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INDAITINO KETURIS LOUISIANA PO
LITIKIERIUS IR BIZNIERIUS

NEW ORLEANS, La., rugp. 
7. — Prieš keletą metų Loui- 
siana valstijos šeimininkas bu
vo senatorius Huey Long. Jo 
vadovaujama politikierių maši
na valstijoj buvo faktinai visa
gali. Senatorių nušovė keršti
ninkas.

Mašina tačiau pasiliko. Bet 
paskutiniuoju laiku ją ištiko 
nelaimė po nelaimės. Tapo areš
tuotas valstijos universiteto 
prezidentas, išeikvojęs daugiau 
nei 100,000 dolerių svetimų pi
nigų. Vėliau areštuoti ir apkal
tinti keletas kitų politikierių.

Gi pirmadienį apkaltintas ir 
buvęs valstijos gubernatorius 
Richard W. Leche, kuris, prieš 
šitiems skandalams iškilus vie-

Mano, streikas 
Packardo dirbtuvėse 

tapo pašalintas
DETROIT, Mich., rugp. 7. — 

Packardo, Chryslerio ir kai ku
rių kitų automobilių kompani
jų įmonėse šiuo laiku yra taip 
Thomaso vadovaujamos unijos 
(C.I.O.), taip Homer Martino 
kontroliuojamos organizacijos 
(A.D.F.) atstovybės.

Thomaso unija parijo, kad 
Darbo Santykių Taryba pa
skelbtų balsavimus šitose abi 
unijų reprezentacijas turinčio
se įmonėse. Martino unija kol 
kas nebuvo pasisakiusi, ar ji 
balsavimus priims. Thomaso 
unija grasino streiku, jei ne
bus paskelbta balsavimų. Taigi 
laukta naujų streikų. Tačiau ir 
Martino organizacija sutiko, 
kad rinkimai butų paskelbti. 
Dabar manoma, kad pavyko 
streiko išvengti. '

Balsavimai Packardo įmonė • 
je įvyks rugpiučio 17 d. The 
Motor Products įmonėje balsa
vimai bus rugp. 15 d. O Chry
sler ir Briggs kompanijų įmo
nėse rinkimai numatyta laiky
ti kiek^vėliau.

Duos užsakymus 
2,000 karo lėktu

vų pastatyti
WASHINGTON, D. C., rugp. 

7. — Jungt. Valstijų karo de
partamentus artimoje ateity 
duos užsakymus lėktuvų staty
mo įmonėms pastatyti 2,000 
karo lėktuvų. Visi šitie lėktu
vai kaštuos apie $160,000,000.

Kitas didelis karo departa
mento užsakymas bus šautu? 
vų, patrankų, tankų ir kitokių 
karo pabūklų, šitas užsakymas 
sieks $300,000,000.

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

Vietomis lietus su perkūni
ja; vėsiau; lengvi ir vidutinio 
stiprumo pietų rytų iki pietų 
vėjai, pasikeičią į pietų vaka
rų ir į šiaurės vakarų vėjus 
naktį; saulė teka 5:49 v. r., lei
džiasi 8:02 v. v.

šumon, iš gubernatoriaus vie
tos rezignavo. Leche yra kal
tinamas tuo, kad daręs sąmok
slą nusižengti Jungt. Valstijų 
aliejaus įstatymui ir nusukti 
Jungt. Valstijoms $148,000.

Kartu su Leche pirmadienį 
dar apkaltinti (indaityti): Sey • 
mour Weiss, buvęs šen. Long 
organizacijos iždininkas; East 
Texas Refining Company pre
zidentas Freeman W. Burford, 
ir Standard Oil Company of 
Louisiana buvęs vicepreziden
tas Louis Lesage.

Bylą prieš juos varyti pir
myn įsakė generalinis Jungt. 
Valstijų prokuroras Frank 
Murphy.

Pranašauja smar
kesnį vajų prieš 
f rancuzus Kinijoj
SHANGHAI, Kinija, rugp. 

7. — Britų koncesija Tientsine 
faktinai nebegauna mėsos ir 
žuvies. Kinai, nors ir norėda
mi parūpinti maisto reikmenų 
koncesijai, bijo eiti per japonų 
kordoną pastatytą prie konce
sijos.

Japonų atstovas pirmądienį 
pareiškė, kad blokada britų 
koncesijai gali būti dar labiau 
sustiprinta. Ir sustiprinta blo
kada ne tik britų, bet ir fran- 
cuzų koncesijai.

Prieš kurį laiką japonai pa
reikalavo, kad francuzai ati
duotų kinų centralinės valdžios 
fondus laikomus kinų bankuo
se francuzų koncesijoje. Fran
cuzai į reikalavimą dar neda
vė atsakymo. Taigi japonai gra
sina jiems “sustiprinti” bloka
dą, kitaip tariant, daryti spau
dimą, kad francuzai jų reika
lavimą išpildytų.

Varo didelę kampa
niją prieš krimina

listus
NEW YORK, N. Y., rugp. 7. 

— Čia prasidėjo specialios fede
ralinės Grand Jury posėdis. 
Grand Jury klausosi valdžios 
agentų pranešimų ir liudinin
kų ryšium su byla iškelta kai 
kuriems rakietieriams ir krimi
nalistams. Kaltinimo aktas su
sidaro iš 500,000 žodžių.

Sakoma, tai esanti didžiau
sia Jungt. Valstijose kampani
ja prieš kriminalinius gaiva
lus. Panaši kampanija bus iš
vystyta Chicagoje, New Or- 
leąnse, Bostone ir kituose ša
lies centruose.

Kanados laivas atsi
mušė į ledyną

BOSTON, Mass., rugp. 7. — 
Gauta pranešimų, kad Kanados 
10,041 tono laivas Beaverhill, 
migloje atsimušė į ledyną (ice- 
bergą). Laivas betgi plaukia 
toliau. Arti jo randasi pora ki- 
tų laivų. '

Beaverhill buvo pastatytas 
1928 metais.

NAUJIEM Ų-ACME Telepholu
WASHINGTON, D. C. — 76-tas kongreso sesijos užsidarymas.

Dancigo nacių vadas A.D.F. VADAI TURĖS PASITARIMŲ SU 
pas Hitlerį STATYBOS KONTRAKTORIAIS

BERLYNAS, Vokietija, rug
piučio 7. — Čia gauta prane
šimų, kad į Salzburgą lėktu
vu atskrido netikėtai Albert 
Forster, Dancigo nacių vadas. 
Netoli nuo Salzburgo yra Berch- 
tesgaden, kur randasi Adolfo 
Hitlerio rezidencija. Manoma, 
Forster turės pasitarimų su 
Hitleriu dėl Danfoigo.'

■ K ■

Nacių vyriausybė Berlyne, 
klausinėjama apie Fersterio 
kelionę pareiškė, kad ji nieko 
nežino apie ją.

Britai įteikė japo
nams naują pro

testą
SHANGHAI, Kinija, rugp. 

7. — Pereitą sekmadienį dvy
lika japonų lėktuvų užpuolė du 
britų prekybos laivus Kinijoj, 
Yangtze upėje. Abu laivai pri
klausė aliejaus kompanijai 
Asiatic Petroleum Company. 
Laivai tapo sunaikinti. Atako
je žuvo keturi jų įgulos nariai, 
o sužeisti penki.

Britai įteiktame japonams 
proteste kaltina, kad ataka 
prieš laivus buvo kreipiama ty
čia, kad užpuolikai sužiniai pa
sirinko britų laivus.

Lenkai ieško Ukrai
ną palankumo

RIGA, Latvija, rugp. 7. — 
Gaunamais čia pranešimais, ne
senai Varšuvoje, konservaty
vaus dienraščio “Czas” redak
cijoje, įvyko lenkų ir ukrainų 
vadų pasitarimas. “Czas” re- 
daktorįus Moshinski įrodinėjęs, 
kad lenkai skaito Ukrainą Len
kijos dalimi. Jie gins ją nuo 
užpuolikų kaip ir kitas Lenki
jos dalis. Bet Ukrainai turi ro
dyti daugiau palankumo len
kams. Kiti lenkai davė suges
tiją steigti lenkų-ukrainų kul
tūros draugijas.

Ukrainų kalbos buvo kito
kios. Jie reikalavo, kad Len
kijos valdžia paliautų mėginusi 
lenkinti ukrainus, kad ji su
teiktų ukrainams kultūrinę ir 
politinę autonomiją ir leistų 
ukrąinams suorganizuoti savą 
autonominę valdžią pav. Lvove 
ar kuriame kitame Ukrainos 
mieste.

ATLANTIC CITY, N. J., rug
piučio 7. — čia susirinko po
sėdžiauti Amerikos Darbo Fe
deracijos Vykdomoji Taryba. 
Vienas pirmųjų klausimų, ku
riuos Federacijos vadai svar
stys, bus A.Ų.F. ir C.I.O. tai
kos derybų Mausimas.

Pasak Federacijos atstovo, 
derybos^buvo ^-nutrauktos to
dėl, kąd Jdhn'Lewis prašė jas 
nutraukti, turėdamas pilnas 
rankas darbo sų derybomis an-
gliakasių ;unijos sutarčiai at-

ISPANIJOJ NUŽUDYTA 60 ŽMONIŲ
• MADRIDAS, Ispanija, rugp. 

7. — Pereitą ketvirtadienį, rug
piučio 3, tapo nušautas majo
ras Isaac Gabaldon, jo duktė 
ir jų šoferis, kai jie važiavo 
vieškeliu. Gabaldon rinko med
žiagą Franco režimo priešams 
apkaltinti.

Pirmadienį paskelbta, kad 60 
asmenų, turėjusių ryšių su Ga- 
baldono nušovimu, nužudyta.

Amerikos eksportai 
sumažėjo, importai 

padidėjo
WASHINGTON, D. C., rugp. 

7. — Prekybos departamento 
sekretorius Harry Hopkins pra
neša, kad per pirmuosius 1939 
metų šešis mėnesius Jungt. 
Valstijų eksportai sumažėjo 11 
nuošimčių, palyginus su tuo 
pačiu 1938 metų laikotarpiu. 
Labiausia jie sumažėjo dėl to, 
kad užsieniai mažiau Jungt. 
Valstijų farmų produktų rei
kalavo.

Antrą vertus, Jungt. Valsti
jų importai sakytu laiku pa
daugėjo 14 nuošimčių.

Britų pašto lėktuvas 
pasiekė New Yorką

NEW YORK, N. Y., rugp. 7. 
— Britanijoj transatlantinis 
lėktuvas Caribou pasiekė New 
Yorką. Pakeliu ' iš Anglijos į 
New Yorką jis buvo sustojęs 
Botwoode, Newfoundlahjde ar 
Montrealy. Atgabeno Ameri
kon 25,000 laiškų.

naujinti. Lewis žadėjo pranešti, 
kada C.I.O. norės atnaujinti 
derybas. Tačiau iki šiol jokio 
pranešimo negauta.

Kitas dalykas. Greta A.D.F. 
Vykdomosios i Tarybos darbo 
įvyks statybos- unijų vadų pa
sitarimas su statybos kontrak- 
toriais. , pa^itąęųpąs skai • 
tomas labai svarbiu ypač po 
to, kai Lewis paskelbė, kad 
C.I.O. pradės organizuoti sta
tybos darbininkų unijas.

Jų tarpe buvo dvi moters.
53 jų buvo sušaudyti tuoj 

po teismo pereitą šeštadienį. 
Septyni tapo pasmaugti. Pra
nešama taipgi, kad dar 40 as
menų laukia teismo — vis ry
šium su Gabaldono nušovimu. 
Ispanijos fašistinė vyriausybė 
tikisi tokiu nuožmumu atgra
sinti kerštininkus nuo tolesnių 
pasikėsinimų prieš Franco pa
reigūnus.

Baimė karo spaudžia 
Rumunijos ir Jugo
slavijos ūkininkus
BERLYNAS, -Vokietija, rug

piučio 7. — Dienraštis “Frank
furter Zeitung” sako, kad Ru
munijos ir Jugoslavijos ūkinin
kai yra išsigandę, bijo karo. 
Bijodami karo jie krauna ūkių 
produktus, jų tarpe javus, ne
parduoda jų.

Ir dėl tos baimės jaučia ne
smagumų pati Vokietija. Ji bu
vo užsakiusi pietų rytų Euro
poje pristatyti jai didelį kiekį 
javų. Dabar Vokietijai sunku 
gauti tuos užsakymus.

SPRINGFIELD, III., rugp. 7. 
— Sekmadienio vakare, 11:45 
valandą, broliai Hunter ir Hum- 
phrey Moody pabaigė skridimą. 
Jie išsilaikė ore lėktuvu 343 
valandas ir 46 minutes. Perei
tą antradienį jie jau sumušė 
pirmesnį išsilaikymo ore rekor
dą 218-kos valandų ir 43 minu
čių.

Apskaičiuojama, kad jie pa
darė 25,000 mylių kelionę, lėk
dami vidutiniu 80 mylių valan
doj greitumu.

SUĖMUSI DERLIU PIRMIAUSIA GALĖS 
KRIZĮi IŠŠAUKTI

Prievolės darbui ūkiuose imami moky
klų vaikai, ofisų merginos, studentai ir 

profesionalai
BERLYNAS, Vokietija, rug- 

piučio 7. — Didžiausiu, tiesiai 
įkaitusiu skubumu Vokietija 
triusiasi suimti laukų derlių 
juo greičiau.

Pagrindinis to skubumo tik
slas esąs — suimti derlių pir
miau, negu kitos, kaimyninės 
šalys suims. Jeigu naciams pa
vyks šitas tikslas atsiekti, jie 
mano įgysią didžiai svarbią pir
menybę karo sumetimais.

Vokietijos derlius bus jau 
aruoduose, laukų darbininkus 
galima bus paimti karo tarny
bon, kuomet kitų šalių derlius 
pasiliks dar laukuose, kuomet 
jam suimti dar bus reikalinga 
daug rankų.

Šitokiu momentu, stebėtojai 
mano, naciai jausis galį iššauk
ti krizę. Štai kodėl jie ir sku
ba.

O kad naciai deda visas ga
limas pastangas derliui juo 
greičiau suimti, dėl to netenka 
abejoti. Pereitos savaitės gale 
nacių spauda pranešė, kokius 
kadrus darbininkų vyriausybė 
'verbuoja laukų darbams.

Verbuojami tiems darbams

Lietuvos Naujienos
KAUNAS. — Respublikos 

Prezidentas liepos 19 d. pasi
rašė keliasdešimt malonės ak
tų, kuriais dovanojamos baus
mės, grąžinamos teisės ir laips
niai eilei asmenų. Viso šiais 
aktais paliečiama per 30 asrtie- 
nų, jų tarpe amnestuoti 21 po
litinis kalinys.

KAUNAS. — šiuo laiku že
maičių plentu vyksta gana di
delis judėjimas. Kasdien ten 
pravažiuoja daugiau kaip pus
antro šimto automobilių, kelias
dešimt motociklų, dviratininkų 
ir daugybė vežimų, šiais me
tais baigiamas statyti Aukštai
čių plentas, pradedant nuo že
maičių plento ties Babtais iki 
Panevėžio ir toliau ligi Roza
limo. Greitu laiku bus pradė
tas tęsti žemaičių plentas nuo 
Rietavo ligi šventosios uosto. 
— Šventosios uostas vietomis 
jau pagilintas ligi 4-5 metrų. 
Pietinis molas šiemet bus nu
tęstas iki juros molinio dugno, 
tad tikimasi, kad iš pietų pu
sės uostas nebebus užnešamas 
smėliu. Greičiausioje ateityje 
bus pradėtas statyti • šiaurinis 
molas. — Nemuno upės vagos 
gilinimo darbams šiemet pa
skirta 300,000 Lt. — Kauno 
miesto statybos komisija per 
pirmuosius šių metų 6 mėne
sius suteikė virš 400 leidimų 
naujiems namams statyti.

KAUNAS.—Respublikos Pre
zidento aktu Stasiui Jurginiui, 
kuris apeliacinių rūmų sprendi
mu nubaustas už komunistinį 
veikimą 6 metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo, likusi bausmė su
mažinta iki vienerių metų ne
paprasto kalėjimo ir ši bausmė 
jam lygtinai dovanota.

nacių partijos nariai, nacių 
jaunuomenės organizacijų na
riai, smogikų būriai, kareiviai, 
namų šeimininkės, įmonių dar
bininkai, ofisų samdiniai, val
dininkai, mokyklų vaikai, uni
versitetų studentai ir profesio
nalai. Visi jie verbuojami pri
verstinam ūkių darbui.

Ir ne tik tai.( Jei kuris ūki
ninkas turi ūkio padargų pa
kankamai, o kitam stinga jų, 
tai vyriausybė įsako paskolinti 
tuos ūkio padargus neturinčiam 
— visai nepaisydama, ar savi
ninkas nori skolinti ar neno
ri.

Dėl ūkių darbų skubos ir dėl 
darbininkų trukumo ūkių dar
bininkai pasijunta kaip koki 
kaliniai. Štai pavyzdys. Vienoj 
stambioje farmoje darbininkų 
sąstatas yra toks: pats ūkinin
kas, italas darbininkas, vedusi 
slovakų pora, jauna mergaitė 
atsiųsta iš artimo miesto ir de
vynios merginos, ofisų samdi

nės, atsiųstos iš tolesnio mies
to, niekuomet ūkio darbo ne
dirbusios.

KAUNAS. — Lietuvos juros 
skautai ir kiti vandens sporto 
klubai nutarė kreiptis į atitin
kamas įstaigas, prašydami, kad 
Palangoje butų įsteigtas jach
toms u-ostas-prieplauka. Suma
nymas atitinkamose vietose ra
do palankaus pritarimo.

Nauja liga pastebė
ta dėl lūšnų griovimo

LONDONAS, Anglija, rugp. 
7. — Anglijoje, kaip ir kai ku
riose apylinkėse Amerikoje, 
yra griaunamos lūšnos, o jų 
gyventojai perkeliami į tinka- 
inesnius namus, į švaresnes 
apylinkes.

Ryšium su lūšnų griovimu, 
rašo Dr. Thorpe britų medikų 
žurnale, pastebėta nauja liga 
— tai perkeltų gyventojų ilge
sys senųjų apylinkių, kuriose 
kiekviena krautuvė, kiekvienas 
gatvės kampas buvo žinomas. 
Kuriose visi kaimynai buvo pa
žįstami. Ilgesys iššaukiąs me
lancholiją. Ir ypatingai ji už
gauna persikėlusias į naujas 
apylinkes šeimininkes, kurioms 
daugiausia tenka būti namie 
vienoms.

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

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
-



NAUJIENOS, Chicago, UI.

ŽMOGAUS KŪNO DALYS PREKYBOJE
(Tęsinys)

Kai baltieji užgrobė Naują 
Zelandiją, prekyba gražiai iš
tatuiruotomis galvomis ne tik 
nebuvo sustabdyta, bet, gali
ma sakyti, ji dar labiau išsi
plėtė. I tą prekybą Įsivėlė net 
bailieji. Anglai, pamatę labai 
gražiai ištatuiruotas žmonių 
galvas, kurių kiekvienas nar
sesnis ir garbingesnis karys 
turėdavo gerokai pasikabinęs 
ant kuolų prieš savo palapinę, 
panoro jų nusiųsti į etnografi
nius Europos muziejus. Muzie
jai, žinoma, tokius ekspona
tus, kurių iki tol Europoje ne
buvo matę, mielai pirkdavo. 
Tuo būdu europiečiai pradėjo 
iš maorių supirkinėti gražiai 
ištatuiruotas galvas. Įsigijus 
tokių galvų vienam muziejui, 
kiti taip pat nenorėjo atsilik
ti, ir tuo budu prekyba mao
rių galvomis smarkiai ėmė 
plėstis. Priėjo prie to, kad 
maoriai visas galvas, kurias 
iki tol turėjo “sutaupę”, išpar- 
davinėjo. Kadangi buvo mo
komos neblogos kainos, tai 
maorjai susigundė tokių gal
vų dar daugiau Įsigyti, kad jas 
europiečiams galėtų parduoti. 
Taip tarp atskirų maorių tau
telių nejučiomis buvo padidin
ti karai — maoriai ėmė vieni 
kilus naikinti dar sparčiau, 
negu iki tol.

Kadangi už gražiai ištatui
ruotas galvas europiečiai žy
miai brangiau mokėdavo, tai 
maoriai susigalvojo europie
čius truputį “apmauti”: jie “pa
prastų karių galvas, jau nu
kirsta*-'. pertatuiruodavo patys,

rių būrys į gretimas saleles, 
prisitriedžiodavo priešų galvų, 
parsivežę jas gražiai ištatui
ruodavo ir parduodavo jas eu
ropiečiams už maorių galvas.

Taip XVIII Umž. ir X1X am
žiaus pradžioj Nauj. Zelandi
joj žydėjo biauri prekyba. Vė
liau anglai susiprato ir šitą 
prekybą specialiais įstatymais 
uždraudė. Tačiau dar ilgai ji 
žydėjo slaptai. Maoriai spar
čiai nyko, ir šiandien jie yra 
jau beveik visiškai išnykę. Ta
čiau žmonių galvomis preky
bos dar ir šiandien pasitaiko: 
net prieš keletą metų Londone 
buvo pačiuptas vienas profe
sorius, kuris savo čemodane 
vežėsi prepraruotą žmogaus 
galvą.

Iš kitų žmogaus 'kūno dalių 
prekyboj dar pažymėtinos: 
moterų plaukai, kraujas ir kt. 
Paskutiniuoju laiku ypač yrh 
prasiplatinęs žmogaus kraujo 
pardavinėjimas. Mat, Įvai
riems mediciniškiems reika
lams (daugiausia krauju per
pylimams — transfuzijoms), 
yra reikalingas sveiko žmo- 
gauš kraujas. O iš kur jo pa
imsi? Todėl dažniausiai su
randami žmones, kurie sutin
ka Už piųigus parduoti.

(“L. U.”)

l

NAUJIENŲ-ACME Telophotn
DFJLREY, III. — Guy 

O’Hern, registruotų siunti
nių klerkas, kurį banditai 
sumušė bandydami apiplėš
ti traukinį.

I vairios žinios iš Lietuvos
*

l^A'ŽIAI. kražjįi, Italp lą-; 

jai senas istorinis miestas, ir 
saVb pastatais Į?uVo Virtęs tik
uti ftišnų thf^s'teliu. I^^ba'r ‘čih 'į-1 
Sigh lėj'fis diėtūViU\As4p?ękybimn 
kalhs, nSi’ešTtis šįh4fČI^i į^eisTa- 
lomas; dygsta gražus mūriniai 
namai. Pirmą tokį mūrinį na- , — ---- -----------
.ną -piieš penkerius metus pa-1 kurie dabar keLauja po Lenki 
ta te iš šiiįi'iųųtų puvusių ku- ją. 
irga’.ikščio avM'o Tufiių plyštų.,1 
rtids. rimiuš buvo sugriovę ’rh-5 
sh'r, a'tidhVę dvarininkams . it; 
privatiems asmėnims. Vėliau 
šiems namams virstant, plytas Į } 
mtųjįTkd BiVaihS, po 200; '
mėtų Tnurinės statybos lierTrati-! 
kos pastate mhpipitis hamiis, ' 
jio jo ^čkė Ir <|a^'.’‘-baLbar Jku’ 
neveik ViŠas miestėlio centras 
yra pasiūlytas iš mūrinių na
rnų. šiemet taip pat statomi 4; 
inuriiiiai namai, kurių šavinin-' 
kai yra lietuviai. i

šit) dr rugsėjo pra
džioje, šiomis dienomis laukia
nti *Liė<uv6‘je lenkų rašytojų 
T^fcN i^lii'bo ekskli'r^ija, kairioje 
fsiftišė apie ^0 'žymiausių Len
kijos šių dienų rašytojų. Be to, 
Lietuvojė žada atsilankyti ke'.i 
žymus Amerikos žurnalistai,

Physician and Surgeon
3Ž61 So. Hatsted Street

Antrad., rugpjūčio 8, 1939
___________ __ I Office and Res. Phone Caliunėt *7^72 

Į Office Hours:2-4 p. m. 7-8:39 p. in.

Automobilius | DR. ST. NA1KELIS
Išlyginant, suveldinam ir numalia- 
vojam. Atrodo kaip naujas nors bu
tų sulankstytas ar sulaužytas. Kai
na prieinama. Kam reikalingas mu
sų patarnavimas kreipkitės tuojau.. v 
Darbą garantuojame..................... Jįr V

STREAMLINE AUTO METAL 1/1 • T • D* 011j1/1j1110I1J
‘J WORKS I ItF'NFT’I^k'TAS

824 JS *‘r-’ Phm.. TYečtadlent Sešunisnl
Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS | 4631 So. AshŪhd Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad;, Ketvirtad^ PenktbdiėrfJ
4143 So, Archer A ve.

TeL Lkfayette 3650

» **c .

M ar gurny nai
Australijoje atrasta 

nepaprasta giria

KABIAS. — įči&ijds tešy-! 
jojų Proifesiiic Sųjuhga ‘kviečia 
Lietuvos Rašytojų; Draugijų su
ruošti ekskursiją į ^Lenkiją. Nu
matoma, kad mūšų rašytojai 
vyks į Lenkiją Tugp’iučio inBriė-

Ki?DAINlkl. — Nuo šių me- 
tų pradžios Kėdainių ‘mieste iš-’ 
duota 78 statybos leidimai. Pa-.

1 juos vykdomos šios naujos 
statybos: 6 gyvenamieji 2-jų' 
iiūkštų inuro namai, 8 ‘gyvena
mieji vieno aukšto muro na
mai, 14 muro ūkio trobesiu, 
24 nledmiai gyvenamieji na
mai ir 25 ūkio trobesiai. Kai 
kuriose vietose auga ištisi nau
ji miešto kvartalai, šiuo melu 
sustatyta aktų ir bus nugriau
ta 44 lūšnos.

AKIU SPECIALISTAI
UR. 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 Tftlj JARD8 4787 

Namų Tel.: Prospect 193a

A

Iš Lietuvos
Ir Vėl audra

ROKIŠKIS. — Birželio 25 d. 
13—16 ir 20—23 vai. mieste 
ir apylinkėse siautė smarki au
dra su žaibais ir lietumi. Vč-

Vidurinėje Australijoje, neto-; 
Ii Amadcuso ežero Australijos1 
tyrinėtojas keliautojas Janies 
Townscndas rado nuostabias 
muzikaiines girias. Ten auga 
panašus į akacijas 80—130 m. 
aukščio medžiai, kurių spyg
liuose veisiasi ir gyvena tanr

——i 'liff '? IiihįiT-
ANGLYS-ČOAL

Perkant '4 tonus ar daugiau 
Pocahontas mine run r— 
Virginia 75% coarse .......
Pocahpntas mine run — 
West Virgipia. 75<% coarse 
Petroleum Carbon 
65% coarse Štili Run ......
Millers Creek Ltimp ....... —
Indiana . Lump GĮendora ..

Tel. Vlrgiiiia 1994 
JOHN OKSAS 

4405 So. Faiffiėld AVeniie

■KAUNAS. — šių metų pir
mąjį ketvirtį ligonių kasose bu
vo iš Viso apdrausta darbinin
kų ir tarnautojų, įskaitant ge
ležinkelių tarnautojus ir laisvai 
samdomus eigulius — 74,069 
asmenys.

$6.90

$7.50

$7.05, 
$8.20' 

.$6.55.

KAUNAS. — Valstybes Drau
dimo įstaiga iš praėjusių metų 
pelno paskyrė: Ginklų Fondui 
20,000 litų, Šaulių Sąjungai 5,- 
000 Lt, Lietuvos Aero Klubui 
3,000 litų ir žiemos pagalboj'3,- 
000 Lt.

DR. VAlTUSft, OtT
LIETUVIS

Mano 20 metų . praktikavinuu* 
jūsų garantavimas.

Optotafetricany Akių Specialistas
PalengVina axių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisc 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at 
sutikimuose egzaminavimas daroma* 
sti elektra, parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiame 
į mokyklos vaikus. K’eivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v | 
Nedegioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely  j atsitikimų akys atitaiso
mos tie akinių. Kainos pigiau kaiy 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER~
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas • Akis
Ištaiso*

Ofisas įr Akinių Dirbtuvė 
756 West 36th Street 
kampas Halsted St.

Vaiandbs nuo 10 iki 4, nuo 6 iki fe 
Nedėliomis pagal sutartį.

DR. C. ,2. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO 3.
ZUBRICKAŠ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—# 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal /susitarimą. , 
Telefonas HEMLOCK 6111

KitiLietavlaiDaktaral

Dr. Margeris
3325 SO. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Pilone YARDS 7299

luo budu padarydami lyg 
butų kokių vadų galvos.

Ilgainiui jie išmoko ir 
vienos gudrybės. Kadangi „ 
ir palys pamatė, kad jei ilgiau nuostolingi, bet efektinga. Daug 
taip tęsis, tai jie greitai vieni išlaužytų medžių, nuverstų sto- 
kitus išs'kers, todėl jie sugal- g’i yra tarp Rokiškio — Bir- 
vojo štai kh: nuplaukdavo ka-

tai jas išlaužė pakelėse ir mieste
i daug medžių, nunešė keletą 

dar stogų aplinkiniuos kaimuos ir 
jie kt. Audros padariniai mažai

NAMŲ' STATYMO 
KON'lRAKTORIUS

RE AL ESTATE
Insurance rnd Loans 

statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash Jihokė- 
fimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo- j 
kėjhrių nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
681 f) S. vVestem Avė. Phone Grovehill 0306

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Lo'ng Avenue

Telefonas PO'rTSMO'UTH 9022
$7<25
$j.00 
$7-25

POCAHONTAŠ Mine Run 
(Screenech Tonas .........................
SMULKESNĖS
Tor-’-. ......................... ...... ......
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tax ekstra.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
dr-ms Atvirukus 
•KONSTITUCIJAS IR 
darome Visokius 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Sti'eet 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500 

t

lio žievele suaugęs vabzdys pa
deda kiaušinėlį. Beaugdamas 
vabzdelis pragraužia spyglį ir 
išlenda lauk, palikdamas skylu
tę. Medžių viršūnėmis visuomet 
plaukia stiprus vėjas, kuris 
verždamasis pro tas spyglių 
skylutes švilpia. Amadėuso eže
ro. girios švilpintas* ‘girdėti nėt’ 
už 30—10 km., atrodo labai gu
lins ir šiurpus...

Panašus gamtos nepaprastu-4 
nias yra vienoje saloje. Toje 
saloje yra didoka smėlio dyku
ma. Kai kas nors koja pajudi
na dikumos smėlį, tuojau pa
sigirsta garsai, panašus į šuns, 
lojimą. Panašus reiškinys yra 
Arabijoje, Sinajaus pusiasalyje., 
Čia yra 122 m. aukščio kalnas, 
kuris skamba žemais, panašiais 
į vargonų, dūdų garsais. Šie, 
nuostabus reiškiniai ištirti ir 
nustatyta, kad šiuos nepapras
tus garsus sukelia nuo stataus 
kalno žemyn beslenkąs smėlis.; 
Beslinkdamos nuo aukšto kalno 
atskiros smėlio dalelytės smar-, 
kiai trinasi į kietus akmens kal
no šonus ir sukelia garsus.

bčse Orinoko srityje, yra grani
to uolų, kurio labai dažnai sau
lei tekant, duoda garsus, pana
šius į vargonų muziką. Ten pat 
yrh du kloniai, kuriuose girde
li garsai, panašus į varpų skam
bėjimą. šituos keistus garsus
štikeTia į kelių šimtų metrų4 
'pftirajas krentą vandens* lašai. 
Pradžioje menki lašų garsai be
kildami aukštyn sustiprėja ir 
pagaliau atrodo, k&d škarribii 
stipri varpų muzika.

Raudonųjų jurų pakraštyje 
vietos gyventojai labai dažnai 
girdi jurose tartum vėrkifrią ar 
liūdną giedojimą. fČiabuViamš 
tas reiškinys sukelia baimės, 
nors iš tikrųjų, tai tėra tik ban
gų Į rangytus krantus atšimu- 
šihio sukelto garso piasekniū.

Lietuvis Plufabeiriš
- Lalsnaotas 

ciA^'FI*f44NGS and'ŠĖiWERAGE 
4190 BEER COILS in TAVMNS

IReNgYa šTčkUriuš

JOHN YERKES
2422 W. 69th Št

Tel. fiemldck, 2867 
tldz. Repūblic 5688

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
<

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

. taEN^iR NAKTj

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4^05-67 Šo. Hermitage Avė.

, 4447 South Fairfiėld Avenue
6 .rin Telefonas LAFAYETTE 0727

Klausykite inusų LiethVių ra0io programų Antradienio ir Šešta
dienio Vakarai* 1 vau vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. SALTIMIERAS.
v ” .  M I • AK*-' ■* ' ų.. t —..............................

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
YarJa nūs

\ p J. LIULĖVlčiUS
4348 S. ČSiifbrnia Aveniie Phone LaTayettė 3572

TUklMĘ 
KOPLYČIAŠ 

VISOSK RIESTO 
DALYSE

s. P. Mažeika
LiUianicK AVfenuė

lačhaWicz m sūnūs
2314 West 23rd Place $!įįfae Cbnhl
SKYRIUS: 42-44 East lOBth ^treėl___________ frėL Vullriikn

ALBEfeT v. TfclrKtrs
4704 Šo. Western Avė. Phone, Ltffayette 8024

v r. r ■ ■ - • f- -... .. ’T

- i. j. ZOL)J Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

p. J. RlDikAš
$Š54 S6. Aalsted s'treet YARDS 1419

•NARIAI 
Čhicagos, 
Cicero 
Lietuvių , 
Direkfbnų 
Asociacijas

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

:. . . ANTaNAs m. fhiLLIPš
'3307 EitUanica Avenūę . j?t»9ne..Yąr<Į? 4908

.. ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westei‘n Avė. Phone GT-oVeKill 0142
1410 South 49th Conrt Cicero Phone ;Ci6e¥6 2100

Mrs. A. K. JARUSŽ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utafn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Ąyęnue, 

r Beverly Shores, 
Indiana

Tel. Mich. Cyty 
2799—R3

TeL Office Wentwoi;th C33« 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—6 va k. 
•5fffryruf> Rerednmis ir «Ub»thm1»

GYDYTOJAI IR DENTIŠTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTAS!!
756 West 35th St 

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

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

Tel. Kemvood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22rid Strėet
Valandos: nUo 1—3 ir 7—-8 

Sėredomis ir nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Rėpublic 7868

Ofiso Tel. Virgmia 0036. * 
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blyd.
Cor. Daihen. Hemlock 6699

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

2400 WEST mAdIŠON STREET 
Vai, 1 iki 3 po piętų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELRt 7330.
Namu telefonas Brunswick 9597

JeL Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 Ud 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ,ir 7 iki 

šventadieniais: 11 iki 12
Dt\ V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir ęHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

3343 S. HALSTED ST-

«

‘Pirkite savo apielihkės
krautuvėse

KITATAUČIAI
DR.IiI.RZMAN

IŠ RUSIJOS
Getai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo\ patyrus gydytojas chi4 
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 St, netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 31|9
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
*2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: .

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

Phone MIDWAY '2889.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kalia
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone TLAZA 3200

ADVOKATAI
» » •

K. F. SUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Deartiorn .St 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 Šo. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekrtiadieniais— 

pagal sutarti.

Joseph V. Mockūs
Advokatas

• Chicago, Illinois
1664 W. MadiSon .Št.

Telefonas MONROE 8701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Sd. Dearborn St
ROOm 1230.

Ofiso Tel. CENTRAjL 132*.
Namu T**! —Wvr)o P«rk 3395

Remkite tnoš. kurie 
garši'riasi 

“NAUJIENOJ”
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KORESPONDENCIJOS
K A. L. KONGRESO DARBUOTĖS 

NAUJOJE ANGLIJOJE
Paskui komunistai užsispyrė 

kviesti kalbėtoją į pikniką net 
iš New Yorko jaunuolį K. Mi- 
chelsoną. Jiems buvo siūloma,

Andai “Keleivy j” tilpo A. L. 
Kongreso Naujos Anglijos aps
kričio valdybos posėdžio tari
mai, būtent, kad A. L. Kongre
so darbuotę palikti darbuotis kad vietoje kviesti iš New Yor- 
ant toliau ir šaukti apskričio 
konferenciją liepos 16 d. Hud- 
son, Mass. Bet vėliau valdyba 
patyrė, kad tą dieną, t. y. lie
pos 16 bolševikai rengia “dide
lį” pikniką, todėl konferenciją 
iškėlė į liepos 30 d., tai į tą

kūlėmis papuošti. Vaišnoriui 
reikėjo 25-kių, o Mažrimui 21- 
nos. Prisilaikant priprastos ma
dos buvo pareikalauta, kad gar
bės svečiai jaunuoliai užpustų 
uždegtas žvakutes vienu pūti
mu. Pasirodo, kad abu sėknun 
gai išpildė savo užduotį. Mat, 
abudu yra choristai, tai turi iš
tobulintus plaučius.

Parė buvo suruošta kaipo 
siurprizas. Rengimu rūpinosi 
Isabel Keskes ir jos pagelbinin- 
kes Julia Sliazas. Parė įvyko 
pp. Kiškių ūkyje, 2415 No. Le- 
wis Avė. Labai pavyzdinga ir 
kartu pagirtina, kad jaunuoliai 
savo parėję neturėjo stiprių gė
rimų. Taipgi jiems tenka dide 
lis pagyrimas už lietuvybę. Visi 
kurie ten buvo, gražiai sudai
navo popui iariškas lietuviška 
dainas.tono ir apylinkės kuopų apskri

čio metinis piknikas.
Konferencija pažymėtą dieną 

(liepos 30) Hudsone įvyko. De
legatų buvo apie 25, didžiumo
je bolševikai bei jų simpatikai. 
Pažymėtina, kad valdyba šią 
konferenciją šaukė tiktai kalbė
ti apie busimą pikniką ir prie 
jo prisirengti. Kitokių klausimų 
dienotvarkėje nebuvo. Man at
rodo, kad valdyba tą pikniko 
darbą galėjo atlikti be konfe
rencijos. Rodos, pikniko suren
gimo klausimas nėra parlyvis, 
bet bolševikai pasirodė, kad jie 
gali ir pikniko rengimą pada
ryti partyvišku. Pirmiausia j.e 
pasirūpino, kad pikniko rengi
mas butų jų pilnoje kontrolėje, 
taip pat ir prie įžangos tikietų. 
O jau prie darbų, kaip tai alų 
pilstyti, stiklus mazgoti, bonkas 
parke rankioti ir 1.1, tai jau 
reiškė norą, kad visokių pa- 
žvalgų žmonėms butų leista 
tuos darbus dirbti.

MADOS

A. A. 4186. — Graži suknelė su 
pritaikintoms kelnaitėms. Sukirp
tos mieros 2, 4, 6, 8, 10.

ko kalbėtoją geriausiai butų 
pakviesti iš Bostono S. Michel- 
soną ir F. J. Bagočių. Jie dė
josi visai negirdį, ką jiems sa
kai ir vistiek nubalsavo kalbė
toją iš New Yorko kviesti.

Nutarta garsinti pikniką per 
radijo, būtent, per Minkaus ir 
Kubiliūno programus. Bešališki 
delegatai siūlė abiem skirti po 
10 dol. dėl apgarsinimo, bet ko
munistų partizanai užsispyrė ir 
nubalsavo, kad Kubiliunui duo
ti 20 dol., o Minkui 10 dol. Jie 
sako, kad Minkus miglotai gar
sina tokius parengimus ir ne
pritaria tam darbui ir 1.1. Bet 
tai melas. Kubiliūnas dar nese
niai pradėjo bizniuoti per radi
jo. O kol Kubiliuno radijo pro
gramo nebuvo, tai komunistai 
visuomet garsino savo “milži- Zion, III 
niškus” parengimus per Min- Zailis, Mr. ir Mrs. V. B. Am- 
kaus programą, ir nė vieną ko-1 brose ir Mrs. Auna Radauskas, 
munistą negirdėjau sakant, kad'Su gera muzika ir dainomis

Per jaunuoliai palinksmino visus 
Minkaus programus dažnai ko- savo svečius iki vėlybo sekma

dienio ryto. Kuriuos teko as
meniškai pakalbinti, veik visi 
prisižadėjo būti Naujienų pik
nike ateinantį sekmadienį.

Nuo savęs aš širdingai esu 
dėkingas už svetingumą ir ska
nias vaišes. O tiems dviems jau
nuoliams, kurių gimtadienio 
proga tas viskas įvyko, aš no
riu palinkėti ilgiausių ir laimin
gų metų. —VBA.

Svečiai jaunuoliai
Frank Vaišnoras, Anthony 

Vaišnoras, Frank Wesner,'Stan
ley Sliažas, Albert Keskes, Jo- 
seph Bačkys, Anne Mačiulis, 
Helcn Skarbolis, Lilliari Glozc- 
ris ir Stella Lulis.

Jaunuolių tėvai ir pašaliečiai 
svečiai: Mr. ir Mrs. Vaišnorai, 
Mr. ir Mrs. Keskes, Mrs. Paluc- 
kis, Mrs. Guokas su dukterimis 

ir chicagiečiai, Mrs.

Minkus negerai garsina.

munistų choristai ir šiaip jų 
dainininkai dainuodavo ir de
klamuodavo. Ir tas pats komu
nistų žvaigždė Kubiliūnas turė
jo progos per Minkaus progra
mą karkyti, kiek tik jis norėjo, 
ir net kartais per Minkaus pro
gramą Kubiliūnas buvo tituluo
jamas kompozitorium! Tai ši
taip komunistai gražiai biznia
vo su Minkum.

Bet dabar, kai jie nori savo 
draugą biznierėlį sušelpti, tai 
jau Minkus negeras.

Iš biznio atžvilgio tai per 
Minkaus programą geriau gar
sinti parengimus, nes jau jis se
niai kai duoda radijo progra
mos, ir jau jis gerai išsigarsi- 
nęs, ir jo programo, galima ma
nyti, daugiau žmonių klausosi, 
negu neseniai užsidėjusio Kubi
liūno.

Kaip jau minėta, apskričio 
valdyba (kuri išimtinai suside
da iš komunistų) šaukė konfe
renciją vien tik pikniko reika
lams aptarti, o svarbesnius — 
visos organizacijos klausimus 
—paliko nesvarsčiusi. Konferen
cija turėjo aptarti kongreso vei
kimo likvidavimo klausimą. 
Valdyba nusprendė to klausimo 
neįtraukti į apskričio suvažiavi
mo dienotvarkę. Kodėl? Juk tai 
dienos 
m u ir 
vairios

Kart, Mich.
Ji

Visokios Žinutės už Liępos
Mėnesį. A

klausimas. Tuo klausi- 
spaudoje reiškiamos į- 
nuomonės.

—J. Pėža

Waukegan, III

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1730 
So. Halsted SU Chicago, HL

Dviejų jaunuplių gimtadienio 
parė

Pereitą šeštadienio vakarą, 
rugpiučio 5 d., netikėtai pasi
taikė dalyvauti labai smagioje 
dviejų jaunuolių gimtadienio 
parėję. Būtent, Stanley Vaišno
ro ir Joseph Mazrim, abu iš 
Waukegan,Ill. Be skanių valgių
buvo net du dideli pyragai žva- fannerių bėdas ir patarė, kad

Atleiskite Naujienų skaity
tojai, kad pasivėlavau, nes da
bar esame labai užiimti su 
darbais. Reikia javus plauti, 
reikia vyšnias skinti ir kenūo- 
ti; reikia skubinti, kad turėtu
me ką valgyti iki kito liepos 
mėnesio. Todėl ir pasivėlavau 
su korespondencija.

Liepos pirmą apsilankė sve
čiai iš Chicagos: p-as Lapenas, 
Peoples Furniture krautuvės 
dalininkas su savo šeimyna. 
P-nas Lapenas apžiurėjo skal
biamąją mašiną, kuri yra pir
kta iš Peoples Furniture krau
tuvės ir užtikrino, kad dar ga
liu drąsiai skalbti su ta maši
na 25 metus, o jau daugiau 
kaip 10 metų aš ją vartoju, ir 
atrodo kaip nauja. Tas reiš
kia, kad Peoples Furniture 
Co. tavorai yra labai geri ir 
nusipirkus galima pasididžiuo 
ti, kad turi gerus daiktus.

Liepos 2-rą įvyko Amerikos 
Piliečių Lietuvių Kliubo drau
giškas piknikas. Pietaujant 
turėjome prakalbas. Kalbėjo 
viešnia iš Chicagos Katriutė 
Keturakienė. Ji savo kalboje 
nurodė, kad visi darbininkai 
kartu eitume prie išsilaisvini
mo nuo vergijos jungo. Antras 
kalbėtojas J. Kraus apsakė

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00

_NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
CLEVELAND, O. — Policija prie Fisher Body dirbtuvės, kur liepos 31 d.

įvyko susirėmimas ir 40 žmonių liko sužeisti.

ateinančiais rinkimais balsvo- džia jam pasisėti bile javų ke- ano ligoninėje labai kritiška- 
tume už dabartinį prezidentą lėtą akrų kaipo Šerą 
Rooseveltą.

Liepos 5 d. apsilankė ponas 
Petrulis iš Chicagos, anglių 
sandėlio savininkas. Atvyko 
su šeimyna ir kartu su juo 
atvažiavo p-lė Julija Skeber-

9 d. apsilankė p-ia 
iš Chicagos, A. Cini- 

iš Muskegoii,

darbą. Feliksas daugiausia so
dina agurkus, arba pupytes— 
beans, už ką jis pasidaro ne
mažiau $200.00 sau gryno pel
no. Feliksas yra pavyzdingas 
jaunikaitis, rimto budo, susi
taikąs su tėveliais ir su kaimy
nais.

JUOKAI
Sunkus pasirinkimas

— žinai, Verute, šiomis die
nomis man pasipiršo iš karto 
net du: bankininkas ir gydy
tojas. Nežinau, kurį ir bepasi
rinkti !

— Taigi, sunkus pasirinki
mas: pinigai ar gyvybė!

— žinai, Maryte, kai apsi • 
vilkau pirmą kartą naująją sa
vo suknelę, tai stačiai įpuoliau 
akstazėn!

— Tai niekis- Dabar yra pa
kankamai priemonių visokioms 
dėmėms išvalyti...

Susitarė
— Tai kurgi susitinkame?
— Kur nori!
— O kada?
— Man visvien!
— Gerai! Tik, žiūrėk, buk 

ygiai astuoniomis!

Liepos
Žalinienė 
kas ir Gerybai 
Mich. P-ia Gerybienė labai gė
rėjosi vyšnių sodnu. Klausia, 
Dundulienę, kaip tu augini ši
tuos medžius, kad uogos to
kios didelės; žiūrėkite, kokie 
bubulai kabo, tik slfink, kaip 
obuoliukus.
Mirė Dr. Blackmoor, dentistas, 

ištarnavęs savo profesijoje 
38-metus.

Mirė miškinis Dr-S; jis gyve
no toli giriose dį pavardės jo 
nežinojom.

Juozas ir Kattū Budrevičiai 
apsipirko aliejaus farmą 80 
akrų ir dabar jau yra savinin
kai ir galės eiti su Rockefel- 
leriu į kompaniją, .

Liepos 26 d. apsilankė iš 
Chicagos Zig-Zag klubo savi
ninkė • Estelle Andriuliutė. Kar
tu su ja atvyko jos motina ir 
viena jos aklorka Miss Sun. 
Estella skubiai grįžo namo, o 
jos mamytė pasiliko pasivie
šėti pas savo švogerį. Andriulį. 
Na, ir pataikė kaip tik ant 
Onutės dienos tai ir baliavo- 
jojne už Onutės sveikatą. Lin
kėjome sulaukti ilgiausių me
tų. Čia pasibaliavojus važiuos 
į New Yorką pas savo 
profesorių Andriulį, o iš 
Yorko grįš namo prie 
dukters, Zig-Zag Klubo 
ninkės, 6819 So. Western 
Chicago, III.

—o— 
t Liepos >29-d.K sunkiai susižei
dė p-ios Lipekienės darbinin
kas Ignotas, lietuvis. Avižas 
piaunant arkliai pasibaidė — 
ir jį nutrenkė nuo plaunamos 
mašinos. Dabar randasi Oce-

už jo me padėjime.
~~ I —o—

Oras labai karštas; lietaus 
mažai liepos mėnesį turėjome 
vieną dieną audringą lietų 
pradžioje mėnesio, 26 ir 27 la
bai gražiai palijo, bet tai jau 
mažai gelbėjo išdžiuvusiems 
augmenims. Ankstyvos bulvės 
dar nežadėję išdžiuvo. Jeigu 
nebus lietaus, tas pats bus ir 
su rudeninėm bulvėm.

šieną gražų suemėm, vyš
nias nuskynėm ir jau sukena- 
vome. Dabar dar ateina kornų 
kirtimas, ir vėl busime apsi- 

bulvių kasinio.

COAL1 H
EGG .. ...................$6.00
NUT ......... ........ . $6 00
RTG LUMP .........-....... $6.00

RUN . .............  $5.75
SCREENINGS .......... $5%

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas ; 

Mieste įr Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

i

sūnų
New
savo 
savi-
ave.,

—o—
Atvyko svečiai iš Chicagos 

pas p-nus J. Masijauskus, bū
tent, Kazys Narbutas su savo 
nauju ormobilium. Pasiviešė
jęs kelias dienas išvažiavo į 
Wisconsin aplankyti savo ki
tus pažįstamus. Vėliau apsi
lankė p-nia J. Janušonis ir du
ktė Stella.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus Ir 
visokius rankančius uei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musu Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. TAROS 3498

iš Stoties

Taipgi apsilankė p-ia A. Sla- 
žas ir anūkė.

Feliksas Andriulis Jr. du me
tai atgal baigė aukštesnę mo
kyklą ir visuomet jis gyvena 
su savt) tėveliais. Tėveliai lei-

į? PATTERN BOOK ‘

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

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

J. Astrauskas ir šeimyna pa
siviešėję kelias dienas grįžo į 
Chicagą.

—Marė Dundulienė.

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

PAVASARINIŲ

MADŲ

ZIUREK!
PASIDĖTI PINIGUSGALIMA

ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00Dabar mokam už pa

dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

NAUJIENOS Patiem Dept

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS'N
4192 ARCHER AVENUE

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

(Vardas ir pavardę
NAUJIENŲ SPULKA I

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L
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naujienos
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Raįes:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outęide ęf Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy. •

Entered as Second Class Matter 
Mąrch 7th 1914 at the P.ost .Office 
of Chicago, Įll., under ttie act of 
March 3rd 1879.

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išski- 
riąnt sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina: 
Chicągoje—paštu:

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

Chicągoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija .....................
Savaitei ..............................
Mėnesiui .................... :.........

Jungįtiaėse Valstijose, ne Uhicagoj, 
paštu:

(Atpigintą)
Metams ...........   $5.00
Pųąei metų ............................  2.75
Trims mėnesiams ................. 1.50
Dvjena mėnesienas ...........  i.Q0
Viekam mėnesiui ......1........1... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: ' 
Metams ..........      $8.00
Pusei metų ........................  4.00
Trims mėnesiams .................. 2.5,0
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu sų užsakymu.

Kapitulas ilsisi Naujienų-Acme Telephoto
Kongresmanai -Cąrl Map.es, Josepb MąHW Jr- ir Jesse Wolcott, kurių dėka 

administracijos siūlomas paskolų bilius liko atidėtas neribotam laikui.

] D. Delta

SABOTAŽO ŽENKLE.
UM

(Musų korespondento Lietuvoje)
B

t*

Amerikos bankuose yra apie 2Q bilionų dolerių in
dėlių, priklausančių daugumoje stambioms biznio kom
panijoms. Net per ilgus depresijos metus, kuomet miįio- 
nai žmonių buvo be darbo, tos kompanijos nesiliovė da
riusios pelną.

Per tą laiką daug dirbtuvių buvo uždaryta, daugely? 
je kasyklų buvo sustabdytas darbas, ir milionus vyrų ir 
moterų, netekusių uždarbio, buvo priversta maitinti val
džia. Jeigu valdžia nebūtų jais rūpinusis, jie butų turėję 
mirti badu. O valdžia tuos bedarbius šelpia ne iš savo ki? 
šeniaus. Ji ima mokesčius ir skolinasi. Kai mokesčiai ky
la ir skolos auga, tai tie kapitalo savininkai šaukia gvol- 
tu, kad kraštas pražusiąs.

Bet kodėl jie neleidžia tų bilionų dolerių apyvarton?

“ČISTKOMS” NęRA 
GALO

Lietuvos

Moterų darbas Vokietijoje
Prieš ateisiant į valdžią Hitleris sakė, kad moteris 

privalo būt paliuosuota nuo darbo pramonėje, kadangi! 
“natūralūs” moteries pašaukimas tai — gimdyti ir auk
lėti vaikus. Bet per šešis su puse' metų nacių diktatūros 
skaičius moterų, dirbančių už algą, nuolatos augo ir da
bar yra pasiekęs negirdėtos Vokietijos istorijoje skaįt? 
linės — 12 milionų! 1

Moterys naciškoje Vokietijoje .turi eiti į dirbtuves 
dėlto, kad valdžia paėmė daug vyrų į kariuomenę ir į 
Hitlerio sargybos bandas, o kitus pastatė prie amunicb. 
jos gaminimo ir kitokių karo darbų. Nacių armijoje šian
dien tarnauja ne mažiau* kaip 2,000,000 vyrų; trys milio- 
nai dirba amunicijoj;dirbtuvėse; 139,000 tiesia kelius-;* 
400,000 stato tvirtoves; 300,00,0 yra laikomi darbo sto-: 
vykiose. Tai sudaro netoli 6 jnilįonus.

O policijoje, smogikų (šturmininkų) dalyse ir Hit?. 
lerio gvardijoje yra dar koks milionąs ąrba daugiau. Pa=ų 
galios, reikia atsiminti apie pripildytas koncentracijos 
stovyklas ir kalėjimus. ;

Tokiu budu Hitlerio diktatūros palaikymui ir karo 
reikalams yra vartojama tarp 7 ir 8 milionų vyrų. Ne
nuostabu, kad Vokietijoje stinga darbininkų, ir vyrų vie
tas dirbtuvėse užima vis didesnis jr didesnis skaičius mo-

O kiek valandų tos moters dirba? Tai galima numa
nyti, sprendžiant pagal Hitlerio darbo ministerijos de
kretą, kuriuo įsakoma valdininkams žiūrėti, kad moters 
nebūtų verčiamos dirbti ilgiau, kaip — 10 valandų arį$: 
ilgiau.

Tuo tarpu Weimaro respublikoje jau buvę įvestą }8I 
valandų darbo diena net ir vyrams darbininkams.

Jeigu 12 milionų moterų Vokietijoje, nežiūrint jSayoi 
“natūralaus pašaukimo”, yra priverstos ieškoti ųždąr-^ 
bio ir dirbti tokias ilgas valandas, tai aiškų, kad atlygi-^ 
nimas už darbą Vokietijoje yra labai nupuolęs. Laisvoje' 
šalyje, kuomet darbininkų trūksta, įai darbininkų algos 
kyla, bet diktatūroje yra atbulai, nes d^Tbinįųkai neturi 
teisės organizuotis ir kovoti dėl buvįįo pagerinimo.

Šitas faktas jąu buvo seniai pastebėtas sovietų jRų-' 
sijoje, kur vąldžia jau per 20 metų didžiuojasi, kad tenai 
“pėra bedarbių”, bet Rusijoje darbininkas uždirba dvi-i 
gubai mažiau, negu Lenkijos darbininkas, ir keturis ąr- 
bą peųkis Kartus mažiau, negu Anglijos ir Švedijos dar-1 
bininkas.

Moterims, gal būt, dar labiau, negu vyrąnjs, Hitlerio 
diktatūrą ątnešė ųe laisvę ir gerovę, kaip buvo žadėjęs' 
“įąųtos ją ir skurdą.

Iš Maskvos pęanešaiųa, kad 
sovietų valcjžia atėpiė ęųdinus: 
dąr 116 žmonių “už nederamą 
elgesį”. Toks viešas pažemini
mas sovietų Rusijoje reiškia, 
kad tie žmonės ne tiktai nete-1 
ko ordinų, bet ir yra sukišti į 
kalėjimą.

Mažiaus kajp prieš dvejetą sa
vaičių, liepos 27 d., buvo atirn?, 
ti ordinai 79 žmonėms, Lųrių 
tarpe buvo keletas aukštų armi-: 
jos karininkų ir buvusių ,(įliplp~ 
matų.

Jeigu valdžia yra priverkta 
šitaip elgtis su parinktais savo 
tarnautojais, kurie buvo net pa
puošti ordinais už pasižymėji-’ 
mą, tai viena iš dviejų: arba ją1 
yra apėmusi tokia panika, kad 
ji bijo ir $avo šešėlio — ąrbą! 
prieš valdžią eina platus Judėji
mas ne tik liaudyje, bet ir ąr- 
Ųlijoje. . ’

O kuomet iųip yra, tai abejo
ti ną, ar labai s tįpri pasirodytų, 
Sovietų Sąjunga, kilus karui. - :

V. Andrulis su pasididžiavirf 
mu cituoja N. Y. Post’o žodžius,' 
kad —

“Ekspertai sutinką, jog 
Maskva gali pastatyti karo 
laukąn 'Rąžiau, kaip 11,- 
O,OQXQQO, yy$ų ir apie 15,000 
ąr 17>0.bQ .oįflaiyįų.”
^e,t yyrų .orįąavių skaičius 

pats reiškia nedaug.
Pasaulio lĮčarę Bųsjja turėjo di
džiausią armiją, o karo fronte 
Rusiją’pirp^utįųė sųbJ.upo.

Svarbu yra, lwfcia .ąrmį-įęs 
puotąj^a ir ibokia jus yaįoyybė? 
Vyriansiųjų ąnpijps generolą, 
sųšaabyifliąį Tųehą-
.čeysjcio, rąąr^alo įEgoroyp, g«ų. 
įPutnos, Uboreyičįaus įr k.) irĮ 
nepasibaigiantieji Įtitų aukštu' 
jkąrininkų “valymai” rodo, kad! 
sovietų armijos vadovybėje] 
siaučia “visų galu suirimas’’. .1

O kokia kareivių nuotaiką?! 
Ar jie ištiJtirųi Stalinui? Ar Pe! 
nori už sovietus aukoti savo gy-j 
vąstis? Tai didelė mįslė, kurios 
šiandien niekas negali atminti. 
Tik kilus karui, paaiškės, į ku
rią pusę sovietų kareiviai at
suks savo šautuvus — į išorinį 
ar į vidujinį priešą.

Nusavina ųkius Laukusi ekskursijų

grėsė paėmė viršų “dešiniejį” 
socialistai, su kuriais nesutikę 
“kairieji” socialistai (iš Latvi
jos, Belgijos, Austrijos ir Bul
garijos). !

»

Visa šita Brooklyno koųiųpįs- 
tų organo pąsą^a yra grynas, 
absurdas jąii vjop beitų, įcad 
jąųnimo kongresas Lille mieste
visu šimtų balsų nutarė išpeš
ti holšeyjjkuojąn^ią ispąnų sąr 
jųųgą, o prjcš tą pųtąrimą pe- 
•balsąyo nė vienas delegatas.

•(<T t’ncr, rlat’ etai Izn •

(Tęsinys)
—Negi trems policija visus 

Ibuv. kalinius? — mėgins mums 
atsikirsti. Taip, policija nepri-| 

įyaįę nustatinėti gyv. vietas vi- 
ąieąis įbųv, kaliniams, bet ji tų- 

įIri tokią teisę. Tame ir gludi vi-, 
sa blogybė. Turint garantijas, 

Lkąd jB. Si. 34—35 str. bus tai? 
. kopų v4ea nepataisomiems reci-. 
Jdiyistams, mums nebūtų reik,a- 
]Jo taip griežtai prieš juos pasi- 
.įsakyti, pųrs mes jiems vis vien 
nepritartume. Ęet, kaip sakyta, 
Yyr. Trjb. palieka pilną laisvę 
policijos nuožiūrai, o jąja mes 

• jkuę mažiausiai pasitikime. Po
licija yrą toji valstybinio apa- 

Irąto dalis, kuri yra labiausiai 
surištą su valdžius monopolį tu
rėjusia grupe [Jų tamprus ry
šis visai neseniai buvo dar stip- 
rįau su tvirkintas “personaline 
unija”, pąąįdriapt buv. Saugu
mo porcijos direktorių (prieš- 
kąriniu terminu—žandarų kor- 
Ipųsę viršininką) Statkų Tauti-

sės. Tačiau galimybė 
“ne baudžiant, o tik įstatymą 

politkali
nius į įvairius užkampius daly- 
jio politinės pusės toli gražu 
neišsemia.

Sudegė Šilalės ir j 
Kulią miesteliai

Gaisro nelaimė šiemet ištin
ką jąu trečią Lietuvos mieste
lį: per Velykas sudegė Tyerim, 
birželio mėn. pradžioje Užyen-|binkų Sąjungos generaliniu se- 
tįs, p praėjusį šeštadienį kurios interesais j:

i

“Socialistų jąuiiųoįįų kon
gresas priėmė rezoliuciją 
prieš tuos, kurie persekioja ir 
neigia žydus ir pasmerkė v je
nos tautos neapykantą prieš; 
kitą. Bet .(•! — Red.)' 
šis kongresas pasiuntė savo, 
užuojautą® ir sv.eikipimą Jų-i 
lianui Bėsteir.o’ui, kuris be 
kovos atidavė 
Franco’ui: Madridą, 
sostinę^ 
Tai ajškSš melas.

buvę aįįdųojąs po pustrečių p\e- 
tū kovos X ir tiktai tuomet,

generolui 
Ispanijos

Madridas

kovą. nęb&K prąsirms, ųęs į<ą-, 
ras jau buvo pralaimėtas. Pa-, 
galios, ne įlesteiro nutarė su
stabdyti kovą, nes jisai ir to
kios galios neturėjo, hebpdamP& 
nei armijos v*adu, nei respubli
kos vyriausybės narių.

Tačiau yra reikšmiųga tąį,. 
kad jaunimo Interjųąciona|lQ,

tarptautinis JAUNĮ?, 
MAS IR ISPANIJA

teiro ir išreiškė jam užųojau(tą, 
dėl žiauraus f Tankistų- teisimų 
sprendimo (30 metų Įiętlejinętpj 
žmogui, sulaukusiam 7Q metų 
amžiaus!). Tai parodo, kad sa- 
cįalistiniame pasaulio jąuniiųo 
judėjime nėra išnykę žmonįš- 
ktųnp jadsmai, kaip p,ąs komų?! 
ųj^tųs, kurie tą fašistų pąsmerk-; 
4ą ^ąj^ininkų judėjimo vetera
ną cįmmiškai Išplūdo! Į

Tarptautinis jaunimo judėji
mas vJenbąlsiąi pasisukę prieš 
Juos Ispanijos Cementus, kurie: 
ąeką paskui Negriną ir jo “pa- 
kejeirius”, ^komunistus. Kayo: 
metu šitie elementai ne demo
kratiją gynė Ispanijoje, bet! 
stengėsi įsteigti Maskvos komi?! 
sarų diktatūrą, ir tuo budu pa-: 
.si tarnavo fašistams; nes Ispani
jos žmonės, pamatę, kad, beg-! 
darni nuo fašistiško vijko, jie: 
užbėgo ant bolševikiško lokių, 
neteko noro toliaus kurianti.

K^ĄIPęPA. —- Jįkių nusa
vinimas Idąipėdjškius be gajo 
paveikė. Klaipėdos kr, jau ke
letas ūkių yra nusavinta. Ūkius, 
perleidžia naujieną šeiminin
kams, kurie sugeba tinkamą! 
tvarkyti, nes yra daug senų 
savininkų neturinčių v.aiką- Se
niems šeimininkams naujasis 
savininkas turi duoti išlaiky
mą.

— Paskuti-- 
ęių laiku Antalieptėje, kur yra 
karnaejlitų statytas didelis -ir* 
grąžus vjenuplypąs, puošni sti
liaus ątžyįlgių hąžpyčja ir pui
kios' apylinkės, lankosi nema
ža ekskursijų net iš tolimų' 
vietų.

Garsinkites ;‘N-nose”

•Vakar “Naujienose” jąu bu
vo rašyta apie tai, kad Socialis-' 
tinio Jąummp Jpįte^cioųalo; 
•kongresas Lrlle mieste (Francu- 
ziįęje) yjąnbąlsiąi nutarė pąąa7 
linti iš Internacionalo vadina- 
lUŠ “Suvienytą Ispanijos Sočia- 
li^tų Jąųnimo Sąjungą”. Apie 
tą kongresą paduoda žinių ir 
Brooklyno “Laisvė’’, bet pri
prastu komunistams bųdu ji 
pasakoja, kad Socialistinis Jau
nimo Internacionalus priešinosi 
“vienybei”, kurios, girdi, trokš
ta komunistai, ir kad Liįįe kon-

Užsidarys batų ^irbtuy.
SKUODAS. — Nuo įįępųę J 

d. užsidarys nepųąža E. MAW9 
batų .dirbtuvė. G^ąijų laiku #ią- 
no užsidaryti dar pora Šitaip- 
besnių įmonių.

DarbiųinH-ųs įšjejs į 
Latviją'?

SKUODAS. —Paskųtjąiu ląi- 
J^u žemės ųkio darbininkų j 
Latviją nebeišleisdavo, bet * da? 
bar vėl busią išleidžiama

35 str., neturi priemonių “ap
valyti” miestus nuo jai nepagei
daujamų “gaivalų”? Kur tau 
ne! Perfrazuojant žinomą posa
kį, galima pasakyt, kad lietuviš
koji pojjcija visa gali, tik ne
gali iš vyro padaryti moters, r 
Policija gali bet ką ištremti, ap
gyvendinti paskirtoje vietoje, 
laikyti iki 3 mėn. kalėjime ir 
iki metų kanclagery, ir jos nu
tarimai, priiųiti už akių, nega
li būti apskųsti jokiam teismui. 
Rodos, nemaža galia! Tai kam 
gi reik naujo žiauraus patvar
kymo, kuris tik gali padidinti 
nusikallomumą ir kurio nesu
galvojo panaudoti nė Čaplikas?

i Atsakymas, manome, tegali 
būti vienas. Vid. reikalų minis
tro iškeltas klausimas ir Vyr.

, trib.unolo teigiamas į jį atsaky
mas yra grandis tų nepopulia
rių priemonių grandinėje, ku-

• rių pagelba tautininkiški sluok
sniai nori sukompromituoti

i bendradarbiavimo pagrindais 
> sudarytą vyriausybę ir, tokiu 

budu, paruošti sau “kelią at
gal”. Kiekvienas sąmoningas 
Lietuvos gyventojas žino, kas 
inspiruoja ir kam naudingas ci
vilinės metrikacijos ir amnesti
jos įstatymų užvilkinimas, nau
ja instrukcija apie susirinki
mus, “sustiprintos apsaugos 
meto” pratęsimas neribotam 
laikui, tam tikros biudžeto įsta
tymo vietos, ir t.t., ir 1.1. Min. 
Skučas yra žinomas, kaip se
nas ir ištikimas tautininkų sim- 
patikas, b,et čia yra ne tiek 
svarbu, ąr 34—35 str. taikymo

b;. lir vadovaujasi. Tai reiškia, kad
( p.ąliciją trems ųe bųtinai tuos, 

Šilale yra Tauragės apskr., Kurje pavojingi tautai, o 
apie 40 km nuo apskrities mie-L^^^ kurie yra nemalonus sau- 

Iželei. Kąd toks musų teigimas 
Gąi^rąs Šilalėje įkilo praėju-kčrą tųičįąžodžiavilnas, įrodo, 

sį šeštadįenį apie 131/2 vai. Iš kad įr tas faktas, kad prieš ke- 
pil. Bąrulskių tvartų. Nuo tvar-pas dįenąs policija ištrėmė apie 
tų .užsidegė restoranas ir ugnis Ldesėtką ąntifašistinių Kauno 
greit plėįės apimdama yis ųąu-J dRrbW^ų (jų tarpe ir metė
jus trobesius ir persimetė į an- rį!), kurie turės “malonumą’’ 
t.rą gatvės pusę. metams laikę prisėdėti prie ki-

... . , . . . kų ąepriklą.usomybės gyųėjų, te-
Šilalėj buvusi menka ugnla-keM< Dimitra.vos darbo

gesių komanda su menkais ge- stovykloje (kauclagery). O kiek 
sinime įrankiais nepajėgė ?u i. • a agl.esoriaus agentu? 
,ugnies kovoti, todėl buvo Mu žiniomis per paskvtinjus
Iškviesti Tauragės, Skaudvilės L m-n į s( k) buvo nutrem. 
ir Laukuvos ugniagesiai, tas Hk ^nas vęldemarininkak. 
Tauragės ^tyykę ir įkanuome- Yra lad matųota mill.
nes ūgmagesjiu. Tačiau ūgius L kad 34_35 str> 

[buvę, jąu.,>£.riacia . ąpemųę bug vj irma ir labiausiai nu. 
miestelio r.ajoųą, kad,ir sutelk, ^ rfeg buy iitkalibiu 
tmėmis jėgomis negalima buvo L ur palrio(inis nusistat as 
jos užgesinai, tai pradėta gaiš- . * • < i•*. / . '. , buvo mano nusviestas anksly-ra lokalizuoti, bet ir .tai buvo L . v. . .■ ■ , " . besniame rašiny, ir kurie nenu-sunku, nes pute vėjelis ir ug-L. . . . . . v . .. .. . ’ • TP - hstaniai kovojo prieš tautinin-ni siūbavo. . . , . .’TT . ... . rr. kų patvaldystę.Ugnis sųnaikmus apie 50 • . .... . . 1 Čia mes ir priėjome prie po-trcbesių ir daug juose buvusio .... _ . . , , 1y ; . utines naujojo patvarkymo pu-turto —r įnyeųtorjaus, .prekių, 1
naųių apyvokos ,daH<tų etc.l .............. ■■■.— '■ ... ,—---- -- -

SSĖ- H ŽEMAIČIU KALVARIJOS ATLAIDUOSE
Dėl gaisro apie 20.0 žmonių. P AQl7VAT (IIIN

•likę be pastogės. F ĄLu|tJ&
Gaisro metu kilo (Jidclč Pn -".v.-—.---- t—:--------r-------

nįka: žmones, kaip be gajyų,;Į ^emuičių Kalvarijos įsteigimas ir 300 metų sukaktis. — 
bėgioję į vįsas puses ^ųbdąrųiJ Kalvarijos atlaidai seniau ir dąb,ar. — Mažą maldi-
:atvXa m“rėęnS’ SWWM ninkM. - Ne tįek maldos, kiek karabelnir^ biznio.

Gaisro ųuostoliąi pąręikštti 
tokie: nekįln. sudegusio turto] 
vertė siekianti g50 įųkst. JųtJ 
kiln. turto vertė apie 100 tuks<t.|visuotini atlaidai zemaičįų 

1 Kalvarijoje ir tęsiasi astuonias
Manęma, kad Šilalėje gaisras dienas. Pirmąjį sekmadieųį 

kilo dėl neatsargumo. prasideda atlaidai ir tą dieną
Gaisras galutinai likviduotas suplaukia daugiausia žmonių, 

ąpie 1Q vai. vakarę. j^ur dabar prie kalvų ir prie
Gaisro priežastys tiriamos. Cedrono upelio stovi Kalvarį- 
Vakąr apie 14 vai. kilo gąis- jos miestelis, senovėje Čia bų- 

rą$ ir Kulių miestelyje Kretią- vo nedidelis kaimelis Gardai, 
gos apskrityje, jVįeųa? žemaičių bajoras toje

Kuliuose gaisras kilo mieste-' vieloje pastatė nedidelę baž- 
lio centre ir kadangi trobesiai lnytėlę. Prieš tris šimtus me- 
medinįai, po sausros, tai ugniai tų žemaičių vyskupas Jurgis' 
visai neatsparus įr gaisras plė J Tiškevičius Garduose įkurdį- 
tėsi nepaprastu greitumu. I ųę> Domininkonų ordino vie-1 

Kaip ugnis smąrkįai plėtės Ipuęlius, įr čią padarė parapį-į ,1

iš jo pavaldinių. Svarbu yra tai, 
kad jo iškėlimas ir išsprendi
mas — žalingas ir niekuo ne
pateisinamas — tegali iššaukti 
žmonių pasipiktinimą ir eina 
sabotažo ženkle. Tik taip gali
ma jį vertinti.

<

Liepos m.nėšio pirmosiomis 300 melų, kai 
dienomis prasideda .didieji

pilni takai ir 
kalnai užtvinę ąnaldjninkų, 
kurie kiekvienais melais plau
kia į Kalvariją.

Senovėje žemaičiai labai

liauti į Kalvarijos atlaidus. Su 
giesmėmis ir maldomis kelia
vo skaitlingos parapijos pės-

jau galima spręsti iš to, kad ją. O kitais metais tas pajtsi 
pęj PAOTS sudegė.(.vyskupas Tiškevičius alšaJu-»

siems žemaičmms Gardų kai
melyje įsteigė Kalvariją arba 
(Kristaus ^Kančių Kelius. Vysr 
kupui atlikus tam tikras apei
gas, Popiežius Urbonas VII 

< suteikė risuotinus atlaidus.
Domininkonų vienuoliai aj? 

fticjĮėję ūme Kalvarijoje dąr? 
buotis. Įsteigė sau nedidelę 
mokyklą, kur vaikus mokė por
terių jr pasistatė sau didesnę 
bažnyčią.
Dabartinę muro bažnyčią vier 

nuoliai statė 44 metus

Pastaraisiais ,nietals suėjo

net dvyliką tebusią.
Iš yjsp Kuli# Pietelyje ug

nis sunąikiąus go nąmų ir juo- 
ąe bųvąsio įyąjraųą turto.

Gaisro . nuostoliu esą apie 
126 tuksįąnčiąs litų.

Yra paplitę gandų, kad Ku-t 
lių ąaies-tęjis padegtas;
antji^emetmjąąs ąmųetimąis.

Gaisro p: 
ątropįąi tirią.

poįįcįja

Įšd?j.QvinP šmJMųs
ApylinkėjeRASEINIAI. _T 

daugelio ųįių šuliniai išsiuvo.

lių. Raiti jaunuoliai nešdavo 
altorėlius, liktarnas, spindan- 
čias bažnyčios vėliavas, šven
tųjų paveikslus ir kt. O basos 
žemaičių mergelės nešė glė
bius gėlių ir vainikų. Vienuo
liai, pastebėję atvykstančius, 
,tąip pat išeidavo iškilmingai 
pasitikti atvykusiųjų. Jaunuo
liai pamalę bažnyčios bokštus 

.imdavo iš šaųdjklių triųkš- 
' mųwi ledyti, pusti ragus, 
<ri.wMaS ir bubnus mušti. O 

■J visi kiti, kiek tik gerkle belei
do, šaukė, giedojo. Mat, kuri

1 parapija triųkšmjjągiau į Kal
variją į^engdąvo, tai būdavo 
.didesųč gąębė.

Neretai jaunuoliai 
£y£ųtoHuje, o kartais ir baž
nyčioje
Toks trjuk^mas ncpątiko vie
nam žemaičių vys.kup.ui ir jis 
šaudyti uždraudė.

(Bus daugiau)

net ir

šaudyti.

V
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TRIJŲ CICERO PARAPIJOJ
PASIKALBĖJIMAS
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JOKŪBAS. Labą vakarą, 
mano mieli draugai. Na, o kur, 
jrnbi buvote prapuolę, seniai 
bebuvote pas mane.

PETRAS. Ištikrųjų seniai? 
Bet tam yra svarbi priežastis. ;

tas jaunesnysis posūnis gyve
na su motina ir iki šiol dar 
nedirbo. Aišku, kad liku
si našlė buvo dideliame varge. 
Bet kai jai reikėjo laidoti savo 
vyrą, tai kunigas jai parūkavo 
20 dolerių už palaidojimą. Ku
nigus pasakė, kad tai pigiau
sią, ką gali padaryti. Tai va,e # kMęl) O0*1* Jį^<AK4C41 11 • ICll V C*5

JOKŪBAS. Nagi, nagi. Kas fcaįp pasirodė Romos katalikų
jau tokio buvo įvykę?

PETRĄS. Musų draugas Jo
nas buvo išvykęs vakacijų. 
Dabar štai sugrįžo, tad ir užė- 
jova pas tave.

JOKŪBAS. Vakacijos yra la
bai geras daiktas. Na, o kur 
Jonas buvo, ir ką girdėjo?

JONAS. Buvau nukeliavęs 
pas draugus į pietus. Buvau 
Indiana Harbore ir Roselande. 
Girdėjau šio-to naujo ir ncpa-

JOKŪBAS. Na, tai pasakok. 
Įdomu bus m ūdom su Petru 
išgirsti.

JONAS. — Kai nuvykau į 
Indiana Harbor. tai ten radau 
žmones besvarstant keistoką 
klausime. Parapijonai besvar- 
stą šitokį klausimą: Kas yra 
žmoniškesnis—Romos katali
kų kunigas ar fabrikantas.

JOKŪBAS. Ištikrųjų keistas 
klausimas. Na, ir kaip ten toks 
klausimas galėjo kilti?

JONAS. — Istorija tokia: 
Neseniai ten mirė biednas pa
rapijomis Jo,pas Spudvilas. Ji-

tuvėje jr gavo kokią tai chro
nišką ligą. Dar ęirgųliųoda- 
mąs dirbinėjo per šešių,s me
lus. Po to labiau su negalėjęs, 
metė darbą ir pasidavė į mie
sto ligoninę. Ten išbuvęs apie 
šešios metus, mirė. Jis buvo 
vedęs našlę S,u dviem vaikais. 
Dabar jo vyresnysis 
yrą vedęs,
di.nba kitataučio 
dirbtuvėje Roselaųde

kunigas. Na, o kaip pasirodė 
tas svetimtautis fabrikantas? 
Dažiųojęs apie neląmingą pa
dėtį, tuoj paaukojo laidotu
vėms 40 dolerių. Be to atsiun
tė du automobiliu laidotuvių 
reikalams ir pats atvažiavo į 
laidotuves. Suprantama, kad 
velionis Jonas spudviląs per 
ilgus metus buvo narys vieti
nės k>tąlikų parapijos ir mo
kėjo duokles ir aukas parapi
jos užlaikymui. O kada bied- 
nystėje mirė, tai tik per to 
fabrikanto malonę te
galėjo turėti Romos katalikiš
ką palaidojimą. Tai va, kaip 
Indiana Harbor lietuvių tarpe 
kilo klausimas apie lai, 
kuris žmoniškesnis — Romos 
katalikų kunigas ar fabrikan
tas.

PETRAS. Tai dar ne viskas 
ką Jonas girdėjo.

JOKŪBAS. Gerai, prašom 
pasakoti ką esi daugiau girdė
jęs?

JONAS. — Grįždamas iš 
Iudia.ua Harbor, sustojau Ro- 
S.elaude. Čia lietuviu katalikų 
tarpe beeinančios irgi savo
tiškos diskusijos. Mat, ten kle
bono kun. PašĮcausko sumany
mu pradedant statyti nauja 
klebonija, kuri atseis parapi- 
jonams apie $45,000. Senoji 
klebonija jau nuriedinta ant

posūnis netolimo tuščio loto ir, rodos, 
gyvena atskirai ir bus privatiškas namas. O ten, 

fabrikanto*kur stovėjo senoji klebonija 
(p ki- netrukus išdygs nauja puošni

’ graži klebonija. Taigi dabar 
lietuyjių Romos j^atąliįcąi ir 
diskutuoją, ąr ta naujoji ^le-!) 
boniją pi.evo garbėj ar( 
vien jcųųigų pąloguųiui.

JOKŪBAS. Tąi jrgi įdw.wi 
klausijąias. O kurią klausimo' 
pusę žmonės pąįąjko?

JONAS. Indianą Rarbpr, Ži-i 
nomą, stoja ne ųž kunigą, o fąbH 
rikaųtą. Kitaip negąj?kalbėt nė! 
geriausi katalikai. Rosąlande! 
tietuYiąi kąj^ljkąj ąjjun.^U^j^! 
kad nauja ųąš.tą, kuri j joms! 
kris ąųt p,cčjų, b,us ųe dėl Die
ve- gąrbės,, 9 dėl didesnio Ku’ 
nigų pątogumo.

PETRAS. Yąrgąs ž.inonėms, 
kad dalykui tąiįp einą. Mudu 
turivą šį vąKąrų įėjėtą Kitų i 
klausinių, bCft K^angi jąu vė-j 
lu, tąi, bus laiK.ąs p.asjkalbėji-: 
mą p.ertrauk.ti.

JOĘLRAS. Gerai. Kaip tiki 
judu turėkite laiko, tai .užeiki-; 
te, o yjsokius kląusjniųs kartuj 
išlukštensime.

PETRAS. Na) tai liki syei-: 
kas Jokūbai ir labai ačiū už 
taip puikų m ūdom šių klau
simų išgvildepimą.

Kitos Stotos Iš Oero Gyvejiįino
įCJjC^Ę.O. — Rąįp iį>r.Q,<įo, ąleįęiąndeinę rinki-

,CįqeR9 feiffAV IvyiĮc? J940 m.

S-riu.™ 2. i*i « .1 V • • i 1 I* 1

Jeigu ir ateityj taip bus, jau 
tjųr įųut F yąxd/4ą 
sįęA^ti doyąuąs .^Rjįųgųj 
šeimynų auginimą, kaip d.W; 
kąi kurjms Europos yąjsty^ęą.j

^epu^lįk^ąi bruzda j

R* ųiųsĮ 
Įąu V9ro

Senelis
Savo bute, ties 9,033 Prando.n 

ay.c_n.ue, pasikorė 77 melų .chi- 
, cagietis Rįcbąrd Schrocder. 

JOKŪBAS. Likite sveiki mą- Kūną atrado sūnūs Max, su 
no draugai. Nepamirškite už-1 kuriuo Schroeder gyveno. Max 
eiti kitą sykį. ąišikno, kąd levas sirgo nepa-

—Cicero Jokūbas, gydopia liga.

■ • M< « t fr-l > (U - < • ” -r*

sis tą lyti garažą, šalę kliubiečio 
ls. Bakučio gyvenamo namo,

Kliubiečiai tam mąjĮįtąi pa
sipriešino ir statybą lijk,ę sųląi-' 
ky,ta, ųors pamatąs j-au buvo 
išpiltą^-
W Mpgi ly^eįtą^ 

metais nupirko lūšnelę šalę 
Grand Tltoafe ir norėjo ją pa
versti į biznio namą. Kliubas

• kbl k%S dar jo-(ir vėl pasipriešino. Koya dėl
• to ųaip.9 tęsėsi ligi dabar, bet 

r,cpyblikonąi kliubas gavo viršų. Dabar ta 
lūšnelė tapo perremontuota į 
gyvenamą naųią. Reiškią, biz
nio nebebus.

rjųkimams. 
PflMJPTO liejųyiąųis su aty-, 
dą Ąęįti fruti prisj-

įąj' Wks balsavj-

peikia

JąętųyAV ^vininl^ų
ĮPoJijtikos iKJiuį.ąs per d;u 
.syikjų pįrjy^ė <ųii^elio val" 
(dži^ Įiąjtetts jnjeste^o įstaty
mų. įĮ<$$ ųi. grxiodž;io mėnesį 
buvo išleistas patvarkymas, 
draųdAląnti§ sUdyti bizniavus 
pamuš viduryj jdokų, išski
riant biznio gatves.

P.e^ąis ptcitajs j,r šįnrgt mu
sų vąldijnįnkai buvo pasjmoję 
tą įstatymą sulaužyti. Pernai 
tūlas italas buvo nusitaręs vi
duryje bloko, prie 50 Avė., pa-

Kai |kąs sako, kad kliubas 
nieko neveikia, bet reikia pa
sakyti, kad jis netriukšmauja, 
b,e;t akyliai prižiūri savo kolo
nijos reikalus ir griežtai ko
voja. Patartiną kiekvienam 
šįųs kolonijos lietuviui, turin- 
čiąm nuosavybę, priklausyti 
p/ąe šio kliubo ir sykiu veikti 
s,!! kitais kliubo energingais 
ąąriais šios kolonijos pagerini
mui.

Kliubo susirinkimas įvyks 
šiandien, rugpiučio 8 d. 8 vai. 
vak. Liuosybės svetainėj. Pa
tartina ir musų biznieriams 
prie šio kliubo priklausyti. 
Nemažas skaičius jų turi nųo-

savybes, bet nėra kliubo na
riais. .Jįc turėtų permatyti, kad 
Kitataučių jie yra stumiami iš 
mnsų kolonijos. Sykiu veikiant 
tas butų galima nulaikyti.

Žvalgas.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ ĄUTOMO3KLIŲ

Užtikriname, kad Sutaupysite 
Startus Dolerių

Virš 300 garantuotų karų. 
Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk- ' 
ti. Nejaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė* ben
drovė Chįcagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

Pirkite garantąo.tą karą, 
kuris tarnaus daug inetų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, b liku
sią dalį ‘
GALITE IŠSIMOKYTI PER 

DVEJŪ$ METUS,
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien ' iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmądienį.

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

COOĘ COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
134« Wert «3rd Street 

prie Loomis

INSURAMCB
♦ r ’ • . - r

<APDRAUDA)

NAMŲ NUU

RAKANDU.
NUO VAGIU 
LANGU-

,• PILNA APDRAUDA A U 
TOMOK1L1AMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES

• APDRAUDĘ
• APDRAUDA
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta- 
>;.t vernai nuo Public Liabi 

Uties.

Kaslineje per 
a. KkPKKVlCU

1739 S. Halsted St.

Kasune atdara kas taku- 
ras iki -d vai. bekmadie* 
mais uuu 9 ryto iki 1 vai.

pietų.

BRIDE’Š QUILT * PATTERN 2213

RATT^^^ 2213. — Oyąžus raštas k?Wrui

, NAUJIENOS REPT., PąMcjų *2213

Tiktai šią savaitę bus pardąvinėjamą, arba duodama dykai pirkėjams. Budriko Krautuvės pirkėjai, pirkdami 
iš Bydriko Krautuvės rakąn^us — Elektrinę Ledąųnę, Skalbiamų Mašiną, ARarlor Setą, Djnjng ftopm Setą, Pečių, 
gaus dykai dovanų šitą gražų 82 šmo.t.ų ^ta!įo setą. t

JOS. F. BUDRIK fhT^"ee™ |P| -Up -Hp

3409-21 So. Halsted Street Telefonas YARds 30881 W -««M» fr &?•

Vardas .......... .........

' AdreW -------------------------------

■ Miestąą 4r vąlstija---------------------------------------------------------

________________

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

f LIGONINĖS— 
HOSPITALS

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

dįeą^ Ligoninėje į* H 5-00 
ĘSUMATIZMAS $2.00
Gręitąi Palengvinamą....

< VISAS LIGAS GYDOMA $|^Q0 
Ekzaminaciją įskaitant vaistus 

douglas park hospital 
1900 So Kedzie Ąve., Chicago 
R Jei Lafcmdalė 5727.

■ .FOTOGRAFAS
COMiAD 

? FOTOGRAFAS 
■Studija įrengta pir
mą? rųšįes su mo
derniškomis" užlai
domis ir Hollywood 

« Šviesomis. Pąrba s 
. £awrtuotąs.

Z1 420 63rd St 
TeL JCNG. ^m-58M

Iudia.ua
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CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chicago .............................................   38
Adomas Markūnas, Chicago .........................................  34
John Petkus, Aurora, III................................................  27
Juozas Ascilla, Chicago ...............................  23
Benedict Vaitekūnas, Ihicago .........................................  23
V. B. Ambrose, Chicago ................................................. 15
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III................................  14
Petras Galskis, Chicago ..........................................   14
K. Yokubka, Cicero, UI.......... .......................................... 11
Frank Bulaw, Chicago ..................................................... 8
Joseph Laurinas, Aurora, III.......................................... 8
S. Yurchis, Chicago ........................................................ 7
Petras Lapenis, Chicago ................................................ 6
Jonas Thomas, Chicago ................................   4
E. Norgailienė, Chicago ................................................... 3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.......................................... 3
Ramusis Mikšys, Chicago ............................................. 3
Marijona Ascilla, Cicero ................................................. 3
Mike Senko, Chicago ....................................................... 2
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................. 2
Frank Klikna, Chicago ..................................................... 2
Thomas Šalkauskas, Chicago ......................................... 2
S. Mockus, Racine, Wis................................................  1
Antanas Visbaras ..............._............................................ 1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis......................................... 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind......................................... 1
J. Cinikas, Cicero ................................................................ 1
Juozas Albauskas, Chicago Heigts, III............... .......... 1
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.............................
Bruno Arlauskas, Chicago .................. ..........................
Joseph Augaitis, Cicero ...... ..............................................
Jonas Kaulinas, Chicago ....................................................
Constantin čepulevičius, Chicago ....................................
Anton Marshall, Maywood, III..........................................
Pavieniai nariai įraše ..................................................... 89

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
DENVER, COLO. — Milicijos 45 kuopa su tankais vyksta prie Green Motin tai n 

tvankos, kur streikininkai sukėlė riaušes.

kiekvienų 5 narių, būtent: Bu
tas turintis 50 narių gali siųs
ti 3 atstovus.

Visais Konferencijos reika
lais rašykite Ekonominio Cen
tro iždininkui p. A. S. Trečio
kui, 314 Walnul St., Newark, 
New Jersey. " r

J. Mackevičius,
A. L. Ekon. Centro Pirm.

Diena Iš Dienos
Vytautą ir Teodorą 
Vitkus Aplankė 
Garnys

šv. Kryžiaus ligoninėj ran
dasi jauna motina p-ia Vilkie
nė, o prie jos naujagimis sū
nelis vardu IPranciškus. Abu 
tėvai labai džiaugiasi ir yra 
dėkingi Dr. Vinskunui už ge
rą priežiūrą motinai ir kūdi
kiui.

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicagoj/ A
Arthur Justas, 27, su Aline

Kniz, 28
Walter Juraška, 20, su Auna

Musneckas, 21
Charles Stankūs, 30, su

Grace Gilson, 27
Harry Dougekas, 25, su

Šiai ne Clancy, 22
Walter Frese, 25. su Lydia

Lapins, 25
Alexander Sarylcheff, 30, su

Wanda Kuzma, 27
Walter Whotz, 25, su Sylvia

Yakas, 16
Albert Stokes, 21), su Nancy

Raila, 24

Gavo
Perskiras

Lillian Slater nuo John Sla- 
ter.

PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

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

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

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

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

nados bolininkių kongresą, ku
ris įvyko Oklahoma City.

Nėra reikalo aiškinti, kad ta
me kongrese dalyvavo tik ge
riausių bolininkių komandos.

Kadangi vasara jau pradeda 
slinkti prie galo, tai tikimės 
netrukus iš p. St. Petrausko vėl 
išgirsti apie kultūros draugijos 
planuojamus darbus, kurie nu
matoma atlikti per ateinantį se
zoną.

Be piknikų, šiuo tarpu sky
riuose mažai kas teveikiama. 
Tačiau reikia tikėtis, jog netru
kus (kai oras atvės) skyriai iš
sijudins ir pradės veikti.

Lauksime.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GUOS SUSIRINKIMAS

Šiandien, rugp. 8 d., Masonic 
Temple svetainėje (1547 Norlh 
Leavilt St.), įvyks Chicagos 
Lietuvių Draugijos susirinki
mas. Prasidės 8 vaL vakaro. > t fii *****..............

NAUJI NARIAI

KONTESTANTŲ VEIKLA

KAS IR KAIP VEIKIAMA
Vasara — tai apmirimo lai

kas.
Visoks visuomeninis judėji

mas, visoks veikimas pasiliau
ja.

Per žiemą žmonėms liek į- 
grįsta miesto durnai ir dulkės, 
jog jie stengiasi vasaros metu 
kiek galima daugiau laiko pra
leisti atvirame ore, — kur nors 
soduose, laukuose ir miškuose.

Be to, ir karščiai paprastai y- 
ra įkyrus. Suprakaitavę, sušilę 
žmonės neturi energijos veikli.

Štai kodėl per vasarą organi
zacijos lyg ir nutraukia savo 
veikimą: atlieka tik būtiniau
sius darbus.

Nesudaro išimties, ir Chica- 
gos Lietuvių Draugija. Nors, 
t.esą pasakius, svarbiausia > 
draugijos darbas vis dėlto gana 
sėkmingai stumiamas pirmyn.

Čia kalbame apie kontestą.
Štai ir šiandien šiame skyriu

je yra paskelbti vardai naujų 
narių, kurie pereitą savaitę bu
vo musų kontestantų įrašyti.

Turint galvoje dabartinius 
karščius, tenka pasakyti, jog 
tas skaičius yra visai neblogas.

Netrukus oras atvės ir musų 
kontestantai dar labiau suskas 
dirbti. O kadangi kontestas 
baigsis dar tik kitais metais 
(vadinasi, jis dar užtruks kelis 
mėnesius) tai reikia tikėtis, jog 
naujų narių bus gauta per tūk
stantį. Juo labiau, kad koloni
jos dar kaip ir neišsijudino 
dirbti.

Vasara taip pat yra piknikų 
laikas, štai gana sėkmingai pra
ėjo musų draugijos piknikas. 
Kai kurie nariai tik nusiskun
džia, jog jie į laiką nepatyrė 
apie rengiamą pikniką. Girdi, 
jie tikėjosi gauti pranešimą, 
kaip tai buvo daroma kitais 
metais.

Žinoma, siunt nėjimas prane
šimų yra geras dalykas. Tačiau 
kai reikia išsiuntinėti praneši
mus keliems tūkstančiams na
rių, tai pasidaro labai didelis 
darbas. O be to, ir išlaidų su
sidaro nemažai.

Musų skyriai irgi nesnaudžia. 
Savo piknikų sėkmingumu ypa
čiai pasižymi Roselando Lietu
sių Kultūros Draugija: kiekvie
nais melais į savo piknikus ji 
sutraukia nemažai žmonių ir 
pasidaro gražaus pelno.

Šią vasarą ji irgi turėjo pik
niką, kuris gana neblogai pasi
sekė. Kiek teko patirti, draugi
jai liko kelios dešimtys dolerių 
pelno.

Po sunkių darbų rockfordie- 
čiai ilsisi. Jie tikrai turėjo sun
kų žieminį sezoną: surengė ke
lis sėkmingus vakarus, o savo 
sportininkų komandomis pasi
žymėjo toli už savo miesto ri
bų.

šia proga gal ir vėl bus pra
vartu priminti,' jog kultūros 
draugijos bolinihkės buvo pa
siųstos j visos Amerikos ir Ka-

Kont. Thomas Šalkauskas įrašė: 
Aldona Auna Niprikas 
Frank Pluskevich

Kont. S. Yurchis įraše:
July Yonkus

Kont. B. Vaitėkunas įrašė:
John Krajauskas 
Paulina Bartkus 
Anelė žilius 
Mathevv Vasky

Kont. Juozas Ascilla įrašė: 
Eugenia Guriu.

Kontestantas Juozas Ascilla 
priduodamas panelės E. Guriu 
aplikaciją rašo: “panelė E. Gu
riu yra vienturtė dukrelė ponų 
Guriu. Tėvai jau nuo seniai pri
klauso prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos, ir kadangi jie paten
kinti Draugijos tvarka, todėl ir 
dukrelę prirašė, šitoks darbas 
yra geras pavyzdys ir kitoms 
šeimoms. Panelė E. Gurin pa
reiškė, kad jinai visuomet lan
kydavo draugijos parengimus ir 
buvo labai jais patenkinta. Da
bar prisirašius prie draugijos, 
lai bus didelė patrijotė draugi 
jos ir kitus ragins, kad prisira
šytų.
Kont. K. Yokubka įrašė:

Stanley Pocius
Adelphina M. Kabert 
Petronėlė Bokučionis 
Adam Bokučionis 
Peter Stones 
Emma Stones 
Kari Marčonis 
Anna Marėonis 
Elena Simanaviče

Pereitą savaitę geriausiai pa
sirodė savo našiu darbu kontes
tantas K. Yokubka, vėliausiai į- 
sjrašęs į kontestantų eiles. Kon- 
teslantas Yokubka nustebino vi
sus, kada jis atnešė 9 naujų na
rių aplikacijas laike*vienos sa
vaitės. Draugas lokubka neno
rėjo darbuotis konteste aiškin
damas, kad nenorįs ciceriečiams 
kontestantams lįsti už akių. Ka
dangi Ciceros kontestantai per 
pusę metų mažai gavo narių, 
tai tas draugą Yokubką paaks- 
tinb stoti į kontestą ir parodyti 
savo darbtumą. Ir jis neapsiri
ko įstodamas į kontestą, nes 
per trumpą laiką gavo 11 narių 
ir tuo parodė v visiems kontes
tantams, kad ir y^saros karš
čiais galima gauti narių, jei yra 
pasiryžimas.

Laimingai darbuokis ir to-

Aukos Lietuvos 
Reikalams1

■. f V ' *

Lietuvos KonstiMtas Čikagoje 
gavo ir šiuo maloniai' skelbia 

sekamas aukas Lietuvos 
reikalams:

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

APSIGYNIMO FONDUI 
Chicago, UI. Steponas Krėvė, 

per J. A.
Mickeliuną ............... — $5.00

Simano Daukanto Draugijos 
nariai, per sekr.,
Petrą Kiltis ............... $9.00

Kražiečiai, per B. Trakšelį, 
vienam šautuvui Kražių 
Šaulių burini ....... $21.00

Somersville, Conn. Antanas 
Bražinskas, per A. L. R. K. 
F ederacijos^gekr.
L. . šimutį .....  $200.00
(Lietuvos Laisvės (Paskolos 

bonais). 
KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAMS

ŠELPTI.
Pittsburgh, Pa. “Jaunieji Lie

tuviai Pittsburge,” per ižd. 
S. Aleliuną ...... .... $10.00

Somersville, Conn., Antanas 
Bražinskas, per A. L. R. K. 
Federacijos Centro sekre
torių .....'......  $50.00
(Lietuvos Laisvės Paskolos 

bonu).
ŠVENTOSIOS UOSTO 

STATYBAI. 
Chicago, UI. Kražietis B. Trak- 

šelis .......................... $5.00
Kražietis Mečys Švei

kauskas .................. $5.00
Jo jaunametis sūnūs

Mykolas Šveikauskas $1.00

Viso aukų gauta ir
Lietuvon pasiųsta........ $306.00 

Visos Konsulato gaunamos 
aukos tuoj pakvitupjamos, lai
kraščiuose skelbiamos ir į ati
tinkamus fondus pervedamos. 
Visiems aukotojams reiškia
mas nuoširdus ačiū.

a Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue JPlace

• Chicago, III.

liau, ir šią savaitę lauksime at- 
siunčiant naujų aplikacijų.

Kontestantas Thomas Šal
kauskas pereitame konteste bu
vo gana veiklus, bet šiame kon- 
teslę iki šio laiko neparodė di
delio darbštumo. Tačiau perei
tą savaitę jau pridavė du na
rius ir .tikisi, kad ir šią savai lę 
gaus daugiau narių.

Dėdė Vaitekūnas pereitą sa
vaitę, nežiūrint vasaros karščių, 
įrašė keturis narius. Taipgi ga
vo po vieną narį Juozas Ascilla 
ir S. Yurchis.

Aplamai pereita savaite buvo 
gana gausi nariais, nes konteš
kintai įrašė 17 jų. Tai kaip va
saros metu gana daug. «

Per šį Jubiliejinį Kontestą iki 
šiam laikui jau įrašyta 355 na
riai.

Gal Garsinimai 
Jiems Buvo Labai 
Reikalingi

Trys vyrai atėjo į maisto 
krautuvę, adresu 5201 South 
Halsted street, ir pasiūlė savi
ninkui Peter Johnson pasigar
sinti vienam apylinkės laikraš
tuke. Savininkas Johnson atsa- 

jkė, kad garsintis nenori, ir gar
sinimais visai nesidomauja.

Tada vienas iš “agentų” pa
sigriebė alaus butelį ir drožė 
juo Johsonui per galvą.

Smarkuolis buvo suimtas ir 
uždarytas Stock Yards nuova
dos kalėjime. Jisai yra 33 metų 
Martin Kittler, nuo 5714 So. 
Racine avenue.

Kvietimas Į 
Ekonominę 
Konferenciją

Vaizbos Butai Ruoškitės

Amerikos Lietuvių Vaizbos 
Butai yra susibūrę į Amerikos 
Lietuvių Ekonominį Centrą, 
šio Centro vėliausioji konfe
rencija įvyko Chicagoje Pa
saulinės Parodos laiku. Per 
depresijos metus konferencijų 
nebuvo. Dabar esant (Pasauli
nei Parodai New Yorke ir teų 
turint Lietuvos Pavilioną bei 
ruošiant Lietuvių Dieną, Eko
nominio Centro valdyba nuta
rė sušaukti Vaizbininkų Kon
ferenciją Brooklyne (S. L. A. 
solėje, 193 Grarid st.) rugsėjo 
męn. 11 d., ant rytojaus po 
Lietuvių Dienai Pasaulinėje 
Parodoje.

šiuo kviečiu visus Amerikos 
Lietuvių Vaizbos Butus atsto
vus išrinkti ir į šaukiamą kon
ferenciją pasiųsti.

Kiekvienas Butas turi teisę 
siųsti po vieną atstovą nuo 
Buto ir po vieną atstovą nuo

Šiandien motina ir sūnūs ža
da vykti į namus, 1248 Wcst 
59 g-vė, kur jų laukia namiš
kiai, ypač p. Buknienė, Teodo-» 
ros mamytė, taipgi ir vyras 
Vytautas V. Buknius ir kiti.

Tai vienas šeimos narys pri
sidėjo. Malonu girdėti, kad vi
si sveiki ir linksmi. —R. S.

Natrio
Peoples radio progra
mas. — Smagios dainos, 
graži muzika, įdomios 
žinios ir parnešimai

Adv. Tumavick
Išvažiavo Atostogoms

CICERO. — Adv. Norbert 
Tumąvick, 1227 S. 50th Avė., 
Cicero, išvažiavo trumpoms 
atostogoms i šiaurinę Wiscon- 
sino valstybę. Ilgoms atosto
goms Tumavick, sako, neturi 
laiko. Be savo profesijos, turi 
daug kilo darbo.

Kaip žinoma, p. Tumavick 
yra Cicero mokyklų tarybos 
narys. Taipgi yra Building ir 
Grounds komisijos narys, taip
gi ir tarybos raštininku.

Savo trumpas atostogas ma
no praleisti žuvavimu. N. Tu
mavick yra sporto mėgėjas; 
jis užlaiko kelias lietuviškas 
sporto komandas, kaip tai: 
basketball, bovvling ir minkš
tos bolės ir palaiko gerus san
tykius su vietos lietuvių jau
nimu. Linkiu jam turėti ge
rus laikus. Artimas.

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES šiandien, antra
dienį, 7 vai. vakare ir pasi
klausyti gražaus ir* įdomaus 
programo, kurį reguliariai kas 
antradienį leidžia Peoples na
mams reikmenų krautuvė.

Kai]) visuomet, taip ir šian
dien dalyvaus žymios daini
ninkės, dainininkai ir muzi
kai. Dalyvaus ir kalbėtojai. 
Bus sveikatos skyrius, moterų 
skyrius ir visi dalyviai yra ge
rai pasirengę išpildyti šį pro
gramą ir pilnai suįdominti jo 
klausytojus: •

Prie fo,-visuomenei bus įdb- 
mu išgirsti iš Peoples krautu
vės apie dideles prekių verty
bes. Mat, šiomis dienomis 
Peoples krautuvė turi rugpjū
čio mėnesio didį išpardavimą, 
kame visiems yra progos vis
ko namams prisipirkti už la
bai slimažintas kainas.

Rep. xxx.

GASO ŠILUMA
PIRMA SMAGUMU, 

ŠVARUMU IR PATOGUMU

TIKTAI $157S MĖNESY
Per 8 Mėnesius

"Tai paskutinio 8 mėnesių sezono 
šių namų vidurkis

“Mes patyrėme, kad gaso šiluma pilnai patenkina. Mes 
atradome, kad tai yra kaip tik taip, kaip Gaso Bendrovė 
persta to.” —Paulina Matanovich, 5235 Sawyer, Chicago.

Gaso Šiluma Verta Daugiau 
Dėlto, Kad Padaro Daugiau

• Praktiškai, gaso šilumą galima 
įtaisyti kiekvienam name, senam 
ir naujam. Gasas yra idealus ku
ras garo šilumai, karšto vandens 
šilumai, ar karšto oro šilumai. Į 
keletą minučių galima pakeisti 
jūsų dabartinį šildymo įrengimą 
į pilnai automatinį gasinį šildy
mą.
Telefonuokit Wabash 6000, kreip
kitės ar rašykit, norėdami gauti 
DYKAI apskaičiavimą gasiniam 

šildymui namuose {rengti.

• GASO ŠILUMA
TAI VIENINTELE 100%

AUTOMATINĖ
ŠILUMA

MODERN COOKERY.. CONSTANT HOT WATER .. SILENT REFRIOERATION .. OAS HEATINO

| THE PEOPLES GĄS' LIGHT ANO COK6 COMPaNT] 
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Vėl Pradeda
Atteidiftėti W.P.A
Darbininkus
Prašalins iHsuš, kurie išdirbo

18 menesių

sužeistas 28 d. balandžio. Jam 
buvo sulaužyti kaulai ir turė
jo išbūti net 9 savaites gipse 
iki kaulai sugijo. įQors ligonis 
jau vaikšto ir atrodo, kad bus 
visai sveikas ir galės dirbti, 
bet dar ims keletą savaičių ar 
ir įriedėsiu kol pilnai pasveiks. 
Jan ketvirtas menuo kaip jis 
nCŠa fnilžiniŠkus kastus ir dai
ne galas. Jis nebuvo turtingas,: 
ir ligh 'įvarė į škdlifs. Sveikas1

Užpereitą savaitę kongresui 
buvo ‘padiiotas pasiūlymas pa
naikinti patvarky’ttių, ktiris'būdamas dirbo Visuomeniškus 
reikalauja, kad visi WPA dar-IdŪrbus: dalyvavo Vyrų Chore,; „ • ’V-U l . -« O ‘ — ' * • J . • _ - - . . . . ™ - .bininkai, išdirbę 18 mėnesių, 
butų prašalinti. Pasiremdama 
tuo pasiūlymu, WPA adminis-* 
tracija laikinai šalinimus su-* 
stabdė.

Bet kongresas išsiskirstė 
naujo pasiūlymo nepriėmęs ir 
tokiu budu “18 mėnesių” dar
bininkai turi būti atleisti iš 
darbo. Vakar WIPA -Chicagoj, 
pradėjo tai daryti.

Vakar išsiuntinėjo atleidi
mo pranešimus trims tūkstan
čiams bedarbių, o pereitą ša- 
.vaitę išsiuntinėjo 4,000. Tokiu 
budu 7,()0O darbininkų tuojau 
praras darbus.

Bet atleidinėjimai tęsis ir to-, 
liau. Iki rugsėjo 1 d. 
darbus visoj Amerikoj 
650,000 darbininkų.

veikė Kupiškėnų Kliubo, Chi
cagos Lietuvių Draugijoje ir

WPA 
praras

Pagelbėkim pradėti gyvenimą, 
iš naujo <

Kad pagelbėti jam pradėti’ 
gyveninių iš naujo, yra rengia-j 

’fhas šis piknikas pasidarbavi
mu kelių draugų iš Kupiškė
nų Klitibo.

Piknikas įvyks Dambrausko 
arba Liberty [Parke, prie Wil-Į 
lovv Springs Rd. .ir 83 S t., šeš
tadienio vakare, rugpiučio 19< 
dienų. ^Draugai, pažįstami, - 
draugijų nariai turėtų nuvyk-: 
Ii į šį parengimų ir parodyti, 
Povilui, savo draugiškumų. Pa
tarlė sako: “draugą tik nelai
mėje pažinsi”. —Draugas.

1AUJIENU-A0ME Telephoto
Senatorius Robcrt Taft iš Ohio, kuris 1940 m. ren

giasi kandidatuoti į prezidentus republikonų tikietu. 
—.---------------- •------------------------ .'•......—....... *---------- .———

Prigėrė Cedar Lake
u

Ežere, Indianoj
Cedar Lake ežėre, prie Crown 

Point, Ind., prigėrė 12 metų ber
niukas Charles Fitzgeraid, nuo 
5640 S. Elizafoeth ‘avė'nue, Ghi-. 
cago. Jo draugas, Eugene Duffy, 
13, nuo 4308 Glatdys ravende, 
išliko gyvas.

Turi Keturias 
liūdnas

kalū-

ASSIFIED ADS
HELP WANTED—FEMALE

- parbininkiiĮ Reikia
^ĘIK'ĄUNGA PATYRUSIŲ 

OPERATORIŲ prie sporto drabu
žių; jupikų ir džeketų. BEE DEE 
ŠpORTŠWEĄR, 234 S. Market St,

REIKALINGAS PIRMARANKIS 
BAKERIS prie juodos duonos.

10502 So. Michigan Avė.
.įjuug ;<vnin« ? r

SUSIRINKIMAI

Rengia Pikniką 
Povilo Švelnio 
Parėmimui

Mahio^

Įvyks* šį šeštadienį Liberty 
darže

Kalbas komp. J. Žile
vičius, L. M. — Dainuos 
dain. Josephine 
Stanaitė

19 dienų šio mėnesio, šešta
dienio vakare, yra rengiamas 
piknikas Povilo švelnio parė
mimui.

Daugeliui jau žinoma, kad 
Povilas buvo labai pavojingai

Metinės Mirties Sukaktu vės

PRANCIŠKUS TRATAMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

‘rtfgj5iu6?6' T' d. 1^38 ‘th., '6’ po 
gedulingų pamaldų šv. Kry
žiaus parap. bažnyčioje buvo 
palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse rugpiučio 5 dieną 

Kilo iš F 
parap., Butaičių kaimo.

Jau metai praslinko kada 
ta negailestinga mirtis išplė- j 
šė iš musų tarpo mano myli
mą vyrą ir musų brangų tė
velį, palikdama musų širdy
se didelį liudnunpą.

Taigi, liiidnai atminčiai bus 
laikomos šv. Mišios už jo sie
lą rugpiučio 9 diėną šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje 
(Toton of Lake) 7:30 Vai. ry- “ 
te, Nekalto Prasidėjimo ,P. (šv. ! 
parap. bažnyčioje (Brighton ' 
Park) 8 vai. ryte, Gimimo . 
'Panelės šv. parap. bažnyčioje 
(Marąuette Park), 8 vai. ry
te, ir Šv. Jurgio parap. baž
nyčioje (Bridgeporte) 7 vai. 
ryte.

Kviečiame visas gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas ir pasi
melsti už a. a. Pranciško Pra- 
tapo sielą.

Nuliūdę: Moteris Petronėlė 
Pratapienė, Dukterys Ma
rijona Hochertz ir Elenor 
ir sūnūs Pranciškus Pra- 
tapas

jiucio 3 dieną. .
Lietuvos, Eržvilko į

-LŽ1

linnA Gėlės Mylintiems 11 K M fl Vestuvėms, Bau- 
UIIUH Metams, Laido- 

tuvėms, Papuoši-?
GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Pbone LAFAYETTE 380t

I Alirilf.^SiunčiamGėlesLOVE K SbiV ■ Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street ;
Tet YARDS 73W .

Shakespeare nuovados 
jime sėdi apysenis chicagietis 
Howard L. Shaw. Policija sa
ko, kad jisai turi keturias žmo
nas ir iš kelių išviliojo dideles 
sumas pinigų.

Jo paskutinė žmona, Janina 
Lh Bodą, 27 metų amžiaus šo
kėja, 2851 N. Talman avenue, 
sako, kad BhaW pasisavino apie 
$10,000 Vien jos turto.

PANEŠIMAS
BRĮDGEPORT. DR-STĖ PALAI

MINTOS LIETUVOS susirinkimas 
'vyks rugpjūčio 9 d. 8 vai. Vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Ma- 
onėkįte laiku pribūti, nes yra daug 
ęą aptarti, taipgi atsiveskite naujų 
narių, nes įstojimas nemokamai.

—Valdyba.

'Chiča'gčs Draugijų, 
Kliubų. Valdybos 

1939 Metams

PRANEŠIMAI
LAISVAMANIŲ ETINĖS KUL

TŪROS DR-JOS pirmos kuppos 
specialus narių susirinkimas įvyks 
antradienį, rugpiučio 8 d. 7:30 vai. 
vakaro. Visį privalo dalyvauti, nes 
bus centralįnio. komiteto nomina
cijos. —P. J. Kučinskas, sekr.

HELP WANTED-MALE-FEMALK 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGĄ VEITERIO, 2 vei- 

terkų, indų plovėjo ir porterio.
BLŲE GOOSE TAVERN 
STĘLLĄ MALINAUSKAS 

Willow Šprings, III. 1 blokas į Va
karus nuo Kean ar Archer Avė.
—h ■■■■■ii. f. i ,

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbb

PAIĖŠKAU DARBO BUČERNĖJ. 
Turiu daug mertų patyrimo. Susi
kalbu 4 kalbomis. 7230 S. Rockwell 
Street. Prospect 1437. 
i ii ' r........ .

PERSONAL 
^mėnų Ieško

PAIEŠKO BROLIŲ JULIAUS 
RUKŠTALIO, kadaise dirbusio Phi- 
ladelphijoį ir Tarno—dirbusio Rock- 
dale. Paėjo iš Daugų k-mo, Vilni
jos. Prašau atsišaukti, arba jįios 
žinančiu? pranešti, busiu labai dė
kinga. Labai svarbu. Gausite dova
nų. DARATA RUKŠT ALIUTĖ — 
Mrs. Darata Lenart, R. R. 1, Box 
203, West Frankfort, III.

Į > , . ■
šį vakarą 7:45 vai. iš stoties 

WGES, 1360 kil., po Pcoples 
rakandų krautuvės radio pro-' 
gramo bus gražus “Pasiunti
nio” prograrhas. Kalbės sve
čias atvykęs iš rytų, 'Pasauli
nės Pūrddos Lietuviu Dainų 
Dienos Jungtinio Choro diri
gentas, kompozitorius Juozas 
Žilevičius, L. M.

Mužikališką dalį pildys dain. 
Jošcph'ine Stanaitė, kuri dain

mis. Gerb. svečiai yra sustoję 
pas D. Kuraitį, Milda Auto 
Sales savininką.

Šių metų rūgpiučio 9 d. (šį 
trečiadienį), 7 vai. vak., Lith- 
Ttanian Chamber of Commerce, 
Chicagoje į Evergreėn Golf 
Club House, 92-tros gatvės ir 
Western Avė., minėtos ekskur
sijos vadovybei pagerbti, ruo
šia iškilmingą vakarienę, į ku
rią pasižadėjo dalyvauti įžymie
ji Chicagos lietuvių veikėjai ir 
biznieriai. Vakarienėje dr. J. 
Kaškelis, red. A. Briedis ir J. 
Valeli tukonis kalbės apie eko
nominę padėtį Lietuvoje ir pa
sidalins įspūdžiais su chicagie- 
čiais lietuviais.

kurinių. Apart gražaus muzi
kai iško įirogramo bus įdoihių 
statistikos žinių ir paieškoji
mų. ‘Prašome pasiklhusyti.

555.

Lietuvių Prekybos 
Butas Rengia 
Vakariertę Svečiams

Kalbės Iš Lietuvos Atvykę 
Verslininkai.

Jau trečia savaitė, kai Ame
rikos lietuvių kolonijose lanko
si iš Lietuvos atvykusios pir
mosios Lietuvių Prekybininkų, 
Pramoninkų ir Amatininkų Są
jungos ekskursijos dalyviai. 
Ekskursantai susipažįsta su 
Amerikos lietuvių gyvenimu ir 
ypač įdomaujasi lietuvių biz
nierių padėtimi. Ekskursijos 
vadovybė: komercijos .d-ras J. 
Kaškelis, “Verslo” ir “Amati
ninko” redaktorius A. Briedis 
ir amatų specijalistas J. Valen- 
tukonis jau aplankė New Yor- 
ko, Brooklyno, Philadelphijos, 
Pittsburgho, Clevelando lietu
vių kolonijas, ir visur jie buvo 
labai gražiai sutikti. Šiuo me
tu minėtos ekskursijos vado
vybė jau kelios dienos vieši 
Chicagoje, aplankė visas lietu
viškų laikraščių redakcijas, ap 
žiurėjo miestų, susipažino su- 
daugelio lietuvių verslamone-

Del Vakarienės rezervacijų, 
kreipkitės pas p. D. Kuraiti, te
lefonas Victury 16^6.

Roselaiide Moterys
Pradeda Daugiau 
Veikti

Iš Roselando Liet. Kultūros 
Draugijos Susirinkimo.

Sekmadienį Pal 
Lietuvos D-jos 
Piknikas

LietuDraugi j a Palaimintus 
vos rengia metinį pikniką, Sek- 
ftiadie'nį, rugpiūčio-Aug. 13 d., 
J. Leppos darže, prie 82-ros ir 
Kean Avė., vįenas blokas į pie
tus nuo Archer A've. Draugija 
nuoširdžiai kviečia visūs savo 
narius ir svečius dalyvauti, ta
me išvažiavime, ■

Visus žada priimti kuogrą- 
žiausia. Bus geras' orkestras ir 
kitokių pamarginimų, prie to 
bus ir datig dovanų iŠlaimėji- 
mui. Taipgi ’fcus duodamos do
vanos tieriis nariams, kurie ne
sirgo ir neėmė ligos pašalpos 
per 20 metų^ir. -10 metų, t

Kas ppreoįstoti į drąūgiją, 
bus priimamas veltui, tad ne
pamirškite dienaą' ir laiko, . ir 
piknike dalyvaukite’.

Kviečia Hehgimo Komisija.

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

GrakaUskas, 3939 N. Christiana 
AV"e., tel. Juniper 5936; Vice-pįr- 
mininkas— Mike čepulevicius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Waibanšia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce \Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

... ..
AMERICAN LITHUANIAN CITI-. 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd Št., tel. Victory 8770; Ka- 
sierius—Helen Gramantienė, 4535 

<ŠO. Rockwell St., tel. Lafayette 
#418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Capipbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jėsiunas, 2440 W. Pershing 
,Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikes. 4070 Archer Avė., tel. La- 

, 3051; Teisėjas —F. Sever,
4243 £>. Sacramento Avė.; Kores- 
poh'dėntaa1^- J. 'Kiškis^ 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
ęibųna kas mėnesį trečią (3) sek- 
madiėriį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimarųi vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

PAIĖŠKAU SAVO DRAUGO Fe
likso Lūžo. Gyveno Homestead, Pa. 
Dirbo prie siuvėjų ^Prašau atsišau
kti arba jį žinančius pranešti. Sta
nislovas Mikelonis, 714 Sb Broad- 
way St., Aurorat III.

■ -1 ........................... . ..........i........... .. 1
FURNISHED ROOMS— TQ RENT

IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

VisiemsBRĮDGEPORT.
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restauiant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos Adačkus. 
tyrusi virėja 
pavaišins su 
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

Ji yra gerai pa- 
ir, todėl, ji jus 
skaniais lietuviš-

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 Avę. Tarpe 
75th ir 76th St’s west. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Telephone Susguehanna 7—8533

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE Ng. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

^-pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fih. 
rašt.; Ant. Czesna—kašierius; A. 
'Kauniškienė, f S. Yovanutis—^ka
sos globėjai. Susirinkimai laikęs 
mi antrą necĮėldienį kiekvieno 
mėnesio, Cz^srios svetairiėjfe, 4501 

. So. Paulina St. 1:00 po pietų.

Simus Nušovė 
Tėvą

jo
ji

Oi

i

L NAUJAUSI IR GERIAUSI

Į RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LBNOVAia UMOKBmUIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
“THE HOME OF FINE FUBNITUBE- 8TNCB 19M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069J

Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugija laikė susirinkimą 3- 
čia d. rugpiučio. Šiame susi
rinkime pasiręiškė džiuginantis 
veiklumas tarpe moterų.

Kai buvo prieita prie naujų 
sumanymų, tai moterys tuoj 
pasiūlė, kad užbaigiant vasarų, 
dar butų surengtas rudeninis 
piknikas. Pasiūlymas paremta 
ir nubalsuota piknikas rengti. 
Tam reikalui išrinkta komisija 
vien tik iš moterų būtent, pp. 
černauskienės ir 
na ir dar 2 vyrai 
į pagalbą būtent,

Kazys Bukšnis. 
pasidarbuoti.
Draugija Tvirtai Stovi.

Toliau sekė raportas nuo pe
reito pikniko. Raportas pasiro
dė nebaigtas, nes komisijos pir
mininkas per savo dukterį at
siuntė pinigus komisijai, o pats 
susirinkime pasirodė, ir kada 
komisija patikrino pinigus, tai 
pasirodė mažas skirtumas skait
linėse. Todėl ir raportas palik
tas toliau, šiaip piknikas skai
tomas vykusiu, nes ir pelno, 
galima sakyti, liko pusėtinai 
daug. Toliau turto raštininkas 
S. Yurčis paskaitė Chicagos 
Lietuvių Draugijos atskaitą. 
Pasirodė, kad Draugija gana 
tvirtai stovi. Todėl ir patarti
na lietuviams rašytis prie šios 
draugijos. 
K

Pamatęs, kad tėvas muša 
motiną, 18 metų berniukas 
nušovė.

Tragedija įvyko Joliete, kur 
nušautasis Michael Klobutcher, 
užlaikė alinę. Jį užmušė sunūs 
Leonard Klobutcher. Gintas 
tarp, nušautojo ir žmonos kilo; 
dėl 22 metų patarnautojos Flo-< 
rence Pokragac, kuri tarnauja 
alinėj. Rose Klobutcher kaltino 
vyrą romansavimu su ja.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBQ VALDYBA 1939 M.: Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
sian .Ave.; A. Lazauskas—pirip, 
pagėlb.j, 3223 So. Green St.; Ą- 
Kariškis—nut. rašt;, 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
NoridiSr-fin. rašt., 4101 S. Rich- 
ihdnd “St.; Frank . Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. gliob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalką. 
Susirinkimai atsiburia kas menes; 
pirmą ^penktadienį, .Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. lialsted St-

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, 'pagelb., 3140 S. Wallase 

nut. rast.
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. 3534 So. LoVve Avė.;

Z. Grigonis—kontr. rast.; P- Juo-

ir 
gi

Bukšnienių, 
pridėta joms 
Mikas Sinku 
kurie netin-

Steponas

Garsinkite “N-nose’

Ketvirtadienį Svar
bus Žemaičių 
Susirinkimas

BRIDGĖPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METALS: Pirmininkas— Antanūs 

Šimkus, 3120 Sę. Lituanica Avė-; 
PagelbJohn Begin, 3400 Sd. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Uniojn 
Avė.; Finansų rašt.-—Domininkds 
Gulbinas, 3144 Šo. Wallace Avė,; 
Kontr- 'rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Ąve.; Kasieriūs— 
Petrą? Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 31^0 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chičagos Liet. Audi
torijoj, ‘3133 So. Halsted 'St.

St.; A. Kaulakis C “ ‘ ~ — ““
—fin. 'rašt., 3534 Šo. Lo^Ve AVė.; 

’Z. Grigonis—-kontr, rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P, JPoška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

RENDON KAMBARIAI pavie
niam arba ženotai porai. Galima 
vartoti virtuvę. Matykite nuo 3 iki 
9 valanos vakaro. 1749 So Hals- 
ted St.

. WlIQLESALE FURNITURE 
Rakandai irPardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome 
kitę 
tik na&onaliai žinomi daiktai ran
dasi Pcffi ] 
nūs, 6343 S. Western Aye., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

TIE AL ĖST ąTE LoR SALE ~ 
^mg-^ėmė

.PATRAUKLUS BARGENAI 
Wood Street arti Madison. 
10x4 kambarių apąrtmentai, 2 

krautuvės, pečiais šildomi, 'pajamų 
$4200, pilna kaina tiktai $8,500.

$800 pinigais nupirks 2 flatų na
mą ir vieną krautuvę, 2 karų ga
ražą. 1003 Š. Marshfield avenue.

H. D. CANTIN Cd., 
10 North Clark, St. 

Dearborn 1540

(ile kur. Pajaukite ar rašy 
L daugiau informacijų. Vien

mūs' ALlšĄUSKĄS, Su

Žemaičių Kultūros kliubo mė-; 
neSinis ir visuotinas narių su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
rugpiučio 10-tą d., punktualiai 
8:00 vai. vakare, Hollywood Inn 
svetainėj, 2417 W. 43rd Street.

Visi nariai-ės skaitykite sūu 
už pareigą dalyvauti, nes ki
lęs konstitucijįnis klausimas ga
lutinai turės būti išrištas ir 
ginčas likviduotas.

žemaičių Kultūros kliubo pir
mininkas

Steponas Narkis.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTUROfe 
RATELIO; VALDYBA 1939 Mu 

Pirm—Bill LikŠna, 3427 South 
Lituanika Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Žą
sy taitė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, '4073 Archer Avė-; Ižd.—, 
Ant. Jdkutis; Veiklos komisiją: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Onk 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvienb 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
YuŠkos’salėje, 2417 W. 43 St.

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

Rūta, 3141 So. Halsted St; Pa- 
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
J^asperąs, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
*8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Ąve.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd stręęt, korespondentas; 
Arešunas, 3623% S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
Vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

KAMPINIAI 6 apartmentai, ga
ras, šaldytuvai, geros pajamos, tik
tai $12,500 — pinigais $3,000.

13x4 kambarių apartmentai, in- 
door lovos, šaldytuvai, pajamų 
$5784 metams, tiktai $24,000, pini- 
gais $5,000. .3943 Irving Park Blvd.

REAL ESTAIS FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui .

PARDAVIMUI šiaurės rytų kam
pe prie Wentworth ir 59 gatvės, 
44x125, tavernas, 3 krautuvės. Pa
jamų $200 mėnesyje. ' $2000 pi
nigais. Mažas tuščias lotas kaipo 
įmokėjimas. Eakin. Wentworth 6222

ŠTAI TIKRAS BARGENAS
7 kambarių freiminis namas, kan- 

kryto pamatas, furnaso Šildymas 
prie vertingo kampo. Lotas 120x125, 
gatvė išgrįsta, nėra asesmentų, 
vaismedžių lotai, arti Addison ir 
Oak Park Ave.,1 blokas nuo mo
kyklos, krautuvių ir susisiekimo. 
Pasiūlo už $4950. Terminai. Del 
smulkesnių informacijų Šaukti W. 
R. Lemke, Randolph 3750 ar Ave- 
nue 1924 vakarais.

Motučių 
Konvencija

National Grąndmofhers Qlūb 
skelbia, ’ kad spalio 1 ir 2 jdd., 
Ch'icagoj įvyks antra mėtiriė 
Amerikos mptučių konvencija. 
Suvažiavimo programas susidės 
iš posėdžių, arbatėlės ir madų 
parodos, kurioj pačios senelės 
suknias modeliuos.

KULTŪROS KLUBČ 
VALDAM 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 . S. 
Talnian Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antąnas 'Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258. S. Western Avį 
Iždo , gldbėja — Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—^Pranas Wenskus, 2649 West

• 43rd St. ;ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietus Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas it 
Viktdrhs Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijęn išrinkti: Vincas Stulpi- 

Nikodemas Radis, Antosė 
pajnbrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

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

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nutrašt.-Ų. 
Keturakis, J52& So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; ‘Emi- 
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasieriūs, 3235 S. 
Hąlsted Št.; .Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Belakąs, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, HL; Maršalka—. Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadieni 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi- 
tfafco, T1L

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

Rerrrkite tuos, kurie 
'garsinasi .

^N•AUJIENOSE,,

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis Ir l t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kustutnėfį, liet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal $500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.
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20,000 CH1CAGIEČ1Ų DALYVAVO LANGE- 
RIENĖS IR SUNŲ LAIDOTUVĖSE

Sudegino Kunus Čekoslovakų Kapinėse
Didžiulė minia chicagiečių, 

siekianti 20,000, vakar palydė
jo tragingai žuvusią Čekoslova
kijos žydę Adelą Langerienę ir 
jos du mažučius sūnūs, su ku
riais ji tragingai žuvo pereitą 
ketvirtadienį.

Visi trys buvo sudeginti Chi- 
cagos čekoslovakų tautiškų ka
pinių krematorijoje, 5255 N. 
Pulaski Road.

Laidotuvių procesija prasi
dėjo iš vidurmiesčio. Viename 
karste buvo motinos grabas, 
antrame — abiejų sūnų. Prie 
čekoslovakų senelių namo, 5056 
N. Pulaski Road, procesiją su
tiko didžiulė eisena, ir ji gra
nus nulydėjo iki kapinių.

Eisenoj dalyvavo čekų legio
nieriai, slovakų legionas, dele
gacija nuo Čekų Tautinės Ta
rybos, būrys vaikų iš Town of 
Lake sokolų grupės, prie ku
rios abu Langeriukai priklau
sė, dvi stambios delegacijos 
nuo American Jevvish Kongre 
so, delegacija nuo Jewish Labor 
Committee, vokiečių Kultūros 
Lygos, ir šimtai kitų žmonių, 
kurie atėjo ne ką nors atsto
vauti, bet tiktai atiduoti pagar
bą toms trims šiurpulingai žu
vusioms nacių persekiojimo au
koms. Buvo būrelis lenkų, lie
tuvių ir daugybė kitų žmonių.

Kapines buvo apgulusi minia 
žmonių, kurie ten pradėjo rink
tis anksti rytą, laidotuvėms dar 
neprasidėjus ir procesijai neiš
važiavus iš vidurmiesčio.

Kapinėse trys grabai buvo 
padėti prie įspūdingos stovy- 
los, atvaizduojančios vaikus 
globojančią motiną, ir ten įvy
ko trumpas, bet jaudinantis 
programas. (j

Varpams gaudžiant, susirin
kę čekai sugiedojo “Kur mano 
namai”, čekų himną, o slova
kai sugiedojo savo tautinę dai
ną, “Už kalnų”. Abu tie him
nai dabar yra uždrausti Čeko
slovakijoj.

Atsisveikinimo kalbą pasakė 
Vojta Beneš, paskutinio Čeko
slovakijos prezidento Dr. E. 
Benešo brolis ir buvęs Čeko
slovakijos švietimo ininisteris. 
Naciams okupavus Čekoslova
kiją, Vojta Beneš buvo Prahoj, 
bet jam pasisekė pabėgti, ir jis 

’ dabar gyvena toj pačioj Chica

goj, kurion Langeriai atvyko, 
ieškodami prieglaudos.

“Ateis diena,” kalbėjo Beneš 
atsusukęs į grabus, “kada au
dros praeis, ir jūsų pelenai bus 
sugrąžinti į laisvą ‘Tarno G. 
Masaryko žemę, kurios prara • 
dimas jums buvo tiek skaudus, 
kad negalėjote skausmą pakel
ti.

“Dėkingi žmonės ten jus su
tiks, ir jus šiltai priims, nes 
jus kentėjote už juos, už jų 
geresnį rytojų. Juk ne veltui 
tu ir tavo drąsus jauni sūnus 
žuvo ant šaltų Chicagos šali
gatvių.”

Baigdamas kalbą, kurią pa
sakė angliškai ir čekiškai, Be
neš tarė šiuos žodžius.

“Ir taip, Amerika, Laisvės 
žeme, mes, kurie esame čia su
sirinkę, maldaujame atidaryti 
savo širdį ir išgirsti verksmą 
tų tėvų ir motinų pabėgėlių iš 
daugelio kraštų, kurie nežinojo 
kur priglausti savo nuvargusias 
galvas.”

Retas iš tūkstančių žmonių, 
buvusių laidotuvių Langerius 
pažinojo, retas kuris buvo ma
tęs velionę ir jos sūnūs, bet 
tūkstančiai kapinėse verkė, 
ašaras šluostė.

Langerienė ir jos sūnus Ka
rei Tommy ir Jan Miša žuvo 
pereitą ketvirtadienį, iššokda
mi iš 13-to aukšto lango Con- 
gress viešbutį, prie Michigan 
avenue. Prieš vokiečių okupa
ciją Čekoslovakijoj, Langeriai 
buvo turtingi pramonininkai- 
milionieriai. Naciams atėjus, 
jie visą turtą prarado, ir iš 
ten pabėgę atvyko Chicagon. 
Jų gražaus gyvenimo suįrimas 
ir pavojus, kad reikės grįžti 
Čekoslovakijon, Langerienę iš
vedė iš lygsvaros. Amerikon 
buvo atvykę svečių vizomis, ku
rios , yra tiktai laikinos.

Kapinių koplyčioj laike cere
monijų sėdėjo mažo ūgio, pa
senęs vyras. Prieš keletą die
nų jisai neatrodė pasenęs, ir 
nebuvo pražilęs, nes jis yra 
tiktai 48 metų amžiaus. Jisai 
sėdėjo vienui vienas, bet iš tp- 
lo draugai jį atydžiai sekė aki
mis. Mat, ir jis nori nusižu
dyti.

Tas vyras buvo Karelis Lan- 
geris, tragingai žuvusios šei
mos tėvas. R.

VAKAR
ČiiiČAGOJ

/ ' •

• Garfield Parko ligoninėn va
kar buvo atgabenta 20 wtų 
mergina, Ann Pondell, nuo 1527 
S. Keeler avenue. Ji bandė nu
sinuodyti.

» » »
• St. Louise, Missouri valsti
joj, buvo areštuotas 28 metų 
chicagietis John Hicks. Jisai 
apiplėšė alinę adresu 7802 W. 
Madison st., kur pirmiau tar
navo už bartenderį. Jisai pasi
vogė $70.

o » »
• Iš alinės Agnės Club Era, 
adresu 655 S. State Street, 25 
žmonės išbėgiojo- kai ten kilo 
gaisras. Kampe užsidegė krūva 
šiukšlių, ant kurių kas nors 
numetė cigaretą.

» « »
• Netoli Libertyville, prie Dės 
Plaines upės kranto praeivis 
rado kūną 2*3 metų chicagiečio nes.
John F. Haeuschen, nuo 6456 » » ».
N. Newland avenue. Atrodo, e Gubernatoriaus Hornerio raš- 
kad jisai buvo nušautas. Neto- tinę skelbia, kad prieš metų 
liese stovėjo jo automobilis, pabaigą jisai iššauks specialę

kurio lange buvo dvi kulkų sky
lės. Kūnų atrado Norbertas F. 
Valūnas, lietuvis gyvenantis 
tftįgjest Parkę. j g '

' » » »
• Susisiekimas 18-tos gatvėj 
buvo sutrugdytas valandai lak 
ko, kai užsidegė 18-tos gatvės 
tiltas netoli Canal Street. Gais
ras kilo nuo netikusiai suvestų 
elektros vielų..

a -į # y P
• Du jauni piktadariai pašovė 
Davė Goodmaiįų^ 64 metų chi- 
cagietį, tarnaujantį. Už ,■ bar ten
derį alinėj tieš 3615 W. 16th 
street. Jaunuoliai pasiėmė $25 
iš registerio ir pabėgo.

o & £# . ■ 

i' *• ; v

• Tūkstančiai žmonių užvakar 
ir vakar lankėsi Lincoln Parko 
žvėryne. Atrakcija yra “Bush- 
man”, didžiulė Afrikos gorila, 
kuris neseniai buvo atgabentas
Chicagon. Gyvūnas sveria 450

* • svarų.

• Vakar ir užvakar automo
biliai Chicagoje užmušę 4 žmo- 

avenue.

>

legislaturos sesiją priėmimui 
naujo $40 mėnesinių pensijų 
įstatymo. Dėl kai kurių klaidų 
įstatymo tekste gubernatorius 
jau priimtą bilių vetavo perei
tą savaitę, bet pageidauja, kad 
$40 : pensijos butų įgyvendin
tos.

» » »
• Gub. Horner dabar atosto
gauja Highland Parke, Chica- 
gos priemiestyj, kur jisai taip
gi gydosi. Jisai turi širdies li
gą.

» » »
• Tvenkiny j, prie lllth ir 
Harlem avenue prigėrė 18 me
tų berniukas, Kevin Fielding, 
nuo 5536 S. Aberdeen avenue. 
Jisai ir grupė 30 kitų jaunuo
lių buvo nuvykę tenai maudy
tis. Tik kai reikėjo važiuoti na
mo, kiti jaunuoliai apsižiūrėjo, 
kad Fieldingo nėra.

« » «
@ Little Rock, Arkansas val
stijoj, neseniai pasimirė aukso 
prospektorius Henry Rathjen. 
Buvo apie 80 metų amžiaus. 
Jisai paliko $7,000. Velionio gi
minės gali pinigus gauti, kreip- 
damies i Cook apskričio viešo
jo administratoriaus Martin J.
O’Brien raštinę.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS
• 23 metų jaunuolis George 
Marra užsimušė su automobiliu 
į šviesos stulpą prie South 
Chicago ir Balmoral avenue. Jo 
draugas, 29 metų Raymond 
Martin, nuo 1518 E. 68th avė., 
buvo sunkiai sužeistas. Marra 
gyveno adresu 1534 E. 65th 
street.

» » »
O Prie 952 N. Central Park 
avenue automobilis užmušė 71 
metų chicagietį Paul Powers, 
nuo 3456 Augusta Boulevard.

» » »
• Prie South Parkvvay ir 32- 
tros, automobilis užšoko ant 
šaligatvio ir užmušė 40 metų 
moteriškę, Maude Davis, nuo 
3609 Vernon avenue. Automo
bilio vairuotojas, Robert John
son, 4823 Champlain avenue, 
buvo areštuotas.

» » S
• Prie Higgins Road ir Mel- 
vina avenue “hit-and-run” au
tomobilistas užmušė ir paliko 
gatvėj 43 metų Joseph Gac, 
chicagietį nuo 5305 N. Mobile

Chicagon Atvyksta 
“N. Gadynės” Adm. 
St. Strazdas

Praleis čia Apie 2 Savaites 
Laiko.

Iš Brooklyno, N. Y., Chica
gon atvyksta “Naujosios Gady
nės” Administratorius, draugas 
St. Strazdas.

Musų laukiamas svečias, 
draugas St. Strazdas sustos pas 
draugus Alvikius, 4111 South 
Richmond St.

Drg. St. Strazdas žadėjo pra- - 
leisti Chicagoj ir jos apylinkė
se apie porą savaičių arba dau
giau. Jisai čia turi bizniškų rei
kalų, taippat bus proga pasi
svečiuoti pas savo gerus seno
vės pažįstamus ir draugus.

Drg. St. Strazdas dalyvaus ir 
mūsiškių Field Day piknike, 
kuris įvyksta Liberty Grove 
Darže, buvusioj Dambrausko 
farmoj, Willow Springs, III., 
rugp.-Aug. 27 d.

A. Dainis.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
I rios garsinasi “NAUJIENOSE”

i

AR ŽINOT -
Kad vasara jau baigiasi?
Kad greit pasibaigs gražusis atostogų laikas?
Kad netrukus pasibaigs ir piknikai?
Kad Labor Day — “oficiališka” vasaros pabaigtuvių 

diena jau arti, ir netrukus vėl turėsime grįžti prie sun
kaus darbo, į mokyklas, į dirbtuves ir vėl turėsime atsi
raitoti rankoves ir dirbti?

Iš tikro, piknikai jau baigiasi, bet štai dar viena pro
ga praleisti linksmai dieną gražiam miške, tarp aukštų, 
šimtamečių ąžuolų.

ši sekmadieni, rugpiučio 13 dieną Sunset Parke į- 
vyks Rudeninis JUBILIEJINIS “NAUJIENŲ” PIKNI
KAS, paskutinis naujieniečių išvažiavimas šiais metais. 
Nebesimatysime piknike iki ateinančių metų.

Bukite tenai. Praleiskite linksmą dieną tarp savo se
nų draugų ir pažįstamų. “NAUJIENŲ” PIKNIKE su
tiksit draugus, kurių kitur nematysite. J “NAUJIENŲ” 
PIKNIKĄ suvažiuoja lietuviai iš visų kolonijų Chicagos 
apylinkėj, ir iš tolimesnių vietų.

“NAUJIENŲ” PIKNIKE rasite rockfordiečių, ke- 
noshiečių, raciniečių, milwaukiečių. Rasite burius drau
gų iš Aurora, iš DeKalb, iš St. Louis, iš Springfieldo ir 
iš kitų vietų, kur gyvena lietuviai.

Ten rasite ir didžiulius burius chicagiečių, kurie tūk
stančiais suvažiuoja į “NAUJIENŲ” PIKNIKUS.

šis JUBILIEJINIS “NAUJIENŲ” PIKNIKAS įvyks 
šį sekmadienį, RUGPIUČIO 13, Sunset Darže.

Kur Sunset daržas? Prie 135-tos ir Archer avenue. 
Paimkit Archer avenue ir važiuokite tiesiai į daržą.

Pasimatysime sekmadienį ten kur visi geri naujię- 
niečiai susirinks — Sunset Darže, “NAUJIENŲ” JUBI
LIEJINIAM PIKNIKE. NAUJIENIETIS




