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Nori Liberalo Kandidato 1940 m. Rinkimams
-

NAUJOJI DALYBA NESITRAUKS ATGAL Į—a (TEWMI0S
gunasSAKO ŠEN. BARKLEY

Prez. Rooseveltas Įspėja, kad demokratų 
partijai gresia nelaimė, jeigu ji kandida
tu Į prezidentus nominuos konservatorių

PITTSBURGH, Pa., rugp. Akcentuojama, kai tai yra 
— Jaunųjų demokratų kliu- pirmas p. Roosevelto pareiški- 

konvencijoje mas, jogei Naujosios Dalybos 
šalininkai nerems konservato
riaus kandidato, nors jis ir bus 
demokratas. Kai kurie numato 
jo pareiškime ženklą, kad jis 
neketina trečiam terminui kan
didatuoti.

Kai dėl kandidatavimo tre
čiam terminui, tai prezidentas 
tuo klausimu nepasisakė. O kai 
dėl Naujosios Dalybos šalinin
kų nusistatymo šalies reformų 
klausimais, tai senatorius Bar- 
kley pasakė: “Mes nesitrauksi
me; mes žengsime pirmyn.” 

šitą pareiškimą šen. Barkley 
padarė kalbėdamas jaunų de
mokratų konvencijoje.

bų dvimetinėje 
ketvirtadienį buvo perskaity
tas prez. Roosevelto laiškas.

Prezidentas pasakė, kad ne
laimė ištiks demokratų parti
jų* jeigu ji 1940 metais nomi
nuos kandidatu į prezidentus 
konservatorių.

Ir toliau prezidentas pareiš
kė, kad jis šitokios demokra
tų partijos saužudybes nerems. 
Kitaip tariant, prezidentas rei
kalauja nominuoti liberalų.

Daug svarbos duodama prez. 
Roosevelto pareiškimui ir spau
da bei politikieriai pareiškimą 
gyvai komentuoja.

BANTON ROUGE, La., rug
pjūčio 11. — Pereitą ketvirta
dienį nusišovė George Heidel- 
berg, ; Louisiana universiteto 
pareigūnas. Jisai buvo admini
stratorius departamento, kuris 
parūpina jaunuomenei ir stu
dentams darbo, paskirsto moki
niams stipendijas kitaip glo
boja neturtingus jaunuolius. Jo 
vadovaujamo departamento rei
kalai buvo tyrinėjami paskuti
niuoju laiku. Nesenai, ryšium 
su išeikvojimu universiteto pi
nigų, buvo areštuotas įstaigos 
prezidentas Dr. Smith.

Nuskendo sala

■L-y u 9 armijos lakūnai 
žuvo lėktuvo ne

laimėje

ĮSAKĖ FORDUI SUGRĄŽINTI DARBAN
24 DARBININKUS

DRAUDŽIA UŽGAULIOTI DARBININKŲ ORGANIZACIJAS

Jos nenori atsilikti
nuo vyrų

Ištenka vietos ir
C.I.O. ir A.D.F.

9 HYDĘ PARK, N. Y., rug
piučio 11. . Pasikalbėjime su
spaudos atstovais prez. Roose
veltas pasakė, kad dabartiniu 
laiku jis nemato reikalo šauk
ti nepaprastą ^kongreso sesiją. 
Jeigu tačiau karas aiškiai grū
motų Europoje arba rytuose, 
tai veikiausia tektų kongreso 
sesiją šaukti. / 1

• PRAHA, Bohemija, rugp.
11. —- Nacių /Vyriausybė įsakė 
New York Times ir London 
Times korespondentui, Ralph 
Parker, apleisti Prahą.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
11. — Devyni armijos lakūnai 
žuvo bombonešio nelaimėje 
penktadienį, kai lėktuvas išsi- 
jėgo pakilti. * Nelaimė įvyko 
Langley lėktuvų aikštėje, Vir- 
ginia valstijoje.

Du laivyno lakūnai žuvo lėk
tuvo nelaimėje Miramer apy
linkėje, arti San Diego, Cal.

Įsakė čekams atiduo 
ti visus ginklus

WASHINGTON, D. C., rugp. 
11. — Pereitą ketvirtadienį Na
cionalinė Darbo Santykių Ta
ryba įsakė Fordo Motorų Kom
panijai priimti atgal į darbą 
24 darbininkus, kurie buvo ne
teisėtai pašalinti iš darbo. Be 
to, įsakyta sumokėti darbinin
kams algas, kurių jie neteko 
dėl pašalinimo iš darbo.

ši byla Fordo kompanijai ta
po iškelta liepos mėnesį 1937 
metų.

Nacionalinė Darbo Santykių 
Taryba taipgi uždraudė Fordo

Kompanijai užgaulioti t darbi
ninkų organizacijas, kompani
ja, mat, varė propagandą dar
bininkų tarpe, žodžiu ir raštu, 
atkreiptą prieš unijas. Ji rė
mėsi konstitucijos garantuota 
žodžio ir spaudos laisve..

Nacionalinė Darbo Taryba 
betgi pareiškė, kad laisvė spau
dos ir žodžio nėra absoliuti. Ji 
yra sąlyginė. Ir Darbo Santy
kių Aktas nustato sąlygą, ku
ri apriboja žodžio ir spaudos 
laisvę samdytojams užgaulioti 
darbininkų organizacijas.

NEW YORK, N. Y., rugp. 
1M. — Įvairiuose^dgrbuoąe J. 
Valstijose moters užima dar
bus greta vyrį. Faktinai mo
ters nenori atsilikti nuo vyrų 
jokiame darbe.

Iki šiol tačiau buvo tūlas 
užsiėmimas, kuriame moters 
neturėjo reprezentacijos. Tai 
budelio darbas. Bet šiomis die
nomis penkios moters išpildė 
aplikacijas, norėdamos gauti 
budelio darbą Sing Sing kalė
jime ir keliose artimose New 
Yorkui valstijose.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
11. — Senato Darbo Komite
to narys ir organizuotų Ame
rikos darbininkų draugas, - se
natorius Thomas (iš Utah <val
stijos), penktadienį pareiškė, 
kad taip C.I.O., kaip ir Ame
rikos Darbo Federacijai išten
ka vietos Jungt. Valstijose. Jų 
augimas įrodo tai. ‘

Šiuo momentu, kai A.D.F. ir 
C.LO. nepajėgia susivienyti, 
tai jos turėtų susitarti, kad ne
kliudytų viena kitos darbo, pa
reiškė šen. Thomas.

ATĖNAI, Graikija, rugp. 11. 
— Santorin ugniakalnio išsi
veržimo laiku 1928 metais, 
prieš 11 metų, Egėjos juroje 
iškilo maža sala. Pereitą ket
virtadienį ji nuskendo jūron. 
Manoma, sala nuskendusi ry
šium su vulkaniška ugriiakal- 
-nio veikla. Apylinkes gyvento
jai prisibijo, kad Santorin ug- 
niakalnis gali ir vėl išsiverž
ti. < -

r r. ‘

Nuskendusi sala buvo į 
ltiį i'y’tus' 'duo"Gratkijds.5'

• LONDONAS, Anglija, rug
piučio 11. čia gauta prane
šimų, kad Britanijos vyriausy
bė nutarė /atiduoti japonams 
keturis kinue, kaltinamus nu
žudžius japopų i pareigūną Tien-. 
tsine. Ryšitim' su tuo įvykiu ja
ponai paskelbė blokadą britųponai paskelbė blokadą 
koncesijai TĮentsine.

'• . J. r.

PRAHA, Bohemija, rugp. 
11. — Vokietijos valdovai Če
kijoje išleido įsakymą, kuris 
iepia Bohemijos ir Moravijos 
gyventojams atiduoti vyriausy
bei visus turimus ginklus ir 
eksploduojaričių medžiagą. Įsa
kymas grūmoja mirties baus
me tiems, pas kuriuos bus už
tikti nelegaliai laikomi ginklai 
ir eksploduojanti medžiaga.

Vėl mėgins iškelti 
nuskendusi sub- v. 

mariną

Rusai veda derybas
su naciais

ORH £

Italijos ir Vokietijos 
atstovai tariasi

Rezignavo Philadel 
phijos meras

PHILADELPHIA,. Pa., rugp. 
11. — Penktadienį paskelbta, 
kad Philadelphijos meras S. 
Davis Wilson rezignavo. Jis 
pasitraukė iš ofiso dėl silpnos 
sveikatos.

• ŽILINA, Slovakija, rugp. 
11. L-■ Naciai ■ uždarė Slovaki
jos svarbųjį vieškelį j Lenki
ją. Vokietiją ruošiasi gabenti 
juo kįri'UOiAępę Lenkijos pa
sienin. • : - -

e ATLANTIC GITY, N. J., 
rugp. 11. —- Amerikos Darbo 
Federacijos statybos amatų de
partamentas ir statybos kon- 
traktorių sąjunga išleido pa
reiškimą, kad tapo atnaujinta 
statybos unijų ir kontraktorių 
sutartis. Tarp ko kita, sutar
tis draudžia skelbti streikus, 
jeigu kįla unijų tarpe juris
dikcijos ginčai.

Audra slenka Flori
dos linkui

JĄGKSONVĮLLE, >la., rug
piučio ; 1 į.,J unįtT V aisti j ų 
oro biuras praneša, kad penk
tadienį popiet Floridą užgaus 
vidutinio stiprumo tropiškoji 
audra, jeigu ji nepasuks į ša
lį. Vėjo smarkumas busiąs apie 
50 mylių per Valandą.

Išlėkė Į Airiją
HALIFAX, Naujoji Škotija, 

rugp. 11. — Penktadienį Alex 
Loeb, 32 metų, ir Diek Decker, 
23 metų, išlėkė per Atlantą į 
Airiją.

PORTSMOUTH, N. H., rugp.
11. — Penktadienį 
prisiruošimai nuskendusio 
marino Sųualus iškėlimui, 
kelti nuo dugno jį mėgins 
tadienį.

pabaigti 
sub- 
Pa- 
šes-

Iš Lietuvos

TOKIO, Japonija, rugp. 11. 
— Japonijos užsienių reikalų 
ministeris Arita penktadienį pa
informavo ministerių kabinetą, 
kad, jo žiniomis, nacių Vokie
tija ir Sovietų Rusija veda de
rybas, 
kybos, 
mais.

Derybos vedamos pre- 
o ne politikos klausi-

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

Debesuota; vidutinio stipru
mo ir apystipriai pietų iki pie
tų vakarų vėjai; saulė teka 
5:54 v. r., leidžiasi 7:56 v. v.

SALZBURG, Vokietija, rug
piučio 11. — čia atvyko Itali
jos užsienių reikalų ministeris 
Ciano. Jis atvežė Mussolinio 
patarimus Hitleriui Dancigo 
klausimu. Ciano tarsis su Vo
kietijos užsienių reikalų mini- 
steriu von Ribbentropu.

Britai ir francuzai 
atvyko į Maskvą

• HYDE PARK, N. Y., rug
piučio 11. — Prez. Rcoseveltas 
penktadienį pasirašė bilių, ku
ris įterpia pataisų Socialio Už
tikrinimo Akte.

500,000 Jugoslavijos 
kariuomenės ma

nevruose

„KĄŲNAS. — Šiuo metu 35 
lietuviai jaunuoliai studijuoja 
jūrininkystės mokslus Latvijo
je, Italijoje, Prancūzijoje, Suo
mijoje ir Švedijoje. 32 yra sti
pendininkai, o 3 mokosi savo 
lėšomis. Latvijoje jūrininkystes 
mokslus eina 13 lietuvių, Ita
lijoje 11, Prancūzijoje 7 ir Suo
mijoje 1. Savo lėšomis moko
si 2 Suomijoje ir 1 Švedijoje. 
Kai kurie jų teorinius moks
lus jau yra baigę ir atlieka 
stažą tų valstybių, kuriose mo
kosi, laivuose.

e WASHINGTON, 
rugp. 11. — Anksčiau 
metu buvo apskaičiuojama, kad 
šįmet komų derlius Jungt. Val
stijose sieksiąs 2,459,888,000 
bušelių. Dėl sausros ir dėl žio
gų padarytos žalos dabar nu
matoma, kad kornų derlius bus 
110,907,000 bušelių mažesnis, 
ne kad ankstyvieji apskaičiavi
mai pranašavo.

vasaros

Rugpiučio Mėn

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

PALANGA. — Palangos va
sarvietes vasarotojų registratū
ros biuras persirito 6,000 skait
linę. Atseit, tiek vasarotojų Pa
langai prirašė nuo š.m. gegu
žės 1 <d. iki šiai dienai. Patik
rinus praėjusių metų duomenis 
rasta, kad šiemet šiuo laiku

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 11. — Britų ir franeuzų 
karinės misijos atvyko į Mas
kvą. čia jos tarsis su rusais 
visų trijų šalių karo pajėgų 
kooperavimo klausimais, jeigu Fair) prasideda šeštadienį,įjos manevrai. Juose dalyvaus Palangoje vasaroja per 300 va
karas kiltų. rugp. 12 d. apie 500,000 karių. sarotojų daugiau, kaip pernai.

• SPRINGFIELD, III., rugp. 
11, — 87-ta metine Illinois val
stijos paroda (Illinois State

BELGRADE, Jugoslavija, 
rugp. 11. — Rugpiučio- 20 die
ną prasidės Jugoslavijos armi-

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.



NAUJIENOS, Chicago, Dl.
B. K, Algimantas

PROGRESUOJA LIETUVIAI ŪKININKAI 
ARGENTINOJE

KAIP NUVAŽIUOTI Į*®®

PIKNIKĄ

.p. J. Kelly, įteikė Lįetųvių Bre- .v j . 
kybos Butui doYąną,; Iš medžio JN USlŽUdytl . 
išdrožtą vytį, taipgi įteikė do-

Po šeimyninio nesusipratimo 
vakar Chięagos upėn nuo Clark

hėj karinę prievolę atliekan
čia tų kordobiččiui lietuviui 
Šulcai, kuris jtio.pavaiŠjho jau 
minėtų mokyklų mokinei

Tenka nuoširdžiai pasvei
kinti teatrą pavyzdin
gai pasirodžiusį sti naujomis 
pajėgomis tokiu rimtu pasi- 
ruošimu scenos darbui.

(Tęsinys)
VILTIEČIAI DEMONv 
STRAVO VA1DYBL 

NES PAŽANGOS 
GROŽĮ

Pilnas “Vorwaerts” salionas 
prisirinko gražias Buenos Ai
res lietuvių publikos 3—6—39. 
Pavyzdingai IVufrką palaikė 
Dariaus ir Girėno ir Dr. J. Ba-| SAVOTIŠKA “INDUS- 
sanavieiaus vardo pašalpų hCt tdtta”
gaunančių mokyklų Tėvų Ko
mitetai, mat, teatras “Viltis” 
vakarą rengė tų mokyklų nau
dai.

Vaidinant *‘Lizdą Naminio 
Liūto” — moraliniai auklėjan
čią Br. Vafgšo-Laucevičidus 
dramą — publika ypatingu su
sidomėjimu sekė artistus. Sa- 
lione beveik nebuvo galima 
pastebėti tokių žiuroyų, kokį 
vaizduoja Sovietų rašytojas 
Arkadijus Averčenko. O artis
tai viltiečiai tikrai įrodė, kaip 
turi būti vaidinama veikalai. 
Iš vokiečių vaidybos gali pa
simokinti ir kiti vaidylų kolek
tyvai.

Elena Rys.ejienė (režisorė), 
Alfonsas Karosas, L, Jurgele
vičiūte. Stasys Džiugis, Bs. Ai
res universiteto stud. J. Slan
kus, O. Arlauskaitė, L. Matu
laitis, A. Antanaitis, A. Kun- 
gis, A. SkrUodis ir kiti viltie
čiai susilaukė rimtai pelnytų 
publikos aplodismentų.

St. Žemaičio komedija '‘Mir
ta činčiberaitė” publiką šven
tadieniškai nuteikė. Režisie
rius Vincas Sajauskas buvo 
ideališkas banko tarnautojas 
ir sukurė publiką iš kėdžių 
varčiusią pinigingą senmergę 
Mirtą činčlberaitę. St. Džiugis, 
Karosas, A. Matulaitytė ir se
sutės Arlauskaitės norisi vėl 
juo greičiausia matyti scenoje.

Viltietės papuošė publiką 
gyvomis gėlėmis. Daug gyvu
mo įnešė mokyklų naudai lo
terija, ypatingai “P. U.” fab
riko padovanoto torto ameri
koniškas pardavimas, kurį iš
lošė ponia Vaitkevičienė ir vėl 
padovanojo mokyklų naudai 
suruoštai loterijai. Pagalios jis 
atitek/) Argentinos kariuome-

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

ši įstaiga yrą apylinkės sveika
tos centras, kur gali gauti pilną 

sveikatos patarnavimą

va neles visiems Buto valdybes 
nariams. t ? __

Vakarienei vykusiai toastmes- Street bandė nušokti 24 metų

IV V k M teriavo p. Justinas Mackevičius, moteriške, Mrs. Grace Ghagalis,
į . vi J iftOA ° daugiųurių rhpiųosi 1132 S. Sacramento blvd. TiltoKugpiucio 13 d., 1939 p. Doihas Kuraitis, Milda Auto;« 

Sunset. Fark darže, 
Archer Av. ir 135 gt

TRIJA”
Kun> j. Janiljonis su savo 

neperskiriamu draugu ir ben
dradarbiu ‘Povilu Gaučiu la
bai negarbingai bizniavo Ar
gentinoje : Jiedu jskundinėjo 
lietuvius, tuomi atstumdami 
gerą išeivių elementą nuo lie
tuvių, o paskui prašydavo 
Kauną pinigų “pagedėliams 
taisyti”.

Bet pasirodo, kad skundi
kas Gaučys Ir Brazilijoje pa
našiai elgėsi, “šviesa” sako:

“Tiesiog idealiai buvo suor
ganizuotas išpustų žinių rašy
mus į Kauną. Kai būdavo rei
kalo, į ten nuvažiuodavo jų 
žmonės “tarnybos reikalais”. 
Sunku tiesiog tikėti, kokio 
niekšingo melo apie musų 
Jonijos gyvenimą būdavo 
nai prikalbama.”

Lėšų dorotojai lipo per 
vonus. šmeižė, kalino, plūdo 
visus, kas tik drįsdavo jų nie
kingus darbus kritikuoti. Tai 
buvo savotiškos rūšies “indus
trija” vargšų litams sučiupti.

Tik dėl tų privilegijuotų ir 
šelptų ponelių niekšybių Pie
tų Amerikos lietuvių kolonija 
daug atsiliko organizaciniu ir 
ekonominiu atžvilgiu, nes pa- 
šalpinės lėšos buvo vartoja
mos ne kolonijos labui, bet 
“rifų” ir kitų lietuvių gerą 
vprdą žeminančių “ląbdary- 
bių” vylįinim.tji phtribUhėš 
kolonijos inieiafyvns žudymiit 
Musų balso galingieji neklau
sydavo. Taigi bent dabar lai 
pasikasa po skustas kasos kny
gas ir po jam tikrus archyvus I 
VIDA DOMESTICA APIE

LIETUVOS MENĄ
Brazilijos sostinės Bio de 

Janeiro žurnalas “Vida Do^ 
mestica” savo Nr. 253, už ba
landį 1939, 78 ir 79 puslapius 
pašvenčia gražioms lietuviu 
liaudies meno iliustracijoms, 
senoviškos bei moderniškos 
Lietuvos statybos pavyz
džiams. Paaiškinimai su įvar
di! parašyti p-lės Diosųuerida 
Cunha, kuri, rodos, mokytor- 
jauja vienoje Sao Paulo lietu
vių mokykloje.

Gražus straipsnis gražiame 
(178 puslapių, ant liuksusinio 
popierio, gausiai iliustruotas) 
žurnale daro gražią propagan- 

I dą geram lietuvio vardui Bra-

ko-
te-

la-

Po vakarienės ir kalbų įvyko 
šokiai, kurie prasidėjo gana vė
lai, nes pati vakarienė vėlai 

didelis tri>- Ji c ii i a ' i i t • v

kils išeis 11 vai rvto lllosfera ‘)UV0 PUiki. Jr draUgis- 
K1S o/inz> n Ttli R J ru ka> ir cilitagiečiah■< pripažino, tiM so. Halsted Et. ■*•••
Už 35e no.vcš ir parveš.

RUSAIS:
fiitie Bird Rusai nu

veš į datziį už 50c. J abi 
puses 85c. Bušai susto
ja prie Ashland ir Og- 
den Avė. nuo 6:00 vaL 
ryto iki 2 vai. popiet kas 
kiekviena valanda, Prie 
Ogden ir Western avė., 
irgi sustoja kas valan
da; taipgi sustoja prie 
22 ir Crawford, prie Ci
cero ir 22 gat. prie Cice
ro ir Archer Avė. ir prie 
63 ir Cicero Avė.

kad svočiai iš Lietuvos yra ma- 
iOiiųš žaioilės — ir’geri kalbė- 
lojai. ■ • - U.

KURiLLĄ’S PKĮO VASARNAMIS, 
prie gražutis ęžęro, pilno žuvies 4- 
gero maisto-—švaraus smėlio paplų- 
dynias, naujas žemas mokestis rug- 
piučio ir rugsėjo menesiams; $12 
savaitėj suaugusiems, kambarys ir 
užlaikymas. Route 1, Box 94 

RHINEfcANDER, WISCONSIN. 
arba dėl informacijų pašaukti: 

LAFAYETTE 2241.

užveizda jų sulaikė ir atkalbėjo 
nuo nusižudymo.

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

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

STHEAMLINE AUTO METAL 
W0RKS

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

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

žestad, rugpiučio 12, 1939

Office and Res. Phone Calumet 74t2
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician. and Surgęon

3261 So. Halsted Street

Pasikorė Bedarbis 
Muzikas AKIU ŠPEČlAŪSTAi

Dr. V, E. SIEDLlNSKi
DENTI8TAS

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

Tci. tfards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė*

Tel. Lafayetfe 3659

!»•

Adresu 4105 Mu guoliu ave
nue vakar pasikorė 25 metų 
jaunuolis Edwm\l King, užsiė
mimu jisai buvo muzikas, bet 
negalėjo darbo gauti.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso TeL; YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 193b

Graži Prekybos
Buto Vakarienė
Lietuvos Svečiams
|vyko Evergreen Country Klube

Evergreeh Country Klube, 
prie 93rd ir Western avenue, 
užvakar vakare įvyko Lietuvių 
Prekybos Buto surengta vaka
rienė svečiams iš Lietuvos, ver
slininkams.

TAISO AUTOS ir TROKUS
EXPERTAS PATAISYME —
Elektros Motorui;— Starterių 
— Geiieratorįų — ištaiso Su
lankstytas dalis ' — Šuveldina 

ir Numalevoja
“KITUR PIGIAU NEGAUSIT”

A. KI£LA
' Visi Darbai Garantuoti
3613 So. Halsted St.

YARDS 4834

Exs pertas
Mechanikas

Lietuvio Plumberis
LabmnotaF -■?

GAS F1TT1NGS and SEWERAGE
Also JBEĘR COILb in TAVERNS 

(RENGIA STOKERIUS 

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus' ar daugiau 

Pocahontas mine run — 
Virginia 75% coarse .......
Pocahontas mine run — 
West Virginia 75% cęarse 
Petroleum Carbon 
65% coarse Štili Run ......
Millers Creek Lump ......... .
Black Band ar Hocking

Lump .............................
Glendora Lump ar Egg

Indiana ..............................
ir kitokias anglis pristatom 

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
JOHN OKSAS 

4405 S o. JFairfield Avenue

$7.50

$6.95

$7.05
$8.20

$7.75

$6.75

Vakarienėj datyvaVj° apie 50 
žmonių.

Visi trys svečiai pp. Valentu- 
konis, Briedis ir Dr. Kaškeliš 
pasakė sųsirinkušiėins pb’kalbą 
įųoiiliąi nlišviėsda’mi atmatų ir 
prekybos reikalus ’ Lietuvoj. 
Taipgi trumpai kalbėjo kai kin 
rie ciiicagiečiai.

P-as Valcntukonis pareiškė, 
kad dabar jauni žmonės Lietiu 
voj yra raginami eiti į amatus. 
Pirmiau amatais nesirūpinta, ir 
visi veržėsi į taip vadinamas 
‘raštiškas” profesijas. Bet tose 
profesijose jau yra perviršis,

T jai darbuojasi, kad amatų idė-

P-as Briedis savo įdomioj kal
boj atpasakojo Verslininkų Są
jungos darbuotę praplėtimui 
lictdviškos prekybos ir pramo
nės, Ikišiol beveik visa Lietu
vos pramonė buvo svetimose 
rankose, bet dabar bandoma pa
dėtį pakeisti. Vęrslijįjnkų orga* 
tiizacija dėl to kartais kaltina, 
ma antisemitizmu. Bet tai ne
tiesa, ji nieko neturi prieš žy
dus, ir, ypatingai, nesikiša Į jo
kius partijų Veikalus. Visos par
tijos organizacijai yra lygios.
.... Dvi Lietuvos Problemos(GALAS)

MICHIGAN AVĖ.
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. CALUMET 4173.

t—>> ’ —»

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 0022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screehed) Tonas .............................. ; ■
SMULKESNES $7.00
Tn-Oq U.................. ......... ................ ^9
PETROLEUM CARBON COKE $7.25
Perkant 5 tonus ar dauginu Jonas ■ 

Sales Tax ekstra.

Dr. Kaškeliš, ekskursijos va
das, aiškino, kad prieš Lietuvą 
stovi, dvi problemos, kurias ver
šininkai bando išrišti. Pirmoji 
problema — kas daryti su gy
ventoj ų prieaugliu Lietuvoj, an
troji — ką daryti su Lietuvos 
Žemės ūkio produktais. Su prie
augliu keblu todėl, kad ūkių 
Lietuvoj nebegalįma skaldyti, o 
^nįigracija į kitas šalis uždary
ta, Tas perviršis gyvena ūkiuo
se. Bet su ūkininkų produkiaib 
irgi vargaš, kadangi Lietuva 
pagamina daug daugiau, negu 
jai reikia, o eksportuoti sUnkd, 
bes yisoš šalys aįrti Lietuvos ir
gi mažiau suvartoja, negu už
augina.

Verslininkų sąjunga bando 
toms problemoms surasti atsa
kymą vystydama Lietuvos pre
kybą ir pramonę. Pramonei au
gant, žmonių perviršis persi
keltų gyventi į miestus^ D mies
tų gyventojų skaičiui padidėjus 
— jie galėtų sunaudoti 
produktų perviršį.

ūkio

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimai 
jūsų garantavimas.

Oplometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuru 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisc 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daroma; 
iu elektra, parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. K-eivos akyj 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos bė akinių. Kainos pigiau kaly 

pirma.
4712 South^lshland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
UENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 6 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefoną* HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
BMBUni

SEN1ALŠ1A IR DIDŽIAUSIA LAIDŲJIMO IŠTAIGA 

ambulance; 
u:'DIENA IR NAKTĮ

r i ’.fii; <)».*!•:• c ■■ - t

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
■ ■'i: . 1 •:>- ?

- 4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

T~A ' _ -1 _ • koplyčios visose
J—J y/ Jr£.G3Ll Chicagos dalyse 

.   ■■■■■>■ I'"    WllUlini|l I■■III  ............ ...........
Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta

dienio vakarais 7 vai. vakaro iš |V. H. L P. stoties (1480 K.) 
—Pranešėjas E*. SALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

. .......

■v

r——

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Phone Yards 0781
Varde 0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3$07 Litųjaniea Avenue Phoųe Yards 4908 

i'iiiii >''    y ~ '.iii,   i.,.'...,    .................... ,.i

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wfcstern Av^. • . PJiope GrovęhilJ 0j42
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

NARIAI
į

Chicagos,
Cicero
Lietuvių ;
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California AVeniie Phone Lafayette 3572
— — —f—X' ■ |»i l .■■■■. |I|| III- . •  ...... .... ,

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1412
—” 1 ■ 1 ■" ■vaPV*-11 ■ 1 ■■■—" 'V. . II. ............... JI

lj.zolj 
1646 West 46th Street

I)-'I'!.'I ■.l.'.’l 11 I" .1 ' :•

S» p. Mažeika vardams
3319 I4luhhica Avenue Yorda 1138

' u ~įi xi r »■". i. - i .     -i   i

lachawicz ir sūnūs
2314 Wešt 23rd Place .Phbne Canal 2515
SKYRIUS: 4^-44 East lOBth fitreei___________ Tel, W9

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS Į

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniui 

Kreivas Akis
- Ištaiso-

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

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

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 

, Beverly Shores, 
Indiana

Tel. Mich. Cyty 
2799—R3

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SU 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Offięp Wentworjth 6339 
Rez. Hyde Park 3399

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

iAskyruF seredotnia ir «ubatnuM»

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvzood 5167.

Phone GANAI 6122

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036, 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

■'■r'f1*.. 1,1 "iii 1 ■■ IR. - m miiiįrii ii w

Or. R Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

Tek Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius pritaikn 

3343 S. HALSTĘD ST

9

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

DR, HERZMAN.
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas P€T 38 
metus kaipo patyręs gydytojas čhl-* 
rurgas ir akušeri#.

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

Ofisas ir Laboratorija / 
1034 W. J8th 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 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1 j

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N, Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 441L2 
Namų ofisas—3323 Sq, Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 6:90

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE «f01
Valandos: 9 ryt® iki 9 vakaro

» | ..... " - W " 1 11

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Rooįn 1236.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Nnmu T**l —Perk 3395

Remkite f’os, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENO«F"
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NAUJIENOS, Chicagg, UI.

PO DIDŽIAUSIU EUROPOJE ĄŽUOLU IR 
VERGU BOKŠTE

Čia gyvenimas buvęs kaip pa
sakoje. Valdovai mitę prakai
tu vergų, kurie dirbo žemes ir 
savo darbu teikė ponams vi-

Stelmužės praeitis ir dabartis.—Seno 
dvara legendos.

sas gėrybes. Kiek vėliau Fol
kersamo dukterį vedė istori
joje žinomas Petras Valuja- 
vas. šis Valujavas buvo Rusi-

Stelmužė yra įšiauriausioje 
Lietuvoje — Lietuvos Sibire, 
šiuo metu Kaune ir už Kauno 
medžiai jau yra pilname ža
lume. Ir pievos jau pakeitu
sios pilkąjį drabužį ir užties
tos- vaiskiu aksomu. O Stelmu
žėje dar vos žymu pirmosios 
pavasario paraiškos. Berželiai 
lyg ir pradėję sprogti, bet pa
būgę čia nuolat viešpataujan
čio stipraus šiaurio ir sustoję 
laukia šiltesnių dienų. Net ir 
saulėtos atkalnės, kurių čia 
gausu kiekviename žingsnyje, 
teišleidusios vieną kitą drąses
nį daigą pasižvalgyti: — ar 
jau galima atbusti.

Tačiau nors Stelmužėje te
matyti tik pirmieji nedrąsus 
pavasario žingsniai — akis 
pakankamai turi kuo gėrėtis. 
Didžiulis parkas su eile pasta
tų ir griuvėsių, apsuptų įvai
riausiomis legendomis, prisi
glaudęs prie didelio ežero, at
liūliuojančio iš kalnuotų gi
rių. šis ežeras vadinamas Pa
dvarinės ežeru. Be jo, dar sep
tyni ežerai supa Stelmužę: 
Lukštas, Galinis, Stumbrinės, 
Apynėlis, Kamantiškių, Kiečių 
ir Ilgis. Jie painiojasi po Sa- 
bališkių, Lygumų ir Degsnės 
miškus, prikeliavusius prie 
pat Stelmužės. Vaikščiodamas 
šiuose miškuose nuolat pama
tysi sutvaskant mėlynas Ilgio 
ar kurio kito ežero iškarpas. 
Užkopsi ant didelesnio kalne
lio — atsivers vos akimi ap-

i MADOS

rėpiami ežero plotai, nusilei
si įkalnėn — saulės atspindy
je sutvaksės pro sprogstančius 
berželius vandens skritulėlis 
nežinomo vardo mėlyna gėle.

Stelmužė praeityje
Įkėlęs koją į Stelmužę kiek

viename žingsnyje matai iš že
mės kyšančius kažkokius ak
meninius grindinius, kažko
kius pamatus, savotiškus vo
lus, primenančius pilies ar 
tvirtovės liekanas. Ant akme
ninių volų dabar auga sodas, 
rikiuojasi alėjos. Spėjama, 
kad senais laikais čia buvo 
tvirtovė. Paskiau ji buvusi su
griauta ir jos vietoje išaugo 
didikų I?olkersamų rūmai.

Apie Folkersamus žmonių 
lupose yra tokia legenda. Se
nais laikais pro Stelmužę va
žiavę Rusijos caras ir čia kaž
kas prieš šį galingą valdovą 
išdrįsęs suruošti pasikėsinimą. 
Carą išgelbėjęs nuo pavojaus 
vienas stipruolis. Caras, išven
gęs pavojaus, įsakęs vežėjams 
greičiau važiuoti. O tasai stip
ruolis pagalvojęs — kaip gi 
bus, viešpatie, su atlyginimu 
už tavo gyvybės išgelbėjimą? 
Nieko nelaukęs pasivijo caro 
karietą tasai stipruolis ir grie
bė už rato. įPusė rato liko jo 
rankose. Sulaikytasis caras 
tam stipruoliui suteikęs bajo
ro titulą ir Folkersamo pavar
dę. Be to, padovanojęs Stelmu
žės dvarą, kurį anksčiau val
džiusi kažkokia generolienė. 
Šio dvaro herbu liko pusė ra
to. Dabar tas pusračio pavida
lo herbas yra senoje Stelmu
žės bažnytėlėje šalia altoriaus 
pakabintas.

Stelmužę Folkersamai valdė 
nuo XVIII amžiaus pradžios.

jos caro Mikalojaus I ir Alek
sandro II laikais vidaus reika
lų ministras, o vėliau minist
ras pirmininkas ir valstybės 
turtų ministras. Petras Valuja
vas, būdamas Rusijos caro val
džioje, daug prisidėjo prie lie
tuvių spaudos uždraudimo. Be 
to, jis labai kišosi į katalikų 
bažnyčios reikalus. Be jo ži
nios net Vatikano nuncijus ne
galėjęs Popiežiui laiškų siųs
ti. Ir apie šį Valujavo kišimą
si į katalikų bažnyčios reika
lus yra legenda.

Valujavas, būdamas artimas 
Folkersamo giminaitis, nuolat 
viešėdavęs Stelmužės dvare. 
Jis tiek Folkersamą paveikė, 
kad šis, nors ir vergų prašo
mas, nesutikęs pastatyti kata
likų bažnytėlės. Kartą pas Fol
kersamą į svečius atvykęs kaž
koks bajoras ir jam labai pa
tikę Folkersamo šunes. Už vie
ną šunį tarsi didikas Folkersa- 
mui pasiūlęs tris vergus. Mai
nai buvo padaryti. Bet ant šu
nes išmainytieji vergai vi| 
bėgdavę pas buvusį poną. Jie 
vis būdavę sugaunami ir Fol- 
kersamui grąžinami. Pagaliau 
kartą Folkersamas paklausęs:

—Ko jus nuo manęs bėgat? 
Ar ten jums geriau?

Vergai puolę ant kelių ir at
sakę :

—Kaip mes, mielas pone, 
nebėgsime, kad čia bažnytėles 
nėra!

Po to Folkersamas Stelmu
žės parke 1650 m. pastatęs me
dinę bažnytėlę, kuri ir šian
dien tebestovi. Bažnytėlės vi
dus įrengtas gražiai, išpuoštas 
meniškais bareljefais. (Dalis 
bareljefo, vaizduojanti pasku
tinę vakarienę, šiuo metu yra 
bažnytinio meno parodoje 
Kaune) Po Stelmužės bažny-

.. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Marshall Goldberg (po kairei), pasižymėjęs Pitts- 

burgho universiteto futbolininkas, dabar bus Chicagos 
Cardinals komandos narys.

t padėtas margarino gabalėlis pa
virsiąs paprastu vandeniu. Mat, 
margarinas esąs pagamintas iš 
64% vandens, 17% mineralinių 
aliejų, 16% miltų ir 3% dras
kos.

Vokietijos gyventojai ne tik 
suvalgo daug ”ersatzų”, bet ir 
mėsa, ir paukšLena taip pat už
auginta ‘"ersatzais”. Jei vištiem 
smarkiai ats.duoda žuvimi, tai 
reiškia, kad vištą lesino ne gru-| 
bais, o džiovintais ir grūstais 
žuvų kaulais; jei kiauliena turi 
i<až kokį keistą prieskonį, tai 
reiškia, kad kiaulę šėrė ruonių 
mėsa, iš kurios buvo išimti visi 
riebalai.

Pasak užsienių, spaudą, to
kios mitybos vaisiai jau pradė
ję reikštis; r.ebaių stoka ir gau
jas naudoj.mas maišini “crsal- 
zų>l sukėlę Visą ?hę edos ir 
skrandžio ligų.

Žinoma, tose žiniose, grei
čiausiai, daug kas ir perdėta, 
bet niekam nepaslaptis, kad Vo
kietijoje maisto produktai la
bai taupomi ir vis ieškoma prie-

Linksmas 
Parengimas

Tikrai draugiškas pasilinks
minimo vakarėlis įvyks rytoj, 
Taūt. parapijos svet., prie 35- 
tos gatvės ir S. Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vak.

Kviečia Rengėjai.

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St 

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

EGG ______________ $6.00
NUT ___________ $6.00
BIG LUMP$6.00
MINE RITN  ...............$5.75
SCREENINGS _____ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE

tėle yra požemis, kuriame,] nio karo metu Stelmužėje vo- 
matyti, buvo laidojami mirų- kiečiai buvo įrengę savo šta-

monių išmaitinti tautą be im
portuojamų maisto prekių.

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel, ARDMORE 6975!

K Y ARUSZU Vasarnamį
BEVERLY SHORE, SAND DUNES, IND7

CENTRAL AVĖ. U. S. 12, 52 MYLIOS NUO CHICAGOS.
Pas mus randasi visi miesto patogumai. Elektra, gasas, šiltas ir šal
tas vanduo ir maudynės. Patogus kambariai su valgiu arba patys 
galite sau valgius gamintis. Tel. MICHIGAN CITY 2799 R 3.

KLAUSYKIME
VAKARĄ ŠADTIMIERO

šieji. Čia yra žmonių griaučių.
Vergų bokštas

Prie pat Padvarinės ežero 
Stelmužės parko pakraštyje 
dar /ir šiandien tebestovi ak
meninis bokštas, kurį seni 
žmonės vadino vargų bokštu. 
Sakoma, kad nusikaltusius 
vargus dvaro savininkas visai 
nakčiai uždarydavęs tame 
bokšte, o rytą vėl būdavo va
romi į darbą. Prieš dešimt 
metų mirė netoli Stelmužėje 
gyvenęs vienas senelis, kuris 
pasakojo, kad irfjam su vie
nu baudžiauninku tekę tame 
bokšte sėdėti. Iš nuobodumo 
jiedu iš skiedrų pasidarę kor
tas ir kortavę. Viena legenda 
sako, kad Stelmužės dvare 
baudžiava žymiai ilgiau tru
kusi, negu kituose dvaruose. 
Pagaliau ir Stelmužės verguo
se kilęs susipratimas ir jie su
dėję pinigų pasiuntė atstovus 
pas c.arą. Pėstiems atstovams 
Peterburgas buvęs sunku pa
siekti, bet dar sunkiau pas ca
rą patekti. Pagaliau per vieną 
caro rūmų karininką jie įteikę 
savo prašymą. Grįžęs karinin
kas pareiškė:

—Jo didenybė šviesiausias 
caras jūsų prašymą išklausė ir 
pasakė, kad jau trisdešimt me
tų, kaip jūsų krašte baudžia
va panaikinta... '

bą. Be to, jie pristatė visą eilę 
karo reikalams pastatų, kurie 
dabar nugriauti ir tik žymės 
belikusios. Vokiečiai Steliniu-

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

LIErUVIŠKU RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO 
KAS VAKARĄ—1480 K.

W.H.I.P
. ... • )

A. A. 4189. — Ploninanti suknelė, 
lengva pasiūti. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48.

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

Prie Saeramento gatvės.

GERESNIŲ BALDŲ IEŠKO
DAMAS, EIK TEN, KUR 

SKAMBA

WOLF'S
VARPŲ GARSAI

ARCHER AVĖ.

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00
Dabar mokąm 3’/z% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVĮCH, Pres.

Stelmužės ąžuolas yra storiau
sias visoje Europoje

Stelmužės parke yra storulis 
išsikerojęs ąžuolas. Jį vos ga
li apimti šeši vyrai. Stelmužės 
ąžuolo liemuo yra 13 metrų 
storumo. Spėjama, kad šis 
ąžuolas turi apie 2000 metų. 
Tačiau ąžuolas, palyginus jo 
storį, nėra aukštas, apie 20 
metrų. Jo viršūnė nulaužta. 
Ir apie šią viršūnę pinama le
genda. Buk ją susitarę nupio- 
vė trys dvpro stipruoliai ir nu
tarę užmušti pravažiuojantį 
carą. Bet kai pravažiuojant 
carui paridinę' ąžuolo viršūnę, 
vienas iŠ jų ją sulaikęs ir dėl 
to buvęs caro apdovanotas ba
joro titulu.

Dabar nulužusioji Stelmu
žės ąžuolo viršūnė yra uždeng
ta tolium, kad į ąžuolo vidų 
nepatektų vanduo, nes lieme
nyje yra didelė kiaurymė, ku
ria galima nusileisti iki že
mės. Žmonės sako, kad čia 
kadaise buvo rasti žmogaus 
griaučiai su prancūzišku šau
tuvu. Tai, esą, buvęs pasislė*- 
pęs ar nužudytas Napoleono 
karys, nes Napoleonas, grįžda
mas iš Rusijos žygio buvo 
Stelmužėje apsistojęs. Vėliau 
Napoleono karius staiga už
klupusi rusų kariuomenė. Jie 
bėgdami Padvarinės ežere, 
žmonių pasakojimais, nuskan
dinę 7 maišus aukso.

Dabar prie Stelmužės ąžuo
lo yra IPasaulinio karo rusų ir 
vokiečių kaTių* kapai. Pasauli-

žėje buvo įrengę ir nuo orinių 
puolimų slėptuvę, kurioje ga
lėjo tilpti apie 50 asmenų. Da
bar slėptuvė išsprogdinta ir 
šioje vietoje pastatyta ir bai
giama įrengti graži Stelmužės 
mokykla.

Buvusių valdovų likimas
Netoli Stelmužės ąžuolo prie 

Padvarinės ąžuolo yra Folker- 
samų mauzoliejus. Jo viršuje 
riogso mūrinio pastato pama
tai. Matyti, čia buvusi koply
čia. Priešais mauzoliejų yra 2 
Folkersamų ir 2 Valujavų ka
pai. Anksčiau į mauzoliejų 
buvo galima patekti. 1922 m. 
mirė paskutinysis Folkersa
mas ir paliko testamentą, kad 
jam įžengus į.,mauzoliejų, jis 
butų užmūrytas. Testamentą 
vykdyti paliko giminaičiui 
Herbertui Hanui. Hanas tai at
liko. Dabar Hanas gyvena Ry
goje. Jis Stelmužę pardavė 
Zarasų apskrities valdybai, 
kuri šią gražią vietą aptvarko 
ir saugoja praeities liekanas. 
Stelmužės dvaro laukai išskir
styti į viensėdžius. Juose susi
kūręs Stelmužės kaimas iš bu
vusių šio dvaro vergų ainių ir 
savanorių. —Simas Miglinas. 
. 5 'k
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Sunset Park

SUSTOK — ŽIŪRĖK 
SKAITYK! 

Sensacinis, Akinių.

Išpardavimas
Musu Reguliari Kaina $10.00 

AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$5.95
Musų Reguliari Kaina $15.00 

AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$8.95 ’

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCP 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. TAROS 3408

arcus

t.

Į ĮVAIRENYBES
“Ersatzų” gadynė

ir valgiai 
Riebalai, dešra, 

“ersatzai”.

. Užsienių spauda rašo, kad 
per pasaulinį karą Vokietijoje 
buvę užregistruota 11,000 įvai
riausių “ersatzų”. Vokietijai sa
vo ūkį pertvarkius pagal karo 
laiką, kai buvo nuspręsta atsi
sakyti sviesto ir gamintis pa
trankas, “ersatzai” pradėjo ne
paprastai greitai gausėti.

Dabar, esą, vokiečių statybi
nė medžiaga — “ersatzas”, dra
bužiai — “ersatzas” 
— “ersatzas”
kava, šokoladas 
Visuose Berlyno restoranuose 
galima gauti kiaušinienę, iškep
tą iš tam tikrų miltelių, vokie
čių cheminės pramonės naujau
sio gaminio. Sintetinis kiaušinis 
pagamintas iš krakmolo, gelto
nai nudažyto pieno, ir dar ke
lių cheminių preparatų. Vietoje 
mėsos pasiūlo labai gardžios iš
vaizdos dešreles, kuriose, ta
čiau, be ko kito — esą ir tam 
tikru budu paruoštų medžio 
piuvenų; desertui,— tortas su 
“grietinėle”, kurios 70% — že
latinas, 20% — pieno ekstrak
tai, 8% — bulvių ekstraktai ir 
šiek tiek sintetinio cukraus.

Vokietijos šeimininkės labai į 
nustembančios, kai į keptuvę

kuriose, ta-

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus. 

Dr. R. J. Berkovitz
3505 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3565.

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

į •■■>.,; ■

— is, stoties —

W.G.E.S.
Kasdien

iki

Išgirsit 
muziką

nuo 8:30 v. ry|o 
9:15 vakaro.

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

SUTAUPYK ŠIMTU S DOLERIŲ
Pirk sau automobiliu iš didžiausios automobilių Finansinės Kom
panijos Chicagoje.
Sutaupysi 40% iki 50% už garantuotus atimtus nuo kitų karus. 
Niekur kitur Chicagoj šios kainos negali būt sulygintos. Virš 300 
karų pasirinkimui, 
vusių dealerių.

Kai kurie visai nauji, atimti nuo subankruta-

BUICK vėliausias 
vartotas tik keletą 
tuotas kaip nauji tik $595. Taip
gi 5 1937 Sedanai ir Coupe ir 3 
1936 sedanai, visi bėga 
kaip nauji tik už .........

1938, Sedan, 
mylių, garan-

PONTIAC—1939, DeLuxe Sedan, 
naujas, sutaupysi 50%, taipgi 
1937 Sedan ir 1936 .... $OQC 
Sedan, tik po ..............

OLDSMOBILE—1938 Sedan, 5 
pasirinkimui, visi kaip nauji, tik 
$495. Taipgi 1937 ir CHflE 
1936 Sedanai tik po-....

CHRYSLER—1938 Sedan, kaip 
naujas, dabar S/I7R
tiktai ............................. ę M
DODGE—1938 DeLuxe Sedan, 
yra radio ir šildytuvas $465
FORD—1938 Sedan, naujas, ne
vartotas, paimtas nuo Ford dea- 
lerio, sutaupysi pusę. Tainei 3 

sn.'”:........................$225
CHEVROLET, 1938 Sedan, su
taupysi daugiau kaip pusę, 1936 
Sedan tik ^225
LA SAULE, 1937 Sedan. Tai vra 
puikiausias sedanas, <jį4 QE 
kaip naujas......................
PACKARD, 1938 Sedan, beveik 
kaip naujas, sutaunvsi daugiau 
kaip pusę. Taipgi 1937 $OQQ 
Sedan tik ......................

PLYMOUTH—1938, Sedan, ma
žai važinėtas, jus sakysit, kad tai 
naujas karas, tik $445. Taipgi 
1937 ir 1936 Sedanai $£95
Ir daug kitų karų. Vieta nedalcidžia visus paminėti. Kiekvienas 
karas yra pilnai apžiūrėtas musų ekspertų mechanikų ir kiekvie
nas karas garantuotas. Pirkęs nuo musų karą, turėsi daug metų 
ekonomijos.

JEI PIRKSITE NUO MUSŲ KARĄ ŠIĄ SAVAITE, TAI MES 
DUOOSIME DYKAI GASOLINČ DEL VAŽINĖJIMO

1000 MYLIŲ
Atsilankykit ir pasinaudokite šia nepaprasta proga. Mes taipgi 
turime 100 karų, kaip tai: Ford, Oldsmobile, Dodge, Plymouth ir 
t. t 1935, 1934, 1933 modelių, tik už $45.
Jums nereikia~ turėti cash, jūsų senbs karas gali būti kaip įmokė- 
jimas, o likusius lengvais mėnesiniais išmokąjimais, net iki 2 metų. 
Musų įstaiga atdara iki 10 valandos vakaro ir visą dieną sekmad. 

Cook CountyFinance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)
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Orderiu kartu su užsakymu.Rinkimai ir WPA darbai
Kongreso aktu šiemet yra žymiai sumažinta pinigų 

suma WPA darbams, nukapotas atlyginimas ir prailgin
tos darbo valandos.

Keikia pastebėti, kad šiemet nėra rinkimų. Jau toks 
kongreso paprotys, kad rinkimų metuose jisai būna dos
nus, o kai rinkimai praeina, jisai pasidaro ^ekonomiš- 
kas” / .."i, 1

Po 1936 m. taip pat buvo mažinamos apropriacijos 
WPA darbams ir buvo atleidinėjami WPA darbininkai. 
Daugiausia jų buvo atleista tarp gegužės ir liepos mene? 
šių 1937 m. ,

1938 metai buvo rinkimų metai, ir pinigų WPA dar
bams buvo paskirta daugiau, nors anaiptol ne tiek, kiek 
butų reikėję aprūpinti darbų visus bedarbius. Prie WPĄ 
darbų gavo užsiėmimą viso apie 3,000,Q00 žmonių.

Bet 1939 m. vėl siaurinama šelpimo darbai, nes šie 
metai nėra rinkimų metai. Iš WPA darbų bus atleista 
apie 1,000,000 žmonių, nors privatinė pramonė tam mi- 
lionui bedarbių dar neparupino uždarbių.

Ateinantieji, 1940, metui bus rinkimų metai. Todėl 
galima tikėtis, kad ir administracija, ir kongresas bus 
vėl dosnesni bedarbiams.

Galima įsivaizduoti, koks butų bedarbių likimas, jei
gu valdžios rinkimai butų visai panaikinti.

Beje, diktatūros giriasi, kad jos bedarbių neturi., Q 
neturi dėlto, kad tenai yra verčiami dirbti už pusdykę* 
Jeigu Amerikos darbininkai sutiktų dirbti už tokį atly? 
ginimą, koks yra mokamas diktatoriškose šalyse, tai ir 
čia, kaip bematant, visi bedarbiai butų pasamdyti, 0 ku
riems neištektų dąrbiį_ pramonėje, tiems valdžia surastų 
vietą armijoje, policijoje arba koncentracijos stovykloje,

"ir » ■■■—■tu'ių i'i. w r.Abiem grupėm pakanka vietos
«_■■■ ■ —— —

Senatorius Thomas, demokratas iš Utah, mano, kad 
Amerikos Darbo Federacija ir Industrinės Qrgapizaci-» 
jos Kongresas (CJ.O.) turėtų padaryti sutartį dirbti, ne
kenkiant kits kitam. Jo nuomone, abiem organizuotų 
darbininkų grupėm yra pakankamai vietos Amerikos 
pramonėje.

Senatorius Thomas yra senato darbo komiteto pir
mininkas. Tas komitetas išklausinėjo apie 150 liudinin
kų, atstovaujančių darbininkus, darbdavius ir neutralią 
publiką, apie įvairius sumanymus Wagnerio aktui pa
keisti, įteiktus kongresui, ir surašė tūkstančius puslapių 
jų parodymų. Iš šito patyrimo šen. Thomas sakosi priė
jęs išvadą, kad tos dvi darbininkų organizacijos gali gy
vuoti kiekviena sau, bet jos privalo nesivaidyti. Ir joms 
nesą reikalo vaidytis.

C. I. 0. išaugo į didelę organizaciją iš nieko, Bet tuo 
pačiu laiku augo ir nepaliauja augusi ir Amerikos Dar
bo Federacija. Tai ko joms tarp savęs peštis?

Gal būt, kad šen. Thomaso patarimas šiuo laiku yra 
sveikiausias, Susijungti Federacija su C.I.O., matyt, ne
gali ar neturi noro. Tai jiems reikėtų bent padaryti tai
kos sutartį. Su darbdaviais kiekviena tų organizacijų juk 
susitaria, tai kodėl jiedvi negalėtų susitarti tarp savęs?

--------------------------- I. ^1. ■ I—JT —

NAUJIENOS, Chlcagg, UI.

AUMJC-JNĄpJIFlNŲ TelephuvvKalifornijoje liko valdžios atstovų užklupti laivai su gembleriavimo prietaisais. šiame paveiksle parodomi gembleriavimo stalai.

N eramios Dienos Kaune(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

CICILIN6S santuokos 
PROJEKTASLietuvos spauda rašo, kad Valstybes Taryba jau paruošė civilinės metrikacijos įstatymo projektą ir taip pat naujo santuokos (mąrriągę) įstatymo projektą,Pagal tą projektą žmopės galės tuoktu (žęnytfc) ne tiktai bažnyčioje, bet ir teisme. Projektas numato ir skyrybas ("di- vorsųs”), ko iki šiol Lietuvoje nėra. Priežastys, dėl kurių vy? ras ir (“fųtUOMipiąį”,kaip sakoma įstatymo projek

tenčiaini santykiai tarp vyro ir žmonos, dauguma valstijų A- merikoje nepripažįsta, kaip pakankamą pagrindą “divorsui”.Bet tas projektas kolkas guli Valstybės Tarybos kanceliarijoje. Seimas jo dar nesvarstė ir, ar svarstys, nežinia.

te) galį Išsiskirti, yra įvairius: svetimavimas (“svetimoterystė”) , pasikėsinimas gyvybei, žiaurumas, garbes įžeidimas, žeminantis garbę nusikalstamas darbąs, negarbingas vieno sutuoktinio gyvenimas, nepakenčiami santykiai tąrp vyrų įr žmonos, atsisakymas kartu gyventi, nepagydoma proto liga įr sunki užkrečiama .fizinė ligą.Reikia pastebėti, kad išsiskyrimo priežasčių atžvilgių įstatymo projektas gaųa liberalus. Tokių priežasčių, kaip garbes įžeidimas, negąębmgąs vieno aui tuoktinio gyvenimas arba nępą-

SOVIETŲ KOLCHOZAIDidžiausias Stalino pasidi- džiavimas tai — kad jisai “su- kolektyvizavo” žemės ūkį, suvarydamas Rusijos mužikus į “kol-chozus” (kolektyvius u- kius). Dar iki šiol nėra galutinai paaiškėję, ar šitas perversmas Rusijos žemes ūkyje yra ekonominių atžvilgiu sėkmingas, ar ne. Yra tikrai žinoma įįktai tįek, kad Stalino kolekty- vizacija labai brangiai kaštavo — turtu, ūkininkų kentėjimais ir j U gyvastimis,Kai sovietijos diktatorius pradėjo jėga versti ūkininkus - dėtis. į kolchozus, tai daugelis jų beveik visai sunaikino savo gyvąjį inventorių: papjovę ir su- vąlgė savo karves, kiaules ir paukščius, ir visame krašte pasireiškė didelis gyvulių trukumas, kuris dar ir šiandien nėra pašalintas. Be tp, šimtus tūkstančių ūkininkų, kurie priešių npsi kolektyvizacijai, valdžia išgabeno į Sibiro ir, Turkestano koncentracijos stovyklas, . kur dįdejis skaičius jų mirė nuo lį- gų ir sunkaus katorgos darbo. Pagaliau, didelius SSRS teri turi jos plotus ištiko 1933-34 m.m? pasibaisėtina bado katastrofa, kurioje žuvo apie 5 miįioriai žmonių.Šiandien sunku pasakyti, ar Rusija, užmokėjusi šitą milžinišką kainą už Stalino kolekty-- vizaciją, susilauks iš jos tiek naudos, kad tie nuostoliai butų padengti. Bet pas komunis? tus jokių abejonių nėrą. Jeigu Stalinas padare, tai turį būt gerai — ir atliktas kriukis!Štai kaip džiaugiasi sovietų kolektyvizacijos vaisiais "šmel- kininkas” Mizara:“Šiuo metu kiekvienas Sovietų Sąjungos kolektyvietįs turi po karvę. Greta to, kolektyviniai ūkiai augina bendrų galvijų, priklausančių vir §ąm kolektyvui. Sovietai daro viską, kad kiekvienas kolektyvas gyvulių auginimu užsiimtų ir tą ūkio šaką pa* kelti) aukščiausiam laipsny j.f‘Sų greitu medžiągįpiu ko- jektyviečįų buklūs Augimu (bet kaw tas augime pasi- reiškė, Mizaras nepąsako. — “K.” Rędt)f augą ir kultpri- W gyyęnjmp pusės. Nąujęs mųkyhlos, naujos skaityklos, naujus Šalęs pasilinksminimui ir vaidinimui dygsta kaip grybąi po l.iętągs (bet nė vię- nęį skaitlinės, kaip tie “gry- T Lai” dygsta, Mizarą nepaduę-
v, • ' t 1 .... . .

1 ........... i .—_ -------- " .. ■ !Visa, kas čia paminėta kon- karvę? Mi^aros entuziazinui at- kretaus, tai — kad kolektyvie- šaldyti “Keleivis” čiai turi po vieną karvę; o šiaip, tai Mizarą kalba tiktai apie sovietų pastangas pakelti gyvulių auginimą ir bendrais žodžiais deklamuoja apie “augimą”, kurio jokiais faktais jisai neparemia. Tačiau jisai mano, kad tokia savo deklamacija jįsaį jau suvarė “į ožio ragą” visus neprietelius, ir baigią savo tiradą tokiu pareiškimu:“Betgi buvo žmonių (ir dar ‘mokytų!’), kurie kadaise skelbė, buk kolektyvinis žemės ūkis Sovietuose — svajone. Girdi, valstietis niekad nesutiksi^ bendrai žemę• dirbti ir naudotis josios dovanomis.MDabar tie žmones kaip burnoje vandens• mę.”Kaip galima “burnojedens paimti^’, mums sunku sm prasti. Matyj, Mizara norėjo išversti lietuvių kalbon rusų patarlę: MMolčit,‘kad vody v rot nabravŠi” (Tyli, kaip vandens gavęs į burną, — toks dalykas pasitaiko blogiems plaukikams), bet, rusų kalbos nesupratęs, ją sudarkė.Tačiau, 'kad jisai jau taip mėgsta rusiškais posakiais mušti stalinizmo kritikus, tai galima ir jam pritaikyti dvejetą rusiškų žodžių. Jo džiaugsmas tariamais sovietų kolchozų “aį- siekįmais”j yra be jokio pagrindo; p tokį džiaugsmą rusai vadina “tęjiaęįj vostorg” (veršiuko džiaugsmas).' Jš tiesų, ar tai reiškia aukštą ūkininkų gerovės laipsnį, jeį- gu jie viso turi tiktai po vieną

paė-
vaib

hayW^SĄ. ton Van Camp, kuriam pasisekę pagauti paveiksle vaizduojamą žuvį. Žuvis buvę 58 colįų ilgių.

jam pastatė tarp kitko šitokius klausimus:"Ar tie kolchozininkai, kurie dabar turi po vieną karvę, prie senosios tvarkos karvių visai neturėjo, jeigu jie dabay tokie laimingi gavę nors po vieną?"Jeigu jkolchozininko šeima turi tik vieną karvę, tai ką šita šeima valgo, kai jos karvė užh’uksta?”
“Karvių kvapas” ir HvęršiuJ 

ko džiaugsmas”. Bet Mizara, “veršiuko džiaugsmo” apimtas, kad jisai gali uždrožti “mokytiems Žmonėms”, pe tiktai užmiršo paaiškinti tąi, apie ką klausia "Keleivis”; jisai ■ neatkreipė dėmesio net ir į faktus, kuriuos paduoda pati sovietų spauda.Pavyzdžiui, Maskvos "Izvesti- ją” rašo, kad gyvulių ūkis kolchozuose baisiai apleistas. Didelis nuošimtis kolektyvių ūkių, kai kurįosę srityse pusė ir net dąugiau, gyvulių vištai neturį; o daugelyje ūkių karvių tiek mažai, kad, anot "Izvestija”, jos laikoma “tik todėl, kad butų kolchoze karvių kvapas”.Apie gyvulių ūkį kolchozuose “Lietuvos Žinios” paduoda šitokią ištrauką iš to Maskvos laikraščio 168 num.:"štai nękurie tuo klausimu daviniai: Kirgizų SSR turį 45% kolchozų, kurįe visai neturi gyvulių ūkių. Tadžikų SSR — 62%, Riazaniaus sritis — 17%, Ąktįubrino — 13%, Kįrovo — 11%, Gorkio— 10%.“Jeigu rainoje (gyvulių) lik 66%. Tik 83% turi kiaulių ukius, 45% avių ukius įr 12% -— mišrius ukius.“Atskirose srityse vaizdas sekantis; Poltavos srityje raguočių ukius turi tik 54% kolchozų, Charkovo — 54%, Kamenec-PoduUko — 60%, Černigpvo — 65%,"Kolchozai turintieji mažiau dešimties karvįų ferma?- je; Voronežo srityje — 50%, Riązgniąus — 50%, Maskvos— 46%, Jaroslavo — 45%, Gorkio — 43%, Kalinino — 38%, Vologdos — 21%.“Reiškią, 48.5 % kolchozų Ukrainoje turį mažiau dešimties karvių. Draugai, dešimts karvių kolchoze, tai tiesiog vištoms pasijuokti. Kiekvienas kolchozas turi, jei dabar pažiūrėti, mažiausiai 150 ha, o Ukrainoje, tai, kaip taisyklė, kolchozui tenka 800—1,- 000 ha žemės. Turėt dešimts karvių ųkyje, tąi tik todėl, kad butų koįęhozo karvįų kvapas,”
■ s / ITąi jkAs dąbąr sako tiesą; Maskvos “Įžyąstija”—ar Ęrook- lyno “Laisvę" ir ^(įzara?Mizara pasakoja, kad kiek-

pažiūrėti, kiek Uk- kolchozų turinčių ukius, tai jų bus

Kaip kasmet, taip ir šiemet ko, bet kokia iš to nauda? Dar prasidėjus spartesniems statybos darbams Kaune sustreikavo < dirbą prie statybų darbininkąi. Tasai streikas net tęsėsi keletą dienų ir tik policijos priemonėmis jisai buvo numalšintas. Mat, sustreikavusieji darbininkai ėmėsi labai griežtų priemonių, kad streikas pavyktų. Kas tik iš darbininkų tarpo mėgino streiką laužyti, tokiam streiklaužiui plytų nebuvo pasigailėtą. Kai kas iš darbininkų net ląhaį skaudžiai nuo savų drau? gų nukentėjo.Kogi sustreikavusieji darbininkai reikalavo? Kaip paprastai padidinti atlyginimą ir net nepadidintį, bet kad iš darbda- Įvių nustatytas darbo atlyginimas butų sąžiningai vykdomas ir kad visi dirbantieji butų draudimo įstaigose apdrausti tiek nuo ligų, tiek nuo nelai- Įmhlgų atsitikimų.Prie statybos darbų už darbu valandą mokama vyrams iki vįęno lito keturiasdešimts centų, o inoterims žymiai mažiau. Pagal Lietuvoje darbo atlyginimu normas, tai nėra jau taip mažas atlyginimas, bet dalykas tamP, kad statybos darbai yra tik sezoniniai ir, be to, jei sakysime dar dėl oro sąlygų darbas negali eiti, tai jau už tą laiką nemokama, tuo budu tasai atlyginimas patsai per save labai sumažėja ir jis susilygina, O kartais net žymiai mažesnis palieka už eilinių padienių darbininkų atlyginimą.Statybos darbai Lietuvoje įš visu eina spekuliacijos keliu. Lietuvoje statybos rangovų yra nedaug. Daugumoje tai kitataučiai. Šie rangovai gavę statybas darbą iš savo pusės tą gautą darbą suskaldo į dalis, ir tų darbų parangas kitiems smulkesniems darbdaviams atiduoda. Aišku, šie irgi nori uždirbti veik nieko neveikdami. O kartais būva net ir taip, kad darbininkai prie statybos darbų darbą gaupa net įš trečių ar ketvirtų rankų. Tai atsiranda ųet trejetas, ketvertas tarpininkų, kurių kiekvienas nori uždirbti. Tuo budu darbininkam^ tik trupiniai palieka. O kadangi iš viso stambių rangovų nedaug, tai jie yra sudarę lyg ir savo rųšies sindikatą. Darbus ima labai brangiai, o dąrbmm- kąms atlyginimą, kaip įmanydami, numuša.Statybos darbų meistrai daugumoje iš prieškarinių laikų užsilikę rusai, kurie mažu kuo tenkinasi,Šiai statybos darbų spekuliacijai pakirsti dabar yra susida- rįusi nauja statybos bendrovė, kurioje stambiu kapitalu dalyvauja vyriausybė, tai tenka manyti, kad tai šlykščiai statyboje varomai spekuliacijai su laiku bus pakirsta tas didžiulis išnaudojimas kaipo darbininkų, taip lygiai ir tų, kurie tas statybas rangovams atiduoda.Tikrai apgailėtinas reiškinys, kad ir šiuo įlietu vyriausybės organai į šį darbininkų streiką pažiurėjo, kaip Į kažkokį darbininkų išsišokimą. Nesistengta objektyviai čia visas reikalas ištirti, bet tuoj imtasi griežtų po- fcjjjmu priemonių, kad tą streiką numalšinus.Žinoma, jis numalšinti pavy-

jininkijos tarpe tik sėjamas didžiulis nepasitikėjimas ir nesi- ęnkįnimas, o kartu jie deniora- izupjami. $tai jau ir dabar kalbama, kada kaip kas iš šio dar- npipkų streiko norėjo pasinaudoti.Reikalas tame, kad Vokietijo- e karo pramonėje labai trūksta darbininkų, o taip pat nėra tas vokiečių žemės ūkiuose diria. Tai Vokietijos agentai įkalbinėja darbininkus bėgti į Vokietiją; esą, tenai busią geriau, darbo turėsią ir busią socialiniai geriau aprūpinti.Vokietijai svarbu turėti svetimos valstybės darbininkus, nes tokius jie greičiau gali sutvarkyti ir verste versti sunkiose sąlygose dirbti, nes jie svetimame krašte, o ypač be dokumentų atsiduria visai beteisių žmonių tarpe.Tai Vokietijos agentai dabar Lietuvoje zuja ir prikalbinėja darbininkus nelegaliai vykti į Vokietiją. Aišku, tokių žiopliukų pasitaiko, kurie pasiduoda į- kalbinėjami ir tenai eina darbų ieškoti. Kaip tik tokius bėglius vokiečiai sučiumpa, juos siunčia į Vokietijos gilumą ir tenai jie atsiduria veik vergų padėtyje. Su jais niekas nesiskaito ir turi dirbti sunkiausius darbus.Taigi statybos darbininkų streiko metu taip pat atsirado kas sustreikavusius pradėjo įkalbinėti kietiją.Lietuvoje darbo socialinio draudimo bes organai yra netvarkoje. Jie vietoj darbininkams padėjus, jiems pagelbėjus ir jų reikalus supratus užsiima tik provokacijomis. Darbininkų padėties jie nenori pažinti ir į jų reikalavimus neįsigilinę tuoj imasi po- licijinių priemonių darbininkus malšinti, tuo budu darbininkai demoralizuojami ir provokuojami. (Bus daugiau)

tuoj

darbininkus
apsaugos irvyriausy-

Iš LietuvosKAUNAS. — Pramonės ir Prekybos Departamentas paskutiniu laiku yra išdavęs per 20 leidinių naujoms pramones Įmonėms steigti. Be to, Departamentas principiniai pritarė fanieros fabriko statybai. Yra taip pat sumanymas statyti ce- lulozčs fabriką.KĄUNAS. — Liepos 12 dieną keli šimtai kauniškių su nuoširdžiais broliškais linkėjimais palydėjo Vilniaus lietuvių studentų ekskursiją, kuri, paviešėjusi Lietuvoje 2 savaites, grįžo į Vilnių. Studentams Įteikta daug dovanų: lietuviškų knygų, tau-
Nyksta žuvysUŽPALIAI. —Paskutiniu laiku šventosios upėj labai maža žuvų, nors ši upė žuvinga, žmonės šneka, kad prie žuvų nykimo daug prisidėjęs vienas po- nąs, kuris žuvis net nuodijęs.

Surąšinėja vaikus

r ■> t '-»■ “’J ■■ ■ >■viename kolchoze yra keliamas '‘aukščiausiam laipsnyje” bendras gyvulių ūkis. Tuo tarpu ‘‘Izvestija” nurodo, kad netoli pusė kolchozų turį tiktai karv|ų kvUB& 0 daugelyje kolchozų nė to kvapo nėra!Tokią staliniška gerove, rodos, nėdžiaugtis. Bet komunistai parodo, mažiau proto ir už veršiukus, kai jie įma “kritikuoti” “mųkyluą Žmones” ir garbiųti sovietų rojų.
veršiukai neturėtų

KLAIPėDA. — Klaipėdiškiai gavo įsakymus, kad visi pas valsčių viršaičius užrašytų visus savo vaidus bei mergaites. Užrašant turi pasakyti, kada gimę ir kur. ar Visą ląiką namuose gyveno ir kokį amatą moka.
Pasibąiffė kino sekliasSKUODAS. — Kinas pradėjo veikti po Velykų ir per tą laiką gavęs pelno apie 5 tūkstančius Lt. Kino sav. yra ats. gen. Plechavičius.
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Rūkymo Menas
l)r. A. M ant vidas

Kada vienas ar būrys žmo
nių gerai arba prastai dainuo
ja arba grpja, jų elgęsis galį 
išrodyti kvailas. Kam rėkau
ti? Ir da kam vargti, mokėti 
pinigus, kad išmokus rėkauti? 
Kam darytį triukšmą muzika
liais instrumentais? Mokėti pi
nigus už pamokas ir instru
mentus? Ęąm dažyti gerą dro
bę spalvomis, kad nutapius 
paveikslą? Kam mokėti pini
gus už tabaką ir deginti ją?

Žmonės deda daug pastan
gų, leidžia daug pinigų, ieško
dami pasitenkinimo. Gyveni
mui būtinai reikalingus daly
kus jie tankiai vertina ma
žiau, negu tuos, kuriais sma
guriauja.

Tabako rūkymas yra taip 
praplitęs, kad ruko vyrai, ipo-

pai, daktarai, karaliai ir uba
gai, Rūkymas plinta, o ne ma
žėja. Jokie bauginimai ir 
draudimai negelbsti. Vieni ru
ko cigarus, kiti cigaretus, tre
ti pypkes, ketvirti čiulpia ar
ba šniaukįa tabaką. Aišku,

kad žmonės gauna kokį nors 
malonumą iš jo; Naudingo, ge
ro jame nieko nėra. Vienintelė 
blogybė jame — nikotinas, ši; 
medžiaga tiek mažai kenks
minga, kad palyginąs ją siį 
daugelių kitų medžiagų, ku
rias valgome ir geriąfųe, ji ne
privalo sukelti rūpesčio.

Nepratusius rųkyti, pirmą- 
karčius ji apsargina. Padaro 
depresiją smegenyse ir tiek 
nupuldo kraujo spaudimą, 
kad rūkytojas gali apkvaišti. 
Išblyškimas, koktumas ir vė
mimas — tai rūkymo pradžia. 
Retkarčiais rūkantieji ir apser- 
ga, ir jei perdaug parūko, gą- 
ii gauti krutinės skaudėjimą 
ir širdies plastėjimą. Tačiau 
visi šitie nemalonumai i ke
lias minutes arba už pusva
landžio baigiasi. Kiekvienus 
sekamas rūkymas vis mažiau 
simptomų sukelia ir laikui bė
gant jau niekas nesidąro. Tik 
ekspertas su prietaisom bega
li surasti, kad rūkymo laike 
kraujo spaudimas v bisku telį 
pakįla ir širdis kiek sparčiau 
plaka. Niekam iki šiol nepa
sisekė ištirti ir įrodyti, kad 
rūkymas kenktų sveikatai ar
ba padarytų kokių ligų, 
skyrus 
žį nuo 
cigaru, 
kiniai.
gauti. Kad neatsargus rūkyto
jai pradegina savo drabužius 
ir svetimų žmonių rakandus, 
kad jie prišmeižia vietas, to 
ginčyti negalima. Tai ne artis
tai, o gremėzdai.

Kodėl žmonės ruko, aš nesi
imu spręsti. Tamsoj apsigyve
nę, milionai rukymą mestų. 
Rūkytojui patinka matyti du-

iš
lupus arba liežuvio vė- 

erzinimo pypke ar|)a 
Ir tai labai reti atsiti- 
Ir nerūkantieji gali ją

KELIAUKITE VIKIN
GŲ LAIVAIS

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją

.i-.

Laivų Išplaukimai iŠ New Yorko
M. S. Kungsholm, rugp. 19
S. S. Drottningholm, rugp. 29
M. S. Gripsholm.i >'iru^s. 8

Tamstos kelionei niekęs pepatar- 
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentąs, 
arba

SWEDISH-AMERięAN LINE
181 N. Mlchięan Avė. Chicago, III.
—   rs r»r............... j™

Chicagoj Didžiausias Au
tomobilių Išpardavimas
Virš 200 atimtų karų iš kiek

vienos gamybos ir modelio tokio
mis kainomis, kokių negalimą 
rssti kitur

R U Į C k S, OLDSMORILE8, 
PONTIĄCS, UASALLES, CHĘV- 
ĘOLETS, ĘORDS, PLYMOUTHS, 
NASHĘS, CHRYSLERS, DOD- 
QES, JiUDSONS, ’ STUDEĘĄ- 
KĘRS, 1938, 1937, 1936 ųž taip 
pigiai kąip $365. Taip, tiktai $265 
ąe kiek ne daugiau.

KIEKVIENAS KARAS pa
tikrintas IR UŽTIRRIN- 
TAS, KAP TARNAUS ILGUS 
MRTUS BE KLIŪČIŲ.

nesvarbu Kur gyventu
mėte. mes LABAI PATARIA

s
MOS NĄUDA. 
DĄUG ČĮMTŲ

Turime virš 100 ir sopesnių 
modelių iš kiekvienos 193Sj metų 
1934 ir 1933 gamybos taip pigiąi 
kaip $65. Užtikrinti, kad gerai 
tarnaus.

Priimsime jūsų seną karą kaip 
rankpinigius, o likusią galite iš
simokėti mažais mėnesiniais įna
šais per dvejus metus.
Atdara kasdien iki 10 v. v. 

visą dieną ąekmad|enį.
LOCAL AUTO
FINANCE CO.

1414 W. 63rd ST.

ir

NAUJIENOS, Chieago, BĮ._______ _

Victor Bagdonas 
Vež į “Naujienų” 
Pikniką

Kurie neturit progos koip 
nuvažiuoti į ‘ Naujienų” pik. 
nik®, pasinaudok; te Victor 
Bagdono trofcu, kuris i-eis 
n vai, ryto, nuo ’o t aštrės, 
3400 S, Halstd St. Sustos 
prie Archer ir Wester» avė. 
Victor Bagdonas nuveš ir 

I parveš už 35c.

sąrašą 
Pikni-

čionąis įvardyti asme- 
mąlončkite susirinkti i 
ne vėliaus kaip 10 vai,

Photo Ed. Mankug
Mf. ir Mrs. A. L. Miliauckas Jr.

svarbios ir didžiulės —susirinko Parkhplpi Coųimu- 
buvo plačiai garsiu- 

ir nekantriai jų lauk-
ir iškilmingai jos praėjo.

vedybos Antano L.
Jr., ir Aldonos Cu- 
kurie dabar, kaipo 
ponia” leidžia savo

Cicero 
vestuvės 
tos ilgai 
ta,
Tai buvo 
Miliaucko, 
kuraįtės, 
“ponas ir
medaus mėnesį Kalifornijoj, ir 
žada greitu laiku atsidurti Ka
nados Rocky kalnuose, kur prie 
gražaus Lake Louise, baigs tą 
savo sąldųjį laikotarpį. Po to 
grįš Ciceron ir apsigyvens, kai
po savininkai, puikiame apart-

nity name. Čia jaunieji ir jų 
tėvai, p-ai Miliauckai ir Cuku- 
rai, maloniai priėmė visus ir 
pavaišino su tikrai karališką 
vakariene; vien vištienos buvę 
arti tono, 1800 svarų. Buvo ir 
skanaus J. Paugų parūpinto 
alučio ir kelių rųšių tvirtesnio 
gėrimo.

“Naujenų” Pikniko 
Darbininkai

Žemiau? Gedame 
“Naujienų1’ Jubiliejiniu
ko darbininkų, kurie patarnaus 
piknike, Sunspt Jar?e, rūgė
ta d.

ViM 
nys, 
daržą 
ryto.

A| Mickevičius
Lillian Stuparas
Milda Vaivada
J. Skurkis
J, Račiūnas
Ąr Narbutas
J. Ascįllą
J. Pučkorius
P. Galskis
X. Shaikus
P. Balčiūnas
J. Žlčkus
A. Vilis
J. Gumauskas
J. Tumosa
A. Vaivada 
Ed. Šmotelis 
Arthur Tumosa • • v *

K. P. Deveikis 
šmotelienė 

Miss čniotelhtte 
IL Rypkevičįenė 
Mra» Balčiūniene 
o, Vilionė 
R, Račiūnienė 
A, Amhmevičia 
A. Učdravaitis 
gt, ^tąaaUis 
J, Gura

praėjo smarki audra, kuri nu
plėšė bažnyčios bokštą, o mies
telyje sugriovė septynis trobe
sius, apylinkėje — tris trobe
sius, Tokios didelės audros nei 
seni žmonės neatsimeną.

Iš Lietuvos
Vagia.

RANRVMV8, — Naujamies
čio vahčt, Godų vok- nežino
mas piktadarys iš Rauko Adol
fo gyvenamo namo pašalės 
pavogė dalgj, vertės 3,7 it. ir 
nuo gyvenamo namo aukšto 2 
nudils mUlib vertės 4 lt.

MĘfcKUlčlAT - Liepos 17 d. 
apie 15 vai, per Meškuičius ir 
jy apylinkei, Šiaulių apskr.,

> MGONTNSS 
•HOSPTTA1S

SVEIKATOS KLINIKAS
ĄJ IŠIMAMI už

OYDVMAS LIGONINĖJ
RAUDONGYSLftS IŠIMAMA vięm 

dieną Ligoninėje $ 15<M
REUMATIZMAS
Qreitęi FąĮeągvinama....
VISAS LĮGĄg QYDOMA $^0(1 

Ekzanąinąciją įskaitant vaistus
DOUGLAS TARK HOSPITAL 
IQQQ Sq- Kedzię Ąve., Chipąjo 

Tel. Lavvųdąle 572’.

KAUNAS. — šią savaitę šau
lių žvaigždės medalis įteiktas 
arkivyskupui metropolitui J. 
Skvireckui. Praėjusią savaitę 
juvo įteiktas vyriausybės na- 
jįams* Krašto apsaugos minis- 
ras Respublikos Prezidento 
/ardu šiuo medaliu apdovano
jo daug aukštų karininkų, vi
suomenės veikėjų, rašytojų ir 
kRų asmenų ir šaulių, nusipel
niusių šaulių Sąjungai.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

T— I

nuis< Netoli yifii aklieji’ nesi- mente) kuris' yra tėvų sudėti- 
prątipą^ rūkyti. Dabar mažai Į dovana — pp. Miliauckų na 

mas, o pp. Cukurų įrengimas.
Liepos 30 dieną Šv. Antano 

bažnyčia buvo prikimšta žmo
nių, kurių skaičius siekė arti 
tūkstančio. Takas iki altoriaus 
buvo išklotas baltai ir išsta
tytas gyvomis mėlynomis gė
lėmis. Altorius taipgi puošė 
daugybė mėlynų gėlių ir gra
žios paneles — palydovės — 
buvo mėlynomis suknelėmis. 
'Vyrai buvo baltai apsirėdę. O 

kiek rukai. JČ pypkės SU ilgu jaunoji tikrai žavėjo; kaip vie- 
cibuku nikotino gaunant mą- na moteris sakė po šliubui: 
Žiąųsiąi, Juo cibukąs ilgesnis, “Jaunoji prie altoriaus buvo, o 
tuo mažiau. Tokių pypkių da-|velionas dar pas duris.” 
bar beveik niekas nevartoja. 
Cigaretę degantis galas yra 
siauras ir garuojantis nikotL 
nas netyri laiko sudrėgti. žyr 
mi jo dalis garo pavydale išr 
eina į orą su durnais. Todėl 
cigąretų rūkytojas išvengia žy?Ior>7.' 
mios nikotino dalies, cigaras lyvavo ’ 
yrą siuvąs jr užpakalyj Jegan, hon()r„. jean“white-l
čio jo galo nusėsta apstus kie^ 
kis suskystėjusio ųikotiųo. De? 
girnas verčia jį į garą ir r ūky r 
lojas traukia jį >su durnais į 
burną. Juo laibesnis cigaras, 
tuo mažiau nikotino gauna 
rukytojas.

Kas netraukia durnų toliau 
gerklės, tas mažiau gauna ųL 
kotimo. Kurie traukia į plau
čius, tie gauna apščiai

yra rūkytojų ten, kur naktys 
tęsiasi mėnesiais. Durnų šiltu-? 
inas gerklėj ir nosyj yra kita 
priežastis traukianti prie rū
kymo. Ąroma chemikalų, ku
rie ateina į gerklę su durnais 
irgi patinka rūkytojui.

Tabakas smerkiamas dėl 
nikotino jame. Tik jis vienas 
yra šiek tiek žalingas. Jo gali
mą prisirūkyti daug arba ma
žai. Tai priklauso nuo to, ką 
rukai ir kaip rukai ir, žinpmą,

žodis-kitas apie tuos palydo
vus, kurie, kaipo jaunavedžių 

" |artimiausieji draugai, Antanui 
" ir Aldonai iškilmingai asistavo. 
" Tadgi: Ona Gailiūtė, buvo gar- 
jbės liudininkė — “maid 

Gencvieve Zuraitis 
kaipo “matron

of 
da-
of

maid of honor”. Poro-

Tikslas Susipratimo

Darbo Diena Rūgs. 4 d.
Galutinas darbo siekis visuomet 
buvo ir y r^. aukštesnė žmogiškos 
laimės lyguma. Dabartyje, tas 
tikslas gąlima? atsiekti nuošird
žiomis pastangomis, geresniu yy- 
rų susipratimu ... padarynyje tik
tai apsimokės gerbūviu visieiųsį.

Amerikos statyme darbas pp- 
stelbia didumą ekopominės ąri- 
ties veiksnių. Tad, leiskite mupis 
tatai pagerbti, leiskite mums hp- 
ti jo dalimi visam amžinį.

le HALSTĘD EXCHANGE
NATIONAL BANK

Member Federal Reserve System and
Federal Deposit Insurance Corporation

HALSTED STREĘT Prie 19th PUACE

A T I M I V Atl'lUtnUiSlblĮ 
IŠPARDAVIMĄ KOK| CHI

CĄGĄ ILGĄ! MINftS 
užtikriname

Šimtu* Dolerių
Virs 300 garantuotų iarų 

Yrą visų iįkiiroysčių nąu.iu 
tplių karų tokiomis kainomis, 
koąių negalime niekur kįtųr 
rasti.

Qąbar kaip tik laikas pirk- 
tį. Nęląukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovę Chicągoję, kuri karų? 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą kąrą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų . parodos kambarys 

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne- 
prąleiskite šios progos Mus 
aplankykite pirma ir šutau- • 
pykite pinigų!

♦ FOTOGRAFAS

$4.50

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1348 West «3rd Street 

prie Loomis

lokai linksmi, linkėdami jauna
vedžiams viso gero ateityje. 
Tokiai gražiai ir laimingai po
relei galima su vilčia to gero 
ir tikėtis.

Vestuvininkai išsiskirstė vė~ K. P. Deveikis.

DABAR
yra geriausias laikas pirkti.

»rpi i ."i

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

JEIGU JUS DABAR PIRKSITE

REFRIGERATORIU
tai galėsite sutaupyti nuo $30.00 iki $50.00.

,JH.Į 1

“junior 
mis prie šono buvo sekantie
ji: Charles Miller, sūnus šeri
fo St. Josepli, Michigan, su 
Justine Gricius—savininkė gro
žio saliono prie Union gatves; 
John Rukštala—gabus radio 
dainininkas, plačiai žinomas lie
tuviams, ir Frances Mikutis; 
Albert Gricius-—biznierių Gri
cių sųnųs su Louise Daukšas 
iš* Racine, Wisconsin; Albert 
Waisnor—cicerietis, jaunas “Ro
mietis”, su Hekų Valentinę, 
Rridgeporto biznierių dukte
rim; Chąrles Cebaitis su Elea? 
nor Lachawiez, Westsidės lai- 
do.tuvių dįręktęrių dukterim; 
Ponald McKėating—sunūs pre • 
Ridento Illinois Linen Service 
kompanijos, su gražiaja Gėne- 
vie've Mažeika, Northsįdės' so
pų gyventojų dukrele, kuri iš
tiktųjų buvo graži pamergė; 
Gene Kendziora, jaunas advo
katas, su Marcella McGowan.

Po šliubo visi užkviestieji

ANGLYS IR KOKSAI
Pasinaudokite vąsąros žęmy Kąinų nauda. Prisipildę analines 
ĄTLAS ANGLIMIS, užsįtįkriasitę sau šilumos smagumą visai atei
nančiai žiemai

Į šias kąipąs įeiną ir 3% Illinois Sales Tąx

Perkant ūž pinigus po 4 tonus 
ar daugiau.

-...... ............................................. .................  ' - . --------- !)

Visos musų stoker anglys ne- 
tgrį dulkių._____
ILLINOIS

SCREENINGS
FRANKLIN COUNTY

Stoker Nut $6,00
WEST KENTUCKY '

1 cęj. Scręepįngs $6.15

$5.7$

4919*21 So. Paulina St . Prospect 7960.61 ŠEELEY 8760

Q , ,|<U!UUU . uąjjy .Ųjurtiaeg
Kainos gali pąaĮkeMi be įspėjimo

ATLAS FUEL COMPANY

ROYAL STOKER NUT 
(Our Lęąder) $5.70 

•
EAST KENTŲCKY STOKER

1 coL $745
EAST ’ KĖNTŪCKY^Z35 

STOKER NŲT

POCAHONTĄS Third Vęin
Mine • Run $7.60 
Domestic__________ ,

WEST VIRGINIA Mine Run 
Extrą cogrąe $7.29

m

ęOKE Genuine Chįcago

(20Įt£Ę Mąbsma, ■' $9.00
Range pr Nįt__ _____ r

ROYAI;' BLACK B AND
Pečiaus ąąglys $7,9g

FRANKLlk COUNTY
Egg J

Norėdami Geriąusįos ANGLIES
VISUOMET KRĘIPKJTES Į

WESTERN COAL & SUPPLY CO
4916 SOUTH WESTERN AVENUE
TEL. PROSPECT 3400

J. MOSCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI PYKAI

Tjk 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų

ROOSEVELTFURNITURECO
2310 ROOS6VELT ROAI)



NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštad., rugpiučio 12, 1939

Diana Iš Dienos
Chicagiečiai Išvyksta 
Atostogų j Baltimore 
Maryland

BRIDGEPORT. — šį šešta- 
dienį po piet su automobiliu 
išvyksta dvi motinos ir du su- 
nai parsivežti dar vieną sūnų 
iš Baltimore, Md., būtent, Mrs. 
Agata Phillips (Pilipavičienė), 
3258 S. Union Avė., ir Mrs. 
žemaičiunas su savo dviem su- 
nais, Joseph ir Albert, 
W. 31st St. Kelionėje 
leis pora savaičių, nes 
stoti daugelyj miestų 
je. Važiuos per Washington, 
D. C., Alexandria, Va., Balti
more, Md., New Yorką, Water- 
bury, Conn., Buffalo, N. Y., 
Niagara Falls ir Cleveland, O.

Ta proga atlankys ir Pasau
lio Parodą. Labai keistas su
puolimas yra tame, kad tuose 
miestuose kur teks pakeliuje 
apsistoti randasi giminių, tai 
žemaičiunų arba Phillips.

Beje, prieš porą mėnesių 
Mrs. Phillips sesuo Mrs. Anas- 
tasia Palianskienė buvo atvy
kusi į Chicago ir grįždama at
gal “užgriebė” sesers sūnų Al
bertą, 11 metų, ir kartu nusi
vežė pas save pasisvečiuoti į 
Baltimore, Curtis Bay priemie
sty j. Dabar laišku pranešė, kad 
jeigu nori vaiką atgal gauti, 
tai pati turi atvykti parsiveš- 
ti. Žemaičiunų mašiną vairuos 
sūnūs Juozas, tad jam patar
tina daug atsargos prie rato. 
Laimingos kelionės visiems. 
Lr.bų Dienų pp. Palianskams 
ir jų šeimai.

nuo 714 
jie pra- 
žada su- 
pakeliu-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
George Gore Jr., kuris prisipažino nužudęs savo pa

motę Bentone. Po dešinei jo žmona.

Lietuvos Generalinio1 
Konsulato Paieško
mi Asmenys:

419 Poplar 
persikė-

Marty- 
gyvenęs 

tai

—VBA.

Turė’o Gerą 
Poilsi

BRIGHTON. — Anądien biz
nierius V. Preikšą, 2457 West 
46th Place, parsivežė iš» Sand 
Dunes, Ind. savo Frances, kuri 
su vaikais ten leido 2-jų sa
vaičių atostogas. Sako, turėjusi 
gerą poilsį. Gi pats biznierius 
Preikšą atostogoms neturi lai
ko. Mat, jam reikia su darbi
ninkais kasdien kepti duoną.

Kaimynas.

tik nepasisuksi, visi tik ir kal
ba apie jį. Visi ruošiasi važiuo
ti į šį jubiliejinį “N.” pikni
ką.

Publika simpatizuoja “Nau
jienoms” už tai, kad jos nuo 
pat savo įsikūrimo dienos ėjo 
vis šviesos ir tieses keliu.

Taipgi niekam nepaslaptis, 
kad* “Naujienų” skiltyse savo 
rdštams randa vietos biznie
rius, profesijonalas, meninin
kas, fabrikantas, darbininkas, 
amatninkas ir kitokio plauko 
elementas. Vadinas, “N.” dien
raštis teikia patarnavimą vi
siems žmonėms.

Rep. X. N.

Nauja 
3arzdaskutykla

BRIGHTON BARK. — ši kor 
lonija nuo dabar vienu barbe
nu skaitlingesnė. štai, lietuvis 
kirpėjas atidarė John’s Barber 
Shop, adresu 4456 So. Wash- 
tenaw Avė.

Vietinis*

Mrs. Jcsephine ir Sūnūs 
Vytautas Černauskai 
Lankosi Kanadoje

18-TA APYLINKĖ. — Vi- 
siems gerai žinomo biznierio

Žmonių Susiinteresavi- 
mas “N.” 25 Metų Su
kakties Pikniku

Tatai jau ir ] 
“Naujienų” 25 metų sukaktu
vių piknikas. Jis įvyks rytoj, tą savaitę išvyko atostogų į 
rugpiučio 13-tą, Sunset Parke, | Kanadą. Kartu su jais išvyko 
ties Archer Avė. ir 135-tosir p lė Viktoria Slausgal'viutė. 
gatvės. j ! Kelionėje padarys apie du tuk-

žmonės “Naujienų” pikniką stančius mylių. Vakar atsiun- 
įvertina ir labai įvertina. Kur te atvirutę iš Windsor, kad vi-

prisiartino j Geo. Chernausko žmona Jose- 
. phine ir sūnūs Vytautas perei-

1868 1939 z z

Jos “TAUPOS
PAPROTYS” i/ra

Mokestis, Dabar

Į tą amžių atėjusi, kada dauguma 
žmonių stoja prieš finansinę priklau- 
somybę, ji džiaugiasi ta apsauga ir 
nepriklausomybe, kurią pati pasida
ro, pasidėdaina pinigus taupomoje 
sąskaitoje. Jos išanksto pramatyti 
metai moka jai dividentus DABAR. 
Ne vėlu pradėti taupyti ateičiai — 
kodėl neatsidaryti sąskaitos dabar?

Mes kalbame lietuviškai.

THE LIVE STOCK 
NATIONAL BANK^CHICAGO

Narys FEDERAL RESERVE SYSTEMOS ir 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

4150 SO. HALSTED ST.

si skubinas atgal į Chicagą, 
nes nori suspėti ant Naujienų 
Pikniko.

Bet kai Mrs. Chernauskas 
pargrįš namo, tai atras didelį 
siurprizą. Ji negalės pažinti tą 
namą, kurį paliko išvažiuoda
ma. Mat, kai Mrs. tik išvažia
vo atostogų, tai p. Chernau
skas pasilikęs namie sumanė 
visą namą apdekoruoti iš lau
ko pusės. Dabar Chernauskų 
namas skaisčiai puošia 19-tos ir 
Union kampą.

—VBA.

24
su Stella Slo

28, su Virgi

ANUSEVIČIUS, Mykolas, su- 
.ius Antano, kilęs iš Ukmergės* 
apskr., Želvos vaisė., Karališ- 
.dų kaime. Iki 1936 metų gy
veno Brooklyne.

BAGINSKĄS, Jonas, iki 1936 
melų gyvenęs Cambridge, 
Vlass., o vėliau išvykęs į 
Jęooklyną.

BAUSIS, Povilas, iki 1937 
metų lapkričio mėn. gyveno 
Shenandoah, Pa.
Street, bet kur vėliau 
lė, nežinoma.

BERNATAVIČIUS, 
nas, sūnūs Martyno,
Shenandoah, Pa. ir buk 
apie 1919 metus miręs.

BERŽANSKIS, Kazimieras, 
kilęs . iš Žemaitijos, Rietavo 
apylinkės. Amerikoje gyven
damas agydesi džiovininkų sa
natorijoje, New Jcrsey valsty
bėje.

BRASLAUSKAI, Antanas ir 
Kazimieras, iki 1937—1938 
metų gyvenę Osage, W. Va. 
P. O. Box 72. Turimomis ži
niomis Antanas Braslauskas 
esąs miręs. - . (
BRUŽINSKAS, Pranas, kilęs iš 
šakių apskrities, Rublelių vals. 
Slabadų kaimo ir gyvenęs New 
Britain, Conn., 22 Hurlbint St.

BURINSKAITĖ, Elzbieta, į 
J. A. Valstybes išvykusi 1912 
metais ir gyvenusi pas savo 
dėdę Juozą Kalėdą Connecti- 
eut Valstybėje (East Wind- 
res?).

DAIGINIS, Antanas, ilgą lai
ką gyvenęs Broėklyne, o vė
liau išvykęs į anglių kasyklas.

DOČKAI, Jurgis ir Kazys, ki
lę iš Panevėžio apskr., Smil
gių valsč., Manąrto kaimo, į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
atvykę 1910 metais ir pradžio
je apsigyvenę u Philadelphia, 
Pa. i, .

GRAKAUSKAS* Grachauskas
• f •

Vincas, sūnūs Stasio, į Jungti
nes Amerikos Valstybes išvy
kęs 1914 metais ir apsigyvenęs 
Boston, Mass.

GRIGIENĖ-Vilčinskaitė, Ma
rijona, dar 1937‘ metais gyve
nusi 415 West Washington St., 
Nauticoke, Pa.

31,

30,

23,

su

su

su

Emi

Anne>

Ruth

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Stanley Jagielski, 23, su Hat- 

tie Robis, 18
Cisimir P. Wujek, 28, su 

Lillian Wismens,
Alex Oles, 21,

wik, 20
Giibert Bubel,

nia Le Stargė, 26
Stanley Žibikas, 52, su Anna

Steponovich, 49
Stanley Jarosz, 25, su Louise

Berenat, 18
John Burja, 21, su Estelle 

Schlikas, 23
Steve Balvech, 24, su Helen 

Walko, 22
Steve Sareny, 22, su Louise 

Zablocki, 21
Edward A. Maslana, 26, su 

Helen Zmudski, 24
Anton Shnukas,

lia Yop, 29
Fred L. Hillery,

C. Zielanis, 29
Irving Rateika,

Gleive, 21
Stanley A. Liauba, 24, su

Helen Anužis, 24
Frank Parker, 20, su Violo 

.knderson, 24
John Burdis, 26, su Antoin- 

2tte Smaniotto, 24
Lucille Ziebell nuo George 

Ziebell

Reikalauja
’erskirų

Henry H. Savage nuo Gert- 
rude G. Savage

Gavo .
Perskiras

Edna M. Paulick nuo Charles 
Paulick

Vienų Metų 
Sukaktuvės

Rugpiučio 12 d., įvyks vie 
nų metų sukaktuvių parė pas 
ponus Gricius, kurie užlaiko 
modernišką taverną po adresu 
2034 So. Union Avenue.

Visi svečiai bus priimti gra
žiai, nes bus gardžių užkandžių^ 
gėrimų

JANČIAUSKIENĖ, Viktorija, pradžioje gyvenusi Waterbury, 
gyvenusi Brooklyne, N. Y., 264 Conn. 
Lena Street. I

JANKEVIČIUS, Juozas, kilęs venusi 
iš Panevėžio apskr., Pumpėnų ' 
vaisė., Jurgenų kaiipo. Iš Lie-| 
tu vos išvykęs prieš 30 metų ir 
dabar gali turėti apie 65 me
tus.

JASKUTIS, Ignas, 1929 me- 
tais gyvenęs Wilkes Barrc, 
Pa., bet vėliaus savo gyveni
mo vietą pakeitęs.

KALNI S. Zigfridas, prieš 
:arą gyvenęs Rygoje Ir 1913 
netais išvykęs į Jungtines A- 

, neribos Valstybes.
KASPERAVIČIUS, Adolfas,' 

sūnūs Antano, dar žinomas pa
varde KASPER. Jis atvyko į 
Jun{ f Amerikos Valstybes 
1923 metais ir gyveno Phila- 
delphijoj, 1710 So. Frant St., 
o vėliau 3333 Livingston St. 
Jo tėvai taip pat esą gyvi ir 
dar ne senai gyvenę 2724 E. 
Ontario Street, Philadelphia, 
Pa.

| MELIAUSKIENĖ, Ona, gy- 
i nuosavuose namuose 

1702 Stanhope Street, Brook- 
llyn, New York.

PATA'PAS, Pranas, sūnūs 
Anupro, kilęs iš Krakių vaisė., 
Pilionių kaimo. Savo laiku gy
veno Brcoklynė, 178 Tros St.,

KLEIZA, Juozas, atvykęs į 
Kanadą po karo ir ten gyve
nęs iki 1938 metų, kame vei
kiausia ir dabar tebegyvena. 
Konsulate yra jo atsargos liu
dijimas ir dvi fotografijos, ku
rios, nurodžius adresą, bus

anglių kasyklose 
valst.

POVILIONIS, 
metais gyvenęs 
New York, N. Y.

Pcnnsvlvania*

Jonas, 1923

PATREMEKAITIS, Jonas, 
dar žinomas pavarde Patrick, 
išvažiavęs į J. A. Valstybes 
prieš p*y Didyjį Karą. 1924 m 
gyveno Fort Mekinley. Maine, 
bet kame dabar gyvena, neži
noma.

POCEVIČIUS, Pranas, kilęs 
iš Panevėžio apskr., Pinevos 
valsč. Nausėdos kaimo. Yra 
žinių, kad jis buk tai žuvęs

PUIDA, Jonas, sūnūs Onos 
ir Pe'ro Puidų, apie 50 metų 
amžiaus, prieš kelias dešimtis 
medų gvvenęs Pittsburghc.

RAMANAUSKAS, Feliksas, 
Minus Mykolo, 1922 metais gy
venęs 1755 Park Avė. Jį gerai 
pažines Vladas Sabunas, bet 
:o adres s taip pat nežinomas. 
Ramanauskui gali tekti nema
ža turto, jei jis butų surastas, 
^riešingai — pasinaudos visai 
svetimi.

RUTKAUSKAS, Albertas, gy
venęs Shenandoah, Pa. ir vė
liau Brooklyn, N. Y., 161 Ilope 
Street.

r

TONY LUKOŠIUS
BrighLcn Park Drabužių Valytojas

Išvalome ir pataisome visokios drabužius, austinius, langų ker
tinas ir karpetus.

Taisome ir Valome Fur Kautus ir perdirbame pagal 
vėliausios mados.

Darbą atliekame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

grąžintos.
KRAUKLYS, Adomas, žino

mas dar kaip Adam Kraul, ki
lęs iš Marijampolės apskr., 
Rudaminos parapijos. Į J. A. 
Valstybes atvyko prieš 45 me
tus ir gyveno Pittsburghe.

KURAS, Juozas, į J. A. Vals
tybes atvykęs 1904 metais. 
Pradžioje gyveno Hoboken, N. 
J., o vėliau persikėlė į Harri
son ą, 
toks:
Thir.d Street,

kame jo adresas buvo 
Mr. Juozas Kuras, 3 

Harrison, New

MAKAUSKAITĖ, Ona, dūk-- 
tė Andriaus ir Ievos Šalčytės- 
Makauskų, kilusi iš Marijam
polės apskr., šilavos valsč., 
Žarstų kaimo, j J. A. Valsty
bes išvykusį 1896 .metais ir

Listen to and Advertise over j 

PALANDECH'S YUGOSLAV RADIO 
F alk Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Hat. 3006

VAŽIUOKITE Į
NAUJIENŲ PIKNIKĄ

NEDELIOJ, RUGPJŪČIO 13 D., 1939 SU

BLUE BIRD SYSTEM BUSAIS
Bušai nuveš iki pat vartų Sunset Daržo, 135-ta ir Archer 

Avė., kur įvyks piknikas.
Busus galite gauti Chicagoje ant Archer ir Cicero, 63rd 
ir Cicero, 22nd ir Cicero, 22 ir Crawford ir Kedzie ir 
Archer. Visi nauji Bušai įtaisyti su radios dėl jūsų sma
gumo?

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
bet ką užsitikrinti, tai prašome ateiti į musų ofisą. Nedrįsti čia, 
nėra ko — susitarsime ir reikalus sutvarkysime.

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERVVRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

Bankers Indemnity Ins, Co. ^22 W. ADAMS ST
Columbia Fire Ins. Co. ^1L 1519, 1521
Michigan Fire & Marine Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5208
Sentinel Fire Ins. Co. Telefonas* CENTRAL 5209

CHICAGO.

IŠPARDAVIMASr

Budrike senoji krautuvė yra perdirbama į di
desnę ir remontuojama. Taigi prekės turi bū
ti išparduotos dėl vietos stokos.

97$ 
aukšč. 
aukšč. 
$1.65

$1.10
50

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Ave.. Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
telefonas CANAL 9585

F L man j- 
hą5^|uU- **

i.

Aliejiniai pečiai— 
Quaker, American, 
Norge ir kiti, di
delė nuolaida, per
kant dabar.

r , u*■ i

1940 metų Radios iškrautos ant 
parodos — RCA Victor, Philcoj 
Zenith; dabar perkant, duodama 
didelė nuolaida ant seno radijo.

KAINOS TOKIOS: 
Panešama radijo nereikalaujanti 
niekur prijungti .............. gg
PHILCO ir RCA. Victors radijo su 
rekordais, gražus kabinetas

už -................. *49.50
6 pėdų didelis Refrigeratorius su 
pilna garantija už ....... $JQ QQ

Perkant naują, 
gražų Parlor setą, 
užvalkalai duoda
mi DYKAI.

Kainos Pa r 1 o r 
Setų sumažintos'

pigiau negu kai
nuoja perdirbimas

e

ir graži muzika.
Onyte.

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA ..................................
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ..........................
SIENŲ POPIERIUS .....................................
VIENO KAUTO ENAMELIS ............... -.....

PRISTATOME MIESTE VISUR.

Jos. F. Budrik,
FURNITURE HOUSE

3409-21 SO. HALSTED ST. 
Tel. Yards 3088.

Nedėlios vakare 9 vai. pasiklausykite gražaus programo iš stoties 
WCFL 970 k. 9-tą vai. vakare Chicagos laiku.

f



Žeatad., rugpjūčio 12, 1029 NAUJIENOS, Chicagn, UI.

Įvairios Žinutes 
Iš Cicero

A. švaikauskų šeima
CICERO. — Kas čia nepa

žįsta A. švaikauskų ir nežino 
jų gražaus sodo-gėlyno, adre
su 1333 S. 50 Avė. Jie jau se
niai čia gyvena, yra senyvi, 
bet ponui ŠvaikaUskui apie se
natvę neprisimink. Jisai yra 
narys Kareivių Draugijos ir 
kai užsideda uniformų, tai ko
ja kojon gali eiti su kiekvienu Į . 
jaunuoliu. Kaip amerikonai .ec^ric Kompanijos dirbtuvė j 
sako, yra “Full of pep”. Ituri etdvi(* užeW, KostUmeriai 

įvairių tautų. Galima gauti vir
Pp. švaikauskų sūnus jau šokių gėrimų ir skanių valgių, 

visi vedę, auklėja šeimynas, ypatingai paprastomis dienomis.

J—-------------------- - ------------------—-------- - ------- ----------—----------------

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Tarp Cicero 
Biznierių

Prie Western Electric
CICERO. — Senas sėkmingas 

biznierius p. Palu Ji s, 2320 So. 
48th Avė., nriešais Western

Duktė Genovaitė taipgi vedus. Pietų laiku abu Paliuliui su bu- 
Tai linksmo budo “leide”, pa-'riu pagelbininkų sušilę darbuo- 
sekipinga grožio salįono jas! ir laikosi tradicijos, “Serv- 
“Beauty Parlor“ vaidytoja, ice with a smile”. Tas labai 
4005 W. 14th St. Nekuris lai- sveika, kaip patarnautojams,
kas buvo pardavusi tą įstaigą, 
bei dabar vėl sugrįžo ir pa- 
sėkmingai verčiasi. Ponios ir 
panelės, nepamirškite grožio 
vietos ir patyrusios darbinin
kės.

Lingę#
Antanas Linge, senas vietos 

gyventojas, ilgametis apdrau- 
dos agentas, paskutiniais kė
liais metais, po automobilio 
nelaimės, kurioj koja buvo su
žeista, vaikščioti daug nebe
gali ir susitaręs su žmona sto
jo tayerno bizniu ir šiaip taip 
vertėsi, darė gyvenimą. O kur 
šiandien Linge? Neturi nieke* 
Tik turi savo energiją. Sako, 
“Aš nieko nebijau, nes nieko 
neturiu.”

P-ia B. Uogienė prisiėmė 
pusininkę p. H. Rudinskienę 
ir yra pasiryžusius daryti biz
nį ir gerą gyvenimą. Jų taver
nas bus atremontuotas kaip iš 
vidaus, taip ir iš lauko. Mat, 
pareina į naujas rankas. Tai 
tokios tokelės iš musų garsaus 
Cicero. —Senas Cicerietis. '

Metinės Mirties Sukąktuvės

MARIJONA PETROŠIENĖ 
po tėvais Bukantaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
13 d., rugpiučio mėnz'1938 m., 
sulaukus 50 metų amž. gimus 
Raseinių apskr., Liolių parap. 
šapėnų kaime. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Vincentą 
ir sūnų Vincentą Jr. ir kitas 
gimines ir daug draugų. Liudr 
nai atminčiai musų brangios 
moteries ir motinėlės, bus lai
komos šv. Mišios šv. Kry
žiaus parap. bažnyčioje, 13 d. 
rugp. 1939 m., 9:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Mes Tavęs musų brangioji 
moteris ir motinėlė, niekuo
met neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesųgrįši, bet mes 
anksčiau ar vėliau pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
VYRĄS IR SŪNŪS.

taip ir svečiams. P-s Palių ifc 
plačiai žinomas, turi galybei 
draugų ir pažįstamų.

Ledo IŠ vėžio to jas
Štai musų ledo išvežiotojas H. 

Wastakas aptarnauja visus. P. 
Palulis taipgi davė jam orderį. 
O p. Wastakas sako, man, juo 
daugiau, tuo geriau. Vadinasi, 
abudu yra patenkinti.

Alaus ir šiaip gėrimų prista* 
tytojų įstaiga, pp. Paugai, 5031 
W. 12th St., taipgi pradėjo ten 
pristatyti skanų alų, Fox Head 
400. Visi geria ir džiaugiasi.

“Savas pas Savą”
Butų labai puiku, kad visi 

laikytųsi obalsio — “savas pas 
savą”. Musų lietuvių čia Grant 
Works didžiuma. Ar mes visi 
laikomės to kilnaus obalsio “sa
vas pas savą”? Jeigu taip butų, 
tai pp. Rimdžių krautuvėlė bu
tų išaugus į milžiną. Bet to nė
ra.

Rimdžių Krautuvė
Velionis Rimdžius buvo drau

giškas žmogus. Dabar jo vietą 
užima žmona, kuri patyrus biz
nyje. Dabar turi už pagelbinin- 
ką tėvo įpėdinį — sūnų. Jaunas, 
vikrus vaikinas. Jų krautuvėj 
galima rasti daug reikalingų da
lykų iš drabužių, avalinės, ir 
nebrangiau kaip “Down Town” 
arba kitur.

AŠ patariu savo tautiečiams 
laikytis obalsio, “Savas pas sa
vą”, Jeigu mes, seniai, prielan
kiai atsiliepsime apie savo tau
tiečius biznierius, tai ir musų 
vaikai, jaunoji karta, prie to 
pripras. Gal išnyks tas laukinis

%
•.•V.

S.

KOI

PARDAVIMUI 5 kambarių ply
tinis bungalow, $5400, 3 kambarių 
katedž užpakaly. 3438 W. 54th St.

4
3

PERSONAL 
Asmenų Ieško

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

TO RENT—VVANTED 
Ieško Renduoti

2 karų garažas— $12,700.
KRAUCZUNAS, 

5952 So. Richmond St.

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gaitė pridaboti mažą kūdiki ir pri
žiūrėti namus. 6637 Šo. Ashland.

IEŠKO PORTERIO DIRBTI į 
taverną ir valgyklą, 6818 So. Chi
cago Avenue.

PAIEŠKAU VINCO, Izidoriaus ir 
Vlado Ordinų, šakių apskr. Atsi
šaukite. ALEX GALDIKAS, 3402 
Šo. Lowe Avė.

REIKALINGA PATYRUSI MO
TERIS skirstyti maišytus skudu
rus. Nuolatinis dąrbas. 14?9 South 
Jefferso^ Št., CANAL 4668.

HELP \VaNTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PUSAMŽĖ MO
TERIS, našlė be vaikų, būti prie 
vieno seno žmogaus už gąspadinę, 
kuri neturi kam užlaikyti. Gaus 
užlaikymą ir drabužius, galės būti 
visą amžių. Atsišaukite Mike Gu- 
towski, 2354 Elston Avė., Chicago, 
Illinois.

PAIEŠKAU 5 ar 4 DIDELIŲ 
kambarių, cottage su maudyne 
prieinama renda. Teisingi žmonės, 
kas turit, malonėkit pranešti. Bile 
kokięj -apylinkėj. Antrašas: G. Š. 
635 W. 26th St. Chicago, 111. antras 
aukštas užpakaly, kampas Lowe 
ir 26 gatvė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

DIDELIS BARGENAS
Marąuette Park, 6 kambariai, 

mūrinis bungalow. Turi būti par
duotas greitu laiku. Kaina $4700, 

flatai 2 po 4 kambarius ir 2 po 
ir ' “ *' ““

A KOTELIUI 26 
$45 iki $50; veiterkų 

—$UQ; šelmynih.kių (būti ir eiti) 
—$10 iki $12; tįjk patyrusių. 

SHAY ĄGfeRCY, 
936 N; Michigan Aye.
— "I ' . • Į. r—T.  v

MERGINA BENDHAM RUOŠOS 
darbut, būti ar išėįti, nėra skalbi
mo, mažas ąpartmentas. Irving 
7955.

REIKALINGAS salesman, kuris 
norėtų pardavinėti kalėdines atvi
rutes (CJirigtmas cards). Galima 
dirbti ir vakarais. Mokama geras 
komisas. Progress Embossing Co., 
3326 S. Halsted St. Yards 0123.

—— — r. - —— , V .............." *

J DIDŽIAUSIAS BARMENAS 
BRIDGEPORTE — 9 flatų mūrinis 
namas su beismentu. Gerai prižiū
rėtas. Lotas 50x125—$1500.00 įmo- 
kėjimas nupirks šį namą. Kaina 
$5000.00.

60 akrų III. farma, 20 myl. nuo 
Bridgeporto, stock ir pilnu įrengimu 
cash ar mainyti. A. and J., 3649 S. 
Halsted St.

o

x NAUJIENŲ-ACMĘ Telephoto
SĄN FRANCISCO, CAL. — Donąld Martin Jr„ kurU 

nurijo 12 miego pilių. Tęvai ir daktarai per 8 valam 
das neleido jam užmigti ir tuo bildu išgelbėjo jo gy
vastį,

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE

PARDAVIMUI GERAS PIANAS 
Namų dalykai taip susidėjo, kad 
piano nebeturįu hųr laikyti. Ati
duosiu už kelius dolerius. 5811 W. 
64 Place. klauskite ant antrų lubų 
iš užpakalio.

PAIEŠKAU gyvenimui draugo, 
rimto ir pasiturinčio, virš 40 me
tų amžiaus. Aš turiu taverno biznį 
—« vienai yra persunku valdyti. 
Kreipkitės antrašu 7850 Archer avė.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

MAINUI 3 FLATŲ MŪRINIS na
mas. Kaina $5,000.00. Mainysiu į 
mažesnį namą. Namas gali būti ir 
kitame mieste. Taipgi išsimaino 10 
kambarių mūrinė rezidencija. Mai
nysiu nuo 5 iki 10 ar 
rių žemės. Michigan 
Road 12.

Kreipkitės greitai, 
įsigyti gerą namą.

F. G. LUCAS
4108 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 5107.

daugiau ake- 
valstijoj ant

Gera proga

& CO. .

11A Fl A Gėlės Mylintiems!I I K K U Vestuvėms. Ban-| JH kietoms, La i d o-t 
tuvėms, Papuoši-K

GĖLININKAS maniu. ■ 
4180 Archer AvenueI 

Phone LAFAYETTE S8««

A. A. |
JUOZAPAS PALDO- 

PALDAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 9 d., 9 vai. vakaro, 
1939 m. sulaukęs 50 metų 
anyžiaus, gimęs Naujininkų 
kaime/ Sartininkų parap., 
Tauragės apskrity.

Amerikoj . išgyveno 30 me
tų. .

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Lietuvoje Josephiną, 
gimines ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46th Street.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, rugpiučio 14 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. z

Visi a. a. Juozapo Paldayi- 
čiaus giminės, draugai ir pa* 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami, dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lįekame,
Giminės ir Pažįstami.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781. .
i . ..............  n r

.. ... ... ...... M " .......... .... .
NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI ;
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA i

UENOTAIS UMOKUIMAIS i

ARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
"TTCDK HOME OP FINE FURNITURE* SINCB MM 

1’1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

I

paniekinantis žodis “Loogan”, 
Čia, nekurie sakysite, kaip eisi 
pirkti pas savo tautietį, kad ne
gali gaut ko nori. O kieno tame 
kaltė? Tai musų pačių. Didžiu
mos. Juk mes neturim milio- 
nierių ir musų krautuvininkai 
milionų negali investuoti. Tad! 
turim tenkintis tUo ką tUrim, oi 
yisgi pas saviškį maloniau. Pa
imkime bažnyčią, gydytoją, ad
vokatą, ir 1.1. Juk daug paran
kiau, maloniau turėti reikalą su 
savo tautos žmogum. Eikime 
“savas pas savą”. D,—

pąręigojusi patį p-ia Radau
skienė. O jo paties laikas bus 
užimtas su tikiu-farma, kuri 
randasi Michigan valstijoj, 

Kairrlyhas.

PARDAVIMUI FURNIŠIAI 4-rių 
kambarių ir du čiau čiau šunis.

1715 N. Honore St.
VVHOLESALE FURNITURE 

Rakandai ir Įtaigai Pardavimui

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

Yaruszų Vasarnamis 
Prie Beverly Shores, 
Indiana

Atidarė Avalinės 
j Taisytu vę

Brighton park — šiomis 
dienomis Antanus Kunickąs ati
darė čeverykų taisytuvę adresų 
2530 W. 47th $t. Jis dabar čia 
siuva ir kąįą- visokius vyrų jr 
moterų batukus. Kostumeris

Chicagiečiams gerai pažįsta
mi pp, Jaruszai, užlaiko gražų 
vasariiaiiiį prie Michigan ežero 
kranto, Beverly Shores, Ihd.,— 
kitaip sakant — Sand Dunes. 
Vasarnamis yra Spaniško sti
liaus trobesys. Turi visus mies
to patogumus. Gasą, elektrą, šil
tą ir šaltą bėgantį vandenį ir 
keletą maudyklių svečių pato
gumui. Taipgi užlaiko nuolati
nę virėją, kuri gamina valgius. 
Svečiai, kuriems patinka, gali ir 
patys gamintis sau valgį. Yrą 
visi įrengimai tam reikalui at
skirai.

Apie vasarnamio gražumą 
sunku viskas atpasakoti. Pats 
pamatęs geriau gali suprasti, 
kad Jaruszai dėjo visas pastan
gas jį padaryti vienu iš geriau
sių toje apylinkėje. Kartu prie 
vasarnamio yra ir krautuvėlėj 
kur galima pirktis valgiai ir 
gėrimai. Nuo Chieagos iki Ja- 
ruszų vietos yra tik 52 mylios 
važiuojant U. S. keliu 12. Jų 
kelias Central Avė. iš U. S. 12 
taipgi yra cementuotas iki pat 
vietos.

Daug Chieagos biznierių at
vyksta vasaroti kasdieną. Kiti 
grįžta porai dienų Chicagon, 
atlieka biznio reikalus ir vėl 
traukia atkal. Mat, per pusant
ros valandos be jokio skubu
mo nuvažiuoji. Vielosi visuomet 
netrūksta, nes vasarnamyje yra 
vijrš 20 kambarių. Patėmykit 
Jarusžų skelbimą “Naujienose”.

—VBA.

Hollywood Bizniavietė
Perėjo į Naujas
Rankas

13RIGHTON PARK. — 
garsėjusiu HblĮywood biznia- 
vietė, 2419 W. 43rd St„ kurios 
savininku buvo jonas Yuška, 
dabar perėjo į rankas Mykolų 
ir Elzbietos Rudauskių.

Kadangi jiedu yra draugiš
ki žmonės,, tai tenka manyti, 
kad šioj vietoj turės gerą pa
sisekimą.

Tiek svetainės, tiek ijr taver
nos biznių daugiausia yra įsįr

a-
, f

Ona Lukošienė 
Atostogauja

r Ona Lukošienė žmona 
nio Lukošiaus,1 Brighton par^ 
ko Drabužių Valytojo, 2555

Tor

leido Chieagą sii savo šunųnĮ 
Edwardn,; Jiė apsistojo Sand 
Dunes, Ind.,‘ pas Anelę Zabu-

Jiį duktė Sofija čia praleido 
atostogas ir jau sugrįžo į Chi- 
cagą. ..—S t ponas.

Raguviečių 
Išvažiavimas

RaguvieČiaį s rengia išvažia
vimą svečiui kun. Narbutui, ir 
labąi .prašotvisus rąguviečius 
ir pąneyežiečįus atsilankyti; 
Parengimas įvyks Big 
Inn, prie Archer Avė., 
Jioj.e, Rugpiučio-Ąugust

Tree 
Nedė- 

13 d.
(Sk.)

>

Healthy Food
Restaurante
Nauja Gaspadine

BRIDGĘPORĮ, — Visiems 
gerai žinoma VąJgykJa, Healthy 
Foęd Bestaųįant, antrašu 3206 
Sq, Hąlsted St., shsilaukė nau
jos gaspadines — ponios Juli
jos Adačkus. 
tyrusi virėja 
pavaišins su 
kais valgiais.

Ka$ atsilaiikys, 
lės.

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

tas nesigai- 
Kaiųiynas.

(Skelb.)

Garsinkites “N-nose’
ekpertas 

laikrodininkas
Daug metų, patyrimo taisyme 
laikrodžių, Darbas garantuotas, 
Sutaisom sulaužytus akinius ir 
pridedam naujas dalis. Didelis 
pąsirjnkimąs laikrodėlių auksi
nių daiktu it muzikallškų instru
mentų. į

JOBNAKASg' 
4216 Archer Avė,

S. .''i

•■r

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaljai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su
pus, .6.343 S. Westęrn Avė., Chicago, 
Iii. Phone Republic 6051.
FURNIStiĖb ROOMS —To RENf 

Gyvenimui Kambariai
RENDON fornišiuotas KAM

BARYS vaikinui ar ženotai porai 
be valgio — maža šeimyna. Tele
fonas namuose. 4609 So. Rock- 
well.

IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

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

Maži kambariai su vieša maudyk
ite gražiai1'^rėiigti. Tridindriids ’ kai- 
hos. ?

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

A, J. VIZNIS
Telephone Susųuehanna 7—8533

RENDON ŠVIESUS, FORNI- 
šlUOtas KAMBARYS Brighton 
Parke, prie mažos šeimynos — vy
rui, merginai ar ženotai porai.

4436 So. Fairfield antros lubos 
užpakaly.

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

FARMS FOR SALE " 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINYTI 65 
akrai vaisių farmos St. Joe. Par
duoda su visu staku ir pastatais. 
Labai gera . žemė. A. SALDUKĄS, 
4038 Archer Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA 50 AKERIŲ FAR. 
MA prie Upės Wiswnsine. Tinka 
resortūi, arba mainysiu į Chieagos 
prapertę ir pardavimui farma 80 
akerių. 634 West 35th St.

45 AKRŲ FARMA SU derliumi 
arti Chieagos, naujas plytinis na
mas, gėri pastatai—prūdas, geras 
miškas, visos mašinos, stakas. 
Kreiptis—5117 So. Aberdeen, pir
mas aukštas. ,,.
FŲRNITURE-FIXTURE FOR SALE 

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA KRIAUČIAUS 

siuvykla, gera prosymo mašina už 
$175. Priežastis—liga. 1830 South 
Racine Avė.
■I ■  I< iii IF Ii —n

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Žeme Mainais

MAINUI 6 FLATŲ PLYTINIS 
narnąs be skolų į farmą su staku ir 
įrankiais. JOHN CHMIELINSKI, 
2317 N. Rockwell Street.

pm’Hr ji; ■■■jji- gyry

SUSIRINKIMAI
; ■IMĮH.IUlil... .... ............................................. . | 'I ..........

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 13 d., 
1939 m., Chiragos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. 12 vai. 
dieną. Kviečiame visus atsilankyti. 
Bus priimtas Illinois Lietuvių Pa
šalpos Klįųbas ir yra kitų svarbių 
reikalų aptarti; —Ą, Kauląkis, rašt.

. *  .................. —■ ■■■ ■ ■ ' 'f

GARFIELD PARK LIETUVIŲ 
VYRŲ ir MOTEltŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO mėnesinis . susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 13 d., 
1939 viršuję Napolėon Restauranto, 
3956 W. Fifth Avė. Prąšome visų
narių butindi atsilankyti. v 

—M. Medalinskas, rast.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
riausia vieta Chicagoj Parduosiu 
pigiai. 1506 W. Madison St. Tel. 
Seeley 4754., Chicago, III.

BARGENAS
Muro namas—du dideli flatai, 

“vapor” apšildymas, geriausiame 
padėjime, senas savininkas apleid
žia miestą Parduos su $500 įmokė- 
jimu. Randasi prie Emerald Avė. 
ir 45th St. HOUGH, prie Stock 
Yardų nuo 1899, 4172 So. Halsted 
St. Tek YARDS 0808.

PARSIDUODA barbernė, 2 krės
lai, biznis išdirbtas per 30 metų, < 
kambariai pagyvenimui. Priežast. 
patirsit vietoje. Rašykit 1739 South 
Halsted St. Box 1026.

PARDAVIMUI AR MAINUI ei
nąs taverno biznis su šokių sale ir 
gyvenimui kambariais ant pirmų 
grindų. Trys flatai po 4 kambarius 
ant antrų grindų, dviejų karų ga
ražas lenkų ir lietuvių apielinkėje, 
arti 42 ir Ashland. Rendos $110 į 
mėnesį. Ką jus turite pasiūlyti. 
HARVEY & COLGAN, . 9502 So.

Hoyne Avė. Beverly 2710.

PATRAUKLUS BARGENAI 
Wood Street arti Madison. 
10x4 kambarių apartmentai, 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 S. Marshfield avenue.

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

Dearborn 1540

PARDAVIMUI TAVERNAS labai 
pigiai, geroj apylinkėj, visokių tau
tų apgyventa. Nėra taverno per 
septynius blokus. Priežastis—patir
site ant vietos. 959 N. Monticello 
Avenue.

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI Marąuette Parke 2 fletų mū
rinis namas po 6 kambarius. Kaina 
$6500. 80 akerių farma netoli Chi
eagos — triobos ir gyvuliai— gera 
žemė. Kaina $4800.

C. P. SUROMSKIS, 
.... 6816 So. Western Avenue
- ' Grovehill 0306

Vakarais Prospect 0176

MISCELLANEOUS 
Įvairus

PETROLEUM COKE 30 tonų—$5 
už toną — Patys turite atsiimti iš 
beismento. 6101 So. State St. Nor
mai 6983.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 4 KAMBARIŲ FLATAS 
ant pirmo augšto su visais patogu
mais. Geistina be vaikų.

4148 So. Campbell Avė.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui
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.

BARGENAS! $6750 dviejų auk- 
tų plytinis dviejų flatų po 6 kam
barius, karJtu .vandeniu šildomas, 
3 karų plytinis garažas, 2 blokai 
nuo 56 Ąvenųe eleveitorių stoties 
Cicero. Namas kainavo $13,7000.
WESTERN AGENCY & LOAN 

CORPORATION
6005 W. Cermak Rd., Cicero, III.

PARDAVIMUI KAMPINIS tuš
čias lotas 108 ir St. Louis Avenue. 
Kaina $950.00. Crawford 5026.

PARSIDUODA MAR Q U E T T E 
PARKE 2 fletis medinis po 4 kam
barius^ Garažas. Arti Western Avė. 
ir 71 gatvekarių. Kaina $2600. Iš
mokėjimais. West Side štoras ir 4 
flatai, mūrinis — gatvekarių lini
ja. Kaina $2,250. 4 flatų mūrinis 
—arti gatvekarių. Rendos neša $70 
į mėnesį. Kainą $3,700.

CHAS. URNICH (URNIKAS) 
2500 West 63rd. Street 

antras aukštas, Room 4, 
Tel. Prospect 6025 šaukite rytais.

PUIKUS PLYTINIS BUNGA- 
LOW, dideli kambariai, plieno kon
strukcijos stucco garažas, arti mo
kyklų ir bažny*.ų, grįstais viškus, 
beismonte lubos plasteriuotos — 
$6,500. Pinigais $3,000 — likusią— 
renda $32.00 mėnesy. 7706 S. Da- 
men Avenue;

5 KAMBARIŲ PLYTINIS bun- 
galow, Portage Parke, arti mokyk
lų^ tile stogas, platus lotas, mie
gamas porčius, karštu vandeniu 
šildymas, gražus vietovaizdis. Kai
na $6,900, terminai. Reikia pama
tyti, kad įvertinti.

Buckingham 475T.

ŽMONĖMS, KURIE IEŠKO PIR
KTI NAMĄ. PATARTINA PAMA
TYTI TUOS BARGENUS:

2 aukštų muro namas, 2 pagy
venimai 1-5 kambarių ir 1-6 kam
barių, pirmos lubos, šiltu vandeniu 
apšildomas, antras—pečium. Ran
dasi South Side—kaina $4300.

1 aukšto muro namas, 2 pagyve
nimai, randasi Bridgeporte — kąi- 
na $1200.

2 aukštų muro namas, 2 po 6 
kambarius pagyvenimui, garu ap
šildomas. Kaina $3700, randasi 
Bridgeporte.

1 aukšto medinis namas, cemen
tuotų blakų foundation, — kaina 
$1500; randasi Bridgeporte.

M. J. KIRAS
3251 SO. HALSTED ST.

Tel. Victory 0399.

DIDŽIAUSI BARGENAI!!
Marąuette Park apylinkėj parsi

duoda 4 flatų moderniškas muro 
namas su visais vėliausiais įrengi
mais. Kaina $13,500, cash $4000. 
Bizniavas namas, štoras ir flatas 
ant 69th St.—kaina $7000. 2 flatų, 
labai gražus namas $8500; 11 flatų, 
ant 2 lotų budavotas gražus na
mas—kaina $20,000. 10 flatų ir 2 
štorai. Kaina $25,000. 18 flatų — 
$15,000. Garažas ant 3 lotų — kai
na $13,500, 6 kambarių bungalow— 
kaina $4,500. štoras ir 3 flatai, mu
ro namas, $3,500. šie namai dėl 
pardavimo arba mainymui. Kas 
norite bargeno—pasiskubinkite.

6755 SOUTH WĘSTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 1038.

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

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
Visuose biznio reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždąmi:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1733 S. HALSTED STBEET 
Chicago, Iii.

k
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idele Švente
Suvažiuos tūkstančiai žmonių. Pasima- 

tysite su savo seniai matytais draugais iš 
Gary, Ind., Rockfordo, Kenosha, Ratine, 
Waukegan, St. Charles, Elgin ir visų kitų 
apylinkių.

Turėsite progos gauti brangias dova
nas.

Išgirsite chorų dainuojant, kurio dar 
gal niekur neteko girdėti.

Pakvėpuosite tyru oru ir smagiai laiką 
praleisite “NAUJIENŲ” šeimynos tarpe.

Bukit sekmadieni, rugpiučio 13 dienų, 
Sunset Parke, prie 135-tos ir Archer Avė.

/

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
E. B. Germany (po kairei), kuris yra vyriausias Garnerio “busteris” į pre

zidentus. Jis dabar su Garnoriais leidžia atostbgas Texas valstijoje.

R YTOJ-
“NAUJIENŲ” 

JUBILIEJINIS 
PIKNIKAS!

SUNSET PARKAS - 135-ta IR ARCHER
VAIŠĖS - ŠAUNUS PROGRAMAS

PENKI ŠIMTAI DOLERIŲ DOVANOMIS
SMAGIAI PRALEISITE LAIKĄ

DALYVAUKI T!

DOVANOS, KURIOS BUS IŠDALINTOS 
“NAUJIENŲ” PIKNIKE

1) 3 šmotų Bedroom Setas, vertas $100.00. Iš 
New City Furniture Co., 1646 W. 47th St.

2) Lounge krėslas, vertas $35.00. Iš Roosevelt 
Furniture Co., 2310 W. Roosevelt Rd.

3) Zenith Radio. vertas $29.95. Iš Roosevelt 
Furniture Co., 2310 W. Roosevelt Rd.

4) Midget Radio, vertas $10.00. Iš Budrik Fur
niture Co., 3417 So. Halsted St.

5) Pull-up Chair, vertais $10.00. Iš Archer Avė. 
Furniture Co., 4140 Archer Avė.

6) Sewing Cabinet, vertas $9.50. Iš Peoples Fur
niture Co., 4179 Archer Avenue.

7) Ladies Utility Case, vertas $6.50. Iš J. Kass 
Jewelry Co., 4216 Archer Avė.
32 Šmotų Silver Setas, vertas $5.00. Iš J. F. 
Budrik Furniture Co., 3417 So. Halsted St. 
Graphical Lamp, verta $4.75. Iš Peoples Fur
niture Company. ,
Coffee Maker, vertas $3.00. Iš Budrik Fur
niture Co. •
Electric Fan, v.ertas $3.50. Iš J. F. Budrik 
Furniture Company. 1;
Electric Clock, vertas $2.50. Iš J. F. Budrik i 
Furniture Company.

13) Wrist Watch, vertas $2.50. Iš J. F. Budrik 
Furniture Company.

14) Sofa, verta $2.00. Iš Budrik Fum. Co.
15) Floor Lamp, verta $5.75. Iš Progress Furni

ture Co., 3222 So. Halsted St.
16) 2 piece Dresser Sėt, vertas $2.20. Iš Progress 

Furnture Company.
17) Sea Lamp, verta $2.10. Iš Progress Furn. Co.
18) Svarstyklės, vertos $5.00. Iš Peoples Furn. 

Company.
19) Cocktail Table, vertas $5.00, Iš Woolf’s Furn. 

Company.
20) 3 buteliai Bitters, verti $3.00. Iš Salutaras 

Drug Co., 639 W. 18th St.
21) Sea Lamp, verta $1.95. Iš Progress Furn. Co.
22) End Table, vertas $1.50. Iš Budrik Furn. Co.
23) Electric Toa'ster, vertas $1.50. Iš J. F. Budrik.
24) Electric Table Lamp, verta $1.50. Iš J. F. 

Budriko.
25) Alarm Clock, vertas $1.50. Iš J. F. Budriko.
26) New Adams Watch, vertas $1.50. Iš J. F. 

Budriko.
27) Roaster, vertas $1.50. Iš Charles Goldman, 

3303 So. Halsted St.
28) Bed Lamp, verta $1.98. Iš Peoples Furn. Co.
29) Ornament Lamp, verta $1.98. Iš Peoples 

Furniture Company.
30) Hassock, vertas $1.98. Iš Peoplds Furn. Co.
31) Dripulator, vertas $1.49. Iš Peoples Furn. Co.
32) Plate Glass Mirror, vertas $1.20. Iš Peoples 

Furniture ■ Company.
33) Magazine Rack, vertas $1.00. Iš Peoples 

Furniture Company.
34) Table Lamp, verta $1.00. Iš Progress Furn. 

Company.
35) Table Lamp, verta $1.00. Iš Progress Furn.

Company •
36) Smoker, vertas $1.00. Iš Progress Furn. Co.
37) Smoker, vertės $1.00. Iš Progress Furn. Co.
38) Gyvas Paršiukas, dovanotas p. Kubaičio, 

savininko Sunset Daržo.
39) Didelis suris. Dovanotas p-ios Kubaitienės.
40) Gražus krėslas, dovanotas per Ace Furni

ture Co., 6810 S. Halsted St.
Franka Liųuor Store, kuris randasi 4012 

Archer Avė., paskyrė 1 kvortą Kentucky Whis-

Sprogimas Brighton 
Parko Maisto 
Krautuvėj
Gaisras Pc Sprogimo Sunaiki

no Dvi Kitas Krautuves

8)

9)

10)

11)

12)

BRIGHTON P ARK. — Va
kar anksti rytų dėl nežinomų 
priežaščių kilo sprogimas Joe’s 
Meat Market mėsos sandėlyje, 
adresu 42'34 Archer avenue.

Sprogimas krautuvę gerokai 
apardė ir davė pradžių gaisrui, 
kuris sunaikino ir kitas dvi 
gretimas krautuves, padaryda
mas $7,000 nuostolių, i. ‘ J " •

Checker rūbų Valymo įstai
goje, kuri buvo greta maisto 
krautuvės, miegojo koks tai 
Robert Callahan, 35 metų fili- 
pinas. Sprogimas jam nuplėšė 
kelnes.

Callahan ir kiti žmonės bu
vę triobėsyj) kur įvyko spro
gimas, išliko sveiki. Virš mai
sto krautuvės gyveno Anthony 
Frascone ir šeimyna, bet ir iš 
j ų nei vienas nenukentėjo.

Turbut Jiems 
Kaulelių Lanksty
mas Pagelbsti...
Jaunuoliai Laimėjo Lietuvių 

Golfo Turnyrų

VAKAR 
CHICAGOJ

“Pirmyn” Choras 
Dainuos Garfield 
Parko Koncerte

Soliste Bus Ona Skeveriute

Rytoj apie 9:30 valandų va
kare Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” dainuos koncerte po 
atviru dangumi, kurį rengia 
kelios Garfield Parko organiza
cijos.

Kaipo solistė koncerte daly
vaus “Pirmyn” choro žvaigždė 
p lė Ona Skeveriute.

Įžanga nemokama ir kėdžių 
bus keliems tūkstančiams žmo
nių. Pasilinksminę “Naujienų” 
piknike, vakare nuvažiuokite 
dainininkus išgirsti. Jie duos 
gražų programų.

Pirmyniėtis.

NAUJIĖNŲ-ĄC^E Telephoto

Howard 8|ia#;iš Lafayet- 
te, kuris Clikra areštuotas 
Chicagoje.; Jo: junona, buvu
si dainininkė Janina LaBo- 
da, tvirtina, kaicį jis išvilio
jęs iš jos motinos stambių 
sumų pinigų^;

Budriko Radio 
Programas

Septintadienio vakare, 9 vai. 
Chicagos laiku bus gražus .30 
minučių Budriko radio pro
gramas klasiškos muzikos ir 
dainų iš stoties WCFL, 970 k.

Programų išpildys didžiulė 
simfonijos orkestrą, operos 
dainininkė p-lė Jadvyga • Gri- 
caitė ir kiti dainininkai. Bus 
duota dvylika gražių klasiškų 
kuriųių — “Mano sieloj šian
dien šventė” ir kiti. Taigi my
lintiems gerą muziką ir gra
žias melodijas bus ko pasi
klausyti. —Pranešėjas.

Žavinčios dainos, 
smagi muzika, 
patarimai, įdomybės etc

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ry
toj, sekmadienį, 11 valandą 
prieš piet ir pasiklausyti tik
rai gražaus ir įdomaus lietu
viško radio programo, kuriuo 
jau daug metų visuomenę ža
vi Progress Furniture Kompa
nija. /

Ryt dienos programas bus 
naujas, gražus ir svarbus kiek
vienam pasiklausyti. O prie to 
įdomus pranešimai iš Progress 
Krautuvės bus nepaprastai 
svarbu girdėti. Nepamirškite 
atsukti savo radio minėtu lai
ku. —Rep. J. J.

21-mo Wardo Pilie
čiai Iškilmingai At
šventė Onų Dienų
Geriau Vėliau, Negu Niekad

t ,  —~ - t
18-TA APYLINKĖ. — Lie

pos 29 d., 21-mo Wardo Pilie
čių Sąjunga iškėlė didėlę puo
tų paminėjimui Onų vardadie
nio šventės. Puota su skaniais 
užkandžiais įvyko p. Petrauske 
svetainėje. Rengimo komitetai 
išimtinai susidėjo vien iš Onų, 
būtent, Ona Pečkaitienė, Ona 
Yucevičienė ir Ona Daman- 
skienė. Visos Onos komiteto 
kartu ir Onos, kurios atsilan
kė kaipo viešnios, yra pilnai 
patenkintos Onų pare. Taipgi 
ir svečiai vyrai sako, kad Onos 
tai yra geriausios gaspadinės.

Onų komisija yra dėkinga 
visiems už atsilankymų.

—VBA.

P. Grybienė 
Jau Sveiksta

Pone P. Grybienė jau pra
deda taisytis po nelaimingo at
sitikimo su automobiliu, kuria
me buvo sunkiai sužeista.

Dabar jau apleido ligoninę. 
Draugai, kurie nori aplankyti, 
gali rasti jų namuose, po se
kančiu adresu: 5918 S. Ked- 
vale Avė.

V. Kišonas.

. ........ >■

• Mutual National Banke, 7844 
S. Halsted Street, per penkis 
metus laiko dirbo 27 metų John 
J. Cushing. Jisai buvo patiki
mas tarnautojas. Vakar jisai 
prisipažino, kad išeikvojo $15,- 
000 banko pinigų.

O » »
• Prie 69th ir Vincennes avė. 
30 metų automobilistas Simon 
Ryan, 14728 Winchester ' avė., 
įvažiavo į gat’vekarį ir persi- 
skėlė galvų. Už valandos laiko, 
prie State ir Garfield į gatve- 
karį įvažiavo 31 metų Jack 
Hurley, nuo* 4742 Princeton 
avenue. Ir jisai persiskėlė gal
vų. Abiejų gatvekarių keleiviai 
buvo sukrėsti.

Rugpiučio Mėnesio 
Piknikai

( ........... ..........................

27-to Rugp.—šaftimiero Išva
žiavimas. — Bet Rytoj Visi Į 

“Naujienų” Piknikų!

6 d. rugpiučio įvyko pirmas 
Lietuvių Golfininkų Sąjungos 
golfo turnyras surengtas vi
siems Amerikos lietuviams. 
Dalyvių turnyre ir svečių pri
buvo iš įvairių kolionijų.

Ant vakarienės susirinko 80 
asmenų, o lošime dalyvavo 40 
ir visi stengėsi padaryti ge- 

į “score”, nes matė pui
kių L.G.S. trofijų, su gražiai 
iškaltomis raidėmis ir tuščia 
vieta išlošusio vardui.

S. Treinas — čampionas
Geriausia išėjo trys jaunuo

liai: J. Miller iš Evanston, S. 
Treinas iš Brighton Park, ir 
A. Augaitis — iš Dayton, Ohio. 
Ypatinga kova ėjo tarpe Treiho 
ir Augaičio, kuriedu per 36 
skyles padarė lygiai po 147 kir
čius. Pasiekimui čampionato, 
prisiėjo lošti dar 9. skyles, ku
rias A. Augaitis padarė į 37 
kirčius, o 
kiu budu 
Amerikos 
pionu.

Laike 
konsulas P. Daužvardis pasakė 
pritaikintų kalbų ir įteikė tro
fėjų S. Treinui. Paskiau turny
ro rengimo pirm. Dr. V. E. 
Zopel išdalino kitus prizus.

Gerų golfo lošėjų randasi ne 
vien Chicagoj, bet ir kitur, nes 
daugelis prizų teko rockfordie- 
čiams, detroitiečiams, daytonie- 
čiams ir kitų miestų lošėjams.

Pastebėtinas dalykas yra ta
me, kad didžiuma prizų nuėjo 
j aunu j ai kartai. Gal tai buvo 
giliukas, žinojimas lošimo, 
praktika, o gal kaulelių lank
stumas pagelbsti.

riausį
Ir i n T

,——-—. 7"n."

Kaltina Annenberga, 
Sūnų Ir Du 
Bendradarbius
Skolingas Valdžiai 4 Milionus 

Dolerių Mokesčiais

Federalė grand džiurė vakar 
Chicagoj apkaltino garsų mul- 
timilionierių Moses (Moc) An- 
nenbergų nesumokėjimu vald
žiai $3,258,809.97 income tak
sais, ir prie tos, sumos dar pri
dėjo $2,289,574.92 pabaudomis 
ir nuošimčiais. 4;

Annenberg yra savininkas 
didelio sindikato, kuris aprūpi
na beveik visų Ameriką žinio
mis apie arklių lenktynes, 
gi leidžia laikraščius ir 
savaitinius ir mėnesinius ■> . Į ” ’ ’ nalus. .<4
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Kartu su Annėnbergu džiurė 

patraukė atsakoiyybėn jo sūnų 
Walter Annenberg ir du ben
dradarbius: Arnold W. Kruse, 
Annenbergo sekretorių ’ ir Jo- 
seph E. Hafnėr,; sekretoriaus 
asistentų. Pastabieji trys kal
tinami gelbėjimu Annenbergui

Prašymų padavė lokalas 753. išsisukti iš nMlįęsčių mokėji- 
Prieš kiek laiko Cook apskri- mo. • • 
čio Superior teismas uždraudė Kaltinimus svarstys Tedera- 
pikietavimų, ir aukščiausias lis teisėjas Jai 
teismas tų draudimų palaikė. *son.

Nuosprendis Prieš 
Pieno Unija

Aukščiausias Illinois teismas I 
vakar atmetė Chicagos pieno 
išvežiotojų unijos prašymų leL 
sti pikietuoti krautuves, kurios 
pardavinėja pienų nupigintomis 
kainomis. •
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key; 1 kvorta Silver Bar džinės; 1 kvorta Port
Wine; ' . •

Mutual Liquor Store, 4707 So. Halsted St.,
paskyrė 2 kvortas Rock and Rye ir .cigarų.

Sinai Kosher Sausage Co., paskyrė 10 svarų
Frankfurts.

Šios dovanos bus išdalintos tiktai dalyvau-
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S. Treinas į 35. To- 
S. Treinas liko visų 
lietuvių golfo čam-

vakarienės Lietuvos

Žemaičiai Kaip 
Vienas į “Naujienų 
Pikniką
Vienbalsiai Nutarė Dalyvauti

Bus visokių svečių “Naujie
nų” piknike, kuris įvyksta ry
toj, Sunset Darže, prie 135th 
ir Archer, bet ir žemaičių ne
truks. Jų bus visa organizuo
ta armija. 1

Specialiame susirinkime, ku
rį atlaikė ketvirtadienio vakare, 
žemaičių Kultūros Ęliubo na
riai vienbalsiai nutarė piknike 
dalyvauti, ir kaip vienas žada 

. ten būti.
Susirinkimas buvo sušauktas 

sprendimui ginčo dėl gėlių įni
rusiems nariams. Nariai drau
giškų! ir sklandžiai dalykų iš- 
rišo$ir nutarė visus mirusius 
narius pagerbti

, kais. *
»
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su gėlių vaini-
Buvęs.

13 tų, 20-tų, ir 27-tų, tai rug
piučio (August) šio mėnesio 
likusieji sekmadieniai—ir kiek
vienų sekmadienį yra rengiami 
piknikai, išvažiavimai, ir Lie
tuvių Dienos parengimai, ir 
gražiam orui pasitaikius, gali
me pilnai tikėtis skaitlingos 
publikos kiekviename parengi
me.

Rytoj, 13-toj, įvyksta gal 
vienas iš didžiausių Jubilieji
nių Piknikų, kurį rengia “Nau
jienos” — nuo seniai tarnau
jantis lietuvių visuomenei su 
pilnu pasiryžimu — ir todėl ry
toj, Sunset Parke susirinks tūk
stantinė minia.

O 27-toj, paskutinį Sekma
dienį šio mėnesio, kuomet už
baigsime beveik ir vasaros pik
nikų sezonų, gražiame Oaks 
Darže, prie 119 tos ir Archer 
Avenue, įvyks Šaltimiero “LIE
TUVIŲ DIENA”.

Tai bus Radio artistų Paro
da! Daina plauks iš visų dar
žo kampelių! Muzika neleis nei 
vienam sėdėt, bet kvies prie 
smagios polkutės, valso, kadri- 
liaus, aguonėlės, klumpakojo! 
Kiekvienas čia atsilankęs rodys 
savo smagumu paramų Povilui 
šaltimierui ir jo štabui, už tei
kiamus programų s kas vakarų 
....su daina, muzika ir juokais, 
iš W.H.I.P. stoties.

Matysite savo mėgiamus ra
dio artistus...seniai matytus gi
mines, draugus ir pažįstamus.

Girdėsite Lietuvos Benų! Ma
tysite šokėjus !....daug specia
liai prirengtų aktų. Kiekvienas 
jų bus skirtingas, kiekvienas 
įdomus. Bukit “Lietuvių Dio- 
nos” parengime, Oaks Darže, 
paskutinį Sekmadienį šio veik
laus rugpiučio mėnesio, 27 d.

Bet šį Sekmadienį, rytoj, vi
si į “Naujienų” Piknikų!

Povilas B. šaltimieras.




