atro
dė ir yrai pilna energijos. Sako, 
tuojau pulsianti į darbą Chica- 
goj. Nora

C.I.O. Unijišto 
Nužudymas — 
“Misterija”

Netoli Madison ir Western 
gatvių prieš kurį laiką buvo 
rastas negyvas Ėric P. Hessler» 
G.I.O. unijos, United Farm 
Eųuipment Workers of Ameri
ca, lokalo 108 sekretorius. At
rodė, kad jisai buvo nužudy
tas.

Vakar koronerio džiury iš
nešė nuosprendį, kad Hessler’io 
mirtis “yra misterija”, ir prie
žasčių negalima nustatyti.

Adv. Ben Meyers, kuris at
stovavo uniją ir Hesslerio šei
myną, prieš tokį nuosprendį 
užprotestavo, ir reikalaus ko
ronerio tyrinėjimą atgaivinti.

HELP WANTED—FEMALE

PA't'YRUSi mergina namų ruo
šai, kalbanti angliškai, nėra skal
bimo nė langų plovimo, nė mažų

Vaikų, virimas paprastas. Gėri 
namai, savas kartibatys, mAudynė, 
$10.00. Bittersweet 3555.

PATYRUSI mergina, 18 iki 30 
lengvam ruošos darbui mažoj šei
moj. Nėra skalbimo nė virimo, bū
ti, geri namai. RockAVell 5871.

.............   , — —..............   i

REIKALINGA operatorių viena 
adata siūti, binders on apron. Tik
tai patyrusios tesikreipia. Le Nore. 
325 W. Adams St.

i.

PAIEŠKAU merginos arba vi
duramžės moters pagelbėti už baro. 
Viehai moterei paršunku. Atsišau
kę 3416 S. Wallace St. —_■

HELP VVANTED—MALĖ

RElkALjisTGAS apysenis, blaivus 
žmogus už porterį taverne. Valgis 
ir mokestis. Joe Setts, 2307 North 
Cąlįfprn.ia. Humboldt 1194.

BUSINESS CHANCES
, 4 , giznio. Tjagąs,

LIETUVIŲ APTIEKORIŲ
dėmesiui

Parsiduoda aptieka-vaistinė Bos
tono, Mass., apylinkėje. Vienintelė 
aptieka didelėje lietuvių kolonijo
je. Geras biznis, pigi renda. Savi
ninkas turi kitos rūšies biznį ir 
nori parduoti vaistinę. Kreipkitės į 
“Naujienas” Vaistininkui.

PARDAVIMUI grosernė delikate
sai, kampas, 4 kambariai, $20.00, 
vana. 3856 S. Washtenaw Avė.

NAŠLĖ moteris nori išeiti iš biz
nio. Geriausis biznis — Grosernė ir 
Delicatessen ant North ^Vest Side. 
Apartmentiniai namai aplink. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Par
duosiu už geriausį pasiūlymą arba 
priimsiu partnerį.

55Š1 Irving Park Blvd.

SUSIRINKIMAI
Morning Star Kliubo mėnesinis 

susirinkimas įvyks rugpiučio 3 d. 
8 vai. vak. Grigaičio svetainėje, 
5800 W. Armitage avė. Malonėkite 
atsilankyti, nes yra svarbių daly
kų aptarti. —M. £hepul, rašt.

jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiško Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, , rugpiučio 
4 c|-> 7:30 vai. vak. Chicagos Lietu*- 
Vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Malonėkite laiku atvykti. * ■

S. Kunevičius, rašt.

Roselando Liet. Kultūros Drau
gijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugpiučio 3 d. Liet. Darb. svet. 7:30 
vai. vakaro. Suvirinkite laiku.

S. Dilis, rašt.

Healthy Food 
Rėstaufante 
Nauja Gaspadinė

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos Adačkus. Ji yra gerai pa
tyrusi virėja ir, todėl, ji jus 
pavaišins su skaniais lietuviš
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

FINANCIAL
w---

PASKOLAI PINIGAI.- Privatus 
asmuo turi pinigų investuoti į pir
mą morgičių nuo $500 ir aukščiau, 
— pagal vertę namo. 5 nuošimtis. 
Kreipkitės Metropolitan State Bank, 
$201 Cęrmąk .Ręad^^ęhįcągp, ,Į|L
furnished rooms—wanted 
y Reijkia., •yenimui Kambarių

PAIEŠKAU dviejų kambarių bile 
apielinkėje. Praneškite laišku, S. 
W. P., 2543 W. 47 St.

^URNlSHfeb ROOMS—tO RENT 
Gyvenimai kambariai

IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

Atvažiavę į Yorką apsisto
kite pas lietuvius. Čia rasite gra
žią vietą ir draugišką patarnavimą. 
Dideli kambariai su privačia mau
dyne, virtuve ir šaldytuvu.

Maži kambariai su vieša maudy
ne gražiai įrengti. Prieinamos kai
nos.

Vieta: 331 Wes End Avė. Tarpe 
75th ir 76th St’s west. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Tėlephone Susuuehanna 7—8533 ..... ę.W|Į inmLriir■•■ih,..

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir^ Įtaisai Par^y^

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namahžcmfe Ėardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių ply
tinis bungalow, $5400, 3 kambarių 
katedž užpakaly. 3438 W. 54th 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 ar Ave
nue 2194 vakarais.

PIRMA NEGU PIRKSI, MATYK 
ŠIUOS BARGENUS!

Kampinis namas su aukštu skie
pu, storas su taverno barais ir 5 
pagyvenimai: 2—4 ir 3—3 kamb., 
rendos neša $65 į mėn., pinigais 
reikia tik $500. Kaina $2,250.00; 
randasi Westsidėj.

Brighton Parke medinė katedž 6 
kamb., prie karų linijos, naujai iš
taisyta; cash reikia $500.00, kaina 
$1550.

PUSNAUJIS medinis namas, 
2—4 ir stoge 2 rūmai. Lotas 38x126, 
2 karų garažas; prekė tik $3550.00.

NAUJAS mūrinis namas, 2—4 
apšildomas, platus lotas, 2 karų ga
ražas, tik ką išdekoruotas; greitam 
pardavimui už $6,300.

6 KAMB. medinė bungalow, su 
šiluma ir skiepu, Marąuette Pk., 1 
karo garažas; kaina $3,850.

MŪRINIS namas Brighton Pk. 
2—6 kamb. ir 1—5; už $3,200.

Medinė 4—4 kamb. Brighton Pk. 
tik už $2,200.00.

Medinė 6 kamb. katedž su šilu
ma ir extta lotas; gelžinė tvora. 
Kaina $3825.00.

Atsišaukit pas:
MIDLAND B. & L. ASS’N, 

4034 Archer Avenue

PARDAVIMUI šiaurės rytų kam
pe prie Wentworth ir 59 gatvės, 
44x125, tavernas, 3 krautuvės. Pa
jamų $200 mėnesy. $200 pinigais. 
Mažas tuščias lotas kaipo įmokė j i- 
mas. Eakin, Wentworth 6222.

PIKNIKAMS DARŽAS
10 akrų gražaus -miško, didelių 

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

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

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ii* t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” Skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje ‘'Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtad., rugpiučio 3,1939

C. 1.0. PRADĖJO DERYBAS SUTARTIES 
ATNAUJINIMUI SU 5 MĖSOS FIRMOMIS

Nori Trumpesnių Darbo Valandų
Vakar C.I.O. ir atstovai pen

kių mažų Chicagos mėsos fir
mų pradėjo derybas sutarties 
atnaujinimui. Senoji sutartis, 
kurią unija ir firmos buvo su
dariusios, pasibaigė pirmadie
nį.

Penkios minimos firmos yra
Agar Packing and Prcvisions 

Corporation;
P. Brennan Company;
Illinois Meat Company;
Roberts and Oake, ir
Miller and Hart, Ine.
C.I.O. Packinghouse Work- 

ers unija sako, kad reikalaus 
trumpesnių darbo valandų ir 
algų pertvarkymo 2,500 darbi
ninkų, kurie dirba tose dirb
tuvėse.

Adv. Lewis F. Jacobson, ku
ris atstovauja bendroves, pa
reiškė, kad visi unijos reikala
vimai bus priimti, jeigu jie ne-, 
suvaržys firmų pajėgumo kon- no C.I.O.1
kuruoti lygiomis su dar nesu- skerdyklose” ir t.p.

Darbo Federacija 
Prieš Levina 
Miesto Taryboj

“Protestuoja”
Amerikos Darbo Federacijos 

Chicagos skyrius vakar išsiun
tinėjo protesto laiškus visiems 
miesto tarybos nariams, reika
laudamas nepatvirtinti Samuel 
Levino paskyrimo miesto ap- 
švietos tarybos nariu.

Meras Kelly paskyrė Lcviną 
liepos 12 d., užpildymui vakan- 
cijos, kuri susidarė nariui John 
D. Allen’ui rezignavus. Allbft £- 
ra Brinks Express 
vice-pirm įninkąs.

Samuel Levin yra 
Amalgameitų unijos 
kas, taipgi vienas iš

bendrovės

pirminin-
C.I.O. vir-

Bet ne visi Chicagos Darbo 
Federacijos skyriai pritaria Fe
deracijos protestui. Chicago 
Teachers Union, mokytojų uni
ja, kuri priklauso prie Federa
cijos, užvakar pasiuntė miesto 
aklermonams rekomendaciją 
Levino paskyrimą patvirtinti, 
nes “jisai yra švarus, teisingas 
žmogus, ir jo nuoširdus susido
mėjimas apšvieta bus naudin
gas visiems Chicagos vaikams”.

Už Levino paskyrimą stovi ir 
speciali profesorių ir kitų žy- 

mūras Kelly paskyrė prižiūrėji
mui apšvietus tarybos darbuo
tės.

Nelaiminga Tų 
Behnerių 
Šeimyna.
Vienoje Nelaimėje žuvo Dukte

rys, Kitoj Sužeidė Kitus 
šeimos Narius

šeštadienį, prie Michigan Ci
ty, Ind., įvyko automobilio ne
laimė, kurioj buvo užmuštos 
dvi seserys, Christine Behner, 
24, ir Fra neės, 19 metų am
žiaus.

Užvakar, taipgi prie Michigan 
City, ir visai netoli tos vietos, 
kur įvyko pirmoji nelaimė, įvy
ko antra, šį kartą buvo sužeis
ti kiti Behnerių šeimynos na
riai.

Jie važiavo nauju automobi
liu, kurį buvo gavę tą pačią 
dieną. Ant vieškelio 12, netoli 
pirmos nelaimės vietos, į jų au
tomobilį įvažiavo du jaunuoliai, 
kurie šovė vieškeliu labai greitai 
kur tai pasivogę svetimą maši
ną.

Swift, 
mėsos

organizuotomis firmomis, arba 
su firmomis,* kurios dar neturi 
sutarčių su unija. Tarp tokių 
yra Armour, Cudahy, 
Wilson ir kelios kitos 
procesavimo įstaigos.

Šiandien Armour Balsavimai

šiandien, nuo 8 valandos ry
to iki 6-tos vakare Armour 
bendrovės 31-mos dirbtuvės 
darbininkai rinks uniją jų at
stovavimui derybose su bendro
vės viršininkais. Balsavimų re
zultatai bus paskelbti, turbut, 
šeštadienį.

Vakar ir užvakar Amerikos 
Darbo Federacija dėjo dideles 
pastangas diskredituoti C.I.O. 
darbininkų akyse. Lapeliuose, 
per radio ir per garsiakalbius 
koliojo C.I.O., kaipo “komunis
tų organizaciją”, Lewisą vadi
no “komunistų agentu”, kalti- 

“betvarkės kėlimu

Nelaimėje buvo sužeista už
muštųjų mergaičių motina, Mis. 
Elizabeth Behner, ir kilos dvi 
dukterys, Mrs. Mary Bresin, 
nuo 4042 Adams Street, Chica
go, ir Mrs. Agnės Carpenter, iš 
LaPorte. Taipgi buvo sužeistas 
sūnūs, George Behner, Jr.

Behnerių 
Nevv Buffalo, 
na

šeimyna gyvena 
Mieli i gan e, India-

pasienyj.
Kitos Nelaimės

• Policija areštavo 52 metų 
cicerietį David Alport, nuo 
1302 South 57th Court, ir ap
kaltino jį neatsargiu važiavimu. 
Jisai suvažinėjo ir sunkiai su
žeidė 48 metų Juozą Cerny, 
prie Central Park ir 25th gat
vių kryžkelio. Cerny gyvena 
adresu 3008 South Millare ave
nue.
• Prie 67th ir Damen automo
bilis skaudžiai sužeidė 13 metų 
berniukų Leoną rd Majos t, nuo 
6329 So. Damen avenue. Ber
niukas ėjo šaligatviu. Praradęs 
lygsvarą jisai krito gatvėn ir 
pasimaišė atvažiuojančio auto
mobilio kelyj.

Pasimirė Senas 
Townoflakietis 
Juozas Preikšą

Ieško Jo Sesers

Vakar rytą Cook apskričio 
ligoninėje pasimirė senas Town 
of Lake gyventojas Juozas 
Preikšą, nuo 4556 So. Marsh- 
field avenue. Jisai sirgo apie 
dvi savaites laiko.

Velionis išgyveno Town of 
Lake apie 35 metus laiko. Či<? 
piirė jo tėvas ir motina. Pali 
ko tiktai viena sesuo.

Apie 10 metų atgal ji išvyko 
į California ir nuo to laiko ne
bedavė apie> save jokių žinių 
Kai išvyko Californijon, ji bu 
vo vedusi ir jos pavardė buve 
Ona Preikšiutė-Zalaugienė. Ga' 
ir dabar pavardė 
ji tebėra gyva.

Velionis paliko 
to, ir sesuo yra 
giminaitė. Kas turite apie ją 
žinių, prašom kreiptis į J. F. 
Eudeikio koplyčią, 4605 South 
Hermitage avenue, Chicagoj, 
telefonas YARds 1741.

ta pati, jeigu

šiek-tiek tur- 
vienintėlė jo

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

VAKAR
CHICAGOJ

f ,

O Kenilworth papludyme, prie 
Michigan ežero, policija suėmė 
35 m. bedarbį Ernest Haines. 
Vakarais jisai slankiodavęs po 
papludymius ir užpuldinėdavęs 
vaikus. Tokį kaltinimą jam da
ro prokuratūros lytinių prasi- 
žengimu biuras.

• Northwestern universitetas 
paskyrė aštuonias stipendijas 
policistams studijavimui un. 
trafiko institute. Stipendijas 
gavo policistai iš New Yorko, 
Indianapolis, San Francisco, ir 
kitų miestų.

0 0 0
• Gaisras vakar rytą sunaiki
no triobesius prie Balmoral ir 
Ravenswoo-d‘ avenue, priklau
sančius F. M. Robinson Coal 
Company. Nuostoliai siekia apie 
$10,000.

0 0 0
• Federalės valdžios policija 
suėmė seną Chicagos real-esta- 
tininką James W. McCormack

Su Dovanomis

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

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ]

PIKNIKAS

ir apkaltino jį naudojimu pa
što žmonių apgaudinėjimui. Ji
sai yra gabenamas į Omaha, 
Stebraska, byla i. ' •

‘ ' '/.c'.-.' ' '

• Liepos 4 d., 21 mėnesių mer
gaitė Normandie Burnett, nuo 
9400 S. 54th Street, prarijo ke
lis fejerverkus. Ji užsinuodijo, 
ir vakar pasimirė Littlę Com
pany of Mary ligoninėje.

\ c # »

9 Berwyno miesto taryba nu
tarė praplatįptį Rįdgeland avė. 
gatvę. Tam tikslui išleis $155,- 
696. Pinigus painia iš gasolino 
taksų fondo./;' v

0 0
• Kriminali? teismas paskyrė 
99 metų kalėjimo terminą chi- 
cagiečiui- Athcn Papas, kuris 
susiginčijęs su 18 metų mer
gaite Muriel Ruth Campbell, ją 
mirtinai pašovė. Papas tarnavo 
vaisių krautuvėje/ Northsidėj. 
Nušautoji įr keli’ jos draugai 
sustojo krautuvėj pasipirkti 
vaisių, ir sudaužė arbūzą. Kilo 
ginčas, ir rezultate Papas pra
dėjo šaudyti.

P. » 0
• Trys ginkluoti piktadariai 
įsibrovė į Peter Hand bravorą, 
adresu 1632 Sheffield avenue, 

privertė visus darbininkus su
gulti, ir pasivogė iš seifo $2,- 
083.

0 0 0
• W.P.A. žinių rinkėjai, ku
rie studijavo judėjimą Chica- 
gos vidurmiestyj skelbia, kad 
24 valandų bėgyj Chicagos vi- 
durmiesčio gatvėmis pravažiuo
ja 333,226 automobiliai.

AUTOMOBILIU
NELAIMES
• Prie State ir Harrison gat
vių neatsargus automobilistas 
įvažiavo į grupę žmonių, lau
kiančių gatvekario, ir du sun
kiai sužeidė. Prie automobilio 
vairo buvo Eugene Brooks, nuo 
3853 Langley avenue.

20 metų merginai, Edith 
Winter, 5447 Greenwood avė., 
buvo perskelta galva, o antra
sis, Carl Smith, 2030 Indiana 
a’venue, buvo sužeistas kiek 
lengviau.

0 0 0
• Du žmonės buvo sužeisti, 
kai į vežimą, kuriame abu va
žiavo, trenkė automobilis, val
domas moteriškės, Mrs. Caro- 
line Felty, 1210 N. Wells st.

Nelaimė įvyko po Rock Island 
gelžkelio tiltu, prie 61st st.

Sužeistieji yra Patrick 
Young, 40 metų amžiaus, ir 
John McCafferty, 51, abu nuo 
6200 Wentworth avenue.

000
šv. Kryžiaus ligoninėj pasi

mirė 15 metų berniukas Do- 
nald Anderson, nuo 340 Normai 
Parkway. Jisai buvo sužeistas 
automobilio nelaimėj, prie 71st 
ir Bell avenue.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

ČEVERYKAI VISAI ŠEIMY
NAI DABAR LAIKAS 
PIRKTI

MARQUETTE PARK.—Šioj 
apielinkėj randasi žymi čevery
kų krautuvė, Shapino’s, adresu 
6307 09 So. Western Avenue. 
Dabar šioj krautuvėj eina di
delis išpardavimas. Moterys 
baltus čeverykus -šioj krautu
vėj gali nusipirkti už $2.00. 
Tokių bargenų labai retai kur 
pasitaiko.

Reikia pažymėti, kad šioj 

krautuvėj lietuviai, o ypač mo
terys daug perka čeverykų. Nes 
čia čeverykus taip pritaiko, 
kad juos galima dėvėti be jo
kių kojų graužimų ir pūslių 
sutrinimų. žodžiu, čia randasi 
kojų specialistas ir jis tinka
miausiai pritaiko čeverykus bi- 
le asmeniui.

Verta dabar atsilankyti į 
Shapiro’s krautuvę ir nusipirk
ti sau čeverykus pigia kaina.

šios krautuvės skelbimas 
telpa šiandien “Naujienose”. 
Verta remti tas įstaigas, ku
rios garsinasi “Naujienose”.

— Susiedas.

Nusinuodijo
Bedarbis

Eidamas gultų, 57 metų be
darbis Charles Stein, nuo 1644 
N. Clark Street, išgėrė nuodų. 
Vakar rytą žmona rado jo kū
ną lovoj.

Ji pasakojo, kad Stein netu
rėjo darbo per šešis metus lai
ko, ir pastaruoju laiku pradėjo 
sirguliuoti. Iš susirūpinimo ir 
vargo prarado sveikatą.




