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Šen. Taft Kandidatas Nominacijai i Prezidentus
STATO KANDIDATŪRA KAIPO 

REPUBLIKONAS
Paskelbė kandidatūrą pirmas

WASHINGTON, D. C., rugp.
— Senatorius Robert A.3.

Taft (republikonas iš Ohio val
stijos) ketvirtadienį paskelbė, 
kad jis yra kandidatas nomi- 
navimui į prezidentus republi
konų partijos sąrašu 1940 me
tais.

šitą pareiškimą Taft padarė 
laiške rašytame Ohio republi- 
konams, kurie klausė, ar gali 
jo kandidatūrą indorsuoti. 

f

Taft sako, kad jam patinka 
senatoriaus 
neatsisakys 
reigų.

darbas, tačiau jis 
nuo sunkesnių pa-

Kai dėl nusistatymo politi
koje, tai Taft aiškina, kad rei
kia visą* dabartinės valdžios 
laikyseną pakreipti kita vaga 
(kad dabartinės valdžios gairės 
turi būti “redirected”). Reikia 
kovoti Naujosios Dalybos klai
das. Bet šitos kovos vadai turi 
nebijoti atakų savimeilių inte
resų, kurių tikslai yra priešin
gi radikalioms reformoms.

Senatorius Taft yra pirmas 
paskelbęs savo kandidatūrą no
minacijai į prezidentus tarpe 
visų turinčių tokią ambiciją 
taip republikonų, kaip ir demo
kratų.

Vokietija nori išpla 
tinti savo bonus 

Amerikoje

Francuzija panaiki 
no viešus mirties

Įvykdymus

J®

■
Naujlepų-Ącme Telephou, 

DECATOR, III. Mdody broliai, kurie jau sumušė 
ištvermės skridimą**. Vadinasi, ilgiausiai išbuvo ore.
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BELĄ KUN MIRĘS 
KALĖJIME RUSI

JOJE
- VARŠUVA, Lenkija, rugp.
3. —. Dienraštis “Illustrowany 
Kurjer Codzienny” ketvirtadie
nį paskelbė, kad Maskvoje, ka
lėjime, mirė Belą Kun, buvęs 
Vengrijos komunistų respubli-į 
kos vadas, iki komunistų vy
riausybę nuvertė admirolo Hor- 
ty spėkos. Belą Kun buvo su-

v

kūręs komunistinį režimą Ven
grijoje 1919 metais. Paskui ap
sigyveno Rusijoj ir pateko ka
lėjimam

Varšuvos pranešimas duoda 
suprasti, kad Belą Kun Mask
vos kalėjime buvo nušautas.

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

ELTOS PRANEŠIMAS.

MILICIJA PASIEKĖ COLORADO 
STREIKO VIETĄ

šeši asmenys sužeisti streiklaužių ir 
darbininkų kautynėse

GREEN MOUNTAIN, Colo.,' darbininkams — C.I.O. nariams
Q ori inni aia ’ riavho Čitin a t’a i a o Izrl i

WASHINGTON, D. C., rūgo. 
3. — Vokietija nori išleist: 
Jungt. Valstijose $73,000,000 
vertės savo bonų. Securities 
Exchange Commissjon atstovai 
pareiškė, kad jie negavo pakan
kamai tikrų informącijų apie 
tų bonų vertę, kuri priklauso 
nuo Vokietijos biudžeto, nuo 
nacionalinės skolos, nuo Vokie
tijos aukso rezervų ir nuo jos 
finansinio stovio tarptautinėje 
rinkoje. y

Trumpai tariant, Securities 
Exchange Commission nori gau
ti daugiau ir tikresnių infor
macijų apie norimų išleisti bo
nų vertę. Vokietijos ambasada 
pareiškė, kad jokia soverėni 
valstybė nesutiks tokių infor
macijų duoti, kokių reikalauja 
Securities Exchange Commis
sion.

Bonai skiriami apmokėti nuo
šimčius Amerikos investuoto
jams Vokietijoje.

PARYŽIUS, Francuzija, rugp. 
3. — Francuzijos vyriausybė 
išleido, patvarkymą panaikinan
tį viešus mirties bausmės įvyk
dymus. Per 150 metų Francu
zijos valdžia laikėsi teorijos, 
kad nukritimas galvos nusikal- 
tčliui, .publikai .pj^nt^atgrą- 
sina kitus *, nuo piktadarybių? 
Galų gale valdžia ir visuomenė 
priėjo išvadą, kad vykdymas’ 
mirties bausmės viešai tik su
jaudina ir sukelia brutalius mi
nios jausmus. Todėl nutarta 
ateity mirties bausmę vykdyti 
slaptai, neleidžiant publikos 
įvykio žiūrėti.

Bridges sako, kad 
nesąs komunistas

lW"Wl

rugp. 3. — Ketvirtadienį šią' 
apylinkę pasiekė 
milicijos kuopos.
reivių.

I Jie čia atvyko 
šių, kilusių ryšium su streiku 
tvenkinio statyboje, kuriose 
šeši asmenys buvo pašauti.

Padėtis streiko vietoje rim
ta. Ji susidarė šitaip:

Tvenkinys statomas per BlUe 
River, 150 mylių į vakarus nuo 
Denver. Pirmąjį darbą pradėjo 
Chicagos kontraktoriai — War- 
nėr Bros. Construction Compa- 
ny. Gręžiamas tunelis vande
niui nuleisti šonu, kai bus sta
tomas tvenkinys per upę.

Prieš tris savaites tunelio 
darbininkai, penkių Amerikos 
Darbo Federacijų unijų nariai, 
pareikalavo, kad kontraktoriai 
samdytų darbui tik unijistus 
darbininkus. Kompanija nesu-

dvi valstijos
Viso 150 ka-

malšinti riau-

Tariasi apie grąžini 
mą Ispanijos pa

bėgėlių

SAN FRANCISCO, Cal., rug
piučio 3. — Harry Bridges, 
kvočiamas jo deportavimo by
loje, pareiškė, kad Amerikos 
darbininkų unijose yra komu
nistų. Kiek jų yra, jis nežino. 
Jis pats betgi niekuomet ko
munistų partijai nepriklausė ir 
nepriklauso dabar, pasakė 
Bridges.

Sako, taika arti 
Detroito streike

pETOOIT/Mich., rugp. 3. r— 
Automobilių darbininkų strei
kas ketvirtadienį dar tęsėsi.
Tačiau valdžios taikytojas,
įJamęs F. Dewey, pareiškė, kad 
autopiobilių unijos ir General 
Motors atstovų derybose pada
ryta tikro progreso. Taigi yra 
vilties, kad samdytojai ir dar
bininkai artimoj ateity susitai
kys. I •

Derybos eina dėl algų. Ma
noma, kad kompanija sutiks 
bent dalinai išpildyti darbinin
kų reikalavimus. Unija' taipgi 
nori gauti pilną pripažinimą. 
Jeigu General Motors sutiks 
šitam reikalavimui, tai Thoma- 
so vadovaujama automobilių 
darbininkų unija įgys aiškią 
pirmenybę, palyginus su Ho- 
mer Martino unija, kuri pri
klauso Amerikos Darbo Fede
racijai.

Vietoj lėlių o gusi-

— darbą. Šitie atsisakė eiti į, 
darbą per pikietų eiles.

Tuomet unijų priešai ėmė or
ganizuoti streiklaužius. Streik
laužiai susidarė iš apylinkės 
miestelių biznierių, jų pasam
dytų mušeikų 
merių.

Antradienio 
žiai perlaužė 
paėmė į savo rankas darbo vie
tą. Streiklaužių ataka iššaukė 
kautynes, šaudymasi ėjo per 
visą naktį. Jis nenurimo ir ry
tojaus dieną. Naktį streikieriai 
nutraukė elektros laidus ir pa
skandino kovos vietą tamsoje.

Iš Colorado, sužinojus apie 
streiklaužių žygius, streikie- 
riams pagalbon atvyko jų pri
tarėjų. Juos betgi pasitiko šau
tuvų ugnimi streiklaužiai.

Reikšta . baimė, kad gali įvyk
ti daugiau kautynių, todėl ir 
atvyko į streiko vietą milici
ja.

ir apylinkes far-

vakare streiklau- 
pikietų liniją, ir

Meksika ketina at
imti Jungt. Valstijų 

kompanijos žemę

69 rusų lėktuvai 
nušauti

BURGOS, Ispanija, rugp. 3. 
— Francuzijos ambasadorius 
Ispanijai, maršalas Petain, ket
virtadienį tarėsi su Ispanijos 
užsienių reikalų ministeriu 
Francisco Gomez Jordaną. Jie
du svarstė grąžinimo Ispanijon 
pabėgėlių klausimą, šiuo laiku 
Francuzijoje esama apie 180,- 
000 ispanų, daugumoje lojalis- 
tų karių, pabėgusių Francuzi- 
jon paskutinėmis Ispanijos ci
vilinio karo dienomis.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, rugp. 3. — Pranešama, 
kad Meksikos valdžia planuo
ja atimti 8,750 akrų cukrinių 
lazdynų plantaciją Veračruz 
valstijoje iš EI Portero kom
panijos ir išdalinti žemę darbi
ninkams. ' J

EI Portero kompanija buvo 
suorganizuota Meksikoje, ta
čiau jos finansus kontroliuoja 

’New Yprko Cukraus Kompani-
— ja.

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

Giedra; lengvi vakarų iki 
šiaurės vakarų vėjai; saulė te
ka 5:46 V. r., leidžiasi 8:0.6 
vai. vak.

Uždraudė pikietavi 
mą streiklaužių 

namų

VARŠUVA (PATAS.) — Iš 
Klaipėdos praneša, kad to mie
sto gyventojai reiškia nerimą 
dėl vokiečių valdžios organų ke- Į tiko. Darbininkai paskelbė strei- 
tinimo išgabenti i reicho vidfų M* \
Misus Klaipėdos gyventojus, ku- Kontraktoriai pasiūlė kitiems

rie prieš prįjungimą nebuvo — ............
uiacionalistištfiį įrgarti^cijų na- Degantis „ laivaS

, LONDONAS,W ‘’" skėsta '* ■ „ .. .. .t sų pirma, lietuvius, kurie už- oiięoLa3. — Britanijos vidaus reika- . - L- A <lų „m.,.™. m ”“™ *•’“
■timoj ateity bus išdalintos kau- t,ęms vokiečiams- 
kės vaikams nuo nuodingų du- ; . ITVUITITACI
jų apsaugoti!/Ministeriją patar IS LIEIUVOS 
;ria tėvams pratinti vaikus; žai- ; ; ._ _
sti kaukėmis, kad jie išmoktų KAUNAS 
jas vartoti,- Vietoj lėlių iiį Ve 1 
žirnelių — Anglijos 
čioms ir vaikams gasinės kau
kės žaisti!

Sulaikė namų staty 
bos biliaus svar

stymą

Rumunija ir Vengri
ja tirs pasienio susi

rėmimus

TOKIO, Japonija, rugp. 3. — 
Japonijos žinių agentija Domei 
praneša iš Hsingkingo, Man- 
džurijoje, kad paskutinių ke
turių dienų mūšiuose Mongo
lijos pasieny mandžurai ir ja
ponai nušovė 69 priešų lėktu
vus. Tie lėktuvai buvę rusų.

Tas pats pranešimas sako, 
kad kautynės Mongolijos pa
sieniu vėl atnaujintos plačia 
Iškalė. i

BUCHAREST, Rumunija, rug
piučio 3: Paskutinėmis. die
nomis Rumunijos-Vengrijos pa
sieniu, prie* kaimo Tesco, Įvyko 
trys pasienio sargybų susirė
mimai. . Susirėmimuose nuken
tėjo keturi vengrai. Ketvirta
dienį Rumunijos valdžia pri
ėmė Vengrijos pasiūlymą, kad 
incidentus ištirtų ir kaltinin
kus nustatytų abięjų šalių pa
skirta komisija.-,..

JACKSONVILLE, Fla., rug
piučio 3. — Jungt. Valstijų pa
kraščių sargyba gavo 4:51 va
landą ryto, ketvirtadienį, pra- 

. šiemet per še-|bešimą, kad prekybinio laivo 
.v’Įsuvos upę ties Gaure statomas Dunkvva įgula susėdo į vaistys 

mergi. gugjgie^iino Ministerijos did’e--gelbėtis, kad tas laivas dega 
lis gelžbetoninis tiltas, kurio įr kad jis veikiausia paskęs į 
statyba kainuos apie 150,000 yalandą laiko. Laivas Dunkwa 
Lt. Tiltas bus 50 metrų ilgio randasi apie 90 mylių į pietų 
ir turės didelės reikšmės susi- vakarus nuo Miami. Kiti lai- 
siekimui su Taurage, Batakiais vai vyksta, jo įgulos gelbėti, 
ir Eržvilku. J Vėlesni pranešimai sako, kad

_____ ______  • nieko nerasta nurodytoj apylin- 
KAUNAS. — Liepos 18 dJ kėje.

į Lietuvą atvyko 33 asmenų į 
Londono lietuvių ekskursija.
Atvykusieji daugiausia darbi- Britai bijo 111111111 Vai- 
ninkai. Daugelis jų į Lietuvą j v. ± -1 •
yra atvykę pirmą kart^. Dalis . UZ1OS p3/ld.lK3.VinilJ 
jų Lietuvos iš viso nėra matę. diktatOriaiIlS 
Londono lietuvių ekskursija 
yra DULR svečiai. Ekskursijos I ---------- -
dalyvių dauguma yra gerokai ; LONDONAS, Anglija, rugp. 
pagyvenę žmonės. Tačiau yra L — Britanijos parlamentas 
ir jaunimo/šešetas mažamečių išsiskiria atostogų penktadienį, 
iš Kauno vyks į Gelgaudiškį | rugp. 4 d. 
vasaros atostogų praleisti.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
3. — Atstovų rūmai 191 balsu 
prieš 170 balsus ketvirtadienį 
atsisakė svarstyti bilių, kuris 
skiria $800,000,000 namų sta
tybai. Šitą bilių senatas jau 
buvo priėmęs.

Sam Rayburn, demokratų 
partijos vadas atstovų rūmuo
se, ketvirtadienį paskelbė, kad 
šiojo kongreso sesijoje nebebus 
svarstomas algų-darbo valandų 
įstatymo pataisos.

Jungt. Valstijos at 
sisako gelbėti 

Kiniją

Ispanija paleis 21 
Jungt. Valstijų 

belaisvi
BURGOS, Ispanija, rugp.

— Jungt. Valstijų ambasada 
Ispanijos vyriausybė baigia 
ruošti detales paleidimui 21 
amerikiečio, paimto nelais
vėn civilinio7 karo meteis,

įsakymą, kuris draudžia Fish-|Numatomu’ paleisti belaisvių 
er Body įmonės streikieriams tarpe yra ir aviatorius Dahl, 
pikietuoti streiklaužių namus. Į iš Illinois valstijos.

CLEVELAND, Ohio, rugp. 
3. —- Ellioi Ness, saugumo di
rektorius, ketvirtadienį išleido

3. 
ir

Talkininkų karines 
misijos ąpsilenks 

su Vokieti ja

WASHINGTON, D. C., rugp.
3. — Šiomis dienomis Britani
ja kreipėsi į Jungt, Valstijas 
pakvietimu duoti, kartu su Bri
tanija ir Francuzija, kreditų 
Kinijos finansams sustiprinti. 
Washingtono valdžia priėjo iš
vadą, kad ji neturi teisės to
kių kreditų duoti.

Opozicijos nariąi 
reiškia baimės, kad premjeras 
Chamberlain ir jo patarėjai, 
parlamentui išsisskirus, vėl 
mėgins pataikauti Hitleriui ir 
Mussoliniui.

Prisimenama, kad kaip tik 
šituo metų laikotarpiu praeity 
Hitleris pradėjo kampaniją tai
komą Čeko-Slovakijai 
ky|i.

KAUNAS. — Per pirmuosius 
Šių metų šešis mėnesius pieno 
perdirbimo bendrovės pristatė 
eksportui 6,738,660 kg sviesto. 
Per tą patį laiką 1938 metais 
buvo , pristatyta 6,170,135 kg 
sviesto. Vadinasi, per šių me
tų pirmą pusmetį sviesto eks
portuota daugiau kaip praėju
siais metais 568,525 kg arba I - ---------------  -

vu, kad nereikėtų prašyti Vo- ------y RckOHlClldllOja P<1
kietijos leidimo per jos terito- KAUNAS. — Sveikatos De- gjyrtj Ljį FollCttC KO^ riją skristi. partamentas paskutinėmis die- * .. . . nan

, • Inomis suteikė medicinos gydy- HlltClUl tpDUjUUv
LONDONAS, Anglija, rugp. praktikos teises 23 jau- w A OXXTXTr>mriXT TA n

3. ‘ — Lordų rymų debatuose Į O‘eW gydytojams, jų tarpe 3 WASHINGTON, D. C., rugp. 
ketvirtadienį užsienių reikalų ■»*«*“* 0 gydytoju dl- 3. — Senato revizijų ir kontro. 
sekretorius, lordas Halifax, pa- Ptomus gavo 9 asmenys, vie- les komitetas rekomendavo ket- 
reiškė, kad Britanija yra pasi- Medicinos kandi-|virtadiem Pąskmti dar $50,000
ruošusi tarpininkauti kinų ir ’ x
japonų karo likvidavimui; L
tokio tarpininkavimo kinai ir 
japonai norės.

PARYŽIUS, Frąųęuzija, rugp. 
3. — Britų ir frąncųzų kari
nęs misijos ateinąntj šeštadie< 
nį išvyksta j Maskvą. Iš karto 
jos manė skristi lėktuvais. Ta
čiau nutarta vėliau plaukti lai-

sudras-

KLAIPĖDA. — Miesto poli
cija šiomis dienomis įsakė pa
keisti dar šiuos gatvių vardus: 
Turgaus gatvė dabar vadinsis 
Strasse der SA, o Pievų gatvė 
— Johannes Schirrmann-Stras- 
se.

Rugpiučio Mčn

■t

3.

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

datų laipsnius gavo net 60 as- civilinių teisių komiteto dąrbui 
‘ " šitam komitetui 

Ikuriė dabar baigė medicinos fa-[pirmininkauja senatorius La
Ikultetą IFollette.

Šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.



2

IŠ DETROITO PADANGĖS
Pikietavo General Motors 

trobesį
Liepos 27 d., apie 3:30 vai. 

po pietų, susirinko prie General 
Motors trobesio apie 20,000 G. 
1. O, priklausančių darbininkų 
ir maždaug visą valandą nešė 
Amerikos ir unijos vėliavas.' 
Dainuodami jie vaikščiojo apie! 
trobesį. Keliais atvejais kažko-1 
k i ekompanijos pastumdėliai 
lira langus paleido “falrkrėke* 
ritis”, tačiau iŠ darbininkų tile-

kailį ir permaino, bet jo Širdis 
pasilieka ta pati.

Atrodo, jog tas pat yta ir 
su komunistais: iš bėdos jie 
garbina demokratiją, o širdyje 
pasilieka diktatūros pasekėjai.

Detroito kalendorius
Rugpiučio 5 d. LSS 116 kuo

pa laikys savo susiritikiftią LA. 
S. svetainėje (Michigati ir 21). 
Stisirinkimas prasidės 8 vai. vąš
karo.

Policijos buvo gal koks tūks
tantis. Bet kadangi darbininkai 
labai ramiai užsilaikė, tai vis
kas baigėsi be jokių Incindcntų.

Kalbamos įmonės darbininkai 
jau streikuoja ketvirtą savaitę. 
Galimas daiktas, jog streikas 
netrukus pasibaigs, nes dabarti
niu laiku eina derybos.

Rengiasi
Kiek teko patirti, iš Detroito 

rengiasi nemažas būrys lietuvių 
važiuoti į “Naujienų” pikniką, 
kuris įvyks rugpiučio 13 d.

Taigi, chicagiečiai gal susi
lauks ir svečių.

** •* D

Pradėjo irti
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Detroito Skyrius pradėjo temti 
besąlyginiai Lietuvos valdžią, 
kuri iki šiol vis dar neatsipa- 
laidojo nuo fašistinės įtakos. 
Birželio 21 d. skyrius paaukojo 
$30.

Pažangioji visuomenė tuo la
bai pasipiktino. Ji sako, jog pa
lies kongreso svarbiausias tiks
las buvo kovoti fašizmą, o čia 
skyriaus vadovybė pradeda vi
siškai su fašizmu giminiuotis.

Liepos 2 d. SLA 352 kuopa 
iš kongreso atšaukė savo dele-

Rugpiučio 13 d. susirinkimą 
aikys L.P.P. Klubas. Susirinki

mas įvyks Lietuvių 
iradžia 9 vai. ryto.

Rugpiučio 29 d. 
vietoje įvyks L.A.P. 
slrinkimas. Prasidės 
to.

Klubas liepos 16 d. susirinkime. 
Liepos 23 d. atšaukė delegatus 
ir I). L. Klubas. Kadangi SLA 
21 kuopa likvidavosi ir prisidė
jo prie 352 kuopos, (ai tuo pa
čiu metu ir jos delegatai iš kon
greso pasitraukė.

Faktiškai jau einama prie to, 
kad Detroito skyriuje pasiliks 
vien tik komunistai.

Tai vis komunistinės diktatū
ros pasėkos. Pažangieji dabar 
aiškiai pamatė, jog ir geriau
sius norus turint bendradar
biauti su komunistais nėra ga
lima. Kai tik proga pasitaiko, 
jie tuoj, kaip sakoma, užsispi
ria ir bando “ant savo pastaty-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

SLA 352 kuopos susirinkimas 
vyks rugpiučio 6 d. Lietuvių 

svetainėje. Pradžia 9 vai. ryto.

, NĄUJlHNV-ACStfi Tėlephoto
SEABRIGHT, N. J. — Frankie Parkef (po dešinei) 

ir Don McNeill, pagarsėję tenisistai. IPe'rker nugalėjo 
.McNeillą ir tuo budu laimėjo čempionatą. ‘

i > i,. tih* : ui į, , į, li,i iii Į.i,t ii, ' u. .įiii n i1

svetainėje,

paprastoje 
Klubo su- 
9 vai. ry-

Rugpiučio 20 įvyks D.L. Kin
io piknikas Birutės darže. Tiek 
nariai, tiek pašaliečiai yra kvie
čiami dalyvauti.

,—Reporteris

Iš Lietuvos
Vagonėliai sutriuškino 

čigonaitę

ŠAKIAI. *— Gelgaudiškis, Bir
želio mėn. 21 dieną sustoję či
gonai ties Draustinės mišku 
ganė arklius. Tuo kartu gele
žinkeliuku į šakius vežė žvyrą. 
Viena čigonaitė prisirovus žo
lių iš vieno griovio norėjo per 
geležinkeliuką nubėgti pas s&- 
vo arklius /bet buvo kliudyta 
arklių, vežusių vagonėlius, ir 
per., juos pateko po vagonėliais, 
kyrie ją mirtinai sutrynė.

^įsišnekus sfi či^oii^is Visr 
k&'tina *vėž$jų; ;.

Žiauriai sumušė žmoną
VI. 29 
Fridri- 
plentu

JONIŠKIS. — Š. m. 
d. plente, prie kapinių 
kas Dominas vaikščiojo 
su savo meiluže, su kuria gy
veno, o žmoną buvo pametęs, 
žmona šoko persekioti jo mei
lužę, o Dominas šėlstančią žmo
ną puolė ir akmeniu sukruvino 
galvą, sužalojamas veidą ir 
šiaip labai skaudžiai primuš- 
damas. Pasitaikę tuo metu 
plente žmonės Domino žmoną

Gal tai bus ir sveikiau.
Pasakėčioje apie vieną pada

rą sakoma, kad nors jis savo nuvedė pas daktarą.

PETROLEUM CARBON COKE ; 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTtt 9022
POCAHONTAS Mine Run
(Screened) Tonas .............
SMULKESNĖS

$7-25
$j.00

■

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOtS 
Tel. Canal 8500
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Man Gaila Kapsų
Man gaila kapsų. Man gaila 

tų gabių, nagingų kapsų! Jie 
nuskriausti. Jų sodybos lygu
mose išmėtytos, visas kalvas, 
kalnelius, ežerų ežerus dzūkai 
pasisavino, štai net gražiausią 
Šešupės galą zanavykai ntiglem* 
žė, o kapsams tik siaurututę jos 
uodegėlę paliko. Gaila!

Bet, susimildami, nemanyki
te, kad kapsas šitą Jam padary
tą skriaudą nujaučia? Ne, jisai 
išdidus, jisai Skaitosi vienas iš 
pranašingesnių, ir jei dar su 
kuo linkęs lygytis, lai gal tik su 
zanavyku, o kiti visi tik -sakuot* 
nugariai!

Toksai jau kapsas!
-^Tep, tep, bet kap tasai dzū

kas gyvena? Graži gamta, o gri
kių koše minta! Jo kuinas tik 
stumiamas į kalną ratus užvel’- 
ka! : > A

.-^Velnias jį negflėįttf.*1— įtū
žti dar plideš. liąĮ)£l&4

^-0 zanavykas?
—Zanavykas? Zanavykas ki

ta rodą, lai pinčiukas, — atkils 
jums kapsas.

—Sakyk, ar zanavykai 
kada nors tokius rugius, 
mes užauginame?

-—O kviečiai ?
—Tep, tep, kviečiai? 

molio, tai kviečiai auga, bet ko
kie pas juos gyvuliai? Žiemos 
metu karves už ttudegų kelia.

—O arkliai?
—Tep, tepi zanavykas vieton 

arklio savo motiną į ratus kin
kytų, kad‘.tik-jo arklys gerai 
atrodytų, tokia čia tvarka.

—Bet zanavykas šitaip kap
są pajuokia: Kapsijoko sktybė- 
iė šimto metų utėle!

—Tepi, tep, yra ko Jtlbktis, 
gal kada tap buvo, bet ne da
bar! Pdraliai jtios atimtų. Mtičę 
nešioja, tai tasai brudas nesi- 
laiko.

—Bet zanavykai datig vyrų į 
mokslus išleido.

—Tep, bet ar zanavykai turi 
tiek kunigų, kap mes!

—Bet Zanavykai turi dti vys
kupu !

—Tep, tep, vienas vyskupas, 
o kitas brolis Amerikoje 
kauja, tai Grigaitis!

—Bet kapsai turėjo , 
Kapsuką komunistą?

—Tep, bet niėš turime 
nigą Krupavičių! Kas žeme sa
vanorius apdalino, ar. ne jisai!

Kapsą neįtikinsi, kapsas nė- 
apsileis. Kapšas jaučiasi, kad 
Lietuvoje pirmauja! Kapsas sa
vo yertę žino, kapsas hėhusi- 
lenks ir nepasižemins!

—Tep, jei kapsai Lietuvą 
tvarkytų, tai viskas ėitų, kap 
ant ihielių!

Ir iš tikrųjų, kapsai turtingi 
Inteligentais, ir paskutiniais me
tais mažiaUšiai yra davę žmo
nių į vyriausybę. Taip lygiai, 
kdipir zanavykai mažiausiai vy
riausybėje dalyvauja.

.Kapsų, zanavykų inteligentai, 
— tai daugiausia laisvos profe-

—Tep, kapsfts vėjų negaudo ITJis savo sodą geriau vertins už 
— atkirs jums kapsas, jei jain 
šilai prikiši te.

—Tep, šioje vyriausybėje Jau 
mes turime savo atstovą, tai 
agronomą, profesorių Jurgį 
Krikščiūną, bet jis jatl pusėti
nai sužemaitėjo!

Supraskite, Jurgis Krikščiū
nas turi ūkį Žemaitijoje, kap
sui tai ne visai tihka. Jei paly
ginsime V. D. Universiteto ir Že
mės Ūkio akademijos profesū
ros pajėgas, tai patirsite, kad 
žymesnės jos kapšų ir zanavy
kų yra susipsietę žemės Ūkio

bet kokius miškus, jisai savo 
pasėlius aukščiau statys už bet 
kokius dzūkų gražiausius kal
nelius. Kapso iškastas prūdas, 
jo akyse žymiai vertingesnis už 
bet kokį gražiausią ežerą.

gamtos grožiu yra nuskriausti, 
bet kapsui viešai tai į akis ne
sakyk, visviena jo neįtikinsi!

Kapsas myli savo kraštą ir 
jam kito neįpirši!

Toksai jau kapsas!
—Vistaspats

1*111 llfc*

AKIU SPECIALISTAI

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

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

TeL kards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė*

Tel. Lafayettė 3659

sijos vyrai ir moters: daktarai, 
inžinieriai, advokatai, kariai 
specialistai. Tai yrą tos profe
sijos, kurių viršūnes pasiekti 
daugiausia reįkąlaująma piiiL 
go ir laiko. O šie Vyrai gčfi 
specialistui mažiausiai skverbia
si į vyriausybę, jie prasti poli
tikai ir gėri savo darbo specia
listai, •

Net grožio literatūroje pasku
tiniais metais mažiausiai yra 
pasireiškę kapsai ir žanaVykai, 
čia Vyrauja žemaičiai, aukštai
čiai, dzūkai. , ’

4

i

tiškieji mokslai einami.
Taigi, nors ir kapsas gamtos 

grožiu lyg ir butų nuskriaustas, 
bet jisai į visa tai labai prak
tiškai žiuri.

—Tep, Žemaitija, Dzūkija, lai 
gražios vietos, bet ar jie turi to
kias Šaunias sodybas medžiais 
hpsodytas I

Ir tikrai Kapsija ir ZanaVyki- 
ja lyg ir butų sodų kraštas, čia 
kas sodyba, tai gražutis medžių 
gojelis. Kapsas myli sodą ir juo 
rūpinasi taip lygiai, kaip ir 
kapsas myli savo lygumas.

Kapsija veik be miškų. Ir 
kapsas tuos, kurie miškuose gy
vena, sakuotnugariais vadina; 
suprask, į juos iš aukšto žiuri, 
hes kapso supratimu tas yra Daugelyj atsitikimų akys atitaiso 
vertas žmogus, kuris iš žemės I“03 be “ki“ių,„l^“os pigiau kair 
darbo minta.

Tep, tie sakuotnugariai žemę 
atvirkščiomis dirba, sukčiai, — 
piktai kalbės apie juos kapsas.

Jei busi Kapsi j oje, nepeik jo 
lygumų, nes gerą vardą prara
si. Kapsui tas brangu, ką jisai 
patsai savo rankomis sukūrė.

DR. VA1TUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

DR. STRIKOL1S
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.; Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 193*

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2248
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 1111

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
■ ' ‘ ' . J, 'DIENĄ IR naktį ■ 

17414742
v 4605*07 So. Hermitage Avė. 

4447 South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 072?

koplyčios visose
matė

Tūli Klausyklų tartų Lietuvių radi o programų Antradienio ir Šešta 
dienio vakarais 7 vak vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P, ŠALTIMIERAS.

cicili-

Vincą

ir ku-

A

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenjie 

Telefonas * Republic 7868

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

2460 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7380.
VsiTtnj telefonas Brunsvick <597

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
C6r. Damen. Hemlock 6699

Ofiso Tel. Virgmia 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Phone Yards 0781
Yards 07811

Tel. Yards 3146
VALANDOS:. Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki i)
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9

Šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST«

S. F. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Utuanica Avenue Yarda 1138
‘ • 4

.*■ . i . .v- - ■ - .......... - .

NARIAI
■ I .

Chicagos,
CicetO
Lietuviu?.
Direktorių :
Asociacijos

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califįrnia Avenue Phone Lafayette 3579

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Littianlcą Aveniie ' Phone Yards 4908

. "f— ■ . - . . ■ . / 1 ■ --*------■» ‘ ■' ‘ •' „m ,4. i A, . .

ANTHONY B. PETKUS
6834 Šoi Western Avė* t Phone Grovehill 0142
14to South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Pliene Canal 2515
SKYRIUS: 42 44 East lOSth Streel Tel. Pullman 1X7»

M u" n r iiYr.!!   A , .■„m.ii,, ,,■■ ■■■>,, . ............ .......................m m ,

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

P. J. RIDIKAS
8354 So. Hnlsted Street YARDS 1419

- - -----------------
L J. ZOLP

1648 tvest 48th Strėet
- - - -- .. - . . - . -.......................................-- ------------ ■

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

t-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisa

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

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

&

KitiLietuviaiDaktanU

Dr. Margeris
3325 So* Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office VVentvvorth <339 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
»Askvrup seredomis ir sub»tnmi»

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, U tara, ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Ketmood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Getai lietuviams žinomas per 38 
metuš k^ipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

f

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1DVVAY 2889.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Nea. nuo 10 iki 13

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

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

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

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE OT01
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1239.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Mnmn T-Tvd<> Pnrlc

Remkite M,os. kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE"

*
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AR YRA GYVYBE KITOSE PLANETOSE?
žemė paprastai yra laikoma 

visos gyvybės motina ir palai
kytoja: josios paviršius pilnas 
įvairiomis formomis trykštan
čios, už savo būvį kovojančios 
gyvybės.

Upės, ežerai, juros pripildy
tos įvairaus dydžio, kelių mili
metro šiintadalių vienaląsčių

žmogui akys, ir taip to, ko jis 
taip labai troško, niekados ne
sužinos, nusineš šį klausimą į 
žmonijos kapus.

Ar yra gyvybė už žemės ri
bų? Ar yra kur nors toks 
saulis kaip žemė? — Tai 
didieji, sau lygių neturį ir 
išsprendžiamieji klausimai.

pa-, 
yra 
ne

gyvūnėlių, pradedant mažytė- MERKURIJUS —- JAUNIAU- 
mis bakterijomis ir baigiant 
gigantiškais banginiais ir ka- 
šalotais; sausuma knibždėte 
knibžda keisčiausiais ir mar
giausiais gyviais, kurių tarpe 
randasi ir žmogus — homo sa- 
piens — gyvosios ir negyvo
sios gamtos pavergėjas ir val
dovas, vienintelis tepajėgiąs 
protauti, ieškoti naujų formų 
ir kurti sugebąs padaras.

Ilgų šimtmečių būvyje susi
kūrė jis savo istoriją, sparčiai 
žengė kultūros arena, pasista 
tydino savo malonumui ir pa
togumui milžiniškus dangorai 
žius, greitus laivus ir trauki
nius, tūkstančius galingų dau- 
giamotorių lėktuvų, bet niekad 
jis neįstengė ir vargiai be
įstengs sužinoti, ar yra tose 
naktimis žėrinčiose žvaigždėse 
kokia nors gyvybė, kokių nors 
į jį ar jo aplinką panašių pa
darų, jo draugų, o gal ir am
žinų priešų. Kas iš to, jog žmo
gus sugalvojo ir pasidirbdino 
puikius teleskopus 
tolimiems 
tirti, kas 
kai laužo 
mulėmis, 
nemiega ?

Ilgiems,
gal ir amžinai, bus

holosus 
visatos užkampiams 

iš to, jog matemati- 
galvas sausomis for- 
o filosofai naktimis

SIAS SAULĖS VAIKAS
snaudžia seni parko 
lėtai ir ritmiškai tik- 

didelis observatorijos

ilgiems amžiams, 
užvertos

Tyliai 
medžiai, 
sena 
laikrodis. Aplink tamsa, tik pro
siaurą plyšį apskritame kupo
le įpuola į vidų žvaigždžių švie
selės. Stebėkime, seno astrono
mo nurodomi, įvairius pro 
teleskopo objektyvą praslen- 
kančius tolimus dangaus kil
nus. Ir, štai, į regėjimo lauką 
įslenka mažas, grakštus, raus
vos spalvos rutuliukas, kurio 
vieną pusę skaidriai nušviečia 
saulės spinduliai, kitą gaubia 
begaliniai juoda visatos tamsa. 
Keli neaiškus migloti ruoželiai 
šviesoje dalyje — ir viskas, ką 
galima jame įžiūrėti.

Pats Merkurijus (pagal Kau
to — Laplaco teoriją) yra vė
liausiai nuo saulės masės atsi
skyrusi, greit dėl savo nedide
lio- tūrio ataušusį planeta, ma
žasis saulės vaikas. Jo skers
muo yra 24/2 kartų mažesnis 
už žemės rutulio diametrą, su
kasi apie saulę maždaug 82 mi
lijonų kilometrų nuotolyje, nu- 
skrisdamas per sekundę 48 km., 
o apie saulę apsisukdamas per 
88 dienas.

Merkurijuje gyvybė nėra ga
lima už jokią kainą. Tai palai
ko kelios tikros ir griežtos 
priežastys: pirma — dėl mažos 
savo traukos jėgos Merkurijus 
nepajėgė išlaikyti, jei ir pasta
roji kažkada buvo, atmosferos 
apsiausto; antra — baisi kai
tra vienoje pusrutulio pusėje 
(4-350° C), o speigas kitoje 
(iki —170° C) yra nepakelia
mos gyvybei sąlygos. Antroji 
priežastis priklauso nuo to, jog 
keliaudamas apie saulę Merku
rijus yra atsukęs į ją vieną 
pusę visą laiką, bet nesisuka 
apie savo ašį taip, kaip žemė. 
Apie ašį apsisuka per tą patį 
laiką, per kokį apkeliauja sau
lę, t y* per 88 dienas. Todėl 
viena jo pusė skęsta1 kaitroje, 
kurioje tirpsta švinas, o kita 
šąla...—

GRAŽIAUSIA
ŽVAIGŽDĖ

rėtis puikiai žėrinčia. ir švie-Vasarą ties pusiauju ten esti 
tik iki 4-15° C, žiemą gi tem+ 
peratura krenta iki —50°, 
—60° C. Tai' yra todėl, jog 
Marsas yra dar 60 milijonų 
kilometrų daugiau už žemę nu
tolęs nuo saulės. į- \ ,

Jo paslaptingumas davė pui
kias temas fantastinių romanų 
autoriams, kas, deja, fantazija 
ir teliko... '•
TOLIMIAUSIOS SAULĖS SI

STEMOS PLANETOS
Saturnas ir Jupiteris, dauge

lio dangaus stebėtojų nuomo
ne, yra dar kūrimosi stadijoje. 
Ten paviršius dar esąs skystas, 
nesukietčjęs. Dalis astronomų 
pasisako ir už tai, jog Saturnas 
yra visai atšąlęs kūnas, visai 
negyvenamas (ten temperatūra 
lygi —170°). ' k-

Uranas, Neptūnas ir Pluto
nas, tolimiausios saulės siste
mos planetos (jų nuotolis skai- 
•iuojamas .jau rniliją'dais kilo
metrų) yra taip t^li nutolusios 
nuo saulės, jog ji ten matoma 
tik mažo taškelio pavidale. Tuo
se seniausiuose saulės 'vaikuo
se viešpatauja du pikčiausi gy
vybės priešai, pirmas absoliuti 
tamsa, o antras despotas — 
absoliutus nulis (temperatūra, 
lygi —273°)...

Taip bent mano apie gyvy
bę kitose planetose mokslas. 
Tik trys planetos tegali turė
ti garbę auginti ir globoti gy
vybę — tai Venera, musų že
mė ir Marsas. Kitas mokslas 
išbraukė iš to sąrašo.

Kokia yra ten gyvybė, kokių 
formų, lieka paslaptis, 
.žmonės dar netaip greit 
jėgs įspėti. D.

čiančia, visai “nemirksinčia” 
didele žvaigžde. Paprasti žmo
nės vadina ją Aušrine, kartais 
ir Vakarine, bet astronomijoje 
ji vadinama Venus (liet. Vene
ra). Tai yra artimiausia žemės 
kaimynė, galinti prie jos pri
siartinti net iki 40 milijonų 
km. Jos skersmuo tėra kelio
mis dešimtimis mylių mažesnis 
už žemės skersmenį, apkeliau
ja apie saulę per 224^ dienas. 
Jos paviršius lieka astrono • 
mams mįslė, kadangi Venerą 
supa storas, pilnas garų ir de
besų atmosferos sluoksnis. Jei 
ji apie savo ašį sukasi taip 
kaip žemė, tai ten turėtų būti 
labai švelnus klimatas (visose 
dalyse apie 4-30° C), bet je’ 
sukasi daug lėčiau, tai viena 
pusė butų gana smarkiai įkai
tinta (iki 4-o0° ir daugiau), 
o kitoje temperatūra tesiektų 
—35°.

Sąlygos gvvybei pakenčiamo*: 
(pirmu atveju net puikios), ta
čiau dalis astronomų mano, 
jog ši atmosfera sudėta iš 
vybei kenksmingų dujų, 
kas nepasakys, jog jos ten 
Ii vaidinti tokį vaidmenį,
kj deguonis vaidina žemėje? 
Vis dėlto ji lieka planeta, tu
rinti daugiausia galimybės bū
ti apgyventa.
SLĖPININGASIS MARSAS — 

TIESA AR FANTAZIJA?

gy- 
Bet 
ga- 
ko-

jau antroje XIX amž. pusė
je Marsas ėmė sukti moksli
ninkams galvas. Schiaparellis 
manė matąs dar nematytus 
tinklus, gražiai geometriškomis 
kreivėmis išvadžiotą Marso pa
viršių. Jo manymu, tai turį bū
ti milžiniški, kelių dešimtų km. 
pločio kanalai vandeniui —* ak- 
vaduktai. Ilgainiui kanalai da
vėsi “suskaldomi”. Pasirodo, 
jog kaipo apie tokius ir kalbos 
negali būti, o antra vertus tai 
galėjo būti optinės klaidos, in
strumentų netobulumo kaltė. 
Pagaliau pokarinių laikų astro- 
nomai atvirai pasisakė už jo
kių kanalų rielSuvinią.

Nepaisant to, Marse aiškiai 
matomos vegetatyvinės gyvy
bės žymės: savo žiemą (o ji 
daug šaltesnė ir žvarbesnė ne
gu žemėje), Marsas praleidžia 
rudame apsiauste. Tuo laiku 
jis matomas tamsiai rusvos 
spalvos, su didokomis baltomis 
dėmėmis poliuose.- Vasarą jo 
paviršius nusidažo (daugiau 
pušiaujinės sritys) žalsva spal
va, polių miegas tirpsta, ma
žėja. Mokslininkai mano, jog 
tai yra pavasarį ir vasarą ža
liuojančių augalų augimas, plė
tojimasis. Temperatūra ten žy
miai žemesnė už žemiškąją.

kurią 
tepa- 
G.

Lietuvos Naujienos
jįk*- -
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Dėl sausrų žuvo daug
medelių

. ......... .. 1 »■

Gramailą. Kadangi velionies 
tėvas laisvų pažiūrų, tai sunaus 
palaikus, nežiūrint į kai kurių 
artimųjų priekaištus, nutarė 
laidoti be religinių apeigų, nors 
ir katalikų kapuose, nes Erž-

VARNIAI — Dėl buvusių di 
dėlių sausrų, nudžiūvo labai 
daug vaisinių, ir dekoratyvi- vilke laisvų kapų nėra. Birže 
nių medelių. Sausros mažai 
pąkėnkę senesniems mede
liams, bet šių metų pavasarį 
sodintų apie 50% nudžiūvo.

Dėl tą pat sausrų senesnius 
ir net yisąi senus vaisinius me
džius užpuolė kenkėjai, nuo 
kurią ypatingai nukentėjo vyš
nios ir slyvos, kiek mažiau 
kriaušis ir obelys. Vyšnių ir 
slyvų didesnio derliaus šiais 
metais negalima laukti.

Žiemkenčiai gražus, pievos
menkos

Ankstyvo pavasario šalčiai, 
paskui didelės sausros pievų 
žėlirną buvo visai sustabdę. 
Net ir prie upių arba šiaip 
drėgnose vietose esančios pie-

priežasčių prastai atrodo 
vasarojus, bet žiemkenčiai 
veik visur gana grasus.

taip skaudžiomis širdimis nete
kus brangaus sunaus dar teko 
pergyventi tokj biaurų tamsuo
lių puolimų.

Mažai moko darbinin
kams

Žalioji.
lio mėn. 21 d. palydint Vadž
girio L. E. K. dr. skyriaus dū
dų orkestro ir didelio skaičiaus 
žmogių velionis buvo nuvežtas 
kapuosna. .

Tai bus gal pirmos įspūdin
giausios Eržvilke laidotuvės, 
sukėlusios tamšiems fanati
kams didžiausį pagiežos neapy
kantos jausmą. Kadangi buvo 
turgaus diena, tai į kapus nu
sekė veik visi jame buvę žmo 
nės.

VILKAVIŠKIS.
Žaliosios apylinkėje yra nema
ža didesniųjų ūkių. Vasaros 
darbams prie runkelių arba prie 
kitokių darbų samdomi darbi
ninkai. Ūkininkai yra susitarę 
daugiau nemokėti, kaipo po 
l;50 — 2 litus dienai, tuo tar
pu kai mažesnieji ūkininkai 
samdo darbininkus ir moka nuo 
3 iki 5 litų dienai. Man neaiš- 
<u, kodėl tas mažas ūkininkė
lis gali mokėti 5 litus, o turįs 
50—83 ha moka tik 1,50 Lt.

Deja, tų imponuojančių laido
tuvių proga fanatikai pasiro.’i 
visu savo tamsumu ir nekultū
ringumu. Jie kapų rimtį taip 
sudrumstė, kad Eržvilkas to 
ilgai nepamirš. Kokiais išsireiš-

l)atjkimais tamsuoliai kapuose gar- 
ir ’ 

be-
šiai pradėjo plūsti laisvama
nius, tai čia negalima rašyti.

Pagaliau jie tiek įsikarščia
vo, kad pradėjo mėtyti žaliais 
kiaušiniais ir grumstais ir ka
puose pasidarė tikras jomar- 
kas. Tik dėka laidotuvininkų ir 
laisvamanių kultūringai ir pro- 

TAURAGĖ.—Eržvilkas, GarŠ-, tingai laikysena buvo išvengta 
vilų k. Birželio mėn. 18 d. žiau- peštynių. Tenka labai apgailes- 
ri mirtis išplėšė iš gyvųjų tar- tauti tokį tikinčiųjų nekultu- 
po jauną, vos 14 m. gabų ir Tingumą bei netolerantiškumą, 
daug žadantį gimnazistą K. Gaila velionies tėvų, kuriems

Tikinčiųjų barbarišku
mas

COAi.r J M

EGG $6.00
NUT ...  $6.00 •
BIG LUMP _________ $6.00 ’
MINE RUN __ ______  $5.75
SCREENINGS .... .... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IK NAKTJ Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

A

Victor Bagdonas
LOCAL & T/ONG DTSTANCF 

MOVING
Perkraustom forničius. nianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. TAROS 3408$3,500,000.00

$250,000.00
Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas
Dabar mokam 3'/2 % už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m t.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATĮON 

OF CHICAGO

Užteršė Kulpės upę

MADOS

iš Stoties

(po saulėlyd-

A. A. 4183.

DANGAUS 
VENERA

Dažnai tenka
žiu arba prieš saulėtekius) gė-

Graži vasarinė 
suknelė. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48.

m

K

1

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
Vardas.

Adresas(Vardas ir pavardl)
Miestas

Valstija

gPATTERN BOOK

r m n r n_

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., 
Chicago, I1L

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MARYSVILLE, Ohio. — Velma West ir Eilėn Ri- 

chards, kurios vėl gabenamos į kalėjimą. Prieš kelioli- 
ką dienų jos buvo pabėgusios iŠ to kalėjimo.

ŠIAULIAI. — Ūkininkai nu
siskundžia, kad Šiaulių “Mais
tas” į Kulpės upę ’ suleidžia ne
švarumus, kuriais užteršė upę 
net per kelis kilometrus nuo 
Šiaulių. Dėl t</ upėje išnykti.- 
sios žuvys, kurįij r apksčiaųi ne- ; 
maža būdavę. Taip’ pat ir mau- J 
dytis upė pasidariusi nebetin
kama. Ūkininkai pradėj o rink- Į 
ti parašus skundui atitinka
moms įstaigoms.

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVICH, Eres.

O;'

ŽIŪRĖK!

Sophie

Barčus

RYTINE RADI0 
VALANDA

Garsinkitės ;‘N-nose”

PAVASARINIŲ
MADŲ

N ori n t gauti vieną ar dai
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę 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, Dl.

NAUJIENOS Patiem Depi.

atahprtl maa pavyzdį No

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS 
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINĄM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

_ BETO kiekvieno indėlis yra 
” apdrausta iki $5000.00 - - - -

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

NAUJIENŲ SPULKA g
1739 So. Raistelį Street Tel. CANal 8500 į

, Atdara kasdien nuo 8 V. iki 8 v. x f
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NAUJIENOS
The tithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News PUb. Čo., Iric.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year uutside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

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

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams .............................. .
Pusei metų **...*.......
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija .................

Savaitei ......
Mėnesiui ................ »....

$8.00
4.00
2.00

■ 1*50 
.75

Apžvalgą ite SirM Lietuvoje

Naujienos eina kasdien, išski
riant sektnadienitis. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

3č 
18c 
75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagbj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams .........*.......*....... *..***..*. $5.00
Pusei metų ...**.....................  . 2.75
Trims mėnėsiaięš .................... 1.50
Dviem mėnesiams »*...»«»*..*.**•. 1.00
Vienam mėnesiui ...................... 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: 
Metams ............................... $8.00
Pusei metų ....... ......*.............. 3-®®
Trims mėnesiams .................2.50
Pinigus teikia siųsti pašto Mohey 

Orderiu kartu su užsakymu*

DAttBO PARTIJA VĖL 
LAIMĖJO

Hatch’o bilių priėmus

Papildomuose rinkimuose į 
Britanijos parlamentą, Brecon 
distrikte (Wales’e)> užvakar vėl 
laimėjo Darbo Partija. Jos kan
didatas sumušė valdžios kandi
datą daugiau nei 2,000 balsų 
dauguma.

Darbo Partijos atstovas, Ar- 
thur Greenwood, savo kalboje 
parlamente tą faktą nurodė, 
kaipo dar vieną įrodymą, kad 
žmOtleš neturi pasitikėjimo 
ChamberlainO kabinetui.

Rudenį įvyks Lietuvoje savivaldybių rinkimai. — Jauni
mo sąjunga busianti legalizuota. Tėvynės Sąjun
ga. — Juros savaitė. — Įdomios atostogos. — Len
kai organizuojasi*

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
*'« - 1 1 v. ---- .

šiuo metu eina dideli nesklan
dumai.

Prezidentas pasirašė Hatch’o bilių, kuris tokiu budu 
patapo įstatymu. Juo draudžiama federalinės valdžios 
tarnautojams dalyvauti politikoje, žadėti darbą arba ki
tokį kongreso aktu įsteigtą atlyginimą už to arba kito 
kandidato rėmimą arba grasinti darbo atėmimu tiems, 
kurie atsisako remti kokį nors kandidatą.

Šituo įstatymu, gal būt, bus sumažinta partijų įtaka 
į federalinės valdžios tarnautojus. Tai žingsnis prie civi
linės tarnybos išplėtimo valdžios įstaigose.

Bet miestų ir valstijų politikoje viskas palieka, kaip 
buvo iki šiol. Miestų ir šteitii valdžių tarnautojai ir to
liau turės už savo “džabus” tarnauti toms partijoms, ku
rios jiems parūpina vietas. Kadangi federaliniai tarnau
tojai bus suvaržyti, tai “politika” miestų ir valstijų val
džiose pasidarys dar svarbesnis veiksnys, negu iki šiol.

* Amerikoje politinės partijos Viso krašto maštabe yra 
mažai sucementuotos. Nacionalinės konvencijos įvyksta 
tiktai vieną kartą per ketverius metus, kai reikia nomi
nuoti kandidatus į prezidentus ir vice-prezidentus. O 
šiaip visą laiką veikia tiktai vietinės partijų organizaci
jos. Yra ne viena demokratų partija, bet faktinai 48 par
tijos, gyvuojančios 48-se valstijose. Taip pat ir su repu- 
blikonais, ir su kitomis partijomis.

Hatch’o įstatymas tą partijų decentralizaciją, vei
kiausia, dar labiau padidins.

KAIP EARL BROWDER 
PATEKO ( KOMUNIS

TŲ “FIURERIUS”

Lewis’o pasikarščiavimas
> ,T
i -Ji • 1 - * -• - ..., •.« i• ‘ .... - . f : ■»*»,«>*■ *« 1 I

Industrinės Organižacf(CM* CCV'pre- 
zidentas, John L. Lewis, pasikarščiavo* duodamas paro
dymus J. V. kongreso darbo komitetui, ir apibudino J. 
V. vice-prezidentą Gamerį, kaip “pokerį lošiantį, degti
nę geriantį, piktą senį.”

Jack Garner iš Texas valstijos yra Naujosios Daly
bos priešas. Sako, kad jisai yra sukurstęs ne vieną ata
ką kongrese prieš Roose velto administracijos sumany
mus. Paprastai J. V. vice-prezidehtai į politiką nesikiš
davo, o juo labiau neidavo prieš vyriausiąjį valdžios gal
vą. Vice-prezidentas Garner šitos taisyklės nesilaikė, —• 
jeigu galima tikėti spaudos pranešimais apie jo pasita
rimus su administracijos priešais ir jo agitaciją prieš 
Naująją Dalybą.

Bet vistiek yra labai abejotina, ar Lewis pasielgė iš
mintingai, viešame liudyme prikišdamas jam “pokerį” ir 
“degtinę”. Amerikos publika nėra davatkų ir blaivinin
ką garbintoja, nežiūrint to, kad čia' per dešimtį metų 
viešpatavo prohibicija. Daugelio žmonių akyse, toks Gar* 
nerio apibudinimas greičiau jį išreklamavo, negu diskre
ditavo.

O pavadindamas Garnerį “piktu seniu”, John L* Le* 
wis parodė, kad jisai pats nesuvaldo savo piktumo. Kai
po asmuo, Garneris, tur būt, nėra nei blogesnis, nei pik
tesnis už vidutinišką politikierių tipą Washingtone. Rei
kėjo kritikuoti jo politiką, o ne užgaulioti jo asmenį.

Akivaizdoje to iškelto aikštėn 
fakto, kad Amerikos komunis
tų vado, Earl’o Browder’o, se
suo, Miss Margaret Browder, ir 
pirmoji jo žmona, Katherinc 
Rarrlšoii (“Kitty Harris”), tar
nauja Stalino žvalgyboje, yra į- 
dohiu paklausyti, ką rašo sa
vaitraštyje “The New Leader” 
Stephen Naft apie ,Bfowder’o 
patekimą į Komunistų Partijos 
generalinio sekretoriaus vietą.

Paminėtame New Vorko so
cialistų savaitraštyje Stephen 
Naft, kuris per 9 metus buvo 
sovietų telegramų agentūros 
“Tass*’ atstovas Lotynų Ameri
kos šalinis, o dabar bendradar
biauja visoje eilėje pažangių 
Amerikos laikraščių ir žurnalų, 
pastatė komunistams “100 klau^ 
simų”. Vienas tų klausimų (21* 
is, atspausdintas liepos 29 d. 
numeryje) skamba talpi

“Kodėl Earl Browder pa
sakė McNaboeiKomitetui, kad 
‘įsakymai iš Maskvos butų iš*, 
mesti į gurbą*, jfeigti jisai pats 
buvo 1928 metais paskirtas 
Jungtinių Vaisi! jį Komunis
tų Partijos,' sekretorium, so* 
vietų įsakymu — po to, kai 
Amerikos partijos nariai mil* 
žiniška balsų dauguma buvo 
pasisakę už Jay LOVCstone’o 
perrinkimą, panašiai kaip 
kad 1924 m. Lovestone’as bu
vo paskirtas vietoje Foste-

Vadinusį Earl Browder ne
buvo Į komunistų partijos se
kretorius išrinktas* Jisai buvo 
paskirtas Maskvos' įsakymu, 
nors partijos nariai buvo išrin
kę visai kitą žmogų*

Krivitskio iškelti aikštėn fak
tai (savaitraštyje “The Satur-
day Evening Post*’, rugp. 5 d. tas yra neteisėtas net pagal Ul- 
1939 m*) apie Bfowder’o šeimos maniso 
“tarnybinius” ryšius su sovietų mus”.

Bedarbių vaikai badauja
Sumažinus išlaidas bedarbių šelpimo reikalams, be

darbiai ir jų šeimos pradėjo gauti nepakankamai maisto, 
šelpimo administracijos tarnautojai Chicagoje sako, kad 
bedarbių vaikai jau kenčia badą.

Šeimų aptarnavimo direktorius šiame mieste* Mrs. 
Clara. Paul Paige nurodo, kad iš įvairių distriktų ateina 
žinios apie maisto trukumą pašalpą gaunančiose šeimose..

“Padėtis nepakenčiama”, sako Mrs. Paige. “Aš 
neišmanau, kaip mes galėsime toliau Verstis, kai biu
džetas tapo sumažintas iki 65 nuošimčių.”
Buvę sunku bedarbių šeimas pavalgydyti net ir tuo

met, kai biudžetas nebuvo apkarpytas.
Šeimai iš 7 žmonių pirmiau buvo skiriama $64.98 

per mėnesį. Iš tos sumos buvo suvartojama $48.38 mais
tui. 0 dabar tokia šeima gauna viso $42.23, t. y. $6.10 
mažiau, negu reikia vien tiktai maistui!

Tokios pasėkos tos “ekonomijoj”, kurią pradėjo vy
kinti kongresas Washingtone.

Iš patikimų šaltinių teko pa
tirti, kad šį rudenį, spalių mė
nesį, Įvyksią Lietuvoje savival
dybių rinkimai. Iš tautininkų 
tarpo aukšti valstybės pareigū
nai tokių rinkimų visai nenorė
jo daryti* Mat, pereitieji savi
valdybių rinkimai buvo atlikti 
policijinėmis priemonėmis ir jų 
tarybos veik išimtinai sudary
tos iš tautininkų, arba jiems 
palankių žmonių. Tuo budu ir 
savivaldybių atsakingi pareigū
nai paskirti tik iš tautininkų. 
Nors ir $avivaldybių rinkimų į- 
statymas taip ' sudarytas, kad 
rinkimuose gali dalyvauti tik tie 
asmens, kurie i turi turtą, moka 
valstybės ir savivaldybės mo
kesčius, o taip pat savivaldybių 
ir valstybes tarnautojai.

Tuo metu, kai tasai įstaty
mas buvo išleistas, tai dar ne
veikė taip vadinamas darbo pa
jamų mokesčių įstatymas. Da
bar pagal tą įstatymą visi, kas 
turi tik darbą, moka valstybes 
mokesčius, tuo budU ir rinkikų 
skaičius žymiai padidėjo. Rin
kimuose visi darbininkai, turį 
darbą, taip pat dabar jau gali 
dalyvauti, nes ir jie moka Vals
tybės mokesčius.

Jei dabar rinkimai į savival
dybes įvyks, tai reikia spėlioti, 
kad policija jau laikysis nuoša
liau ir tuo budu rinkimų daly
viai galės aiškiau savo visuo
meninį ir politinį veidą paro
dyti. Veik visai netenka abejoti, 
kad tautininkai šiuose rinki
muose pralaimės, ir tuo pačiu 
praras tas pozicijas, kurias da
bar dar turi savivaldybėse.

Be to, ir?’ tautininkų tarpe
'r .. "

žvalgyba leidžia suprasti, kodėl 
Maskva davė tokį įsakymą.

RYGOJE SUIMTAS K.
LORENZ

Rygoje policija neseniai suė
mė žymų Latvijos socialdemo-

jos iždininką ir seimo atstovą, 
K. Lorenzą. Apie tai praneša 
Paryžiaus laikraštis “Soc. Vesl- 
nik”.

Suimtąjam neįteikta jokių 
apkaltinimų, taip kad jo ureš-

Tautininkai vyriausybėje pra
radę didesnį atsparumą finansi
niai pasiliko labai nepajėgus J 
nes jau nbturi iš vyriausybės 
visokių pašalpų, tai jų sąjunga 
atsidūrė sunkioje finansinėje 
padėtyje. Tautininkų vadai no
rėdami savo sąjungos finansus 
sustiprinti kreipėsi į savo na
rius, kad jie apsidėtų tam tik
ru mokesčiu. Tasai mokestis la
bai sunkiai renkamas, nes at
sirado tautininkų grupe, pasi
vadinusi reformatoriais, kurie 
raštu kreipėsi į savo narius ir 
siūlo šio mokesčio visai nemo
kėti, nes esą sąjungos vadovy
bė nemokanti finansiniai tvar
kytis, tai nesą reikalo tasai mo
kestis mokėti.

O be to, kadangi tautininkai 
daugiausia sUvferbuoti iš valdi
ninkų, tai, aišku, dalis šių val
dininkų šiuo melu karjeros su
metimais nenorės aktingai sa
vivaldybių rinkimuose dalyvau
ti.

Veik neabejotinai tenka tvir
tinti, kad tuos savivaldybių rin
kimus provincijoj laimės krikš
čionys demokratai ir liaudinin
kai. Didesniuose miestuose, —j 
tenai, kur pavyks savo kandi-į 
dalus išstatyli, socialdemokra
tai į savivaldybių tarybas pra
ves ir savo keletą atstovų.

Dalykas yra tas, kad nevei
kiant jokiai darbininkų organi
zacijai socialdemokratams bus 
žymiai sunkiau savus kondida- 
tus išstatyti.

Krikščionys demokratai vis 
dėlto turi savo keletą legalių 
organizacij ų; « kaip pavasariniu^ 
kų sąjunga, katalikų veikimo 
centrą ir panašiai.

Liaudininkai per įvairias že
mės ūkio organizacijas taip pat 
galės savo kandidatus lengviau 
išstatyti.

Jei savivaldybių rinkimai tik
rai bus, tai Lietuvos gyvenime 
įvyks dar žymesnių atmainų.

Kitaip tarus, diktatūros liku
čiai dar žymiau bus naikinami. 
Todėl į busiamus savivaldybių 
rinkimus tenka žiūrėti, kaipo į 
vieną žymesnį veiksnį, kuris 
Lietuvos demokratiją žymiai 
sustiprins ir ją labiau suburs.

leista legalizuotis. Tautininkų 
buvusi vyriausybė uždarė visas 
politines organizacijas ir tame 
skaičiuje jaunimo sąjungą. Vi
sų politinių organizacijų turtai 
buvo konfiskuoti, taip lygiai Ir 
jaunimo sąjungos turtai buvo 
likviduoti. To turto dalis buvo 
perduota tautininką jaunalie
tuviams.

į Kad tasai turtas dabar butų 
gražintas, rodos, niekas tokių 

| pretenzijų net nekelia, tai daro
ma dėl “šventos” ramybes.

Kiek tenka patirti, rodos, 
principiniai jau yra duotas su
tikimas jaunimo sąjungą atgai
vinti. Bet galutinai visi tie klau
simai bus sprendžiami tik ru
denio metu, mat, dabar tuščias 
politikos sezonas — visi atosto- 

I gauja.

Kenosha, Wis
Klaidos atitaisymai

Liepos 20 ir 21 dienomis 
“Naujienose” tilpo korespon*- 
dencija iš Kenoshos, kurioje 
buvo suminėti nckuric asme
nys dalyvavę piknike ir tarp 
jų buvo parašyta, kad pikni
ke dalyvavo Zufkai iš 
waukee, turėjo būti 
Taigi Šiuomi atitaisau 
maolnią klaidą.

S. Mil-
Y arkai. 
šią tie-

Iš Lietuvos

Visi gerai žinote, kad savo 
laiku Lietuvoje labai plačiai 
veikė Vilniui Vaduoti<Sąjunga. 
Lenkijai tos sąjungos veikimas 
labai nepatiko ir priverstinai 
prispyrus Lietuvą su Lenkija 
sumegsti diplomatinius santy
kius šioji sąjunga buvo parei
kalauta likviduoti. Buvusi tau
tininkų vyriausybė Lenkijai pa
sižadėjo tą sąjungą uždaryti ir 
savo pažadus tesėjo.

Taip pat savo laiku pradėjo 
veikti taip vadinama vakarų są
junga. Šios sąjungos vyriausias 
tikslas buvo daugiau kreipti dė
mesio į vakarus, tai yra padėti 
stiprėti Klaipėdos lietuviams ir 
siekti ryšių su anoje pusėje Ne
muno gyvenančiais lietuviais. 
Vokietijos vyriausybė labai ne
palankiai į los sąjungos veiki
mą žiurėjo ir ilgainiui toji są
junga Vokietijos vyriausybės 
spiriama nustojo veikusi.

Dabar Lietuvoje įkurta taip 
vadinama Tėvynės Sąjunga, 
šią sąjungą susimetė visi buvu
sieji Vilniui Vaduoti ir Vakari 
sąjungos veikėjai. Tai tenka da
ryti išvadą, kad naujai įkurtoji 
sąjunga kaip ir pavaduos se
niau abidvi veikusias sąjungas. 
Tėvynės Sąjungos tikslas — ug
dyti ir stiprinti lietuvių tautinę 
sąmonę ir laisvės branginimą. 
Kelti kulturinį lietuvių lygį* 
skatinti lietuvišką pažangą ir 
dvasios atsparumą.

Šioji sąjunga pasiryžusi labai 
plačiai išvystyti savo veiklą vi
soje Lietuvoje steigiant jos sky
rius ir skatinti visus į tą sąjun
gą stoti nariais. Šioje sąjungoje 
aktingai dalyvauti, matyti, pa
siryžo liaudininkai, krikščionys 
demokratai ir tautininkai.

Reikia laukti, kad sąjunga 
tikrai plačiai veiks visoje* Lie
tuvoje.

Šienapiutė
KRETINGA. — Štai jau ir 

šienapiutė — pirmojo šių me
tų derliaus nuėmimo darbyme- 
tė. Žemaitijos laukuose, pievo
se ir laukuose suskambėjo plie
no dalgeliai tvirtų, raumenin
gų žemaičių bernelių rankose. 
O sesės žemaitės — grėbėjėlės 
paskui su naujais baltakočiais 
grėbleliais išėjo grėbti kvepian
čio šienelio.

Kai rausvi saulėlydžiai nuda
žo vakarų padangę, saulutė nu
gula nakties patalan ir žioge
liai taip melankoliškai čirena, 
rasotomis pievomis pakluonė
mis į kaimą — tyliai snaud
žiantį kaimą, grįžta kunu pa
vargę, tačiau siela kupini ener
gijos žemaičiai-dalgių broliai ir 
sesės grėbėjėlės.

Šiemet žemaičiui ūkininkui 
šienapiutė nedžiuginanti, nes 
tos pradalgėlės tokios plonytės. 
Kiek geresnis pašarų derlius 
drėgnesnėse pievose ir paupiuo
se. Dobilai, kur sausesnėse vie
tose, tiesiog išnykę, kaip žemai- 
veečiai sako: — “varlee lyg pa- 
pelvee”. Apie Kretingą šiemet 

. nors kiek didesnio lietaus nėra 
buvę. Todėl ir nėra ko stebė
tis, kad dobilų plotai tokie

• menki.

Audros nuostoliai
MAŽEIKIAL — Jau paaiš

kėjo, kad birželio 18 d. praūžu 
si per Mažeikių valsčių audra 
visiškai sugriovė 25 pastatus, 
kurių vertė siekia per Lt 30, 
000. Audros paliestų pasėlių 
plotas siekia tik apie 8 ha, kur 
pasėlių sunaikinta nuo 40 iki 
80%. Medžių sodybose išversta 
apie 600. Vieno Urvikių k. ūki
ninko Sodyboje išversta bei nu
laužyta per 120 medžių. Greti
muose 
rytieji 
mk

valsčiuose audros pada-
nuostoliai tebeaiškina-

Griauna senus pastatus
vyriausybes

Liaudininkų įtakingesni as
mens deda labai daug pastangų, 
kad jų jaunimo sąjungai butų

šių melų rugpjūčio mėn, 7— 
15 ruošiama visoje Lietuvoje 
taip vadinama Juros savaitė.

(Bus daugiau)

V 1 » Naujienų-Acme Radiophoto
CLEVELAND, O* — Septyni policininkai ir 35 kiti asmenys liko sužeisti policijos susirėmime su pi- 

kietininkais prie Fisher Body dirbtuvės.

MAŽEIKIAI. — Miesto vidu
ry griaunami seni mediniai pa
statai, o jų vieton statomi nau
ji nedegamos medžiagos pasta
tai.

Susisiekimo nelaimės
MAŽEIKIAI.—Mažeikių gyv. 

3ušmanas, smarkiai Važiuoda
mas motociklu, užvažiavęs ant 
/ienos moteriškės ją gerokai 
sužeidė, pats persi versdama s 
griovin smarkiai susižalojo sau 
galvą ir ranką.

— Dvi mažeikiškes automo
biliu norėjo nuvykti Sedon. 
Prieš pat miestelį šoferiui su
sidūrus su keliu važiavusioms 
dviem moteriškėm jos buvo a> 
verstos ir gerokai sužalotos, o 
jų arklys užmuštas. Važiavu
sios mašinoje taip pat buvo su
žalotos.

Atkaklus darbdavys
Joniškio akc»- 

Miltai” vedėjas A. Na*
ŠIAULIAI, 

b-vės 
runskis pirmą kartą buvo nu
baustas už viršvalandžius 50 
Lt bauda, antrą kartą — 500 
Lt, tačiau ir tai nepadėjo. Da
bar inspekcija iškėlė jam tre
čią bylą teisme* nes ir vėl nu
statyta* kad darbininkai ver
čiami dirbti viršvalandžius.
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Naujieuii Konlesto Eiga
(Per dvi savaites reguliario 
Kontesto Skyriaus nebus, bet 
kontestantų raštai tilps kart

kartėmis.)
(Tęsinys iš praeitos savaites)

Stepono Narkio Rė
mėjai “Naujienų” 
Konteste

Stanley ir Ona Machulis, 7028 
So. Maplewood Avė., žymus 
golfo lošėjai, kurie savo laiku 
pasižymėjo, priklauso prie Lie
tuvių Golfininkų S-gos, su ma
lonumu atsinaujino “N-nas” ir 
padarė pareiškimų, kad mėgsta 
jas skaityti. Malonus ir drau
giški žmonės.

B B »
Antanas ir Monika Kliknai, 

4239 So. Washtenaw Avė., se
ni naujieniečiai. Monika serga 
jau 9-nios savaitės, bet eina 
geryn. Jie išauklėjo gražių ir 
mandagių dukrelę Violet, kuri

Lietuvis Plumberis
— LAlSUUOtaš —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TĄVERNS, 

ĮRENGIA 3TOKERIUS

JOHN YERKES
1422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rež. Republic 5688

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

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

streamline auto metal 
WORKS

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

^aviniukai A. PJKIE^L,t J. ZAKIS

apsivedė su Mr. Jess ir dabar 
sykiu gyvena su tėvais.

B B B

Vincas Vaitkevičius, 4354 
So. Mozart St., užlaiko barzda- 
skutyklų. Jis yra Keistučio 
kliubo ir Chicagos Lietuvių 
Dr-jos narys. Visokiais budais 
remia progresyvį judėjimų, to
dėl yra vertas visuomeninės 
paramos. Naujieniečiai nepa
mirškite jo.

b B d

Jonas H. Savickas yra da
lininkas Bevel Granite Co., 
kampas 119th ir Kedzie Avė., 
tel. Gedarcrest 4718. Reziden
cijos telefonas Republic 9012. 
Ši firma parūpins jums pa
minklus, mausolejus ir suteiks 
jums patarnavimus, kurie lie
čia jų įstaigos šakų.

B B $
Bill ir Ona Popeli, 4756 So. 

Western Avė., nusipirko namų 
ir atidarė moderniškų taverna. 
Praeitų šeštadienj, liepos 29 4ų 
d., turėjo gražių Onos varda
dienio parę. Susirinko daug 
draugų ir pažįstamų, ir links
mai praleido laikų. Tarp sve
čiu matėsi ir Paul Shaltimie- 
ras su savo Radio grupe.

B B B
Vincas ir Ona švirmickai, 

7202 So. Fairfield Avė., pra
eita sekmadienį, liepos 30-tą d., 
surengė šaunių gimtadienio pa
rę savo sunui Algirdui, kuriam 
sukako 10 metų amžiaus. Apart 
to tapo pagerbta ir pati dr-gė 
Ona švirmickienė, jos gimta
dienio proga. Dalyvavo daug 
svečių, kuriuos drg. švirmic
kai gražiai pavaišino.

Visi išsiskirstėme geriausioj 
nuotaikoj, linkėdami drg. švir- 
mickiams daug laimės jų gy
venime.

— Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė., 

. . Tel. Lafayette 3974. (

NAUJIENU-ACME Telephoto
BALTIMORE, Md. — Andy Szvvedka, kurį sveikina jo oponentas Gordon 

Szwcdka, laimėjęs golfo turnamentų.

Nepamirškite, kad trokas iš
eis 8:30 vai. vakaro nuo San
daros svetainės. Kurie manote 
važiuoti su busu, tai bukite 
laiku prie vietos.

Oro biuras praneša iš anks
to, kad lietaus nebus, todėl sa
vo ambrelus galite palikti na
mie. Atvykite visi, kas gyvas, 
j birutiečių naktinį piknikų ir 
galėsite atsisveikinti su Biru- 
les choru pirma negu jis iš
vyks į Pasaulio iParodų daly
vauti Lietuvių Dienoje, Sept. 
10 d. —Kvieslys V B A.

Pasirodo, Sargai 
Nebuvo Labai Geri

“Nežinom! piktadariai” su
daužė seifų adresu 4554 Broad- 
way, ir pasivogė iš jo $590. 
Policija suskubo “piktadarių” 
ieškoti, bet sumanė patardinė- 
ti ir du sargus, kurie įstaigoj 
tuo laiku turėjo budėti.

Šiandien abu sargai yra ka
lėjime. Pasirodo, kad jie patys 
seifų sudaužė.

Suimtieji yra, Raymond 
Simpson, 22 S. Leavitt Street, 
ir Joseph Brownrigg, 27 South 
Leavitt Street.

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTR IR BLtKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus ISmokėjimal jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

Antanas Pocius 
Paruošė Naujų Liet. 
Šokių Muziką

Ruožą Lietuvių Dienai Eina 
Visu Smarkumu

ir musų Birutė, Pirmyn, Vyčių 
ir kiti chorai ir grupės, kurios 
reprezentuos chicagiečius šioje 
svarbioje šventoje, laikys savo 
“kvotimus”. Manau, nėra abe
jones, kad jie 'visi nuoširdžiai 
prisirengę ir (Irusiai pakels sa- 
vo balsus, kuomet komp. Žile
vičius duos jiems laukiamų 
ženklų.

COPR. NECOLECRAFT SERVICE, INC. 

, CUTVVORK PATTERN 2234
No. 2234 — Gražus Išsiuvinijimai staltiesei.
I*“* t* *“ — — —• "*• — •— — "* — ■■■
| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2234 '
|173» So. Halsted St, Chicago, UL I

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..._.________ '

I t
Vardas ii“ pavardė___ t...__ |

* Adresai* _________ I
1 I
i Miestas ir valstija _____________________________________________________

— I— — — 4-. — W

Kaip matyti iš 'visų lietuviš
kų laikraščių, tai visos dides
nės lietuvių kolonijos, kaip 
Jungtinėse Valstijose taip ir 
Kanadoj, rengiasi siųsti savo 
chorus, šokėjus ir nemažų da
lį publikos, dalyvauti Lietuvių 
Dienos iškilmėse Pasaulinėj 
Parodoje New Yorke.

Jau keli mėnesiai kaip po 
Ameriką važinėja iš Lietuvos 
atvykusi šokių specialistė p-lė 
M. Baronaite, ir mokina, kaip 
jaunimų, i taip., ir --suaugusius 
naujų lietuviškų šokių. Kur tik 
p-lė Baronaite lankosi, visur 
yra didelis susidomėjimas jos 
vizitu ir darbu.

Atvyksta J. Žilevičius
Tuom tarp kompozitorius 

Juozas Žilevičius, kuris yra Vy
riausia galva Lietuvių Dienos 
Dainos Programos komiteto, 
važinėja po Amerikų ir patik
rina chorus, kurie prisirengia 
dalyvauti šiose labai reikšmin
gose iškilmėse. Paskutinis pra
nešimas parodo, kad viso yra 
užsiregistravusių 70 chorų su 
virš trimis tūkstančiais daini
ninkų. Už kelių dienų ir mes 
chicagiečiai susilauksime šio 
brangaus svečio, p. Žilevičiaus,

Musų vietinis kompozitorius, 
Antanas S. Pocius, jau sutvar
ko muzikų minėtų naujųjų lie
tuviškų šokių ir du iš jų “Suk
čius” ir “Kalvelis” jau pasi
rodė liepos menesio “Muzikos 
Žinių” laidoje. Visi tie, kurie 
nori šiuos ir sekamus nume
rius įsigyti, galite padaryti tai, 
kreipdamies į ^Muzikos žinias”, 
1850 Wabansih Avė., Chicago.
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Birutieciai Kovos Su
Uodais Naktiniame 
Piknike r,

' ■ vi D
,. 'J į v

Šį šeštadienį įvyks birutie
čių naktinis piknikas Liberty 
Grove darže, Willow Springs 
(buvusiam Dambrausko ūky).

Labai gerai žinomas daly
kas, kad uodų vakarais esti 
labai daug, bet birutiečiai ma
no juos visus nubaidyti su sa
vo dainų balsais. Tas jiems 
bus lengva padaryti, nes visi, 
kas gyvas, žada būti. Be to, 
tas naktinis piknikas bus svar
bus ir tuo, kad tai bus prisi
rengimas prie IPasaulio' Paro-

dos Lietuviu Dienai New Yor
ke. Kurie atsilankys į piknikų, 
tie gaus progos išgirsti tas dai
nas, kurios bus dainuojamos 
Lietuvių Dienoje Pasaulio Pa
rodoje. Naktinis piknikas 
įvyks šeštadienį, rugpiučio 5 
dienų, o 'kompozitorius ir ge- 
neralis dirigentas p. Žilevičius 
bus pas Birutę sekamų pirma
dienį, rugpiučio 7 d. Jis dabar 
lankosi Chicagoje patikrinti 
visus chorus, kurie dalyvaus 
Lietuvių Dienoje Pasaulio Pa
rodoje.

Nepamirškite, kad Birutės 
choras yra vertas dideles pa
ramos, nes jis daug gerų ope
rų ir operečių yra suvaidinęs 
chicagiečiams. Taipgi jų vedė
jas p. Byanskas yra labai pa
sišventęs muzikos meno kultū
rai. BirutieČiai dalyvaus Lie
tuviu Dięnoje New,,Yorko.Pa- 
šaulio Parodoje, todėl jiems 
yra reikalinga parama kelio
nės išlaidoms padengti.

Birutiečių draugingumas vi
suomet yra tikrai lietuviškas. 
Jie šį kartų jus gerai priims ir 
gerai pavaišins su savo skam
biomis dainomis ir ypatingais 
žaislais. Bus visokių pramogų, 
kurios padarys tų naktinį pik
nikų įdomesniu, negu jus ma- 
(ote dienomis. Tie uodai lai 
jumis nenugąsdina, nes žmo
nės juos po vienų išgaudys ir j 
jokių uodų tame darže dau
giau nebus.

Traukinys Sunkiai 
Sužeidė Jaunuoli

Prie Monroe gatvės kryžke- 
lio Illinois Central traukinys 
užgavo ir sunkiai sužeidė 23 
metų jaunuolį Joseph Klestik, 
•nuo 2234 West 21st Street. Ji
sai buvo paguldytas apskričio 
ligoninėj.

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 Čarbon
65% coarse Štili Run ......  $7.05
Millers Creek Lump .......... $8.20
Indiana Lump Glendora .... $6.55

Tel. Virginia 1994 
JOHN OKSAS 

4405 So. Fairfield Avenue

E.xs pertas
Mechanikas

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

ir Numaievoja
“KITUR PIGIAU NEGAUSIT”

A. MIELA
Visi Darbai Garantuoti

3613 So. Halsted St.
VARDS 4834KLAUSYKIME

• • v t • . .

VAKARĄ ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RAD10
PROGRAMŲ STOTllES

NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO

L-iEHsJtž j 
•mm ocatev

PETER.PEN

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. western Avė* Phoiie Grovehill 030U

riri

TUZCT*S 
GUGUIT 

GRANOMA 
N0W VSIB

MUŠT 
sTAcrr

Gti-K/e -nusieat 
r^ANAtfrSb. Smiubns 

And 
cnucicau

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIU 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1348 West 83rd Street 

prie Loomis

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOB1LIAMS.

» APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta- 
Vernai nuo Public Liabi- 
Uties.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

• LIGONINES—
> HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už J.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

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

Ekžaminkciją Įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPFTAL 
1960 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
;CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
"Šviesomis. Darbas 
garantuotas,

420 W. 63rd SL 
Tat ENG. 5888-5BU

I
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Į MARGUMYNAI |
Kas išrado revolverį

Revolverio jaunatvė ir 
tobulėjimas

lat bruzdinčiame krašte, ku
riame tegyvena tik 200,000 eu
ropiečių.

Indijoje yra 315 įvairių tiky-

Kai kurie užsienių laikraš
čiai, rašydami apie Brownin- 
go mirtį, velionį pavadino re
volverio išradėju. Kiti užsie
nių laikraščiai pažymi, kad vi
sų išradimų istorijos labai pai
nios, revolveris to likimo taip 
pat neišvengė. Tik vienų ga
lima esą pasakyti, kad broliai 
Browning patobulino revolve
rį ir sukurė savaimą ginklo 
markę, kurios vardu (braunin
gas) vadinamas revolveris, bet 
revolverio išradėju ne vieno 
jų negalima esą laikyti.

1814 metais, žymiai anksčiau, 
nei Browningai atėjo į pasau
lį, šveicarų ginklų meisteris 
Jeanas Grobė padirbdino pis
toletą su septyniais šoviniais. 
Šoviniai buvo sudedami į su- 
kantįsį bubną, kuris po kiek
vieno šūvio pasisukdamas pri
vesdavo į vamzdį sekantį šo
vinį. Tai buvo jau tikras re
volveris, ta prasme, kaip mes 
dabar suprantame tą žodį.

Jeanas Grobė savo revolve
rį padovanojo rusų carui Al
eksandrui I-jam, tais laikais 
Europoje labai populiariam. 
Tas pirmasis revolveris tebe
laikomas SSSR ginklų muzie
juje, kartu su jo išradėjo lai
šku, kuriame imperatorius bu
vo prašomas paremti “mecha
ninių pistoletų” gamybos įmo
nes, steigimą (žodžio “revol
veris”, kilusio iš anglų “to re- 
volve” — suktis, tada dar ne
buvo). Caras dovaną priėmė 
ir parašė malonų atsakymą,, 
pridedamas prie jo brangų 
žiedą, bet įmonės finansuoti 
nepanorėjo.

Beveik tuo pačiu metu re
volverių modeliai pasirodė ir 
paryžiuje,—ar dėl to, kad ta 
idėja “skraidė ore”, ar dėl to, 
kad Grobė neišsaugojo paslap
ties. Šiaip ar taip, revolverius 
pardavinėjo, gal greičiau, kaip 
įdomybę, ne kaip rimtą gink
lą, visa eilė Paryžiaus ginkli
ninkų. Kaž koks Marietas pa
dirbdino revolveri, į kurio 
bubną tilpo 24 šoviniai.

Praktišką formą, leidusią 
gamybą pradėti pramonės ma
stu, revolveris gavo 1835 me
tais, kai amerikietis Samuelis 
Koltas, žymiai patobulinęs 
prancūzų modelius ir pašali
nęs jų svarbiausius trukumus, 
atidarė pirmąjį pasaulyje re
volverių fabriką (tais laikais 
ir gimė žodis “revolveris”, nors 
ginklą gana ilgai vadino “kol
tu”, kaip kad vėliau “mauze- 
riu” ir “brauningu”).

Inžinierius Mauzeris, kaip ir 
broliai Browningai, revolverį 
dar patobulino. Tokiu budu, 

’ sunku tiksliai nustatyti, kas 
yra tikrasis revolverio išradė
jas. Net ir šveicaras Grobė ne
galįs būti laikomas revolverio 
tėvu. Paryžiaus Cluny muzie
juje yra Liudviko XIII-jo lai
kų titnagu skeliamas šautuvas, 
kurio kai kurie prietaisai jau 
iš tolo primena tą principą, 
kuriuo vėliau ir dabar dirbdi- 
nami revolveriai.

bų.
Iš 350 milionų indų tėra tik 

penki milionai krikščionių. 
Misionierių darbas beveik vi
siškai neturi pasisekimo.

Iš 100 indų tik aštuoni te
moka skaityti ir rašyti. Joje 
yra daugiausia neraštingų žmo
nių. Tačiau šitame tamsiame 
krašte yra 350 poetų (dainių).

Paskutiniais metais Indijoje 
buvo 27 milionai našlių. Indų 
vyrai miršta labai jauni. Prieš 
dvidešimt metų tebebuvo dar 
paprotys, kad vyrui mirus naš
lė turėdavo sykiu su mirusiuo
ju sudegti lauže. Šis paprotys 
ir šiandie dar vietomis tebėra 
neišnykęs. Bet indų vadas Gan
dhi su tuo papročiu kovoja. Jis 
sako:

—Pakanka to, jei moteris 
daugiau nebeteka. Nebent vy
ras mirdamas dviejų vyrų aki
vaizdoje butų leidęs jai vėl 
tuoktis.

Kasmet miršta 2 milionų 
vaikų, o 800.000 žinduklių 
miršta per 8 dienas nuo gimi
mo. 1,200,000 žinduklių nu
miršta 2-4 savaičių amžiaus. 
Tokiai mirčiai įvykus, motina 
turi visą naktį lauke dejuoti ir 
aimanuoiti. Vaikų kūnai pa
prastai sumėtomi į upes.

Per metus miršta begimdant 
12 milijonų jaunų motinų, 12- 
15 metų amžiaus.

Iš 100 indų elgetų 70 yra mo
terys. Indijoje yra per 10 mi
lijonų elgėčių. Tos nelaimin
gosios moterys dažniausia yra 
našlės. Mat, vyrui mirus jos 
nebegali pasilikti tuose namuo
se. Pagal indų paprotį uošvė 
pati nurodo marčią, apvelka ją 
skarmalais, nukerpa plaukus, 
įduoda lazdą ir išvaro elgetau
ti.

Kaip atrodytų karas 
skaičiais

ŠTAI KAS YRA INDIJA

Pas'kutiniais metais apie In
diją labai daug rašoma, daug 
kalbama. Valstybių valdovams 
daug galvosūkio dėl jos. Ypač 
minimas indų vadas Gandhi, 
kuris šiuo momentu sunkiai 
serga. Dėl to krašto daugiausia 
rūpesčių turi anglai, kurie In
diją valdo.

Čia duodame apie Indiją 
keletą pastabų, iš kurių šis 
tas matyti, kas tai per kraštas.

Indija turi 350 milionų gy
ventojų, 68,000 policininkų ir 
kareivių (žinoma, anglų), ku- 

• rie palaiko tvarką tame nuo

NAUJIENŲ-ACME Telephotc
CHICAGO. — Naomi Anderson madų parodoje dė

vi “Alaus bačkos polkos” suknelę.
•• (

Šiandien Laidoja 
Seną Cicerietį 
Julijoną Rimdžių
Rudo veiklus draugijų narys 

ir biznierius

lėktuvus arba maždaug po 
2,500 lėktuvų per mėnesį. Iš 
viso tais metais anglai paga
minę 30,870 karo lėktuvų, o 
vokiečiai — tik apie 20,000.

Ryšium su galimo karo per
spektyvomis Prancūzijos laik
raščiai paskutiniu metu vis 
daugiau skelbia įvairių žinių 
apie busimų priešų jėgų san
tykius. Naujas Paryžiaus mė
nesinis leidinys “Les Docu- 
ments Francais” savo šio mė
nesio numeryje daug parašė 
apie karo reikmenų gamybą 
Prancūzijoje ir Anglijoje. Iš 
statistikos matyti, kad nuo 
’914 metų karo pradžios iki 
1915 metų birželio mėnesio 
anglai iš viso buvo pasigami
nę tik 902 lėktuvus, tačiau vė
liau anglų lėktuvų gamyba 
sparčiai išaugo. 1918 metais 
Anglijoje kasdien vidutiniškai' 
buvo jau pagaminama po 85

Karo pradžioje prancūzai 
turėjo tik 272 karo lėktuvus, o 
1916 metais jie fronte turėjo 
1,500 lėktuvų. 1918 metais 
prancūzai savo fronte turėjo 
3,600 lėktuvų. Per visą karą 
prancūzai numušė 2,049 vokie
čiu lėktuvus, c v

Paskutiniu melu anglai ir 
prancūzai žinių apie lėktuvų 
gamybą jau neskelbia. Vis dėl
to esama pagrindo spėti, kad 
anglai per mėnesį pasigamina 
apie tūkstantį lėktuvų, o pran
cūzai — po keletą šimtų. At- 
rodo, kad vokiečiai vis dar tu
ri lėktuvų .gamybos . rekordą, 
kurį gali sumušti tik Ameri
ka.

Įvairių kraštų specialistų 
nuomone, prigaminti lėktuvų 
yra lengviau, negu jiems pa
rengti tinkamų lakūnų ir ki
lų specialistų. Dabar, palygi
nus su Didžiojo karo, lėktu
vai yra greitesni ir komplikuo- 
tesni, tad ir jų lakūnai yra 
reikalingesni ilgesnio moky
mo ir įgudimo. įPrancuzai tei
gia, kad lėktuvų gamybos sri
tyje jie buvo atsilikę, tačiau 
Prancūzijos lakūnų kadrai bu
vo ir tebėra vieni iš geriausių 
pasaulyje.

Pavogė Smuiką, 82 
Kvortas Degtinės 
Ir Radio
Piktadariai šeimininkavo Ali

nėj Per Naktį.

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

CICERO. — Netekom gert) 
Iraugo. Negailestingoji mirtis 
nieko nepaiso, kerta kas tik 
nupuola, pasigailėjimo pas ją 
nėra.

štai mirė plačiai žinomas 
Julijonas Rimdžius, draugiš
ko budo biznio žmogus. Kele- 
'ą metų gyveno Melrose Park, 
Chicagoj Marąuette Park, il
giausia Ciceroj. Priklausė 
draugijose, buvo atviras, auk
lėjo nemažą šeimyną, stengė
si daryti geriausia kas gali
ma. Metai po metų sūnus au
go ir brendo. Bet bėda, kad 
nežinome rytojaus.

Apie metai laiko p. Rim- 
džiaus sveikata pradėjo irti ir 
nenoromis pasidavė operaci
jai. Gabus chirurgas prailgino 
gyvybę keliems mėnesiams. 
Bet pagalinus atėjo laikas pa
likti gyvuosius.

Praeitą sekmadienį po pie
tų motina su vaikučiais nuva
žiavo ligoninėn. Tai buvo pa-

Įsteigiant draugiją, narių są
statas buvo sekamas: Vytau
tas Beliajus, Elena Dambras, 
Rūta Kartanas, Birutė Kremia- 
nis, John Gelžainis ir Louis 
Jimenėz. Bet iš steigėjų beveik 
visi yra vedę, ir laimingai gy
vena. Tik per pereitus kelis 
metus dešimts porų iš draugi
jos narių eilių “nužengė prie 
altoriaus”, štai nesenai sesutės 
Stella ir Mary Staškus apsivy
lė su pusbroliais Joseph ir 
Peter Adomaitis. Visi nariai. 
Netrukus vestuvių varpai ir vėl 
žada suskambėti. Tie varpai re
tina Draugijos narių eiles, bet 
Draugija pasekmingai gyvuo
ja.

Rengs Balių.
Ši draugija turi skyrių tau

tinių šokikų, kurie yra užsipel
nę gerą vardą ir yra pripažin
ti bene žymiausia tautiškų šo
kių šokikų trupe Amerikoj, šį 
rudenį draugija rengs maska-

radinius šokius mieste, adresu 
316 N. Michigan. Apie šiuos 
šokius vėliau plačiau parašy
siu.

Draugija laiko savo susirin
kimus kiekvieną penktadienį, 
“Tautiškam Kampelyje”, 514 
E. 61st St. V. B.

NEW YORKO 
PASAULINĖS PARODOS

KELIONĖ į ABI
PUSES C 3 ACH
FARE 30 dienų laikui

VISŲ IŠLAI- $Q Eį.50 
DŲ KELIONE du
Atkreipiama specialis dėmesis į ke

leivius, vykstančius į Europą 
KREIPTIS I VIETINI KELIONĖS 

AGENTĄ
arba telefonuoti HArrison 4160 

327 South LaSalIe Street

ERIE> R ai l noA d System

Us'en !o and Advertise over
PALANDECH'S YUGOSLAV RADIO

Songs and M ašie 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Ch;cago — Har. 3006

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas;

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St. 

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

Joseph Horvath, čekas, už
laiko alinę adresu 7204 Went- 
worth avenue.

Vakar rytą atidaręs alinę biz
niui, pastebėjo, kad ji neatrodo 
taip, kaip turėtų. Ko tai tru
ko. , .’ • < *

Daug ko truko.
Alinėj nebuvo 82 kvortų deg 

tinęs;
Nebuvo radio aparato, ir ne

buvo $200 'vertės, amuikos, ku
ri priklausė Ho^vath’ų šeimy
nai per kelias įgentkartes.

Piktadariai viską iškraustė 
nakties laiku, in matyt, alinėj 
darbavosi nekliudomi per visą 
naktį, nes ir po kelis stiklus 
alaus ir degtinės ištuštino.

Dingo Išvažiavusi 
Aplankyti Gimines
Pražuvo Evanstoniečio žmona.

George J. Galainis, apdrau- 
dos agentas, gyvenantis Evan- 
stone raportavo policijai, kac 
pražuvo jo 38 metų žmona 
Louise Galainis.

Jisai pasakojo, kad užvakar 
po pietų ji išvyko į Wauconda, 
Wis., aplankyti savo gimines ir 
pasilsėti, bet kelyj pražuvo.

Galainiai gyvena adresu 815 
į Steward avenue, Evanstone.

skutinis pasimatymas. Ligo
nis silpnas, bet su pilna sąmo
ne. Sako: “Motin, aš baigiu 
gęsti. Žiūrėk vaikus, viską pa
lieku tau.” Kreipėsi prie sū
naus: “Sūnau, tu užimi mano 
vietą, klausyk motinos. Atsi
prašykite mano draugų, jeigu 
kam prasikaltau.” Tuos žo
džius taręs užgeso amžinai.

Motina su vaikais ašaras ap
sišluostė, lyg iš miego pabudo, 
nenorėjo tikėti, jog jų myli
mas tėvas apleido juos. Reikia 
rūpintis laidotuvėmis. Atsi
kreipia prie laidotuvių direk
toriaus C. Sirevičiaus. Kaip tė
vas, taip ir sūnūs Sirevičiai 
supranta savo pareigas ir liūd
noj valandoj prielankiai pa
tarnauja.

Laidotuvės šiandien, penk
tadienio rytą. Dalyvauja 
Draugystė Lietuvos Kareivių 
ir Raudonos Rožės Kliubas. 
Velionis buvo ilgametis tų 
draugijų narys. Visi sako: 
“Gaila, netekom gero draugo”. 
Varde visų draugijų aš sakau: 
tebūnie Tau lengva šios šalies 
žemelė, o našlei p. Rimdžiu- 
vienei reiškiu gilią užuojautą. 
Nenusimink, turėk tvirtą vilt 
ir tarpe žmonių nežūsi.
Šįvakar svarbus^ R. R. Klubo 

susirinkimas

Shady Tree Inn daržo savininkas rengia

PIKNIKĄ
NEDEGIOJ, RUGPIUČIO-AUGUST 6 D.

1 vai. po pietų
Kviečia visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti. Bus 

gera muzika ir skanus užkandžiai veltui. Užkviečia visus
JUOZAS SPAITIS.

SHADY TREE INN
89th ir Archer Avenue, Willow Springs, Illinois 

Skersai Oh Henry Park

Žemos Hainos
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS PREKĖS 

Pirk “Midwest Stores” ir Sutaupyk daugiau ;

Išpardavimas penkt. ir šešt. Rugp. 4 ir 5 d.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
DELREY, III. — Pašautas banditas, kuris su savo bičiuliais bandė apiplėšti 

Illinois Central traukinį. Tuo traukiniu buvo vežama $75,00Č valdžios pinigų. 
Plėšimas nepasisekė, bet kiti banditai pabėgo.

Raudonos Rožės Kliubo 
svarbus mėnesinis susirinki
mas šiandien 8 vai. vakare, 
Liuosybės svetainėj. Ateikite 
visi, atsiveskit naujų draugų. 
Išgirsite pilną atskaitą iš įvy
kusio pikniko 9 d. liepos. 
Taipgi bus apkalbėta metinis 
parengimas užbaigimui jubi
liejinių metų. —K. P. Deveikis

Liet. Jaunimo D-ja 
Išsirinko Naują 
Valdybą

“Vestuvių Varpai” Užpuolė 
Narių Eiles.

Lietuvių Jaunimo Draugija 
(L.Y.S.), kuriai šįmet sukaks 
.eptyni metai gyvavimo, išsi 
rinko naują valdybą ateinan
tiems metams. Prezidentu bu
vo išrinktas Alfas Lankus, vice
prezidentu — p-lė Milda Jakub- 
ka, iždininku — p-lė Birutė 
Kremianis, raštininku — p-lė 
Elena Kungis, officer pro-temps 
— Edwardas Wolodas.

ši draugija buvo sutverta 
tįkslu supažindinti Amerikoj 
gimusius jaunuolius su lietu
viškąja tautosaka, daile ir lie
tuviškumu. Ji išauklėjo dauge
lį jaunuolių lietpviškoj dvasioj. 
Jos ųariai gražiai garsina lie
tuvių vardą svetimų tautų tar
pe.

“DINTY MOORE” BEEF STEW 24 unc. ken. 15c

Puikus Californin Valencia

GRANDŽIAI^
* Pirk 2 ar 3 tuzinus šia specialiai

vienas 1c
žema kaina

Puikus ir Dideli Elberta
PYČIAI GEORGIA 4už19c
Nauji U. S. 1 Rūšies
OBUOLIAI virimui 5 sv. 10c
BARTLETT KRAUŠĖS, Puikios Kalifornijos 3 už 200
BESĖKLĖS VYNUOGĖS, Thompson 2 sv. už 130
1Z A \T Ą “MIDWEST” Puikiausia
JOlzY V ŽA. Golden Sąntos 3 39*
CORN FLAKES “Miller’s” Did. pak. 81/50

“WHEATIES” 2 Pak- 21c
“MIDWEST” Avėtės No. 2 ken. 20c
“TASTEWELL” Raudonosios rukštosios vyšnios No. 2 ken. 10c
Čokoladinio ar paprasto skonio
OVALTINE Didelis Kenas 59c ke^' 33*
“PRESTO

MASON JARS Tuz. 57c
Tuz. 67c.

“HARVEST” Mason Jar Caps tuz. 23c
“MIDWEST” Rubber Jar Rings 2 tuz. 9c

Specialė žema Kaina 12 unc. ken. £1^0

“WILSON’S” CORNED BEEF 12 unc. ken. 17c
ARMOUR’S “STAR” Kiaulių Kojos 14 unc. džar. 17c

“ARGO” Gloss starch 1 sv. pak. už 13 C
“SIIINOLA” Baltas, skiestas avalynių polisas būt 8c
“AMERICAN FAMILY Muilas did. šmot. 4 už 21 £ 
“American Family” Muilo trupiniai 2 maž. 17c, did, 210 
“PRIDE” Muilo Trupiniai Pak. ■( f)0

“IVORY” MUILAS

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO

“STRONG-HEART” šunų maistas ken. 5c

Did. Šmot. 2 už 19c 
Vidut šmot 2 už 11c 
Svečių Šmot 2 už 9c

NES PIGIAU 

SS
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• Nakties laiku, 19 metų dūk- 
terei miegant, 40 metų Gert- 
rude Connell atidarė trečio auk
što miegamojo langą ir iššoko. 

. Ji nusilaužė abi kojas ir su
triuškino kelis šonkaulius. Jos 
duktė Bernice aiškino policijai, 
kad ntotina yra persiskyrusi su 
tėvu, kuris turi kitus jos vai
kus. Kur jie gyvena, niekas ne
žino. Mrs. Connell ir Bernice 
gyvena adresu 817 Dakin st.

• Policija suėmė du jaunus 
piktadarius, kurie apiplėšinėjo 
Chicagos Kast Side apylinkės 
namus. Suimtieji yra, Wayne 
Patterson, 22, 5656 Lake Park 
avenue, ir 21 metų James Smith, 
iš St. Louis, Missouri.

Erie Street, susirgo keista liga. 
Kas tai paraližavo jos kūnų, 
nors šiaip ji jautėsi neblogai 
ir nerodė jokių kitų negalavi
mo žymių. Motina Josephine 
Santoro nugabeno ją j Illinois 
Research ligoninę ir ten sužino
jo liūdną tiesą, — kad mergai
tė turi smegenų tumorą, kuris 
platinasi nepaprastu greitumu 
ir neužilgo mergaitę užmuš. 
Daktarai ten atsisakė ją gydy
ti. Išgirdęs apie * nelaimingą 
mergaitės padėtį, apylinkės ku
nigas Joseph Bernardi davė 
Santoro šeimai $15 dolerių, iš 
kitur centais ir dešimtukais su
rinko kitą tiek, ir ligonę su mo
tina pasiuntė į Rochester, Mina.
į Mayo brolių ligoninę. Ten 
daktarai bandys daryti opera
ciją. Santoro šeimos draugai te- 
berenka aukas gydytojo apmo
kėjimui ir ligoninės lėšų paden
gimui. Santoro šeimyna yra be
darbiai ir gyvena iš pašalpos. 

f

• Lake apskričio, Ind., krimi- 
nalis teismas patraukė atsako
mybėn John Schank’ą, to ap
skričio alkoholinių gėrimų ta
rybos narį. Jisai priėmęs $550 

‘kyšį iš aludininko John Rampa 
iš Hammondo.

Diena Iš Dienos
U..........................................    I, !■

Teiet>W6
OKLAHOMA CITY — 22 metų jaunuolis Hflr.ty Todd 

(dešinėj) sveikinasi su Larry Moller iš Qūiiičy, I1L, kurį 
jisai nugalėjo vakarinių valstiją golfo turnyre ir lai- 
mejo campionatą.

. -------------- . ------------------------------- - ---------- n I ...... "r--.-;.-?

• Užpakalyj namo, adresu 140 
W. Jackson blvd., buvo atras
tas kūnas apysenio, gal 60 me
tų žmogaus. Iš popierių, rastų 
kišeniuose, atrodo, kad tai bu
vo Charles Wyatt. Mirė širdies 
liga.

O « »
• Policijos komis i o n i e r i u s 
James P. Allman vakar paskel
bė, kad baus savininkus, visų 
alinių, kur suseks, kad yra va
romos loterijos. Kai kuriuose 
atsitikimuose nuo savininkų 
atims laisnius.

O » o
• 9 metų mergaitė Jenny 
Emma Santoro, nuo 1461 W.

Dėkuoja už Surengtą 
Vardadieni

Onos vardadienio proga, Mrs. 
Anna J. Marųuardt, 3305 So. 
Halsted St., netikėtai susilau
kė daug svečių: draugių ir 
kliubiečių, 25 d. Liepos.

Jai buvo įteikta daug gėlių 
bukėtų ir vertingų dovanų. 
Anna viską labai brangina ir 
taria širdingą ačiū šioms šei
mynoms : Indriliunams, Kar
bauskams, Gesčauskams, Milą- 
šiams, Mažeikiams, Gaigalams, 
Mažikams, Juodkams, Jurkanis, 
Stankams, Valandams ir vi
siems dalyvavusiems. Atleiski
te jei pamiršau kurį čionai pa
minėti...

Suėmė Už Bandymą 
Išvilioti $50,000

Anna J. Marųuardt.

ir Antoinette Tubiams, 
laikė Community Tavern 
3111 So. Halsted St. J. 
Tubis mano apsigyventi

Išleistuvės į 
Lietuvą

šeštadienį Rugpiučio-Aug. 5 
d. įvyks išleistuvės į Lietuvą, 
John 
kurie 
biznį, 
ir A.
Lietuvoje, jei patiks, todėl vi
si jų draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti išleistuvėse, 
nes Rugp.-Aug. 10 dieną jau 
jie, gal pastoviai paliks Chica- 
gą...

J. ir A. Tubiąi mano apsigy 
venti Šiauliuose, 
gimtinė..,

Išleistuves, į 
užprašo,
ris: John 
jų John’s 
Lituanica. 
čio-Aug. 5
raškai stengiasi tinkamai atsi
sveikinti su "J. it A. TubiaiS 
ir palinkėti Jiems laimingos ke
lionės?.'. -u ’JV'A; Si ' >

Laiško autorius

nes tenai jų

kurias visus
Tubio švoge-rengia 

ir Marta Daraška,
Tavcrn, 3464 South 
šeštadienį Rugpiu- 
dieną, J. ir M. Da-

W
 Gėlės Mylintiems

tuvėms,' Papuoši-j
GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE S80t

Pinigus Gauti Nepasisekė*
■ .

Prieš kiek laiko turtingas 
chicagietiš Hred HarVey, nuo 
565 Woodlawn avenue, Glencoe; 
gavo laišką.
reikalavo, kad jisai paliktų to
kioj ir tokioj vietoj $50,000, 
kitaip jis bus nušautas.

Harvey nenusigando, bet per
davė laišką federalei valdžiai.

Prasidėjo tyrinėjimas, ir va
kar slaptieji agentai areštavo 
29 metų moteriškę kaipo laiš
ko autorę. Ji yra Wanda Ruth 
Erickson, ir atvyko Chicagon 
iš Grand Forks, North Dakota. 
Ji turi ilgą prasižengimų re
kordą. Pirmą (kartą buvo areš
tuota, kai į buvo 15 metų am
žiaus.

So.

. Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankletams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7368

Važiuoja j 
_New Yorką ..

Mrs. Pečkaitiene, 3525 
Lowe Avė., išvažiuoja į New
Yorką, pasisvečiuoti pas gimi
nes ir, jei aplinkybės bus pa
lankios, mano ilgiau pabūti, 
kad pamatyti Lietuvių Dienos 
iškilmes N. Y.- Pasaulinėje Pa
rodoje.

Patsai Mr. Pečkaitis turi pa
stovų darbą prie gelžkelių ir 
turįs prižiūrėti savus namus.

V, Ginlyę; 
Pralaitnęjo 
Golfo “Karūną”

• -)

Eli- Troko šoferis Jį Supliekė.

Chester
Anastasia

21, su
20

30, su Eii-

ANTANAS F. AMBROSE
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 1 dieną, 4:20 valan

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

Paliko dideliame nuliūdime moterį Bernice po tėvais Vi- 
leikiutę, sūnų Raymond, 2 dukteris Genevieve ir Bernice, uoš
vienę Vincentę Vileikis, švogerį 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 Marųuette Park Namų Savininkų Draugi
jos. Kūnas pašarvotas namuose, 6800 So. Artesian Avenue. Tel. 
Hemlock 2383.

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

Visi a. a. Antano F. Ambrose giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame <
MOTERIS, SŪNŪS, DUKTERYS, UOŠVIENĖ, 

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

ka. Tel. Yards 1138—1139.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chięagoj)
Michael D. Bobet, 24, su

zabeth O. Jutis, 27
Wisnewski,
Tareila,

Joseph Stockus,
zabeth Juzitas, 28

Ed'mund Jawar,
riet Peszynski, 20

Reikalauja
PerskirŲ

Peter Vanes nuo
Vanes

Martha Jurkievvicz 
thony Jurkievvicz

(Divorsų bylos dabar ne
svarstomos, nes apskričio teis
mai atostogauja.)

su Har-

Harriet

nuo An-

Pereitų metų Chicagos golfo 
mėgėjų čampionas, Vincentas 
Glnkus, pralaimėjo šių mėty 
turnyre, kuris dabar vyksta 
Jackson Parke.

Jį supliekė Hatry Wils, tro- 
ko šoferis iš. Evanstono.

Bet ir Wils nebu'vo laimin
gas. Vakar po pietų jisai pra
laimėjo Chuck Schroedepiui, 
kuris buvo čampionu praeityj 
net keturiais atvejais,

Ginkus atstovavo turnyre 
Lansing Aįtporto golfo kliubą.

Liet. Gen: Konsulato 
New Yorke Aukų 
Pakvitavimai

’ c.,

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FUBNITDBE- 8INCB 19M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

01

JOSEPHINE LAFAYETTE 
po tėvais Koveckaitė,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 2 d. 6:30 vai. vak. 
1939 m., sulaukus 34 metų 
amžiaus; gimus Chicago, III. 
Paliko dideliame nubudime 
vyrą Ellis, motinėlę Oną ir 
tėvą Joną Koveckus, seserį 
Marijoną Koveckienę ir jos 
šeimyną, dėdę Petrą Kovoė- 
ką Custer, Mich., ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažys
tamų. Kūnas pašarvotas ran
dasi namuose 1656 W. 59th 
St. Tel. Republic 8574.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, rugpiučio 5 d. 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš -ten bus' 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Josephine Lafa- 
yettės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patan 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Motina, Tėvas, Sesud 

ir kiti giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direkt. J. F. Eudeikis'- 
Tel. Yardš 1741.

PAKVITAVIMAS Nr. 15 p 
Apsigynimo reikalams:

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Pirmas Apskritys, 
borchcster, Mass. (dviem šau
tuvams per Juozą Lėkį $42.00

Watefbūrio Lietuvišky Or
ganizacijų tarpsrovinio pikni
ko, įvykusio liepos m. 9 dieną, 
1939 m., peilio pusė .... 56.77 
(dalyvavo šios organizacijos: 
Lietuvių Piliečių Politiškas 
Klubas, Lietuvių NeprigUlmin- 
gas Klubas, Lietuvių Vdizbosd 
Butas, Lietuvių Kongreso Sky
rius, Lietuvių Katalikų Fede
racija, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje ii ,kuopa, Water- 
burio Lietuvių Šviesos Draugi
ja). Prisiųsta per Kastantą Ra
manauską.

Klaipėdos iretniiniatns\:
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros Pirmas Apskritys, 
Dorchester* Mass., per Juozą 
Lėkį ...................  $10.00

Abr. MogiliauskaSj Brook
lyn, New York............. 1.00

Waterburio Lietuviškų Or
ganizacijų tarprosvinio pikui -1 priimsiu partnerį, 
ko. įvykusio liepos m. 9 dieną, 5531 lrving Park Blvd- 
1939 m., pelno pusė ....... 56.77 RENDAI krautUvė, gena vieta
(dalyvavo šios organizacijos: mėsos marketui, lietuvių ir lenkų 
Lietuvių Piliečių Politiškas aPlielinkėje. 5226 S. Ashland avė. 
Klubas, Lietuvių Neprigulmin- KtAiurAc + -i •’ / ,A & . NAMAS su tavernų pilnai įreng-
gas Klubas, Lietuvių Vaizbos I tu, geros pajamos. Namą parduos. 
Butas, Lietuvių Kongreso Sky- 7906 So. Ashland avė.
riUš, Lietuvių Katalikų Fcde- _,t~TAT . . * *,. ~ . f ... ?. . • PIGIAI biznis — tavernas su na-raclja, Susivienijimo Lietuvių mu geroje vietoje S. Side. Savi- 
Ametikoje 11 kuopa, Water- ninkas priims į mainus mažą na- 
< t i i. • x • ta mą, lotą ar farmą netoli Chicagos.būrio Lietuvių Šviesos Draugi- Kas norite sutaupyti pinigų, atsi
ja). Prisiųsta per Kastantą Ra- v 
manauską.

Kanados Lietuvių Lietuvos 
Liaudžiai Ginti Komiteto Sky
rius, Šudbury, Ont., Kanada, 
per J. Bradžių ......   7.08

Šventosios uosto statybai:
T. Cirkelis su žmona, Brook

lyn, New York .............. 5.00
Viso $178.62

1 PASTABA: šią sumą Ge
neralinis Konsulatas š. m. lie
pos m. 29 dieną išsiuntė' ati- 
tinkahionis - -įstaigoms Lietuvo
je, čekiii Nt. 1312.

2 PASTABA: Aukų pakvita
vime Nr. 13 paskelbta, kad 
Lietuvių Literatūros Draugija, 
Pittsburgh, IPa., aukojo Klai
pėdos tremtiniams $50.00. šiuo 
pataisoma, kad šią auką pa
skyrė Lietuvių Mokslo Drau
gija, Pittsburgh, Pa. (per A. I 
Žvirblį).

Chicagos Bedarbiai 
Badauja

Nežino Kas Daryti.

CLASSIFIED ADS
— !■■! ■ - (l iii II '.................    I . ■■ ■—

HELP WANTED—FEMALE
_____ Darbiu

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

PAIEŠKAU merginos arba vi
duramžės moters pagelbėti už baro. 
Vienai moterei persunku. Atsisau
kt 3416 S. Wallace St.

REIKALINGA patyrusi mergina 
kaip knygvedė Beer Distributing 
Biznyje, šaukite Yards 1638.

help m Ale
Darbininkų Reikia

REIKALINGA vyras tavernui, 
mokąs virti. Darbas yra Kankakee, 
III. Atsišaukti 936 E. 75th St.

< A 4 4 a f .JT. ■ >, ■ ijiu . Įfctlf. r Mtibgfc. —i

‘ bUsInėsš chančės 
Biznio Progos

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 West 
Apattfnentiniai namai aplink, 
nis išdirbtas per daug metų, 
duosiu už geriausį pasiūlymą

-----Irving Park Blvd.

PIGIAI biznis

FURNISHED ROOMS — TO BENT 
Gyvenimui Kambariai

IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

Atvažiavę į New 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
Telephone Susųuehanna 7-—8533

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

FARMS FOR SALĖ 
Ūkiai Pardavimui

Side.
Biz- 
Par- 
arba

PARDAVIMUI 22 akrų puiki 
farma su visais įrengimais, 28 my
lios nuo Chicagos South West on 
Kean Avė. Priverstas grįžti atgal į 
savo biznį, parduosiu pigiai. Rašy
kite Tony Zabela, Frankfott, 111. 
Rt. 1, Box 72. 1 ; : .

PARSIDUODA 50 akerių farma 
prie upės Wisconsine.Tinką resor- 
tui, arba mainysiu į Chicagos pra- 
pertę ar kitą farmą — 80 akečių.

634 W. 35th St.

RĖAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

šaukite greitai.
J. VILIMAS, 

6800 So. Maplewood avė.

PARDAVIMUI tavernas, gero; 
apylinkėj, pelninga vieta, priežas
tis —• vienai persunku. Pasirinkti 
vieną iš dviejų. 936 E. 75th St.

FOR RENt—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 6 kambarių flatas, ant 
ros lubos, šviesus, apšildytas, $40 
mėnesį, 1445 S. 50th Avė., Cicero

i

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakaiidai irJt^js^i Partoy^

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

PARDUOSIU arba mainysiu į 
mažesnį, mūrinį 4 flatų namą 
Bridgeporte. TelefOnuoti Yards 
6769.

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 asesfnentų, 
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 1924 vakarais.

PARSIDUODA namas ir taver- 
po Štarai, 3 kambariai apa
čioj ir 6 viršuj, 8 lotai žemės. Ran
dasi Route 66. Šaukite iš ryto Re
public 7640.

Pakvitavimas 14
APSIGYNIMO REIKALAMS:

'r, '

Brooklyn,Pranas AJ
New York $5*

šv. Jurgio Draugija, Roches
ter, Ne w York(per M. Ventį)

Chicagos Bedarbių šelpimo 
Administracija vakar paskelbė, 
jog iš visų Chicagos dalių at
eina žinios, kad bedarbių šei
mynos badauja, ypatingai di
desnės šeimos, kurios turi dau
giau mažų vaikų.

Septynių žmonių šeimyna 
gauna $42.23 kas mėnesį pra
gyvenimui. Iš to tūri užsimo
kėti nuomą, kerosiną virimui 
Ir drabužius. Pirmiau tokios 
šeimynos gaudavo $48.33 vien 
maistui. Bet kai pinigų šelpi
mui pritruko, tai pašalpos su
ma buvo sumažinta.

Administracija sako, kad pa
dėtis nepakenčiama, bet nieko 
pegali padaryti tol kol arba 
miestas arba valstija nepaskirs 
bedarbiams daugiau pinigų.Šv. Peko ir Povilo Draugija, 

Rochester, New York (per M. 
Ventį) -- $25X)0.

Joseph Sbaull, Studa, Pa. 
(per dienrašty “Vienybę*’) —- 
$1.00. ‘ ' -
KLAIPĖDOS TREMTINIAMS:

SLA 234 KUopa, Great Neck, 
New York (M J.; P. Vogį) — I 
$5.00. ■

S tanislovąs ; ^įtktltis, Phila-
delphia, Lithttariiah| KAINA 25 CENTAI
Merchants’^Aš^dįidtion sekreto 
riti P. Staniai)! — i?5.00. 
; Joseph Shaull, Studa, 
(per dienraštį 
$1.00. VISO -

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Mėtų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

Pa. 
“Vienybę“) -- 
$67.00. ' ,

Peiliu* eina 
LIETUVOS AEflO KLIUBO 

NAUDAI.

SOUTHWEST BARGENAI
12 flatų, mūrinis namas, kaina 

$12,800, 6 flatų, mūrinis, kaina 
$8,700, 4 flatų, mūrinis, $7,300, 2 
flatų po 6 kambarius, mūrinis 
$6,500, 2 flatų bizniavas namas su 
taverno bizniu, randasi ant 63rd 
netoli Western Avė. $8,800, 5 kam
barių, beveik naujas mūrinis bun- 

V i 7m. ' h'iii .................................... | galow ant Rockvvell netoli 64th St.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau- kaina $4,800 mažas įmokėjimas. 

tiško Kliubo mėnesinis susitinki- Didelis medinis katedž, kaina 
mas įvyks penktadienį, rugpiučio $2,*200. Kas ką turite parduoti,
4 d-> 7:30 vai. vak. Chicagos Lietu- mainyti, arba norite pigiai pirkti 
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. namus, farmas arba lotus, kreipki- 
Malonėkite laiku atvykti. tės į

S. Kunevičius, rast. C. P. SUROMSKIS
------------ 6816 S. Western Avė.

Draugystes Saldžiausios Širdies | Grovehi» °306- Vakarais Pros. 0176 
Viešpaties Jėzaus mėnesinis susi- 
rinkimas įvyks sekmadienį, rugpiu- PARDAVIMUI Šiaurės rytų karu
čio 6 d., 1 v. p. p. Chicagos Lietu- pe prie Wentworth ir 59 gatvės, 
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 44x125, tavernas, 3 krautuvės.. Pa- 
Malonėkite visi atsilankyti, nes yra j amų $200 mėnesy. $200 pinigais, 
daug svarbių dalykų aptarti. Mažas tuščias lotas kaipo įmokėji- 

Frank Bakutis, nut. rašt. mas. Eakin, Wentworth 6222.

SUSIRINKIMAI 1
I ~"i .t »■■■■■■!■■■*■■ * J

Lietuvių Keistučio Kliubo mene- PIKNIKAMS DARŽAS f. 
sinis susirinkimas įvyks rugpiučio 10 akrų gražaus miško, didelių 
6 d. Hollyvvood svetainėj, 2417 W. medžių pavėsis apie 5 minutes huo 
43rd St. 12 vai. d. Malonėkite atsi- Šv. Kazimiero kapinių ir telefonas, 
lankyti. —Helen Chapas, rast. [Randasi prie State vieškelio. Tinka 

tavernams ir šokių salėms. Maži 
mokesčiai—pigus laisnis. Vienas ts 
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.

Ik'althy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

BRlDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadines — ponios Juli
jos Adačkus. Ji yra gerai pa-

į, I tyrusi virėja ir,. todėl, ji jus 
pavaišins su skaniais lietuviš
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)|

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park .

Archer Avė. ir ' 135th 1 Street

Garsinkitės “N-nose’;

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kųstutnerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.



i?, vjiį Is.;*

NAUJIENOS, Chicago, UI, Penktad., rugpiučio 4, 1939

C. L 0. SAKO, KAD LAIMĖJO VAKARYKŠ 
CIUS RINKIMUS ARMOUR DIRBTUVĖJ
Dalyvavo Apie Tūkstantis Darbininkų;

Rinkiniai Praėjo Ramiai
Armour and Company dirb-mour geruoju unijos reikala- 

tuvės 31 mos gatvės darbinin-’vimų nepriims. Federalis arbi- 
kų rinkimai vakar praėjo ra- tratorius John Connor vakar 
miai. {pasiuntė raportą Darbo depar-

Balsavo tarp 900 ir 1,000 iš tamentui, Washingtone, kad 
1100 darbininkų, ir pasiremda- Į padėtis atrodo gana pasimistiš- 
ma balsavusiųjų nusistatymu, 
C.I.O. skerdyklų unija pareiš
kė, kad rinkimus laimėjo.

Rinkimų tikslas buvo nusta
tyti ar tos dirbtuvės darbinin
kai nori, kad C.I.O. juos atsto
vautų kolektyvėse derybose ar 
yra tam priešingi.

Balsavimas vyko ne dirbtu
vėje, kuri randasi adresu 1355 
West 31st Street, bet “neitra- 
lioj” vietoj, garaže, prie 3109 
S. Throop Street. Čia buvo 
jręngtos uždarytos balsavimo 
budelės, taip kad balsuojantis 
darbininkas baliotą pažymėjo 
taip kaip norėjo, nejausdamas 
bąimėSi kad kas mato, kaip ji
sai balsuoja.

Balsavimus prižiūrėjo keturi 
atstovai iš Federalės Darbo 
Santykių darybos ir po atsto
vą iš Armour bendrovės ir 
C.I.O. unijos.

Skerdyklų unijos vadas Don 
Harris pareiškė, kad balsavimai 
patvirtins, jog C.I.O. turi di
džiumą Armour dirbtuvėse, ir 
kad reikalavimas bendrovės 
viršininkams pasirašyti kon
traktą su unija yra pilnai pa
matuotas.

Nežiūrint kaip balsavimai iš
tik rųjų išeis, atrodo, kad Ar-

ka, ir derybų sutarties reika
lu negalima tikėtis.

Bet iš kitų šaltinių vakar 
atėjo visai kitokios žinios. Ar- 
mour raštinėse pasklido gandai, 
kad bendrovė paruošė kompro
misinį phsiulymą unijai sutar
ties reikalu. Bendrovės genera- 
lis 
14

prezidentas R. M. Cabell 
pasiūlymų patvirtinęs.

Federacija Siunčia 
Organizatorius.

Amerikos Darbo Federacija 
yra pasiryžusi C.I.O. įtaką 
skerdyklose sunaikinti, ir va
kar atsiuntė apie 20 organiza
torių darbininkus organizuoti į 
Amalgamated Meat Cutters 
and Butchers uniją.

Ta unija priklauso prie Fe
deracijos ir tvirtina, kad C.I.O. 
neturi didžiumos darbininkų 
Armour ar kitose dirbtuvėse. 
Ta unija beveik visai nefigu- 
ravo skerdyklose prieš C.I.O. 
ginčą su Armour, bet dabar 
jau bando veikti gana ener
gingai. Ji yra priešinga C.I.O. 
reikalavimams, kad Armour 
pasirašytų sutartį, ir jau pa
skelbė, kad C.I.O. streiko ne
rems, bet eis streiklaužiauti.

' . ' NAUJIENŲ-ACMĖ . Telephota
•• *.■ 3 . . 1 >■■■'■

IDABEL, Okla. — Namie darytu respiratorių liko 
išgelbėtas kūdikis, sergąs kokliušu. Ą į

Lietuviški Šokiai
“Free Chicago
■T- . ■_

Tours” Sukaktuvių 
Programe

•>* • ■ i

Antradienio vakare Garfield 
Parke “Chicago Free Tours” 
švente ketvirtų metų sukaktu
ves. Didžiausia minia žmonių 
atsilankė dalyvauti iškilmėse.

J’rograme dalyvavo daug žy
mių asmenų, jų tarpe Wm. H. 
Johnson, mokyklų superinten
dentas, Mero Kelly atstovas, 
Harriet Vittum, Phillip Seman, 
rutenų choras, Katherin Dun- 
ham, garsioji negrų šokikė su 
savo grupe, kurie šoko primi
tyviškus šokius, ir musų lietu
viški šokikai, po V. Beliajaus 
vadovybe. Apart kalbų ir šokių, 
programe buvo ir keli vaidini- 
'mai.

“Chicago Tours” yra valdžios 
palaikoma grupė, kuri kasdien 
rengia nemokamus vizitus į įdo
mias Chicagos vietas. Vizituo
se kiekvienas chicagietis gali 
dalyvauti nemokamai.

Buvęs.

Nusinuodijo
Gasu

Mrs. Eva Nezbeda, chicagie- 
te gyvenanti adresu 2429 Har- 
vey avenue, buvo 71 metų am
žiaus ir nesveikavp. Prieš kiek 
laiko ji gavo pabaližių. Vakar 
ji užsidarė virtuvėje, atsuko 
gasinio pečiaus kranus ir at
sigulė ant grindų. Netrukus ji 
buvo negyva.

Šaukia Visuotiną Že
maičių Kultūros 
Kliubo Susirinkimą

Susirinkimas įvyks sekantį 
ketvirtadienį, rugpiučio 10-tą 
d., Hollyvvood Inu svet., 2417 
W. 43rd S t. ~

Nors viršminėtą dieną pri
puola Žemaičių Kultūros kliubo 
mėnesinis susirinkimas, bet yra 
kilęs kliube svarbus konstitu- 
cijinis klausimas, kurį turime 
urnai ir neatidėliojamai išrišti 
ir likviduoti dėl jo kilusį gin-

Todėl visi kliubo nariai ir 
narės skaitykite sau už priva

lumą dalyvauti. Susirinkimas 
prasidės punktualiai 8-tą vai. 
vakare. Bukite visi.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas Steponas Narkis.

Paieškojimas
Kaz. Piaulokas ieško brolie- v 

nes Barboros Piaulokienės, po 
tėvais Macikaitės. Kiek yra ži
noma, ji gyvena Cleveland, 
Ohio. Prašo ją asmeniai atsi
šaukti, arba kas žino kur ji 
gyvena pranešti šiuo antrašu: 
Kaz. Piaulokas, Justice Park, 
III., Box 545, Clearing Station.

(Skelb.)

Rusų Vakaras “Tau
tiškam Kampelyje”

šį Šeštadienį, “Tautiškam 
Kampelyje”, 514 E. 61st St., 
įvyks Rusų vakaras. Tautiškų 
dainų rinkinį sudainuos Nadež- 
da Sabador, o grupę ukrainie- 
tiškų šokių sušoks grupė jau
nų šokėjų. Svečiai bus vaišina
mi tautiniais rusų valgiais, 
kaip “Golubdži” ir “Vareniki”. 
Įžanga 25 centai. B.

W®lwl

Sunkiai Susižeidė 
Betaisydami 
Senelių Namą

Veranda Sugriuvo.

Trys darbininkai sunkiai su
sižeidė, betaisydami senelių na
mą ties 2501 West Monroe 
Street.

Antro aukšto veranda, ku
rioje jie dirbo, staiga sugriu
vo, ir visi trys krito 25 pėdas 
žemėn.

Sunkiausia nukentėjo 26 me
tų Theodore Martinkus, nuo 
1848 North Kedvale avenue. 
Kiti, sužeisti darbininkai yra:

John Martinkus Jr., pirmojo 
brolis, nuo 5717 Wellington 
avenue, ir

William Burke, iš Melrose 
Park. Burke ir Martinkus Jr., 
yra 33 metų amžiaus.

Visi paguldyti Alexian Bro 
thers ligoninėje.

Rugpiučio 6 — 
“Lietuvių Sporto 
Diena”

Loj Golfininkai Iš Visų 
Amerikos Kolonijų.

mę ir pranešė, kad iš 300 įžen- 
ginių bilietų jau mažai kas be
liko.

Lošimas įvyks Gleneagle aik
štėj, 9 vai. ryto. Prasidės su 
“Low gross” ir geriausiai iš
ėję 36 skyles gaus puikią 
L?. G. S. trofėjų, o 1 vai. po 
pietų prasidės “Low Net”, arba 
turnyras su “handicap”, kurio 
dalyviai turės progos išlošti 
įvairių vertingų prizų. Svečiai 
ir viešnios galės parodyti savo 
gabumus “pinaklio” lošime. 
Laimėtojai ir čia bus apdova
noti.

7 vai. vakare įvyks vakarie
nė, o paskiau išdalinimas do
vanų, galiau šokiai ir numal
šinimas troškulio. Viskas už tą 
vieną bilietą. J. S. V.

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

TAI BUS
■ -^3

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ j

PIKNIKAS
Su Dovanomis ramu

fe

m
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ
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Sekm. Rugpjūčio 13,1939SUNSET PARK ■;
Archer Avenue ir 135 Street

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!

Sutartinas veikimas neša 
naudą, ir Lietuvių Golfininkų 
Sąjungos pavyzdinga tvarka 
įgauna pritarimą nuo visuome
nės, o ypatingai nuo sporto 
kliubų.

6 d. rugpiučio ateina iš ei
lės 4-tas turnyras, rengiamas 
L. G. S. sutartinai su įvairiais 
sporto — atletiškais kliubais, 
kurie jau prisižadėjo atsiųsti 
savo geriausius golfo lošėjus 
ir kitokius sportininkus.

Tarpe pasižadėjusių randasi 
ne vien iš Chicagos apylinkės, 
bet ir iš kitų valstijų, net iš 
Baltimores, Clevelando, Detroi
to, Pittsburgho, ir kitų vietų.

Šis turnyras, arba Lietuvių 
Sporto Diena, bus žingeidi kaip 
dalyviams, taip ir svečiams.

Rengimo komisijos prim. Dr. 
V. Zopel žada ‘‘pajudinti že

Nuoširdus 
Biznieriai

Teko susipažinti su brighton- 
parkiečiai Mr. ir Mrs. V. Purles 
kurie užlaiko švarų delicates- 
sen ir groserio biznį, 2957 W. 
47th PI. Nors trumpai pas juos 
užtrukau, bet teko pastebėti, 
kad jie yra patyrę sėkmingai 
biznį vesti ir apylinkės gyven
tojai mėgsta pas juos pirkti.

Man irgi geros pasekmės te
nai pasitaikė, nes Mr. Victoi 
Purles atnaujino “N” prenume 
ratą ir nuoširdžiai palinkėjo;, 
laimėti Konteste...

— J. A. S.

Žuvo Besikabinėda- 
mas Į Gatvekarius

16 metų berniukas Earl | 
Spencer, nuo 7152 Harvard 
Avė., šiandien yra negyvas. Ji
sai nesirgo, automobilis jį ne
su važinė; o. Spencer žuvo, nes 
neklausė savo tėvų ir savo 
draugo-policisto perspėjimų. Ji
sai mėgo kabinėtis į gatveka 
rius. Kartais pasisekdavo, bet 
užvakar nepasisekė, Spencer 
nukrito, ir mirtinai susižeidė.
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