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NELAIMĖJE 20 ŽMONIŲ ŽUVO, DAUGIAU 
NEI 100 SUŽEISTŲM

Žuvo ir chicagietė lietuvaitė

traukinį City 
pereito šešta-

neturėjo jų

jo rekordas ro- 
porą metų trau- 

jo kojos dalį, 
kelia klausima,

RENO, Nevada, rugp. 14. — 
Pirmadienį pranešta, kad areš
tuoti šeši asmenys ryšium su 
nelaime ištikusia 
of San Francisco 
dienio vakare.

Policija tačiau
kaltės įrodymų. Juos paėmė tik 
kvosti. Areštuotųjų tarpe yra 
Bob La Duceur, 28 metų, iš 
Lewistown, Mont.

Duceur pareiškė, kad jis nie
ko nežino apie traukinio ne • 
laimę. Tačiau 
do, kad prieš 
kinys nukirto 
taigi policija
ar kartais jis nemėgino keršy
ti geležinkeliui.

---- X---- X---- X----
RENO, Nevada, rugp. 14. — 
šeštadienio vakare 17-kos va

gonų greitasis traukinys, pava
dintas City of San Francisco 
ir važiavęs iš Chicagos į San 

. Francisco, nušoko nuo bėgių 
20-ties mylių toly į vakarus nuo 
Garlin, Nevada.

Lokomotyvas, nušokęs nuo 
bėgių ir pariedėjęs keletą šim
tų jardų, silstdjo,- neapvirtęs. 
Trys Dieselio pajėgos vagonai 
taipjau pasiliko neapvirtę.

Tačiau vagonai, kuriuose va
žiavo pasažieriai, nušoko nuo 
bėgių ir apsivertė. Penki vago
nai nuvirto į buvusį priešaky 
upelį.

Tik du paskutinieji pasažie- 
riniai vagonai pasiliko ant bė
gių.

Traukiniu važiavo 220 pasa
žierių. Pirmadienį priešpiet 
statyta, kad 20 pasažierių 
vo.

Daugiau nei šimtas kitų 
sažierių sužeista.

Apžiurėjus nelaimės 
surasta, kad nelaimė įvyko dėl 
piktadario ar piktadarių žygio. 
Vienas geležinkelio bėgis bu
vo atplėštas nuo tiesiosios li
nijos ir įstumtas į vidų. O toj 
vietoje, kur jis buvo nustum
tas į vidų, buvo . padėta med
žio šaka, kad inžinierius nepa
stebėtų pavojaus, čia pat rasta 
pora dalbų ir kitokį įnagiai bė
giui iš vietos išplėšti ir į vidų 
įstumti.

Kodėl piktadarybė papildy
ta? Kol kas trys galimumai nu
žiūrima. Vienas jų tas, kad bė
gį nuplėšęs koks nors buvęs 
geležinkelio samdinys, turįs 
piktumo prieš geležinkelio kom
paniją. Kitas — kad piktada
rybę papildęs pamišėlis mania
kas. Trečias — kad geležinke
lį sudraskę banditai, kurie pla
navo, nelaimei įvykus, apiplėš
ti traukinį ir jo pasažierius.

Koronerio teismas išnešė 
sprendimą, jogei nelaimė įvy-

nu- 
žu-

pa-

RH

ko dėl to, kad geležinkelį su
draskė nežinomas asmuo arba 
nežinomi asmenys.

Pirmadieni ieškota asmens, 
kurio abi ausys yra nupjautos. 
Policija ir geležinkelio detek
tyvai, suvažiavę į nelaimės vie
tą, artimuose kalnuose paste
bėjo žmogų nuplautomis ausi
mis. Kai mėgino jį klausinėti, 
žmogus pabėgęs.

Netoli nuo nelaimės vietos 
žmogus nupjautomis ausimis 
užkalbinęs du automobilistus. 
Jis klausęs, “kas atsitiko” prie 
upelio. Dar trečioje vietoje pa
stebėtas žmogus nuplautomis 
ausimis, kuris elgėsi nužiurę- 
tinai. Štai šito nupjautomis au
simis žmogaus policija dabar 
ieško. Nori patirti, ar jis žino 
ką nors apie nelaimės kaltinin
kus ir ar pats nėra kaltinin
kas.

Pirmadienį Reno (Nevada) 
detektyvų kapitonas paskelbė, 
kad tapo areštuotas geležinke
lio kiemuose luošas vyras, 28 
metų, nupjauta dešine ausimi. 
Klausinėjamas, suimtas asmuo 
pasisakė, kad jo, Vardas ;ir pa
vardė yra Bob La Duceur. Ta
čiau jis, areštuotasis, pareiškė 
nieko nežinąs apie geležinkelio 
nelaimę.

City of San Francisco trau
kinio nelaimėje žuvo šeši chi- 
cagiečiai. žuvusiųjų chicagie- 
čių tarpe buvo Betty Naujoks, 
2*8 metų, gyvenusi adresu 4729 
Dorchester avenue. Jos pavar
dė atrodo lietuviška.

Sužeistųjų tarpe yra Henry 
Calwellis, iš Racine, Wis. Ir ši 
pavardė atrodo lietuviška.

6 milicininkai žuvo 
patrankos sviediniui 

eksplodavus
FORT KN0X, Ky., rugp. 14. 

— Būrys Indiana valstijos mi
licininkų, atgabentų čia vasa
ros pratimams, sekmadienį ap
žiūrinėjo patrankos sviedinį. 
Sviedinys sprogo ir užmušė 6 
milicininkus. Sužeidė kitus 
tris.

Japonijos prekės už 
ėmė pirmą vietą 

Kinijoj
HONG KONG, rugp. 14. — 

metų Jungt. Valstijos 
prekių įgabendavo įdaugiau

Kiniją nei bet kuri kita val
stybė. Japonų pranešimais, per 
pirmuosius keturis mėnesius 
šių metų Japonijos prekių jau 
buvo įgabenta daugiau, negu 
Jungt. Valstijų. Jungt. Valsti
jos šituo laikotarpiu užėmė an
trą vietą, o Britanija trečią.

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

Giedra; temperatūra mažai 
tepasikeis; lengvi pietų 
iki pietų vėjai; saulė teka 
v. r., leidžiasi 7:52 v, v.

rytų 
5:57

' ( NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CARLIN, NEV. —: “City of San Francisco” traukinys po to, kai nušoko nuo bėgių. Katastrofoje žuvo 

20 žmonių. Sužeistųjų skaičius siekia 60 su viršum.

Iš Lietuvos

Lenkai areštuoja vo 
kiečius dėl pinigų 

slėpinio
rugp.VARŠUVA, Lenkija, 

14. — Pereitos savaitės gale 
Lenkijos vyriausybė areštavo 
vokiečių banko Katovitz mies
te administratorių ir kasierių. 
Jis yra kaltinamas tuo, kad i 
slėpęs sidabrinių^. Lenkijos pi
nigus ir neleidęs jų į cirkulia
ciją. ?

Užtikta taipgi slepiamų Len
kijos sidabrinių pinigų vo
kiečių banke Lodz mieste.

Ir bendrai vokiečiai Lenkijoj 
skleidžiu girdus, jogei popieri
nių Lenkijos pinigų vertė kris, 
todėl reikia kur galima ir kiek 
galima keisti popierinius pini
gus į sidabrą. Vokiečiai eina 
taip toli, kad 20 popierinių 
zlotų parduoda už 17-ką zlotų 
sidabru.

ši praktika užgaunanti Len
kijos valiutą ir todėl Lenkijos 
vyriausybė areštuoja kaltinin
kus.

Tariasi išplėsti vajų 
prieš britus Kinijoj

TIENTSIN, Kinija, rugp. 14. 
— Čia prasidėjo trijų dienų 
konferencija. Jos vadai svar
stys priemones plačiau išvysty
ti japonų ir kinų kampaniją 
prieš britus.

Viena paruoštų konferencijai 
rezoliucijų reikalaus kovą su 
britais Kinijoj padaryti nuola
tine, patvaria kampanija. Kita 
rezoliucija siūlys teikti moky
klose pamokas atkreiptas prieš 
britus.

Be to, konferencija svarstys 
klausimą, kaip išplėsti kampa
niją prieš britus ne tik 
rėš Kinijoje, bet ir britų 
nijose ir net Kanadoje.

LĖKTUVO NELAIMĖJE ŽUVO 
14 ŽMONIŲ

RIO DE JANEIRO, Brazdi - 
ja, rugp. 14. — Didžiulis Jungt. 
Valstijų kompanijos Pan-Ame
rican Airways lėktuvas hidro- 
planas pereitą sekmadieni atlė
kė iš Floridos į Rio de Janei- 
ro. ,

■ • -v •, . ■

--Jo pasitik t tesusirinko nema
ža minia ^ožmonių. * Lėktuvas 
pirm negu nusilęjs palekiojo 
prieplaukos ■ • apylinkėj e, paskui

Ragina A.D.F. ir 
C.LO. vienytis

t WASHINGTON, D. C., rugp. 
14. — Senatorius Lundeen (far- 
merių-darbo partijos atstovas 
:iš Minnesota) ragina Amerikos 
Darbo Federacijų ir Industri
nių Unijų Kongresą vienytis. 
Pasikalbėjime su spaudos at
stovais 
kė:

pirmadienį jis pareis-

A.D.F; ir C.LO. susi- 
tai ateinančių metų 

darbininkai turėtų
vienytų, 
rinkimus 
savo rankose. Prie jų prisidė
tų farmerių balsai, ir bendrai 
darbininkai ir farmeriai galė
tų maršuoti j Baltąjį Namą. 
Nauja farmerių darbo koalicija 
galėtų tikėtis tpkio visuomenės 
pritarimo, kuris nulemtų rin
kimus.

Britanija deportavo 
dar 5 airius

šiau- 
kolo-

Užmušta lietuvaitė 
grįžtant iš pikniko

LONDONAS, Anglija, rugp. 
14. — Britanijos vidaus reika
lų sekretorius, Sir Samuel Hore, 
pirmadieni pasirašė dar penkis 
įsakymus airiams iš Anglijos 
deportuoti, šitie penki airiai, 
jų tarpe trys moters, nužiūri
mi kaipo airių teroristų šalinin
kai. Iki šiol jau 71 m asmeniui 
išimti deportavimo warantai.

ir dingo 
kad jis

pasirodė,

uz pa- 
nusilei-

kad jį

pasuko į šoną 
stato. Manyta, 
do uoste.

Kiek vėliau
ištiko nelaimė. Lėktuvas nukri
to į vandenį užsidegęs.

, Keturi jo įgulos nariai ir de
šimt pasažierių žuvo, rlšliko gy 
vi-tik dū pasažieriai.•*

■ A’Kodėl lėktuVšf Ištiško nelaime, 
iš karto nustatyti nepavyko.

I

Nelaimės priežastis tiriama.

Garnerio šalininkai 
nudžiugo

WASHINGTON, D. C., rugp. 
14. — Atstovas Rayburn (de
mokratas iš Texas) yra demo
kratų partijos vadas atstovų 
rūmuose. Jisai skaitėsi iki šiol 
Naujosios Dalybos šalininku ir 
ne vieną svarbų prez. Roose- 
velto bilių proponavo priimti 
kongrese.

Dabar Rayburn išleido pa
reiškimą, kad jis skaito vice
prezidentą Garnerį liberalu ir 
rems jo kandidatūrą į prezi
dentus 1940 metų nominacijo
se.

Rayburno pareiškimas iššau
kė nemažą džiaugsmą 
rio ir konservatyvių j ų 
kratų eilėse.

Game- 
demo

Reikalauja Dancigo 
klausimą išrišti 

tuojau

Nebus karo 1939 me
tais — sako Britani

jos spauda

Keletas vadovaujančių 
dienraščių painfor- 
skaitytojus seknia- 
šįmet nebusią karo

LONDONAS, Anglija, rugp. 
14.
Britanijos 
mavo savo 
dienį, kad 
Europoje.

Vokietijos porpaganda ir ka 
rinis judrumas, vienų dienraš
čių aiškinimu, taikomi paveikti 
į nacių priešų nervus. Ir jeigu 
susidarytų taip įkaitusi atmos
fera, kaip kad buvo susidariu
si Miuncheno konferencijos lai
ku, tai premjeras Chamberlain 
gal būt pasiūlytų šaukti dėl 
Dancigo didžiųjų valstybių kon
ferenciją ir toje konferencijoje 
parduotų lenkus, kaip kad par
davė čekus praeity.

Kiti dienraščiai aiškina, kad 
Britanijos ir jos talkininkai 
yra nusitarę nebepataikauti 
Hitleriui. Jie esą nusiteikę prie
šintis Hitlerio užsimojimams. 
Pastarasis žino tai ir vengs žy
gių, kurie gali iššaukti ginkluo
tą konfliktą.

KLAIPĖDA. — Buvęs Klai
pėdos krašto vokiečių nacional
socialistų vadas veterinorius 
Neumannas ir buvęs direkto
rijos pirmininkas Bertuleitis, 
daugiausia pasidarbavę kraš
tui prie Vokietijos priskirti, 
abudu atleisti iš savo pareigų. 
Bertuleitis, kuris Klaipėdą pri
skyrus Vokietijai buvo pakel
tas į Reicho komisarus, šiomis 
dienomis vyksta į Gumbinę 
perduoti pareigas naujam Rei
cho pareigūnui. Klaipėdos .vo
kiečių sluoksniuose nurodoma, 
kad Bertuleitį atšaukti priver
tusi Lietuvos vyriausybe. Lie
tuvos sluoksniuose pažymima, 
kad Bertuleitis mažai dėmesio 
tekreipęs į Lietuvos. turto grą
žinimo tikslingumą ir buvęs už
ėmęs poziciją, kuri privedusi 
prie to, kad Klaipėdos krašte 
ligi šiol dar nėra nė vienos lie
tuvių mokyklos. Dr. Neuman
nas atleistas iš SS Klaipėdos 
standarto vado pareigų ir pra
deda atlikti karo tarnybą Rei
cho kariuomenėje. Klaipėdos 
kompetetinguose sluoksniuose 
tvirtinama, kad buvęs vokiečių 
vadas Neumannas, grįžęs iš ka
riuomenės, galutinai apsigyven
siąs Karaliaučiuje.

Planuoja 4 valstybių 
konferenciją Danci

go klausimu

Įspėjo Meksiką
WASHINGTOnCd. c., rugp. 

14. — Veikiantysis Jungt. Val
stijų valstybės departamento 
sekretorius Sumner Welles pir
madienį įspėjo Meksiką, kad 
ginčas dėl aliejaus kompanijų 
turto grasina sudrumsti 
gingus Jungt. Valstijų ir 
sikos santykius.

drau- 
Mek-

PHILLIPSBURG, Pa., rugp. 
14. — Pereitos savaitės gale 
trokas, vežęs būrį žmonių iš 
lietuvių draugijos pikniko, ap
virto prie Sandy Ridge. 15 me
tų lietuvaitė, pavarde Sokol, 
nelaimėje sužeista taip sunkiai, 
kad vėliau mirė. Sužeista 
kiti asmenys.

Jie nugabenti į ligoninę, 
sų jų padėtis yra sunki.

Sovietai pastatė nau
ją didžiulį lėktuvą

"■ 1 1 *................

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 14. — Sovietų Rusija pa
statė naują didžiulį lėRtuvą. 
Jis sveria 45 tonus, jo sparnų 

26.] ilgis 200 pėdų. Lėktuvas įreng
tas gabenti 64 pasažierius ir 
aštuonis įgulos narius — viso 
72 žmones.

Vi

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
14. — Painformuoti Vokietijos 
rateliai sako, kad Italijos už
sienių reikalų ministeris Ciano 
ir Hitleris nustatė rėmus ben
drai Vokietijos-Italijos akcijai 
artimoj ateity. Trijų dienų pa
sitarimuose vokiečiai ir italai 
atsiekę susitarimo 100 nuošim
čių.

Planas pasitarimuose buvęs 
priimtas Dančigui į Vokietiją 
įjungti. Tačiau plano detalės 
nebus paskelbtos.

Ciano lėktuvu sugrįžo į Ita
liją. ‘ . j

Vokietijos spauda pirmadie
nį įspėja,, kad reikalinga išriš
ti Dancigo klausimą tuojau —- 
sugrąžinant jį Vokietijai. Dan
cigo problema esanti kaip pa
rako bačka: neišrišta greitu 
laiku, ji gali eksploduoti.

ROMA, Italija, rugp. 14. — 
Artimuose Italijos valdžiai 
sluoksniuose kalbama, kad Hit
leris priėmė Mussolinio planą 
Dancigo klausimui išspręsti. 
Mussolinio planas esąs pakvies
ti Britaniją ir Francuziją kon
ferencijai su vokiečiais ir ita
lais.

Kiti pranešimai sako, kad 
Vokietija ir Italija Dancigo 
klausimui išrišti mėgins pavar
toti Tautų Sąjungą.

Socialinio Užtikrini 
mo Įstatymui jau 

ketvirti metai
WASHINGTON, D. C., rugp. 

14. — Socialinio Užtikrinimo 
Įstatymui pirmadienį sukako 
ketveri metai.

šiandien Jungt. Valstijose 
yra 45,000,000 darbininkų, ku
rie turi senatvės ^pensijų kor
teles. Apie 1,800,000 senų žmo
nių gauna pagal tą įstatymą 
senatvės pensijas iš federali 
nės valdžios ir iŠ valstijų.

KAUNAS. — Švietimo Mini
sterijos žiniomis vaikų darže
lių Lietuvoje yra 141 su 176 
auklėtojomis ir 5242 vaikais. 
Daugiausia jų Kaune — 45 su 
65 aukl. ir 1261 vaiku, Šiau
liuose — 17 darž. su 23 aukl., 
534 vaikais, Ukmergėje — 9 
darž., 11 aukl., 356 vaik. ir 
kitur mažiau. Klaipėdos krašte 
buvo 42 darž. su 53 aukl. ir 
700 vaikų. Latvijoje darželių 
žymiai mažiau. Net Anglijoje 
skaičius neprašoka musų. Pas 
mus darželius steigia ir išlai
ko 
šv. 
ja 
ja, 
kai

dvi didelės
Vincento a

ir Lietuvos 
vienuolynai,
kurios kitos organizacijos.

organizacijos: 
Paulo Draugi- 
Vaiko Draugi- 

parapijos ir

Nebepriims Shang 
hajuje pabėgėlių 

iš Europos
SHANGHAI, Kinija, rugp.

14. — Shanghajaus tarptauti
nio setlemento 
dienį paskelbė, 
priims daugiau 
Europos. Tie 
Europos žydai 
dos Azijoje.

Shanghajaus 
santi priešinga
Europos. Tačiau jau 
čia apie 15,000 pabėgėlių ir 
vietos nebėra didesniam jų 
skaičiui.

valdžia pirma- 
kad ji nebe- 
pabėgėlių iš 

pabėgėliai yra 
iešką prieglau-

vyriausybė nė- 
imigrantams iš 

atvyko

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

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
k
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K Pietų Amerikos
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B. K. Algimantas

DULR IR PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU 
INTELIGENTIJA

>
(Tęsinys)

štai, žiūrėkite, kun. Jąnilip- 
nis daro loteriją neva lietuviu 
bažnyčios stalyčiui Bs. Aįres 
mieste, o mes išėję iš nelais
vės neužilgio vėl stojom į 
“mūšį” toje pačioje vietoje, 
bet jąu Kitu klapsimu, Mes ra
kėme, kad kunigas surinks iš 
žmonii/ pinigus ir pabėgs. Taip 
ir įvyko. Kunigas išeikvojo iš 
žmonių surinktus pinigus savo 
tikslams, bažnyčios nepastatė 
ir pralaimėjęs “mūšį” pateko į 
kalėjimą, o vėliau nežinia kur, 
kaip ir kitas čia pasišvaistęs, 
pasipinigavęs DULRo pasiun
tinys -— rašytojas — dingo ar 
pasileido negarbingai valka
tauti.

Taigi, ar musų tikslas griau
ti “naudingas įstaigas ar orga
nizacijas”, jei jas sugriauna ir 
atstato patys kunigai, kuriuos 
proteguoja p. Skipitis pini
gais ir žodžiais!

Štai, žiūrėkite, kun. Radžiu 
Urugvajuje pranciškonai su
gauna nakties metu su mote
rimis karčiamoje, o Arkivys
kupas Aragoni jį išdeportuoja 
į Lietuvą, bet ar dėl to kalti 
mes?

šiai, žiūrėkite, po kun. Ra- 
džiaus atvažiavo Urugvajum 
kun. Tainoliunąs, kuris vos du 
mėnesiu pabuvęs katalikų 
“dvasios vadu”, kaip ir jo 
pirmtakunas tapo Montevideo 
priemiestyje Vilią dėl Cerro 
sugautas girtas su mergomis 
ir išdeportuotas į ten, iš kur 
atvažiavo. Bet ar juos ponas 
Skipitis pasmerkė? Ne!

Toliau DULR sakė, 
savo veiklos neatsisakys ir ne
galės atsisakyti tol, “kol pa
sauly, ne Lietuvoj tebesiras

....... .............................................—

KURILLA’S ŪKIO VASARNAMIS, 
prie grąžaus ežero, pilno žuvies — 
gero maisto—švaraus senelio paplų- 
dymas, naujas žemas mokestis rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesiams; $12 
savaitėj suaugusiems, kajnįjarys ir 
užlaikymas. Route 1, Bok 94 

RHINELANDER, VVISCONSIN. 
arbą dėl infprmaęijų pąšąukti: 

LAFAYETTE 3241. .

išsklaidytų arti įpibjopo lie
tuvių, lįurie dar nebus išsiža
dėję sayo tautybės, neipirę lie
tuvių tautai, tajgį ir Lietuvai!

Visais kitais atvejais DULR 
veikla neturėtų prasmės ir jis 
turėtų likviduotis.”

Vadinami, tarpe tų, kurie eta? 
nebus išgįžądėję savo tautybės, 
DULRas kažką veiks, bet tar
pe tų, “/fgr/a jum į/ru pasidarę 
Lietuvai abejingi ir nuo lietu
vių tautas įr tautinių jos aspį? 
racijų nutolę Į)ULRas jaučia
si bejėgis ką nors padarytį", 
(mano pąbr. J, L-L Jei jau 
skęsti —r tikėki

Musų manymu, DULRąs 
kaip tik turėtų parodyti dam 
giau veiklumo tarp tų, kurie 
jau yra pasidarę Lietuvai abe
jingi, kąd vėl juea sugrąžinti 
lietuvių tautai, šiame reikale, 
mes visi, be pažiūrų skirtumo, 
galėtume DULĘuj, P Šis mums 
padėti. Bet gal DVLRąs ge
riau išmano? Gal jam musų 
bendradarbiavimas nepriimti
nas?

Iš anksčiau minėto organi
zacijų, laikraščių ir pažangių
jų lietuvių apkaltinimo ma
tytį, JPg DULRas juos visus 
laiko nuo lietuvių tautos nu
tolusiais — nebelietuyiais. Pa-- 
žiūrėkime ką tos organizaci
jos darė prieš Lietuvą, kuo 
nusikalto lietuvių tąutąi ir ko
kiomis priemonėmis stengėsi 
nutautinti lietuvius: savo sun
kiai uždirbtais pinigais stei
gė knygynus, burė lietuvius į 
ekonomines ir kultųriųęs or
ganizacijas, leido ir tebelei- 
džia jąu dešimtimis metų gy- 
vimjančius laikraščius, kovojo 
už demokratiškumą ir toleran
ciją, ir jei reikės — Lietuvai 
daugiau aukosis ųegu Ispani
jos respublikos apgynimui. 0 
pašalpų giminėms pasiųsta gal 
daugiau, negu iš Lietuvos išsi- 
yęžta.

Mes ir nepridėję rankos prie 
širdies suprantame, kad tai ne 
kažkokie ypatingi darbai nu
dirbti, kad daug ko mums 
trūksta ir kad jei DULRas no-

NAUJIENOS, Chicago, III.

1 Kili

NAUJIENŲ-ACMę Telephoto
CARLIN, NĘV. — “City of San Franėisco” trąuki- 

n|o mąšinistąs Ę. F. Hepox po katastrofos įvykimo,

La -y e • Office and Res. Phone Calumet 7472
j IX I Office Hours:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.ictuvos IN aujienos Dlt ST.NA1KEL1S

URANE COAL 00MPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tęlefot|aą PORTSMOUTH 902?
PPCAHONTAS Mine Rup 
(Screpned) Tonas ..................................
SMULKESNĖS <
Ton^s .........................................................
PETROLEUM CARBQN COKE j 
Pefkąpt 5 tppus ar danginu Tonąs 

Sales Tąx ekstra. 
rtrraym........... i1 rnn’nrB 11 , th i"j i ui!1
■ > ........- , I... .......................-

$7-25
$7-00

NAUJIENOS 
ia Pirmyn,..

naujienos dabąr yra padidintos* pagražintos ir 
paįvairinti^.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Ghicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
sauliu.

NAUJIENŲ specialus korespondentai prąpešą ąpią 
visus įdomesnius įvykius ir puotykius |-i°’ 
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug ątrąipsnių |»pgH|ičiniH gy
venimo klausimais, mokslinio turjnio nąštų, 
eilėraščių ir apysakų. ,

NAUJIENOS kgstdięp d^dp daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NĄŲJIĘNOS yra visuomenės orgąpąs — jūsų flieu- 
raštis, Todėl skaitykite jas, sklejąkRę jąą |r 
remkiįę bbmįęrius, kurie garsinasi MĄŲJIĘ- 
NQSĘ,

NAUJIENOS
1739 SOTTTH HĄLSTEP STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

n*.

«*!"■' '.t. 1 . -,1 .......... ......................... ... ........

retų nuoširdžiai mums padėtį, 
galėtume bendromis jėgoipįs 
daugiau nuveikti. Bet to viso 
PULRąs ir jo pirmininkas, 
ąpkeliavęs P. Ameriką nenori 
niatyti. Jis surado tik “komite
tus turtingos Ispanijos liaų-r 
džiai gelbėti” ir ant to komi
teto jodamas stengiasi su žcr 
ipe sumaišyti visą P. Ameri
kos lietuvių veikimą. DULRas 
neturėtų pamiršti, kad P* A- 
merikos lietuviai gyvena skir
tingose sąlygose nuo savo tau
tiečių Lietuvoje, — sąlygose, 
kur leidžiama žmoniškumui 
reikštis, — todėl svetimųjų nu- 
teriotos Ispanijos ,yaikų ir mo
tinų šauksmui nelikome abe
jingi, Ispanijos liaudies šelpi
mo komitetus kure — argenti- 
pai, brązįjąi, urugvajiečiai, o 
prip jų dėjosi: rusai, Ukrai
nai, lenkai, čekai, jugoslavai, 
vengrai, žydai, vokiečiai, ita
lai, lietuviai ir.,
komitetai4 kurksi A-
metikoje;^ c.
Mes įsitikinę, kad kitose ap
linkybėse šis komitetas butų 
įsikūręs ir Lietutvoje.

Nesijaučiame tuo lietuvių 
tautai prasikaltę, priešingai, 
gyvendami tokį laikotarpį, ka
da musų tėvynei gali būti rei
kalinga pagalba džiaugiamos, 
kad ir mes galėjome ąnt žmo- 
uiškum0 Aukyro sudėtį mažy
tes aukąs.

Lietuvos iždo neeikyojom^ 
be|, jei vįstįk, dėl siųs aukos 
lietuvių tauta pajustų nuosto
lį — vapdąn to patįes žmoniš
kumo teatleidžia mums!

Šis DULRo kaltinimas bent 
turėjo pagrindą: toks komite
tas P. Amerikoje išti’krųjų yrą. 
Tačiau kuo DULRas remiasi 
tvirtindamas, kad P. Amerikos 
pažangieji lietuviai turi tiks
lą per savo spaudą dergti ir 
niekinti Lietuvą?

Pi£tų Ąmerikos pažangioji 
lietuvių laikraščiai nėra para
šę nei vieno straipsnio nu
kreipto prieš LietUvą ir lietu
vių tautą. Čia, arba DULRas 
pats 
arba sąiųopingai nori 
juose
DULRas, kaip ir jo piriniąin- 
kąs XUurio paskaitų tęko klau
sytis P. Ąmęrįkoje) nesugebą 
atskirti “vyrų” nepretenduo
jančių į vadus įr vadovus?.. 
Argi DULRąs nepeąIškirtų as
mens nuo valstybės? Neliki
me!7 G?ąl dabar, Lietuvos, pa
dangėje pąujiems vėjams pūs
telėjus: DULRas nebeatskirtų 
asmens. DULR iropizupdąmas. 
šąųkią; “šalin DVLPą ir tegy
vuoją Komitetas kųvai su fa" 
šizmu ir komitetą? Ispanijos 
liaudžiai ginti!”

Ne, gerbiamieji DULRo va
dovai, mums ne ironijos re^ 
kią ir mes nešauksime kartu 
SU Tąmatomis—šalin DULRą! 
Muma Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti ląbai ir labai

Čia, arba DULRas 
klaidžioja šuntakiuose, 

kilus 
paklaidinti. Nejaugi

?* ;■1 m i".?!—U'L'UUU sii'rrjgvru-t! v; ■-it*

P-įFkite tpsę krautuvėse, ku? 
rios galingai “NAUJIENOSE”

Šeimos trągedija ‘‘Mai
sto” kieme

vius, o pąts išėjo į kiemą, at
sisėdo ant suoliuko, pasidėjo 
revolverį ant kelių ir sakėsi 
laukiąs dar dviejų savo prie
šų, suąrdžįusių jo gyvenimą. 
Darbininkai, bijodami, kad V. 
galės dar ką ųors nužudyti, 
panoro atimti iš jo revolverį, 
tačiau V. pagrasino šaudysiąs 
ir pasidavė tik atvykusiai po
licijai, kurį jį nuvedė į kalėji-

Fbysician and Surgeon

3261 So. Halsted Street
I

reikąlinga,' tačiau ne tokią, ku
ri tarp Lietuvos įr jos išeivių 
neapykantą Sėtų, kuri vieųos 
motinos tėvynės vaikus į tik
ruosius ir posūnius skirstytų, 
bet kuriai rūpėtų yisį lietuviai, 
kuri visjepis lietuviams parody
tų daugiau nupširdumo, ekono
minius ir kultujį'iniųs klausi
mus svarstant ii] padėtų su iš- 
tautėjimo bangą kovoti.

jaugiau meiles ir toleran
cijos išeiviams, o mes tuo' pa
čiu atsilyginsime!

(GALAS)

ŠIAULIAI — Birželio 28 d.
apie 13 vai. Šiaulių “Maisto” 
fabrike įvyko šeimos tragedi
ją, kpi’įos rezultatai: žmona— 
į kapus, vyras—į kalėjimą.

Neseniai iš JUaJpedos į 
Šiaulius atvyko tūlas Valan
čius Anląnaą, 38 metų darbi-1 mą- 
įlinkas. Abu su žmona gavo 'j - j. ~ '", i i'

darbo "Maisto” fabrike, kur Tįf|J T ^PPiTl AI ICTAl 
dirbo vienas viename skyrių- M Ejvl/ilulu 1 Al
j e, antras — kitame. Jau nuo Į ~- ----------------
seniau Valančių šeimoje bu- 
vo nesklandumų, tačiau pa- 
skutiniuoju laiku jiedu visiškai / n
nebegalėjo sugyventi. Kitą die-
ną 'Valančius į fabriką atėjo Į)ĮJ. VAITUSH OPT. 
labai susijaudinęs, blaškėsi po LIETUVIS *
kiemą nieko nedirbdamas, Q Mano 20 metų praktikavimas 
prižiūrėtojo paklausias, kas n . ^5 . ..
atsitiko, tlUmpai atsake. Siaii- Palengvina akių įtempimą, kuris 
dien aš padarysiu tvarką.” esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
RniniantN rdefn nertrnnkni , akiU aptemimo, nervuotu-
lUUgianils pietų pciliaukai, mo> skaudamą akių karštį, atitaiso 
V. įėjo į darbininkų valgomą- trumparegystę ir toliregystę, Pri- 
ii kmnhnri nririn nrin r.ei?Aia teisingai akinius. Visuose at-Jį kąmbarj, priėjo pne zmo- sm|qmUOse egzaminavimas daromas 
uos, apkabino ją ir prašė duo- su elektra, parodančia mažiausias 
Ii pinigų,- kad jis galėtų kur fkl^?atyd?- ’&reipiąma 
toliau nuo jos išvažiuoti ir k z

Dr. V. E. SIEDL1NSKJ
DENTISTAS

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

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

TeL Lafąyęttę 3658

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas > 
Otisąs 1645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėl 10j pagal sųsitąrimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1936

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tek Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakarę. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

. ..- .. —. 2808 West 63rd Si.
Li!£?.S12S valku3- K’«1VZ1!1 “k?* VALANDOS: 2—4 popiet ir T—# 

, t vakaro, trečiadieniais ir sekmadie-bąigti nelaimingą gyvenimą BALANDOS: nuo N ryto iki 8 v pjąis pagal susitarimą, 
atclztaai Kni „U NedehoJ tiktai pagal susitarimą. Telefonai HEMLOCK 6111

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
mps be akinių. Kainos pigiau kaijs 

pirma.

471? South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

atskirai. Kai žmona atsake ne
duosiantį pinigų, V. išsitraukė 
reyolverį, kurį 
žmona išsigando, 
pasileido bėgti. ______________
js»r- gtsernEr 
užmušė. Matyt, abejodamas, 
ar tikrai jau žmona negyva, 
V. paleido į gulinčią dar 3 šu-

pamačiusi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LĄipOJIMO (STAIGA

AMBULANC1&
; , DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46(05-07 So. Rermitage Avė.
4447 South Fąirfield Avenue

' Telefonas LĄFAYETTE 0727

t~a -i _ j koplyčios visose
V JLVr cA- X Ghicagos dalyse

nijii i >

A1

_____ KitlLietuviaiDaktarai

Dr, Alargeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDb 7299

TeL Oflice Wentworth m« 
Rez. Hyde Purk 3395

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
• Kreivas Akis

Ištaiso-

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 Valandos—1 4 po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį. ’AskYrųs seredomis ir tūba tomis

Mrs. A. K. JARUSZ KITATAUČIAI
Physicąl Therapy 

and Mįdwife
Panedėly, Utarn. ir

Seredoj
6630 S. VVęstern ,avv
■Tel. Hemlock 9252 

Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly S h ores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty

2799—R3

Klausykit* įpusų Lietuviu rądįo programų Antradienio ir šešta 
«*>!• vakarai* 7 vak vakaro iš W. U. I. P, ętotię* (148Q K.) 

—Pranešėją* y, kĄLTĮMIERAS,

r

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Ghicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ĄmbnJance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį,

TURIME 
KOPLYČIAS

WosyjiE8TO

J. LIULEV1ČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafąyęttę 3572

P. J. RIDIKAS
3354 Hajsteį Stręęf YARDS 14|9
l’J !!,! M

I, J. ZOLI* Pbone Yards 0781
1M6 We»t 46tji Street Yftrds 07$J

TTT

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

Yąrdą 1139
Yards 1158

LACHAWĮCZ UI SŪNUS
2314 West 23rd Place Pbonę Cąnąl $>15
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman ĮĮ79

ALBERT V, PETKUS
So, Wępt«rd Ąvę, Photję Ląfgyęttę 8024

■ ' " 1 ........................„■.rif.i'i.. iirvi""

ANTANAS M, PRILUPS
,*|3Q7 Mtųąnica Avenuę Pfeopę Yards

fAltl.i.'ffJ .........................  .,»■ '-'-T'"" , " —
ANTHONY B. PETKUS

6834 So. We8teni Avė. r Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

1 / • . • . < .

TflT. rrs---- rrrrr

GYDYTOJAI IR DENTISTAJ 
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 

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAI 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 Republio 7868

Ofiso Tel. Virglnla 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ĄRCHEĘ AVENUE
Ofiso valandos:

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

Vąlandos—9—10 A M. 
Nedėlioj pagal sutarti

Or, F, Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

" Valandos kasdien 2-4 įr 6 9 vak, 

1957 w, Gąrfield Blvd. 
Oor. Damen. Hemlock 6699

A. Montvid. M. D.
West Toiyn $tate Ęąnk Ęldg. 

240p WĘST MĄDISON STREET 
Vai 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 . vak

Telefonas SEFLĘY 733$.
Nąmų telefonas Bmps^|ck <ą>7

Tel. Yards 3140
VALANDOS: Nuo 11 iki 13. 3 iki 

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

Šventadįeniais: U iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius. Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS..

Gerai ■ lietuviams žinomas 'per 38T i 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashlapd 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 vah 
vakaro. Nedęlipmis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2888.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ,

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

—"ADVOKATAI'

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearbom st 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki $:30
Telefonas YARDS 9818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį. '

Miesto 
Kamb. 
Namų

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois

1664 W. Madison St
Telefonas MONROE «7«l

Valąnęios: 9 ryto iki 9 vakaro
T' W

ĄDVOKATĄS 

7 So, Dearborn St. 
Room 1239.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Nnnnu Tel —FTvrle P^rlc 9S0S 

Bemkito P’os, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

J
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Šventoji

m.

NAUJIENŲ-ACM^ Telephoto
CARLIN, NEV. — Minios žmonių renkasi prie “City 

of San Franuisco” žuvusių, pasažierių.

Victor Bagdonas
LOCAL 8 niSTANCE

MOVING
Perkraustom formoms, pianus ii 
visokius rankandus bei Storus
tus. žema kaina. Musų Darbas ga- 
anu ottu. Tan»>’ oi '"’hUijti an- 

j vi<sas miesto dalis.
3406 So. Halsted St

Saukit Tel. TAROS 3408

Šventosios uostas yra 7 km. 
Mstume nuo Latvijos sienos. 
Iš viso mes dabar turime tik 
20 km juros pakraščio. Jura 
čia gana sekli ir tik 500 m. 
rtuo kranto jos gilumas pasie
kia

Pirmasis uostas ten buvo 
įrengtas, kada visai šiaurei 
grąso vokiečių ordenas. Per 
šitą uostą Lietuva prekiavo 
su daugeliu valstybių. Radvi
lų šeimos žemėlapyje, išleista
me 1613 m., šventosios uostas 
yra pažymėtas. 1625 m. švedų 
karalius Gustavas Adolfas, 
įprašytas Rygos pirklių vokie
čių, užvertė šventosios uosto

KRAUJAS--ODA
PŪSLES, INKSTŲ IR VISŲ KRONI8KŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
VeniiHlmlnklte. Jei kur kitur bandėte gy- 
lytl* Ir nepaHlitekė. Per pankutlniiiH 24 

. tnetiiH vyrai Ir moterį*—kronlAkieJi ligonini, 
■ kurie gydėtti muaų modernu mokHliftkti 

budu, pasigydė.
X-RAY EKZAMINACIJA

Kraujo tikrinimas ir šlapumo ana- 
lyzas. Užtikrintas tikras diagnozas 
Trumpas gydymo kursas paprastai 
pataiso atkakliausius atsitikimus. 
Raudongyslių, Storosios

Žarnos Ligos
GYDOMOS BE OPERACIJOS IR 

LAIKO SUGAIŠTIES
Pilna pagelba per 3 Iki O dienų daugumoH 

atHltiklmuoHe. Ifiialdo* pakeliamos 
darbo tmonlmi.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME

Nepagysite—nieko nemokėsite
Dykai Ekzaminacija

Vidutinis mpkestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

' CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET
Kampas Adams — šeštas aukštas 

Atdara: 9 v. r. iki « v. v. kasdien 
Sekmadieniais Ir Aventadlenlals 10 v. r. 

iki 1 v. p. p.

DARBO

Garsinkites “N-nose”

uostą. 1701 m. 
Karolis XII ra- 
šitą uostą blo- 
uostas nebuvo /
jo žiotis apne-

žiotis akmenimis. Praėjus še
šiolikai metų anglų pirkliai 
gavo Jono Sobieskio žmonos 
karalienės Marijos privilegiją 
vėl įrengti čia 
švedų karalius 
do reikalinga 
kuoti. Vėliau 
prižiūrimas ir
šė smėlis. Prieš trečią Lenki
jos padalinimą Šventosios uos
tu buvo susirūpinęs Pranciš
kus Pilsudskis, bet savo suma
nymų neįvykdė.

1921 m. sudarytas planas 
įrengti Šventojoje žvejų uostą. 
Darbas turėjo vykti trimis da
limis: 1) mažas žvejų uostas 
3—5 m. gylio, 2) didesnis žve
jų uostas 5—6 m. gylio ir 3) 
didelis žvejų uostas, kuris ga
lėtų tarnauti ir prekybiniam 
laivynui 7—8 m. gylio. Paruo
šiamieji darbai tęsėsi tris me
tus. Jie nėjo taip sparčiai, nes 
buvo atgauta Klaipėda. 1925 
m. užbaigtas 360 m. ilgio pie
tinis molas, 1930 m. 230 m. il
gio šiaurinis molas. Tuo pat 
laiku buvo uostas gilinamas, 
įruošta meteriologinė stotis, 
juros vandens .matavimo sto
tis, buvo stiprinami krantai ir 
kopos. Nuo 1930—1938 m. bu
vo maža kas padaryta, išsky
rus pietinio molo pailginimą 
ligi 500 m., kad gavus 5 m. 
gelmę ir žvejybos stiprinimą. 
Žvejai gavo aštuonis kuterius, 
11—14 m. ilgio, su 30—45 A J 
motorais ir 40—60 centnerių 
pakrovimu. Lietūkis įrengė 
naftos tankus. Laivai remon
tuojami vietinėse dirbtuvėse. 
Žemės bankas finansavo tro
besių statybą. Bus pravesta 
geležinkelio šaka, plentas ir 
sureguliuotos šventosios upės 
žiotys.

Gausiausios šeimos 
apskrity

Uždraudė statytis 
namelius

MARIJAMPOLĖ. — Prasidė-

Pasinaudokite Musų Pilnu
KOMERCINIU

ŠALDYTUVU 
PATARNAVIMU

Bučęriai... Kepėjai... Gėlininkai... Res- 
taurantai.... Tavernai... Grosernės ... 
Kailių... Delikatesų... ir kitokios krau
tuvės ...

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

PIRKIT DABARI — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

1
___  v.,-, ę.

Tel. ARDMORE 6975

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

» * • A

4.*.

Dabar mokam 3’/:% už pa
lietus pinigus. Duodam pa
skolas ant najnų 1 iki 20 mt.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVI^GS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

L

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA ..............................................  97£
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ......................... $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ....................................... 5£ aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .................................. $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

MARIJAMPOLĖ — šiuo me
tu apskrity gausiausiomis šei- jus butų krizei Marijampolėje, 
momis laikomos šios šeimos: kai kurie darbininkai už savo 

Ona ir Jurgis Tamulynai iš menkas sutaupąs įsigijo po 
Balbieriškio vaisė. Turi 1Ų sklypelį žemės anapus šešu- 
vaikų. . |pės, prie vyrų maudyklų, ir

Antanina ir Juozas Turutai ant jos pradėjo statytis sau 
iš Suv. Kalvarijos vaisė. Turi namelius. Ta žemė jau yra už 
11 vaikų. miesto ribų, darbininkai ten

Marija ir Matas šimanskiai buvo nesuvaržyti jokiais ypa- 
iš Veiverių v., turi 10 vaikų, tingais statybai ’ leidimais ir 

Ona ir Petras IPlytaičiai iš statė sau lūšneles, kurios jiems 
buvo pigios, todėl per trumpą 
laiką ant Šešupės išaugo ne
didelis ir netvarkingas darbi
ninkų namelių kvartalas, ma
rijampoliečių pravardžiuoja
mas “Jaruzolimu”. Tas kvar
talas pastebimai didėjo ir au
go, kol ten vedama statyba ne
susidomėjo apskr. s-bė, kuri 
neseniai jau uždraudė lame 
kvartale bet kokią statybą be 
s bės žinios ir leidimo.

Marijampolės vaisė., turi 10

M. Steponauskienė iš Suv. 
Kalvarijos, turi 10 vaikų.

Petronėlė Bočienė iš Sasna
vos vaisė., turi 10 vaikų.

Agota ir Jurgis Kazlai iš.

Koste Danielienė iš Veive
rių vaisė., turi 10 vaikų.

Teofilė ir Mikas Skučai iš 
Veiverių vaisė., turi 10 vaikų.

Antanas Bakelis iš Gudelių 
valse., turi 13 vaikų.

Petronėlė ir Jurgis Bendari- 
nai iš Liudvinavo vaisė., turi

Magdė Popierienė iš Mari
jampolės vaisė., turi 12 vaikų.

Petronėlė ir Juozas Antany- 
nai iš Sasnavos v., turi 10 vai
kų. •

Elzė ir Jurgis Dzidolinai iš 
Marijampolės v., turi 10 vaikų.

Elzė Kunigicnė iš Veiverių 
vaisė., turi 10 vaikų.

Elze ir Antanas Tomelioniai 
iš Veiverių vaisė., turi 10 vai- 
kų.

Magdė Petruškevičienė iš 
Marijamp. miesto, turi 10 vai- 
kų.

Magdė Vosyl'ienė iš Mari
jamp. miesto, turi 12 vaikų.

Kaip matyti, gausiausias šei
mas Marijampolės apskr. turi 
Gudelių vaisė, ir Marijampo
lės vaisė, ir miestas. Daugiau
sia gausių šeimų yra Veiverių 
vai. Gausių šeimų mieste ir 
apskrity yra ir daugiau, ta
čiau jos tylios ir kuklios, dėl 
ko nepatekę į šituos oficialius 
davinius.

Išdegė Mirdslavo
, miestelis

Apgavikas
MARIJAMPOLĖ* — R. Vis 

ko, gerai' mieste pažįstamas 
kontrabandininkas ir aferis
tas, sėdėjo prie Panemunskio 
aliejinyčios, Gedimino gatvė
je. Lazdijietis J. iPodučiauskis, 
priėjęs prie R. Visko, žydiškai 
paklausė, .kur galima rasti Pa- 
nemunskį. Visko mokėjo žy
diškai ir prisipažino esąs Pa- 
nemunskis. Tada šis pasisakė 
atvažiavęs prekių ir atvežęs 
jam, Panemunskiui, vieno laz- 
dijiečio skolą. Apgavikas sko
lą Lt 200 priėmė, o prekių lie
pė važiuoti pasikrauti toliau. 
Afera greit paaiškėjo, polici
ja greit išaiškino “jaunąjį Pa- 
nemunskį”, bet pinigų pas R. 
Visko jau neraddk o jis pats 
užsigina apgavęs J. Podučiau-

Plės telefono centrinę

• Musų šaldytuvų inžinieriai noriai padės jums

vėsinimą, šaldymą ar šukųsuplanuoti elektrinį

be jokių iškaščių ar

obligacijų už tokį

patarnavimą.

sandėlių instoliaeiją,

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

PILNĄ APDRAUDĄ AU- 
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
11 ties.C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

72 West Adams Street—RANdolph 1200, Local 2144

T»k pasaukite RANdolph , 
1200, Local 2144. klausda- 
mi apie PILNĄ šį elektrinį || 
šaldytuvų patarnavimą.

B

MAŽI 
RANKPINIGIAI

Paklauskite musų 
apie 24 mėnesių 
išmokėjimo planą.

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

iš stoties

Kasdien 
iki

Išgirsit 
muziką

nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

vėliausias žinias, 
i ir kitus (domius 
pranešimus.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted StNAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
REAL ESTATE 

Insurance and Loans 
Statau višokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash |mokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išmaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

■

Ui
pi
K

RaštlnS atdara kas vakaras 
iki 8 val7 Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

MARIJAMPOLĖ. — Jdu ku
ris laikas telefono centrinė yra 
nepakankama aptarnauti vi
sus marijampoliečius norinčius 
būti abonentais, ir todėl la
bai dažnai tenka laukti kelis 
mėnesius ir daugiau, kol cen
trinėj atsiranda laisvas nume
ris. šitai bus pašalinta jau ru
denį, kada telefono centrinė 
bus žymiai praplėsta. Be to, 
telefono kabelis jau šiemet 
Vytauto ir Kauno gatvėse bus 
nuimtas nuo stulpų ir pakas
tas po žeme, kas žymiai pa
keis šitų centrinių miesto gat
vių vaizdą. Kitose gatvėse te
lefono 
vėliau.

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

MADŲ

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

SpausdinamALYTUS — Liepos 5 d. 11 
vai. Miroslavo miestely iš vais
tinės kiemo daržinės kilo gai
sras ir esant sausrai ir vėjui, 
pradėjo plėstis. Kilo panika. 
Miroslaviškiai, neturėdami tin
kamos ugniagesių komandos, 
neįstengė, gaisro malšinti, todėl 
griebėsi tik turtą gelbėti. At
vykus Seirijų ugniagesių ko
mandai, prasidėjo gesinimas. 
Prisidėjus Alytaus miesto ir 
Ulonų pulko ugniagesių ko
mandoms, gaisras per 5 vai. 
pavyko likviduoti, bet vis dėl
to sudegė 10 gyvenamų namų 
ir 8 šiaip įvair. trobesiai, jų 
tarpe vaistinė, policijos nuova
dos raštinė, keturios krautu
vės, kailių dirbtuve ir apgadin
tas pašto namas. Nuostolių pa
daryta apie 100,000 litų. Žmo
nių aukų nebuvo. Sudegė dar
žinėj viena karvė. Apie 5 šei
mų neteko pastogės. Padegi
mo priežastis dar neišaiškinta.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

stulpai bus pašalinti

Vardas.

Adresas

Miestas

Valstija

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HL

dėsnį butą už 25—30 litų ir jį 
išsinuomuoja, o nuomą moka 
kiekviena šeima Atskirai.

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas 
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’* žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

šeimos viename 
bute

(Paskutiniu laiku butų krizė 
Marijampolėje nepaprastai aš
trėja, ir tatai labai junta dar
bininkų šeimos. To pasėkoj 
darbininkai priversti ieškoti 
kokios išeities ir jau išeitį su
randa: trys—'keturios šeimos, 
susiranda miešto pakraštyj di-'

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500



KAUJffiHOS, Clncago, Iii Antrad., rugpiučio 15, 1939

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
* in Canada 
outside of Chicago 

per year in Chicago 
copy.

Užsakymo kainai
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ..........
Savaitei .... ..... .....................
Mėnesiui ..............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

$5.00 per year
$5.00 per year
$8.00

3c per

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

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

ką daugiau gauna, už tai jisai i čia yra apdraustas nuo ligų ir turi kitas padoresnes sąlygas, o tuo pačiu metu kaimo darbininkas viso šito neturi. Tai kiekvienas apdairesnis darbininkas skuba mieste ieškoti darbo, I nes čią jisai dar turi viltį kaip ko išmokti ir tapti kvalifikuotu darbininku.Kaime bernui su visu išlaikymu į metus dabar mokama vį- moterims — r Lt.230, piemenįųi — Lt485. Kaime vied no darbininko išlaikymas kaštuoją Iki Lt.800, tai ir metinių darbinipkų tiek kaimo, tiek miesto atlyginimas maža kuo skiriasi.G v pramone turi žymiai didesnius uždarbius, o žemės ūkis tokių uždarbių neturi, tai suprantama, kad kaime ūkininkai darbininkus tik iš didelės bė- dps samdosi ir jiems tokius atlyginimus moka, nes kitos iš-' eities nėra.Yra apytikriai apskaičiuotą, kad kaime iš dirbančių visp skaičiaus darbininkų daugiau kaip 75% dirba kartu su uki- piųkais, kartu valgo, kartu miega ir visi jie visai vienodose sąlygose gyvena. O kai ūkininkas savo metinius pajamų ir išlan dų galus su galais susiveda, tai jam ne kas daugiau pasilieka, kaip ir jo sąpidytąip metiniam bernui IO veik vjsį ūkininkai iki 50 ha kaime dirba ir gyvena vienodose sąlygose su savo samdiniais, tai yra kartu su jais dirbą, kartu valgo ir žymi dalis jų kartų miega. Taigi, Lietuvos u- kipinkijos žymi dalis savo padėtimi mažą kuo išsiskiria iš bendro darbininkų gyvenimų, tik ūkininkai yra savo žemės ir savo darbo įrankių savininkai, o darbiųiųkai šito neturi, jų uždarbiai nėra tiek pastovus ir jų senatvės aprūpinimas nėra tiek tikras.Juk yra apskaičiuota, kad apytikriai; vienas dirbamos žemės ha duodą gryno pelno per trisdešimts l|tų, tai jei turėsime galvoje, kad tąsai ūkininkas lygią! su savo šeimos nariais dirba taip, kaip ir visi kiti jo samdiniai, tąį iš esmės jo ųždar? biai maža kuo skiriasi nuo jo saiųdiųių uždarbių!Jei toksai penkiasdešimties ha ūkininkas pajėk tų įsitaisyti motorizuotus darbo įrankius, savaime suprantama, kad jo materiale padėtis žymiai geresnė hutų jo samdinių.Bet visa bėda ta, kad tasai u- kininkas nėra tiek finansiniai pajėgus, kad jisai galėtų lengvai įsigyti motorizuotas mašinas, kurios tiek žmogaus, tiek arklio raumenis darbe pavaduotų.O jei turėsime galvoje mažažemius, ypač tuos, kurie turi žemės tik iki ha ir jų šeima su-r sideda bent iš penkių suaugusių žmonių, tai jo ipąterialė padėtis kur kas menkesnė už sanu domo darbininko padėtį.Šie mažažemiai vasaros metu palikę savo ūkyje tik vieną kitą savo šeimos narį eina pas stambesnius ūkininkus uždarbiauti.štai kaip kaime yra pasiskirstę darbo rąnkos:(Bus daugiau)

tai po 2,054 tonus, o 1938 metąis tiktai po 1,970 tonų. 
Vadinasi, per trejus metus darbo našumas šitoje svar
bioje Vokiėtijps pramonėj šakoje nupuolė apie 40%!

Šitą nepaprastą smukiįną naciąi aiškina įvairiomis 
priežastimis^ bet vyriausia priežastis, tur būt, bus ta, 
kad Vokietijoje blogėja darbo ir gyvenimo sąlygos, kai 
Hitleris vis labiau ir ląbiaįi mįlitarįzuoja kraštą.

Naciškos Vokietijos pąvyzdys patvirtina tą seniai 
patirtą tiesą, kad diktatūra yra netikęs dalykas ne tik- 

pJse^et.............................. $275! t-*’ kąįpp politiška tvarka,: bet ir ekonominiu atžvilgiu.
Trims mėnesiamsL5p šita tjesa pirmiausia buvo pastebėta Rusijoje, kur bpl- 

h.75 ševikiški diktatoriai suiminėjo šimtais ir baudė mirtirn 
Lietuvoje i? kitur užsieiiiąęse: dirbtuvių direktorius ir inžinierius, kąsyklų užveizįdąs 

$4 oJ ir geležiųkęlių viršininkus, ’ suversdami kaltę dėl pramo-’ 
\ 2.50 nėš nepasisekimų tariamiems “sabotažijikams” ir “sve

timų valstybių agentams”. Bet štai dabar pradeda ro^ 
------ dytis nelemti diktatūros vaisiąi jaįį ir ekonominiame 

Vokietijos gyvenime, nors piripiaųs Vokietija buvo 
Įgarsėjusi savo pramoniniais gabumais/ ’ 1

Nebus nuostabu, jeigu ir Hitleris ims gaudyti 
bųtažnikus”, kai pramonės smukimas nebus ilgesnį 
ką sulaikytas. Bet kolkas jisai kaltina dar ne tiek 
dujinius priešus”, kiek kitas valstybes, kurios susiauri

T

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

3c 
18c 
75c

Metams .............
Pusei metų .............. ........—.
Trims mėnesiams .................
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Sijos pašalpų ėmėjus
pašalpą, 

jeigu jie 
valstijoje

pa-

‘‘sa
laiPenki tūkstančiai bedarbių, gaunančių 

Chicagoje turės iš naujo paduoti aplikacijas, 
norės ir toliaus būti šelpiami. Visoje Illinois 
gavo pranešimus dėl aplikacijų atnaujinimo apie 195,0001 nusios vokiečių tautai “gyvenimo erdvę”.. Jisai tikisi ga- 
žmonių.

Koks yra šito šelpimo administracijos patvarkymo 
tikslas? Ji sako, kad jai svarbu turėti pilnus rekordus 
apie pašalpą imančius žmones: kiek jų grįžta į privati
nę pramonę, kuriose vietose yra daugiausia bedarbių, 
kokia jų materialinė padėtis, ir t. t. Bet kartu su tuo 
šelpimo administracija tikisi, kad mažiausia 10 nuošim
čių šelpiamųjų galės būt išbrąukti iš sąrašų. Klausimas, 
ar visi tie, kuriems norima sustabdyti pašalpą, galės be 
jų nebadaudami gyventi?

lėsiąs ją išplėsti ginklo jėga arba grąsinimais.

Lietuvoje darbininkų pritrūksta

dutipiąi 14-365, Lt.^85, pusberniui

Lietuvos gyventojų prieauglio problemą seniau, —r Pra
monės besivystymas. —- Ūkiuose pradeda pasireikšti 
darbininkų trukulųas. — Kojęl valstiečiai bėgą į 
miestus? — Miesto darbininkai yra geriau aprūpin
ti. — Kooperacijos ratelių reikšmė.

Apie Įvairius Dalykus

Kaip laosų tautos jau 
nikiai pasiperša mer

gaitėms

Žydai Lietuvoje, Euro, 
poje ir Pasaulyje

<

■. 1 r- . ■ ................

Kiek gauna kongresmanas (Musų specialaus korespondento Lietuvoje)------------------ Bar visai netaip seniai,
J. V. kongresas nutarė sumažinti išlaidas WPA pora metų atgal, Lietuvą ka- 

darbams, taip kad apie miliojias žmonių, dirbančių tuo- mav° bedarbė. Nors ir tuomet 
se darbuose, turės būt atleisti, šitą kongreso nutarimą Vasar?vs ^etu toį1 ^e^arbe veib 
kritikuoja ne tiktai bedarbiai, kuriuos jisai pąliečia pir- pa;je^sšutančių ^žmoni'j 

‘ miausia, bet ir daugelis visai nesuinteresuotu žmonių. Ljarbo neturėjo.
Sunkiausia yra suprasti, kaip galėjo taip žiauriai Tųomet buvo daug rąšyta) 

pasielgti su WPA darbininkais kongresmanai, kuomet Lietuva ateityje padės savo 
jie patys gauna labai gerą atlyginimą iš iždo. Metine prieauglį nes kasmet tasai prie- 
kongresmeno algą yra $10,000. Bet kongresas posč* aųglis sieks virš 25 tūkstančių 
džiauja tiktai dalį laiko. Už tą laiką kiekvienam kon- žmonių!
gresmanui išeina vidutiniškai po $325 per savaitę. Tąi Seniau,, veik lygiai toksai 
pusetmąi gera algA, 4r hę? ■ • fcdavo’svWOabar’jr tQ.

Bet alga tai dar ne viskąs. Kiekvienas kongręsma- jį emigraciją užsiraukė, nes no
nas gauna dar $6,500 per metus sekretoriams pasisam- ra kur emigruoti.
dyti. Sekretoriaus pareigas neretai eina kongreso žmo- Kai buvo geresni laikai, tai 
na, sūnūs arba kas nors kitas iš jo šeimos; tokiu budu daug kas išeidavo i Pietų Ame- 
tie pinigai palieka jo šeimoje. ri> ° vS.lia? ir čia ’»au^ ?mo'1 0 J J mų nepneme.

Toliaus, kongresmanui skiriama $125 per metus po- Bet štai apsisuko keli ipetai 
pierai. Jo laiškus, kurie liečia valdiškus reikalus, paštas Į įr jąu Lietuvoje trūkstą darbi- 
gabena dykai. Jeigu jisai pasako kalbą kongrese arba, ninku! Ypatingai šį darbininkų 
kad ir nepasako, bet jo kalba būna atspausdinta kon-Į trukumą a ... s. tą. a*pergyvena žemės ūkis! Kas gi ątsįtiko? Kur dingsta tąsai kasmetinis dvidešimties penkių tųkstančių prieauglis, kuy pasidėjo tie darbininkai, kurie dar vos keletas metų atgal hė dapr bo slankiojo; juo labiau, kąd jau šiuo metu net miestuose jaučiama kvalifikuotų darbininkų stoka?Žymią to prieauglio dalį praryja kylanti miestuose pramonė ir amatai, štai 1937 metaįs visose draudimo nuo ligų kasose buvo apdraustu darbininkų kartu su šeimomis 97 tūkstančiai, o jau pereitais metais tąsai skaičius pakilo iki 1Q8,347. Vadinasi, daugiau kaip dešįm- čįa tūkstančių iš kapto padidėjo. Šiais metais apskaičiuota, kąd tasai skaičius pernykštį praneša visa dvylika tūkstančių. Nuo ligų draudžiami tik pramonės, prekybos, amatų ir |<it|

gresiniame rekorde, tai paštas jos kopijas nemokamai 
pristatę kiękyjęnąm balsuotojui jo djstnkte,

Kongresmanas nieko nemoka už patarnavimą at
stovų buto barzdaskutykloje. Jisai gali už dykų gydy
tis, naudotis garažium savo’mašinai ir gauną pigesni 
maistą vienų arba kitų kongreso rūmų valgykloje. Kai 
kongresmanas keliauja į Wašhįngtonų arba iš Washing- 
tono namo, tai iš federalinio iždo jisai gauna po 20 cen
tų už kiekvieną mylią. /

Kai kongresmanas numiršta, Pėdė Sąmas jį palai
doja savo lėšomis ir įteikia $10,000 čekį, vienų metų al
gų, jo našlei.

Tokiu budu kongresmanai yra aprūpinti neblogai. 
Bet nelaimingiems žmonėms, kurie yra priversti dirbti 
už menką atlyginimą prie WPA darbų, jie net ir to at
lyginimo pavydi! Matyt, teisinga yra patarlę, kad “sch 
tus alkano nesuprąnta”.

Anglių gamybos smukimas Vokietijoje
W»"Įg

Vokietijos spaudą, kurį iki šiol kalbėjo tiktai apie 
Dancigo ir “lenkų koridoriaus” grąžinimą Vokietijai, 
jau dąbąr pradėjo reikalauti ir kitų Bepkijoš tęritorįjų, 
Ji įrędinęją, kad Vokietija turinti atsiimti iš lenkų ry
tinę Aukštąją Sileziją ir Olsos distriktą (kurį lenkai 
pernai,atplėšė nuę Čekoslovakijos), nes tose srityse yrą 
turtingi anglių klodai, O Vokietija turinti anglių nepa
kankamai. •

Šita progą nacių laikrąščjai iškęlę aikštėn tą f aktą, 
kad anglių gamyba Vokietijoje smunka. Įdomios kai 
kurios jų paduodamos skaitlinės.

Ruhro distrikto kasyklos 1J)37 m. pagamino 127,800,- 
000 tonų anglių, o 1988 m. •?
miliono tonų mažiau, tuo tarpu kai anglių reikalingu
mas Vokietijoje žymiai padidėjo.

Dar reikšmingiau yra tąį, kad Vokietijos anglių 
pramonėje smunka darbo našumas. Pačios nacių spau
dos daviniais, vienas angliakasys 1936 metais vidutiniš
kai pagamindavo po 3,190 tonų anglių, 1937 metais tik-

vos miesto darbo samdiniai — tarnautojai ir darbinįnkąi.Reiškia, daugiau kaip pusę metinio įmonių prieauglio su- doroja miestai, o kita dalis tenka intęnsyviškėjančiam žemės ūkiui.žemes ūkis lygiai kai ir pramonė metai į metus kyla ir vis daugiau ręikalauja samdomų darbo pajėgų.Be to kybantis žemės ūkis iki Šiol sijpniąų; rūpinosi darbų ma- šįnjzacija.^Ęankų darbo pajėga buvo tiek . jjigi ir tiek lengva buvo ją gauti, kad retai kas rūpinosi žemės ūkyje darbą motorizuoti.O šiuo metu kylanti pramonė ir amatai iŠ kaimų išgaudo apsukresnius,. gabesnius, paslankesnius darbininkus. Tai kaimas nepajėgia jų pas save suvilioti ir pasilikti, nes čia ir pragyvenimo sąlygos, jei ne tiek materialiai,, tai visomis kitomis savo apystovomis kur kas yra sunkesnės, tai apdairesni darbininkai bėgą į miestus, ir kaimas gyvai ir skaudžiai darbininkų stoką pergyvena.Žemės ūkyje samdomų darbininkų dirba žymiai daugiau, nėr gu miestuose. Jų yra viso 153,r 764, tąi veik visu trečdaliu daugiau.Kaime vidutiniai darbininkas į dieną su maistu gauna du litus penkiasdešimts centų; mo- teris Lt. 2.30, o miestuose dar-, bįninkąs padienis, nekyalifikųpi tas be maisto už aštuonių dar-: bo vąlapdų dieną vidutiniai gąui na Lt.5.60, moteris —- Lt.4.35; kvalifįkųp tiems gi darbinių-1 kams mokamą iki dešimties Iii tų, moterims iki devynių litų. Jei skaitysime, kad ir kaime prągyvenimas kaštuoja apie dų 'litų, tai iniestp dąrbininkas ne

127,300,000 ton., t. y. pusę

yrą tauta, gyvenanti Indokinijoje. Krašte, jie gyvena, nepąpras-
Tikro žydų tautybės gyventojų skaičiaus pasaulyje nėra oficialiai paskelbta ir nelejg- vai tat atsekama, juo labiau, kad kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui Sov. Rusijoje tikslios gyventojų statistikos tautybėmis, beveik visai nėra. Neseniai Vokietijoje išleistos Weltstatistik 1939 metų laidos duomenimis, dabar visame pasaulyje yra 17,015,000 žydų. Į šią statistiką įeina tie žydų tautybės gyventojai, kurie yra izraelitų tikybos ir lai-

Laosai prancūzų kuriame tai daug tigrų: tenai pavojingai keliauti net vieškeliais, kuriuos prancųzų valdžia yra pravedu- si kariniais tikslais. Italų tyrinėtojas Benedetis, kuris keliavo! po tą kraštą, pasakoja, jog net |automobiliu važiuodamas jis visą laiką ant kelių laikydavęs užtaisytą ir paruoštą šautuvą.Bet patys laosai tigrų naikinti nesiima; Jie yra pagonys ir mano tigrus permaldausią au-įkosi jų tikybinių papročių, komis, Kasmet birželio mėų. ruošiamos “vandens šventės”, kurių metu ant sielių upėje pririšamas riebus jautis ir paleidžiamas pavandeniui. Tenai lipęs labai sraunios ir verpetingos; vargšą jautį, be abejo, srovė sudaužo kur nors į uolas ir paskandina, o laosai tiki, kad | dabar tigrai jų taip nebepuls.Po to prasideda tolimesne šventės dalis, kurios visus metus nekantriai laukia kiekvienas jaunas vyras ir kiekviena j alina mergaitė, šitoji šventė vadinasi ^meilės teismas”.Jauni vyrai išsipuošę sustoja] į eilę; į eilę sustoja ir mergaitės. Sudunda (būgnai, pasigirsta muzikos garsai; ceremonija prasideda.Pirmasis eilėje stovįs jaunuolis prieina prie mergaitės, kurią jis buvo nusižiūrėjęs, ir dainuoja jai:—O dieviškasis tvarinys! Ta-

Pagal pasaulio kraštus, daugiausia žydų gyvena Europoje, būtent 10,270,000, 60.4% viso

i

tačiau Jungi, t būtent gyvena
1

arba pasaulio žydų. Šiaurės ir Pietų Amerikoje gyvena 5,100,000 žydų, daugiausia jų gyvena Amerikos Valstybėse, 4.5 milijonų. Azijoje939,000 ir Afrikoje 660,000 žy- <lų.Europoje daugiausia gyvena žydų Lenkijoje—3.3 milijonai. Iš jų Varšuvoje gyvena apie 350,000, tai beveik tiek pat, kiek Anglijoje iš viso. Varšuva, pagal žydų skaičių, yra antras miestas pasaulyje, pirma viela tenka New Yorkui su 2.5 m ii. žydų. Lodžės mieste gyvena per 200,000 žydų. Lodžės miestas pagal žydų gy-
o plaukai banguoti, kaip Me- kongo upės vilnys. Ar sutinki savo gyvenimą sujungti su manuoju? Aš turiu pakankamai pinigų, kad galėčiau tave iš tėvų atpirkti; turiu namus, turiu jaučių ir žemės. Mylėk mane, grožio karaliene!Tokiais arba panašiais žodžiais jaunikaitis pasiperša mergaitei. Bet jaunjkis jai gali ir nepatikti; tokiu atveju mergaitė irgi dainuodama atsako:—Tavo, bernužėli, per ilga nosis. Tavo ausys plačios, kaip išskėstos laivo burės, o akys kaip apuoko...šiuos žodžius iš savo išrinktosios lupų turi išklausyti nė ne- mirkteldamas. Gavęs iš vienos tokį arbūzą, jis eina prie kitos, nes jeigu tą dieną nesusiras sau sužadėtinės, tai turės laukti vėl visus metus ligi ateinančio “meilės teismo”, šitokios piršimos! ceremonijos trunka dvylika valandų. Po to įvysta sutuoktuvių iškilmės.Laosai labai daboja susituokusiųjų ištikimybės; jeigu kuris tą ištikimybę sulaužo, tai tokį pririša prie sielių ir paleidžia verpetingoje upėje pavandeniui. Tik paskutiniuoju metu prancūzams pasisekė šilą žiaurią bausmę panaikinti.Apsigyvenus kun. Dr. Gyliui greit auga baptistų skaičius. Jau dabar yra 30 naujų para- pijonų. —P. Kriukelis.

—t

ts A -11-1. 1 NAUJIENŲ-ACME TelephotoPąn Amerikos lėktuvas, kuris besileisdąmas užgavo kraną ir sudužo.įįįįjįįįiįįjjįįj^^

suves pirmas miestas Europoje-Sovietų Rusijoje gyvena 2.9 mil. žydų. Jie ten daugiausia gyvena pasiskirstę po visus! Sovietų Rusijos didesniuosius/ miestus. Tik Odesoje jų d a u/, ginusia apsigyvenę, būtent, S viso# 153,000 žydų,, arba 36% visų miesto gyventojų. Tokiu budu Odesa po Tclavivo miesto, kuris sudaro 99% žydų tautybės gyventojų, yra žydiškiausias miestas pasaulyje. Maskvoje gyvena 132,000 žydų ir kituose Sov. Rusijos miestuose po mažiiki.Kitose Europos kraštuose žydų tautybės gyventojų skaičius mažesnis. Dabar gyvena Rumunijoje dar daugiau kaip 1 mil. žydų, Vokietijoje 620, 000, iš jų apie 200,000 žydų tebegyvena buvusioje Austrijoje. Vengrijoje gyvena 450, 000 žydų, Čekoslovakijoje 385, 000, Lietuvoje 178,000, iš jų apie 3,000 gyveno buvusiame Klaipėdos krašte, Latvijoje 96, 000, Prancūzijoje 280,000, Pic- tųslavijoje 75,000 ir Italijoje 52,000.Pagal visos valstybės gyventojų skaičių daugiausia žydų gyvena Lenkijoje, butepV, ten jie sudaro apie 9.6% yisų gyventojų, Lietuvoje—7.36%, Rumunijoje — 5.41%, Vengrijoje — 5.01%, Latvijoje—4.89% Sov. Rusijoje — 2.22%, Vokietijoje — 0.83%. Mažiausias nuošimtis tenka Italijai — 0.68 ir Graikijai — 0.67%.Europoje ir šiaur. Amerikoje vienam gyventojų šimtui tenka 2 žydai, o Azijoje ir Afrikoje mažiau kaip po vieną. Iš Šiaur. Amerikoje gyvenančių 4.5 mil. žydų, apie du trečdalius gyvena trijuose didmiesčiuose: New Yorke 2.5 mil., Chicagoje — 350,000 ir Philądelphijoję—275,000. Šiaurės Amerikoje gyvena daugiau kaip ketvirtadalis viso# pasaulio žydų. Turtingiausi žydai gyvena Šiaurės Amerikon j e ir Anglijoje.
Senas kapinynas

X

RIO DE JANĘIRO, Braziliją.Toje katastrofoje žuvo 14 žmpųių,
V1DUKLE. — Pašušvio d v. rastas iki šiol dar nežinomas kapinynas. Iš radinių spėjama esant yil—IX amžiaus.
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Diena Iš Dienos

die-

Linksmos Vestuvės 
Alexandro ir Onos 
Petrauskų ,

Praeitų sekmadienį, 13tą
nų rugpiučio, įvyko malonios ir 
pavyzdingos vestuvės jaunikai
čio Aleksandro Petrausko su 
panele Ona Zavis.

Laukiant šių vestuvių buvo 
galima spręsti, kad jos duos 
daug smagumo ne tik jauna - 
vedžiams, jų tėveliams, gimi
nėms, bet ir jų draugams.

Kaip jaunasai, taip ir jau
noji, yra chicagiečiams plačiai 
žinomų tėvų jaunuoliai. Jauno
sios tėveliai, Vincentas ir Kas
tancija Žaviai yra pavyzdingi 
lietuviai ir plačiai žinomi ypač 
Bridgeporto kolionijoj. Jie iš
auklėjo sūnų ir dvi dukreles, 
ir davė jiems visiems gana

MADOS

4145

aukštą mokslą. O jaunavedžio 
tėvas gal būt visiems chicagie
čiams yra žinomas biznierius 
— tai krautuvininkas vyriškų 
rūbų. J. Petrauskas, savininkas 
Bridgeport Clothing Company.

Ši pavyzdinga porelė ėmė 
šjiubą šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, nuo Kun. Gasiuno. 
Bažnyčia buvo labai gražiai pa
puošta ir buvo gana dąug jau
navedžių giminių, draugų bei 
pažįstamų. Vėliaus vakare įvy
ko šauni vestuvių puota, Moose 
Svetainėj, prie 63-čios gatvės. 
Kaip vakarienė, taip ir pasi
linksminimas buvo labai jau
kus ir malonus. Vaišes buvo 
puikios.

Muzika šauni, ir kaip jauni
mas, taip ir senesni linksmino
si ir gėrėjosi visokiais įspūd
žiais gana vėlokai. Čia buvo 
išsireiškimų, kad jaunavedžiai, 
taip kaip ir jų tėveliai, yra ge
ri lietuvių patriotai ir, sako, 
kad su pilnu noru rems įvai
rias lietuvių įstaigas ir musų 
tautos reikalus. Tą jie parodė 
savo šeimininkavimo pradžioje. 
Ką tik pirko, ar tai namų reik
menis, aprėdalus ar auksinius 
dalykus, pirko vien tik iš lie
tuviškų įstaigų. Tai gražu ir 
labai malonu lietuviams turėti 
tokio nusistatymo jaunuolius.

Rodos, po trumpo “honey- 
moon”, jaunavedžiai skubės 
prie savo užsiėmimų. Aleksan
dras darbuosis prie savo tėve
lio Petrausko, kaipo pardavė
jas Bridgeport Clothing Com
pany, o jaunoji prižiūrės ir šei
mininkaus sa’vo gražiai papuoš
tuose kambariuose, kurie ran
dasi virš Petrausko rūbų krau
tuvės.

Gal būt neklysiu išreikšda
mas jaunavedžiams geriausius 
linkėjimus ir didžiausią padėką 
nuo visų svečių dalyvavusių 
vestuvių puotoje. Aš ir mano 
žmona nepamiršime gana ilgai 
šių malonių ir pavyzdingų ves
tuvių. Taigi, dar sykį linkime 
jums meilės, ilgiausių ir lai
mingiausių metų vedybiniam 
gyvenime. J. K.

NAUJIENOS, CJhicago, III

ACtyE-NAUJIENŲ Telephoto
LANGLEY FIELD, VA. — Devyni armijos lakūnai žuvo bombonešio ava

rijoje.

Šaltimiero Radio Va
landa Vėl Ruošia 
“Lietuvių Diena”
Įvyks Qaks> Darže Rugp. 27

na-

'V, W."
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Illinois Pašalpos 
Kliubas Prisidėjo 
Prie T. M. Draugijos

kliubus ir draugijas, kurios 
silpnai gyvuoja ir kurių ateitis 
yra neaiški ir kviečia jas prie 
Teisybės Mylėtojų Draugijos.

Vincas Kazlauskas.

Teisybes Mylėtojai dabar tyri 
675 nąrįųs, $21,000 ižde

BRIDGEPORT. — Viršmin?- 
ta draugija laike savo paprastų 
susirinkimų 13 dienų rugpiu
čio, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj/

Balčiūnas atidarė susirinkimų 
ir vedė draugijos reikalus aty- 
džiai ir formaliai. Susirinkime 
pasirodė, kad Illinois Pašalpos 
Klįubas, kuris nori prisidėti 
prie Teisybės Mylėtojų Draugi
jos. Kliubas buvo vienbalsiai 
priimtas su entuziazmu, nes 
nes teisybiečiai yra patenkinti, 
kad jie 
nariais, 
riąį
draugijos, kuri yra skaitlinga 
nariais ir stipri finansiškai. Tai 
dabar Teisybės Mylėtojų Drau
gija bene bus didžiausia ir stip
riausia draugija Bridgeporte, 
nes draugija turi 675 narius ir 
suvirš $21,000 kasoj.

Draugija šiuomi kreipiasi į

pakilo finansiškai ir 
o Illinois Kliubo na- 

kad jie prisidėjo prie

COOK COUNTY 
PASIŪLO

A. A. 4145. — Graži vasarinė suk
nelė. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48 ir 50.

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. 
r j ■' " 1 ■■">■■■■>■ n. ................... .

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, IH.

Čia įdeda 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..... .  .
Mieros per kratine

[šsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj).
John Wolf, 25, su Josephįne

Banovic, 25
Theodore Waitch, 23, su Alice

Anderson, 22
Joseph Gottfried, 24, su

stazią Andrijauskas, 21
Clarence Rack, 29, su

Falke, 28

Gavo
Perąkiras

Bernice Gavanus nuo 
Gavanus

Ana-

Alice

Peter

Pasikorė 43 Metų 
Chięagietis

.......~.......... ............... ................... .
(Vardas ir pavardė)

Peter Andręws, 43 metų chi- 
cagietis, 8707 Escanaba st., 
kelis kartys grųsino žmonai, 
kad pasikars. Kadangi tie' grą- 
sinimai dažnai buvo kartoja
mi, Mrs. Ąndrews jų nepaisė. 
Vakar Ąndrews pasikorė. 
Žmona rado jo kūnų pastogėj,

(Adresas)
........... .. ........... ...... -..... ..

(Miestas Ir valstija) Garsinkite “N-nose

Šaltimiero Radio Kliubo 
riai ės sy arčiai ruošiasi prie 
Metinio Išvažiavimo “LIETU
VIŲ DIENOS”, kuri šįmet 
įvyks gražiame “Oaks Darže”, 
UOth ir Archer Avepue. Pro* 
gramui rengiasi, rppetjcijas 
laiko didis skaičius muzikų, 
artistų, dainininkų ir šokėjų. 
Lietuviška visuomenė iš visur 
rengiasi dalyvauti šioje (liepo
je, rugp. 27, kuri įvyks didžiu
liam Oaks Darže.

Įvairus garsintojai stropiai 
planuoja kaip įdomiau, gra
žiau parodžius savo prekes at- 
silankusiems. Bus daug ko pa
mokinančio, nes matysite Roo- 
sevelt Furn. Kompanijos dar
bininkus dirbant įdviejų dalių 
parlor setą, Matysite kokią 
medžiagą vartoja ir t. t. Įdo
mu bus pamatyti kailinių su- 
vimą ir išgirsti išaiškinimus 
apie įvairias kailių rūšis, kaip 
galima išskirti gerą kailį nuo 
blogo ir t. t. Viena šaltkalvių 
įstaigą parodys šilumos siste
mų patogumus ir namų mo
dernizaciją su vėliausiais į- 
rengimais. Lietuviška Yankee 
Foods Products parodys kaip 
iškepa tuos gardžius ‘potato 
čiups”, Rus ir daugelis kitų 
įdomių demonstracijų. Bus do
vanų galybė, leidžiamų išlak 
mojimui ir nereikės bilietų 
pirkti—aplankysite jos prie 
kiekvienos parodos pavilįpno, 
ir su kiekvienu stiklu gėrimo.

Dalyvaus Lietuvos Benas, 
Daug Artistų

Girdėsite Lietuvos Beną iš-? 
pildant lietuvišką koncertą; 
šoksite salėje; šoksite laukę 
ant žolės. Matysite ir girdėsite 
visus šaltimiero Radio progra^ 
mų artistus. Užmiršite vargus, 
darbus, ir rūpesčius jei atsi? 
lankysite į šaltimiero Metinę 
“LJĘTUVIŲ DIENĄ”, Oaks 
Darže, prie H9-tos ir Archer 
Avė., paskutinį sekmadienį šio 
mėnesio, rugp. 27 d.

''Lietuvių Dienos" Lietuvos

dainuos radio
C.RANADIERIAI

Šiandien, antradienį, 
landą vakarę užsistatę
radio ant Stoties WGES, tu
rėsite smagią ir įdomią kon
certinę valandėlę. Peoples pro
gramo išpildyme dalyvaus har* 
moningas gabių dainininkų 
“Granadicrlų Trio”, kurio iš* 
pildys "eilę naujų ir rinktinų 
dainelių. Taipgi bus žuvėjam 
čios muzikos, įdomių patarimų 
apie sveikatą, apie moterų 
grožį, bus pranešimų iš visuo
meniško judėjimo ir apie lie? 
tuvių prekybines įstaigas. Ypa
tingai bus įdomių žinių iš šių 
programų laidoję, Peoples Fur- 
nitture Krautuvęs, apie didį 
rugpiučio mėnesio išpardavi
mą kame kiekvienam yra pro-? 
gos pasipirkti namų reikmenis 
su dideliu pinigų sutaupymu. 
Nepamirškite pasiklausyti.

:')i‘—Rep. xxx

dalyvauti šio antradienio va
karo, rugpiučio 15 d., vicšam'e 
radio programe. Įsidėmėkite 
laikų, ir vietų. Pradžia lygiai 
8-tą vai. vakare Syrena Gafe 
salėje—4270 S. Archer Avė.

—Kvieslys

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CĄGA ILGAI MINIS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garąntuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

7 va*
savo

IŠPARDAVIMAS
Nudriko senoji krautuvė yra perdirbama i di
desnę ir remontuojama. Taigi prekės turi bū
ti išparduotos dėl vietos stokos

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1348 VVest «3rd Street 

prie Loomis

NEW CITY FURNITURE 
MART PROGRAMAS

Daugumas Chicagos ir toli
mųjų apylinkių lietuviai jau 
seniai klausosi reguliarių New 
City Furniturė Mart krautuvės 
antradienio vakaro programų.

Kaip jau visi žinote, šie pro
gramai dabar transliuojami 
tiesiog iš Syrena Cafe salės— 
4270 S. Archer Avė. Kas dar 
nėra matęs kaip radio progra
mas leidžiamas, būtinai atsi
lankykite, nęs, tikietai duoda
mi visiems klausytojams vel
tui. Nuvykite į N. C. F. M. 
krautuvę ir paprašykite tikie- 
tų—gąusite kiek tik norėsite. 
Jęi Tamstoms nepatogu ten 
gauti tikietus, tai nuvažiavę į 
Syrena Cąfe salę sakykite, kad 
atvažiavote j<ra4ip programą. 
Gausite tikietus, Nepraleiskite 
progos išgirsti ir pamatyti vi
sus mėgiamiausius radio ar
tistus, komikus ir dainininkus, j

Nepamirškite, kad Tamsta 
ir Tamstos draugai kviečiami

pečiai—

M3;-’
O;

1040 metų Radios iškrautos ant 
parodos — RCA Victor, Philco, 

Į Zenith; dabar perkant, duodama 
didelė nuolaida ant seno radijo.

KAINOS TOKIOS:
Panešamą radijo nereikalaujanti 
niekur prijungti ..............  $Q 0g
PHILCO ir BCĄ. Victors radijo su 
rekordais, gražus kabinetas

už ................... M9.50
I 6 pėdų didelis Befrigeratorius su 

pilna garantija už ....  $79 00

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

Perkant naujų, 
gražų Parlor setų, 
užvalkalai duoda
mi DYKAI.

Kainos Parlor
Setų sumažintos 

iki $39.00— 
pigiau negu kai
nuoja perdirbimas

Jos. F. BuM, k
FURNITURE H0USE

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

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

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

įfĮįpjj

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

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

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

Indiana ..........................

$7.50

$6.95

$7.05
$8.20

$7.75

$6.75 
ir kitokias anglis pristatom

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
JOHN OKSAS

4405 So. Fairfield Avenue

Lietuvis Plumbcris
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGF 
also BEER COILS in TAVERNS 

įrengia stokerius

JOHN YERKES
2422 W. 69th' St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkite "N-nose”

PETERI PE N

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už

GYDYMAS LIGONINfiJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15-00 
reumatizmas $0,00 
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA Sj.OO 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLĄS PARK HOSPITAL 
1900 S o Kedzle Avė., Chicago 

Tel Lavndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD K
FOTOGRAFAS Uk

Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Rollywood 
šviesomis. Da r hą s 
garaptuotaą.

420 W. 68rd St 
TeL ENG. 6883*5841



NAUJIENOS,' Chieago, III. Antrad., rugpiučio 15, 1939

r. . (^ilcado Hthuarilan' 
chicagos lie-tūviu draugija

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Andrius A. Grai
čunas

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chieago ..................................................... 38
Adomas Markūnas, Chieago ........................................ .. 34
John Petkus, Aurora, III................................................. 27
Juozas Ascilla, Chieago ................................................. 24
Benedict Vaitekūnas, Chieago ...................................... 24
V. B. Ambrose, Chieago .................................................  15
Stanley J. Petrauskas, Rockford, BĮ................................  14
Petras Galskis, Chieago ...............................................  14
K. Yokubka, Cicero, III...................................-............... 11
Frank Bulavv, Chieago ........................ ............................. 8
Joseph Laurinas, Aurora, III........................................... 8
S. Yurchis, Chieago ......................................................... 7
Petras Lapenis, Chieago ................................................. 6
Jonas Thomas, Chieago .....................  5
E. Norgailienė, Chieago .................................................... 3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III........................................... 3
Ramusis Mikšys, Chieago ...................................... ........ 3
Marijona Ašcilla, Cicero ................................................. 3
Mike Senko, Chieago ........  2
Miss Josephine Miller, Evanston, III. .............................. 2
Frank Klikna, Chieago ..................................................... 2
Thomas Šalkauskas, Chieago .......................................... 2
S. Mockus, Racine, Wis. ....................................  1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis......................................... 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind......................................... I
J. Cinikas, Cicero ....................   1
Juozas Albauskas, Chieago Heigts, EI.............................. 1
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.............................
Bruno Arlauskas, Chieago .............................................
Joseph Augaitis, Cicero .....................................................
Jonas Kaulinas, Chieago ...................................................
Constantin čepulevieius, Chieago ....................................
Anton Marshall, Maywood, III...........................................
Pavieniai nariai įrašė ..................................................... 89
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

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

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

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

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

KONTESTO E1G A
Išanalizavus kontestantų vei

klą pasirodo, kad iki šiam lai
kui šiame Jubiliejiniame Kon- 
teste jau yra įrašyta 358 nau
ji nariai. Chicagiečiai kontes
tantai įrašė 196 narius; Chi- 
cagos pavieniai nariai įraše ir 
per ofisą įsirašė 89 nariai, o 73 
nariai liko prirašyti kontestan
tų iš kitų miestų. Kitų miestų 
kontestantai gavime narių pa
sidalinę sekamai: Aurora, III., 
iki šiam laikui stovi pirmoje 
vietoje ir du kontestantai, bū
tent, Jobu Petkus ir Joseph 
Laurinas įrašė 35 narius. Ci- 
ceros kontestantai, būtent, K. 
Yokubka, Marijona Ascilla ir 
J. Cinikas įrašė 15 narių; Rock
ford, III., Stanley J. Petraus
kas 14 narių; DeKalb, III., Va
lerija S. Zelnis 3 narius; Evan
ston, III., panelė Josephine 
Miller 2 narius ir Racine, Wis., 
Kenosha, Wis., Gary, Ind., ir 
Clr'cago Heigbts po vieną narį. 
Kaip pasirodo iš kitų miestų 
kontestantų darbuotės, tai kon
testantai veikliausi yra Auro
roj, Ciccroj ir Rockforde.

Tarp Chicagos kontestantų 
mes turime kelioliką gana 
veiklių kontestantų, kurie veik 
kiekvieną savaitę gauna vieną 
ar daugiau naujų narių. Tarp 
šių veikliųjų yra sekami kon

testantai: Juozas Žukas (prieš 
išvažiuodamas į Lietuvą jis 
pusėtinai smarkiai darbavosi 
ir buvo pirmutinis kontestan- 
tas, kurio ir dabar nėra pra
lenkęs nei vienas kontestant- 
ns); Adomas Markūnas, Juo
zas Ascilla, dėdė B. Vaitekū
nas, V. B. Ambrose, Petras 
Galskis, S. Yurchis, P. Lapenis, 
Jonus Thomas ir kiti.

šiuo laiku mes turime 27 
veiklius . kontestantus, ir ka
dangi musų yra tikslas gauti 
šiame Jubiliejiniame Kon tes
te daugiau negu 1,000 naujų 
narių, tai iki užbaigos kontes
to kiekvienam kontestantui iš
puola įrašyti apie po 20 nau
jų narių. Ką gerbiami kontes
tantai manote? Laiko dar liko 
gana daug ir jeigu iki. šio lai
ko gavome netoli 400 narių, 
tai iki užbaigos kontesto gau
ti 600 narių, aš manau, vi
siems kontestantams -smarkiau 
pasidarbavus nebus taip sun
ku. Taigi, aš visus gerbiamus 
kontestantus prašyčiau įsidė
mėti, jog kiekvienain kontes
tantui dar reikia gauti apie po 
20 naujų narių, kad mes galė
tume atsiekti savo užbriežtą 

i tikslą, būtent, gauti per 1,000 
narių šiame Jubiliejiniame 
Konteste. ’ —A. A.

NAUJI NARIAI
Naujienų skaityto-

Kon. John Thomas įrašei
Andrius A. GraiČiunas

Kon. Joe Ascilla įrašė*.
•Povilas Balkis

Kon. B. Vaitekūnas įrašė
Mary Banis

Chicagos Lietuvių Draugijai 
jau priklauso didokas būrys 
įvairių profesionalų, ir jų skai
čius nuolat didėja. Štai ir man 
pasitaikė proga įrašyti pasi
žymėjusį artistą,, būtent, An
drių A. Graičuną (Andrevv 
Gray), kuris yra plačiai žino
mo Dr. A. L. Graičuno sūnūs.

Andrius A. Graičunas gimė 
1901 metais Chicagoje, kur jis 
augo ir kur jįs pradėjo moks
lus eiti. Vėliau jis mokėsi Illi
nois universitete, kurį baigė 
ir gavo mokslo bakalauro laip
snį. Turėdamas didelį patrau
kimą menui, jis vėliau per 
penkerius metus studijavo ir 
dirbo toje srityje.

šiandien Andrius A. Grai
čunas kaipo artistas yra pla
čiai žinomas Amerikoje. Jis 
yra nupiešęs daug tikrai ver
tingų paveikslų, kurie yra su
dėti meno institutuose ir mu
ziejuose bei nupirkti šiaip pri
vatinių asmenų. Jis pasižymi 
kaipo portretistas ir yra nu
piešęs daugelio pasižymėjusių 
žmonių paveikslus.

Parodos, kurios yra rengia
mos įvairiuose miestuose, ga
na dažnai galimaužtikti >p. 
Graičuno kurinių. Vienas stam
besnių ir labai žinomų jo ku
rinių yra Rochesteryje, N. Y. 
Tai sienos paveikslas “The 
Greater Rochester” teatre. Tas 
paveikslas yra šešiolikos pėdų
pločio ir keturiasdešimt pėdų

Harvey, III.
Sėkmingas Harvey Lietuvių 

'l

Kultūros Draugijos Piknikas

Harvey Lietuvių Kultūros 
Draugijos piknikas įvyko rug
piučio 6 d. T. C. Stodd farmo- 
je, 154 St. ir Kedzie Avė.

Bendrai imant, pikniką ga
lima laikyti sėkmingu. Tiesa, 
draugija turi nemažą skaičių 
narių,, kurie toli gražu nevisi 
tesusirinko. Tačiau tie nariai, 
kurie į pikniką atvyko, tai pa
sirodė tikri draugijos rėmėjai.

Kaipo rengimo komisijos na
rys aš visos draugijos vardu 
tariu širdingą ačįu visiems 
tiems nariams, kurie atvyko 
į pikniką ir prisidėjo prie jo 
pasisekimo. Dėka jų draugi
jai, rodosi, liks pelno $25.00 
su viršum. Tokiu budu mes 
turėsime ižde pinigų ir nerei
kės iš narių specialių duoklių 
rinkti kai kurioms einamoms 
išlaidoms padengti.

Tačiau susirinkimas turės 
spręsti klausimą tų narių, ku
rie neremia ir nesilanko į 
draugijos parengimus. Jei pa
rengimų nelanko, tai gal jie 
kitokiu budu prisidės prie iž
do ugdymo,

—A. L. Skirmantas 
Rengimo' k. narys

Bendrai kalbant, Andrius A. 
Graičunas yra labai draugiš
kas ir energingas žmogus. De
presijos laikais, kada mažiau 
begaudavo užsakymų, jis Dow- 
ners Grove miestelyje pats pa
sistatė rezidencinį namą ir 
studio. Visą darbą atliko pats. 
Aplinkui namą yra dviejų ak
rų miškas. Tokiu budu vieta 
visais atžvilgiais yra labai pa
traukli. i

Savo gražioje rezidencijoje 
Andrius A. Graičunas gyvena 
su savo jauna žmona Aldona. 
Jo žmona yra kilusi iš Collins- 
ville, III., ir yra duktė žinomo 
veikėjo J. Thomaso.

šia proga bus pravartu pri
minti, kad tiek pats Graičunas, 
tiek jo žmona gražiai lietu
viškai kalba ir labai pavyz
dingai gyvena. —J. T.

DAKTARO FORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

Pi M PLĖS

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE 
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto, spuoguoto ir suteršto veido, 
štai yra tikra PAGELBA pajėgiai 
švelninąs skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt GREIT gydyt. Štai, kodėl—. 
Zem® turi 10 iš labiausiai vei
kiančių vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus. Netepąs, 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c. $1. Tikrai rimtam 
atvejui gal reiks daugiau $1.25. 
EXTRA pajėgus. Visos vaistinėse.žemo

F O R S K t N I R R,l TAT I O N S

IS LIETUVOS
Klaipėdos lietuvių dva
rai pradeda pereiti į vo

kiečių rankas.
KLAIPĖDA^— Medikų dva

ras (Plikių apylinkėje) perėjo 
i vokiečio rankas. Jo savinin
kas Pašys gavo 209,000 sidab
ro litų, kuriuos išsivežė auto

mobiliu į Lietuvą. Be to, pir
kėjas turėjo sumokėti baudą 
sumoje 60,000 markių už su
tarties nesilaikymą.

Kiškėnų dvaro savininkė 
Baranauskienė taip pat parda
vė dvarą už 120 tukst. litų. Pi
nigai buvo išmokėti sidabro 
litais ir leista išvežti iš Vokie
tijos.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas ,iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

* Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30tli Street, New York, N. Y.

ŠTAI JUMS PROGA
“Na’no’i Gadynė”—Vienas Doleris Metams

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį i rankas 
paimt.

“Keleivį** žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti

Žmonių mulkintojus ir apga- 
v’kus jisai lupa be jokio pasi- 
iraMėjimo.

({<• to. jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
< viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

— SAVAITRAŠTIS — 

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas” 
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendroves direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.(t

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI GADYNĖ
2->0 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

T

AND-CHEESE
SEADY IN 9 MINUTES

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE
TIRED 

STRAINED* EYES
• Don’t suffer Irom bum- 
ing, smarting eyes. 
Murinę brings you 
quick, amazinį, reilief. 
Murine’s six extra in- 
gredients completely 
wash away eye irrita- 
fibn-make your eyes feel
clean,fresh,alive! Ūse Murinę twicedaily.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

She’s prettij as 
v a pieture, * 

būt ....
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
It can ruin any girl’s popularity . . . her 
elosest friendsnips.

The insidious thing about halitosis is 
that anyone might nave it and never 
r e ai iže tne fact. Friends know, of course 
. . . only too well. Būt, unfortunately, it 
is such a delicate subject they won’t tell.

Don’t gamble with your sočiai oppor- 
tunities ... your happiness. It is so simple 
to guard against this offensive condition. 
Just gargle with pleasant tasting Lister- 
ine Antiseptic. Fermentation, a major 
cause of mouth odors is ąuiekly checįed 
and the mouth bdors are overcome.

Get the Listerine, Antiseptic habit. Ūse t 
it . . . momiifg and night, and before all 
important engagemėnts. Lambert Phar- 
macal Company, St. Louia, Mo.

LISTERINE
tor HALITOSIS

• A (BAD BREATH)

•Eyc atrain due todu«t,drivinc, glare, doae work, 
rnovie., reading, l«te houra. Murinę will not cor> 
rect eye deficiencies. For treatmentof organiceye 
disordera, see a competent profesuonal at once.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuve^ 
BebtImi SkelNasi NauJieMM^

r/



A

Antrad., rugpjūčio 15, 1939 NAUJIENOJ, Ql»wgo,Ill.
“N-nų” Jubiliejinio 
Pikniko Dovanų 
Laimėtojai

I, Joe Įlųchness, 10559 So. 
La Sąlle st.,—pirmą dovaną— 
bedroopi setas.

2. Mathildą Ardzeęk, 2125 
\Y. 24th st.—“lounge* kėdę* ,

3. F. Nipriįutf, 4451 S. Ęąb 
sted ąt. — Zenifh Ęacjio.

4. Olga Saudbęrg, 6116 Car- 
penter St.,—Midget radio.

5. A. Survila, 4830 W. 15th 
St., Cicero—MPull-Up” kėdę,

6. John Molis, 10212 Sacra- 
mento—sewing cabinet.

7. —K. Sitavičius, 2706 West 
43rd st.—Ladies Utility Case.

8. Danie\ Mezlai&kis, 6402 
S. Richmond st.,—silver setas.

9. Mrs. A. Popeli, 4756 So. 
Western avė.—graphical lamp

10. Mrs. I* J. Ridikas, 3354 
So. Halsted st.—Coffe maker.

II. Mr. and Mrs. Adomaytis, 
939 W. 33rd st.,—Electric fan.

12. Mrs. Skirdules, 1500 So. 
48th st., Cicero—Electric clock

13. Aldona Užlupąs, 1347 S. 
48th et., Cicero—laikrodėlis.

14. Geo. Sendzek, 929 
35th place—sofa-pillow.

15. Dolores Glinskis, 
W. 45th st.—floor lamp.

16. Helen Ambrose,
Lowe avė.—Dresser lamps.

17. Geo. Chernauskas, 1900 
So. Union avė.,—“sea” lamp.

18. Peter Tamaszaitis, 10740 
Indianą ave^—casserole.

19. J. Mačiulis, 906 Prcscott 
ąt., Waukegan—eoektail table.

20. Mrs. J. Daniušis, 10636 S. 
Edbroakc avė., — Smoking 
stand.

21. Joseph Sandargas, 
W. 24 st., Cicero—‘sea”

22. Mrs. J. Pocius, 926 
36th st

24. Ąnton Mačiulis, 3337 W.
62nd st.—lamp.

25. Jobu Sidauga, 2006 
Broacįway, Indiąpa Harbor — 
aląrm clock.

26. Marlha Vendel, 7018 So.
Rockwell st. — wrist vvateh.

37 Maroin MelluMi, 39 So.
19th ąve., Maywood—roaster.

28. Felix Sociękąs, 646 No, 
Clark st„ — Bed lamp.

29. Valerija Pavįlloniepč,
7U7 So5 BockvyelĮ st. — prna- 
nięntcd lamp.

30. Anne Goode, 135 and 
Archer, Lemont—hąssock.

31. Joe Lauchiskis, 411 So, 
Central Park — coffee' maker,

32. Jos. Tivalles, 3320 W.
JOlth st.—veidrodis.

33. Adele Rakauskai, 1358
Ę, 61st st

, 34, Mgrtin Punis, 6140 Dpr- 
ęhęster ąvę,,—tąble lamp,

35. Anna Kampik, 640 So.
River st., Aurora-table Jamp. | I* CARLInTnEVME~ 'viela,

2) Nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo kur “City of San Francjsco”
9 d. plačiai inforinuotį savo| traukinys nušoko nuo bėgių 

|r susimušė.

Bukime Pasiruošę 
Lietuvių Dienai

Wcst

2425

3122

4844 
lamp 
Wcst

cher

,—End table.
Mrs. Stankus, 7053 Ar- 

e., — pagalvė.

JUOZAPAS CHAPAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

rugpiučio 14 d., 4:52 vai. vak. 
1939 m-, sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje: Šiaulių aps
krity, Joniškės pąrap., Skil- 
vonių kaime.

Paliko dideliame nuliųdime 
mylimą moterį Marijoną, po 
tėvais Albauskaitę, dukterį 
Heleną, sūnų Ędwąrdą ir 
daug kitų giminių, o Lietuvo
je seserį Eleną ir jos šeimy
ną.

Priklausė prie šv. Antano 
iš Padvos dr-stės. Kūnas pa
šarvotas randasi J. Liulevi- 
čiaus koplyčioj, 4348 So. Ųa- 
lifomia Avė. Gyveno 4403 S. 
Ąlbany Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį. rugpiučio 1J d.„ 1:30 v. 
fjopiet. Iš koplyčios bus nu- 
ydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kupinės.

Visi ą. a. Juozapo Chapo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti Įan0 paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame,
Moterią, DąkU, Sūnūs ir kw 

tos gimines.
Laid. Dir. j. Lįulevičius, 

^Tel. Lafayette 3572.

URBA
GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5SM .

— ■ ■ ■. .‘-.I " 1 ..n ■■■■■—■■■■■■■■'y ■ r -t

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietaips, Lą i d o- 
tuvėms, Papuoši-

1 t f 1 iiiA, Siuąčįam Gėles 
LOVEIKIS®«i

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Eagrabams, 
3316 So. Halstęd Street 

TeL YARDS 73<8

magazinę rack.

New Yorko Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienos Komi
tetas, rūpindamasis Lietuvių 
Dienos, įvyksiančios šių mer 
tų rugsėjo 10 d., užtikrintu 
pasisekimu ir giliai tikėdamas, 
kad tinkamas jos įvykdymas 
aukštai pakels lietuvių išeivi* 
jos vardą visoje Amerikoje, 
nuoširdžiai kviečią ir prašų 
visas amerikiečių lietuvių 'ko
lonijas būti pasiruošusias at
likti šiuos patarimus;

1) Visos ekskursijas, vyks
tančios traukiniais, autobu
sais ir garlaiviais, apsirupina 
tautinių spalvų papuošalais; 
traukiniai, garlaiviai, autobu
sai ir automobiliai papuoštini 

’| atitinkamo dydžio lietuviško-

Wm. B. Sebastian 
Legiono Komandai 
tu Antriems Metams

_J AL'—-.!■"■-% J1— 'ir I^WI - Į- M....... .

f SUSIRINKIMAI CLASSIFIED ADS.
V j'T—w»Mwi»iiau m "»-'« 1-U‘j i r i i i- , . ; ■—

šįvakar Neffo svetainėje 
įvyks Pirmyn choro repetici
jos. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Penktadienį, rugpiučio 18 d., 
repeticijos nebus,

—^Valdyba.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

VYRAS PAGEIDAUJA DARBO 
ukėje kaipo visokio darbo vyras 
arba porteris. Nusimano karpente- 
rystės, plumbingo ir visą ūkės 
darbą. K. D. 10455 So. Michigan 
Avenue.

*J HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

D.ariaus-Gireno Postas Usirinr ' 
ko Valdybą 1940 Metams
Amerikos Legiono Postai 

renka valdybas kas metąi lie* 
pas mėnesį, tad ir Dariąus-Gi* 
rėno Postas 271 pereitame lie* 
pos mėnesio susirinkime rin-i 
ko Posto viršininkus sekan
tiems metams.

Dąbartmis komaųdantas, 
Wm. B. Sebastian, viepbalsiaį 
liko išrinktas tarnauti antrus 
metus- Joseph Bachus, iš Oak 
Ląyvn, veiklus posto paryš ir 
jaunuolių skyriaus pirminiu-, 
įkas, liko pakeltas iš Junior į 
Senioir vice*komandantus. An* 
thopy Kasper buvo paskirtas 
Junior vice-komandantu, Wm, 
J, Kareiva, biznierius nuo 
Town of Lake, kuris jau per 
kelis metus užima labai svar-?

. bią vietą Poste, sąžiningai ir 
* energingai eina iždininko par

eigas, ir vėl didžiumos narių 
reikalavimu buvo priverstas 
pasilikti toje vietoje dar vie- 

Iniems metams. Adam Nawyok 
į Sergeant-ąt-Arms.

į Visą kitą valdybą paskiria ar* 
Buvo Pittshurghiežių, Detroi- Pats komandai

liečiu ir Viena Pittstonietė ‘«s’ ncs Le«10U0 f
' statymai taip nurodo.

Turbūt dar nei vienas “Nau- Sebastian Veiklus Įvairiose 
jienų” parengimas, išėmus pe- Organizacijose'
reitą Jubiliejinį Koncertą ne- Kolnandantas Sebastian. jaų 
susiląuke tiek uzm^scio hetų- darbojasi jvai,

;vių, kiek sekmadienio- Jubilie-K kaip pašalpingsJe> laip ir 
jinis p;. ni as.j kultūrinėse organizacijose. Bu-

Į Ir kokių tolimų svečių fame damas pilnas energijos, man. 
dagumo ir nenuilstančio, darb-r 

i Užtikom pittsburghiečių, de- štumo, visuomenes tarpe užsi- 
troitięčių, brooklyniečių, south- tarnauja daug kredito ir dide* 
bpndiečių, rockfordiečių ir dau- lės pagarbos. Komandantas 
gybę kitų “svetimšalių” chicą- Sebastian niekuomet nėra nu* 

visų|giečių tarpe. . vargęs, niekuomet jam nėra
visų, peš ne pervėlu ir laiko trukumo vi- 

, ir UŽ tai sur dalyvauti ir dirbti prakil*

36. Krank Norkus, 738 So.
Jackson st., Waukegąn, — 
smoker.

37. John Charnes, 738 W. 511 vietos amerikiečių spaudą. I 1
st.—smoker. 3) Įšvyksiančias ekskursijas ?=

38. Joe Gabris, 1640 N, Lca- fotografuoti, pasikviečiant a-
vitt st.—paršiukas. merikiečių spaudos atstovus.

39. Oną Samųels, 4656 Jack- Visas nuotraukas, ame*
son Blyd., suris. rikiečjų spaudos aprašymus,

40. krances Drųktenis, 6332 prane$jmwSj jeį gąlįma, pp 5
S. Kedwale ąvę., foot stool, | cgzcir|piiorius atsiųsti Komite

tui (16 Wes| 75th Street, New 
York City), kurs po Lietuvių 
Dienos paruoš atitinkamą san
trauką, o pirm to galės paro
dyti didžiosios spaudos atsto
vams.

5) Ekskursijų vadai prašo
mi pasirūpinti, kad viešbučiai, 
kur bus apsistoję lietuviai 
stambesnėmis grupėmis, iškel-

v, J | tikslui butų galima panaudoti | 
ku*

gar-

Nominavo Dr. A. L. 
Graičuną į Laisva
manių Pirmininkus

Senąja valdybą ląįsvamaniąi 
nepasitenkinę

nes Kultūros Draugijos 1 kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimą 
8 d. rugpiučio. šis šusirinki- 
ipąs skyrėsi nuo kitų* tuo, kad 
buvo nuaminuojama centro 
valdyba.

Pagal L. L. E. K. D. j 
centro valdyba renkama tiki 
dviejų metų terminui. Valdybą ‘ 
nuomipuoja kuopos, o gąluti- 
nąi išrenka Laisvamanių sei
mas.

Šįmet kaip lik ir įvyks lais- , 
vąmanių suvažiavimas, kur ir 
bus išrinkta Laisvamąnių Ad
ministracija.
“Disciplinuoti Partijos Varmz”

Pirmą kuopa jau seniai ren
gėsi prie tų nominacijų. Ben
drai, laisvamaniai su senąja 
administracija daugumoj yra 
nusivylę, nes kuone visa val
dybą susideda iš disciplinuotų 
komunistų partijos narių. O 
Žinome ką disciplina reiškia. 
Reiškia suvaržymą, taip kad 
disciplinuotas narys, jei jis 
kur veikia už partijos ribų, 
visais atžvilgiais turi būti at
sargus, kad veikdamas kitur, 
nepakryptų iš partijos vėžių. 
Kitaip jam gręsia išspirimas 
iš partijos ir darbo netekimas.

Todėl 1 kuopa, tą supras
dama, pasirinko į ęentro pirmi
ninką gąl būt (tinkamiausią 
asmenį, kuris politika beveik 
vįsai neužsiima, Tai Daktarą 
Grąičpną, ir nuominąvo vien
balsiai į L, L. E. K. D. Centro 
pirmininkus,

J kitus urėdus pirma kuopa 
pąsirinko laisvamanius, nevien 
iš Chicagos, bet ir iš kitur, 
kąip tai iš Detrpit, Mich., ir iš 
Cleveland, Ohio. Stepukas]

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘N A (J.TTENOSE”

Daug Svečių iš
Tolimų Kolonijų 
“Naujienų” Piknike I

* 1 • I

DLK. VYTAUTO DRAUGIJOS 
BRIDGEPORTE mėnesinis susirin
kimas įvyks antradienį, rugpiučio 
15 d., 7:30 vai. ;vakare Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 
Sq. Halsted St. Susirinkimas yra 
sdąrbųs, todėl kiekvienas draugas 
privalo būtinai dalyvauti, nes turi
me svarbių reikalų apsvarstyti, 
taipgi kurie nariai esate pasilikę 
su mokestimis, būtinai pasirūpinki
te apsimokėti. —*P. K. sekt.

REIKALINGA PATYRUSI MO
TERIS skirstyti maišytus skudu
rus. Nuolatinis darbas. 1429 South 
Jefferson St., CANAL 4668.

REIKALINGA PATYRUSI MO
TERIS skirstyti maišytus sukudu- 
rus. Nuolatinis darbas. 1429 South 
Jefferson St. CANAL 4768.

Adv. N. Valasina 
Vytauto Didžiojo 
Leg. Komandantas

RELF VVANTEp—MALĖ 
Par^įiMnąų Reilūa

REIKALINGA VIENO AR dvie
jų gabių patyrusių vyrų dirbti ge
ležies atlaikų jarde.

WARSHAWSKY & CO. 
1900 So. State St.

FUKMSHED ROOMS—TO RENT 
GyvenimuiKambariai

IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

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

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

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

A. J. VIZNI3
Telephone Susąuęhanna 7—8533

Postas Pasekmingai Darbuojas] 
si Gary, Indianoj

GARY, IND. — Amerikos 
Lęgijono, Vytauto Didžiojo 
postas 289, išsirinko valdybą 
1939 1940 metams įš sekau-Į 
Čių legijonierių:

N. Valąsįna, komandantas; 
J. Butkuš .pirmas vice-koman-l 
dantas; J. Yuraitis, antras vice* 
komandantas; J. A. Greikis, 
ądjutantas; A. Einikis, finanJ 
oficicrius; J. Terlcckjs, service 
officer; J. Radis, chaplain; A. 
Sakaitis, historian; V. Dauno
ra, sergeant-at-arms; J. J. Le- 
hąrauskąs, athletįc officer; J. 
Klimaitis, child welfare offi
cer; K. Rimkus, Americaniza- 
tion officer; J. A. Benkinąs,Į 
ipęmbership chairman; J. še- 
pųl<as, poppy chairman; J. 
įvąmbaris, graves rcgislration 
chairman.

Rūgs. 23 Rengia Pramogą
Neseniai postas turėjo savo 

metinį pikniką vietos lietuvių 
parapijos darže, piknikas gę- 
raį pasisekė. Dabar yra ruo
šiama posto pramoga, kuri 
įvyks rugsėjo 23 d., Amerikos 
Lietuvių (Politinio ir Pašalpi- 
nio klubo patalpose, 1605 Ma- 
dison Stt.

A. Einikis yra paskirtas 
stot delegatu į Amerikos 
gi jono Indianą valstybės 
partmento konvenciją,
įvyks Bloomington, Indiana. 
Iš nįotorų skyriaus į minėtą

Į konvenciją yra paskirta dele
gatė M. Radienė.

čįa reikia pažymėti, kad 
Vytauto Didžiojo postas, Ame-

: rikos Lęgijono, yra gana <larb-| ReStaUVailte 
’ šti organizacija šio miesto lie- 
’ tuvių tarpe ir yra 
‘ visai šiai lietuvių kolonijai, 

Adv. N.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

savo atsivežtas vėliavas, 
rias turės prie traukinių, 
laivių ar autobusų,

6) Lietuvių Diena yra
amerikiečių reikalas. JoS( pasi-l Nesuminėšim visų, peš ne|Pervėlu ir laiko trukumo vi- 

įstatus, | sekimas žymiai priklausys ir VįSus teko pažinti, ir vž tai sw dalyvauti ir dirbti prakil-
na tik nuo to’ surinkta lė- atsiprašom, 21 mus- >4f‘ naudingus, 'Tautui ir
na šų. Mųšų prašymas; kuo grei- Buvo kelCtolimi svečiai, iš visuomenei, darbus. Todėl ir

čiatisiąi siųsti Komitetui su- Lietuvos tarp jų p. Antanas Dariaus-Girėno \ Posto nariai
rinktus už L. D. ženklelius pi- Gricevičius, '‘Putos” saldainių vienbalsiai reikalavo, kad Wm.
nigus, nelaukiant, kol jie visi fąbriko savidihkąš iš Šiaulių. Sebastian pasiliktų komandan-,
bus išplatinti. Tuojau siųskite sabiniai, pardavinėjami pik- tu dar vienus metus.
surinktas svirnas, o jieparduo- Likę, buvo jo fabriko garny* Pradinę ir aukštesnę mokyk- 
tus ženklelius turėdami dar kos iaS jjSąj Jankė ir baigė Chica-
progos paskleiskite: jei nebūtų RittsbUrgho buvo atvyku- goj, ėmė elektros inžinerijos 
vilties visus pasiimtus ženkle-L į p ę Količienė įr dar vienas kursus, ir yra Ęlectrioal uni- 
lius išplatinti, prašome juos |ar> sve^iai, su kuriais • peJ jos narys, Lacal 134. Jis per 
grąžinti. _ Leko susitikti, dešimts metų suvirš sekmin-

7) Lietuvių Dienos Globėjų jg Detroito buvo visa kom- gai veda Justine; Electric Shop,
ii* Rėmėjų skaičius tiek iš panjja; p. Kčmešienė, pp. Rrighton Parke, prie Archer 
draugijų, tiek iŠ atskirų asmez* Schų^z jr kelj artimi drau- Avenue, "yra veiklus narys ir 
nų dar per mažas. Lietuvių direktorius Lietuvos Vaizbos
Dienos Globėjo vardas ir di- Iš -Rittstono, Pennsylvanijus, Buto, narys National Assurance 
plomas suteikiamas tiems as, bųvo atYykusi Gvaizdienė, gi- Society, Imperial Council, 
meninis, kurie paaukoja bent chicagiečių biznierių Chicago Electrical Craftsmen,
po 10 dol. ir toms draugijoms, Ząlagėnų, 7132 S. Racine Chapter No. 1, ir Brighton Pk. 
kurios paaukoja bent po 25 tlvo„lin ’ - ---- “ ‘
dol.

8) Lietuvių Dienai atžymė
ti bus išleistas atitinkamas 
spausdįnys—programa, kurio
je, be įvairios naudingos lie
tuviams ir amerikiečiams me
džiagos, bus atspausdinti var
dai asmenų, draugijų bei įstai
gų paskyrusių po 5, 10, 25 dok 
ir daugiau, Programos turinys 
jau redaguojamas; programos 
spausdinio busimi rėmėjai (at
skiri asmenys, draugijos, pro- 
fcsijonąlai, prekybininkai, a- 
matininkai) prašomi paskubė
tu su savo atitinkamu įnašu; 
tai padaryti prašome iki rug
piučio 20 d.

9) Iš visur, kur tik organi
zuotai ruošiamasi Lietuvių 
Dienai, laukiame žinių, kad 
galėtumo geriad painformuoti 
Pasaulinės Parodos vadovybę 
ir kiltąs įstaigas, kurios ga* 
lės tiksliau patarnauti lietuvių 
reikalams ryšium su įvyksian
čia Lietuvių Diena. ,

10) Ypatingai kreipiamės' | 
jaunuomenę, dalyvausiančių 
Lietuvių Dienos programoje, 
Kviečiame ją pasirodyti draus* 
minga, giliai pareigingą ir lie
tuviškai ištverminga. Nuo jau
nuomenes entuziazmo ir tvar* 
kingumo daug kas priklausys.

Visiem darbuotoj am^Komi- 
tetas nuoširdžiai dėkoja, lau-

PARDAVIMUI GERAS BIZNIS. 
Priežastis—nesveikata. 4 blokai va
karuos nuo Manheim Road prie 
Lake gatvės, Melrose Park, Jll.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 3 
flatų namu—50 pėdų priešakiu 
gerai‘ išdirbtų biznių. 5000 South 
’yvesterri Avenue.

RE AL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

pa-

de- 
kuri

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
cottage — parduosime ir forniušius 
—Geras bargenas. Priežastį parda
vimo patirsite vietoje. 6954 South 
Rockwell St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pąrdąvimui

PARDAVIMUI 70 AKRŲ ŪKIS 
Vaįparaiso, Ind. Bargenas pinigais, 
masinos, stakas, didelė barnė, karš
tas ir šaltas bėgantis vanduo na
muose. šaukti nuo 7:00 iki 9:00 Y* 
popiet. Republic 3940.

Healthy Food

naudinga Nauja Gaspadine
Lodge No. 854, A. F. & A. M.

Taigi, suprantama, kad kom.
Piknikan taipgi užsuko drg. I Sebastian yra gana patyręs or- 

S. Strazdas, “Naujos Gadynės” gan^acijų veikėjus, todėl ir 
administratorius, neseniai atvy* būdamas vadas legionierių, 
kęs Chičagon iš Broaklyn, Dariaus-Girėno Posto 271, pą- 
N’ Y. ■ ’į .. darė didelį progresą. Jo sw

Ištikimas n&ijienietis C. K. maurmu ir rupestingumu, su 
Braze, kaip ir visuomet, iš Ke- pritarimu buvusio Comman- 
noshos, Wis.> >. atviliojo ‘‘Nau« der, B. B, Pietkieyicz, ir kitų 
jienų” piknikan visą būrį ke^ sumaningų ir gabių vyrų, yrą 
noshiečįų, šį Jęąrtą ir Kacįnę statoma didžiulė Amerikos 
Kenoshai nenusileido. Jie at-. Legiono Dariaus-Girėno at
siuntė visą būrį svečių, p. Dolę- minties svetainė.
šienę, Yocius ir keletu kitų. fad> bravo jums, komandam 
Wąųkeganą atstovavo pp, MiL t0. už sumaningus ir prakil- 
chell-Mačiulis, Jennie Laurai, uius darbus, p mes, legionie-’ 
Malelo ir jų draugai, einame šimtų procentų

Iš Rockfordo buvo pp. Pet- darbą su jumis!
rauskas, Bątučiąi ir būrys ki-J rr^Frank Krasauskai 
tų rockfordiečių. Iš South f x
Bend, Indiana, atvyko geras Verslininkai Ir 
naujienietis Dr. A. Einorius ir ifiimUfjg
p. Einoriene. I ”

Kur čia visus išvokuosi. Pla- Pittsburghe 
ti yra ‘‘Naujienų-’ šeimyna, ji 
siekią toli už Chicagos ribų.

Valasina VisiemsBRIDGEPORT.
gerai žinoma • valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos Adačkus. 
tyrusi virėja 
pavaišins su 

ir | kais valgiais.
Kas atsilankys, tas nesigaį-

Kaiiąynas.
(Skelb.)

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

Paskutinė Joniškie 
čių Gegužinė

Visi kaimynai kviečiami 
atsilankyti

Joniškiečių Labdarybės
Kultūros Kliubąs rengia pasku
tinį šių metų rudeninį pikniką | lės, 
sekmadienį, rugpiučio 27 d., p. 
J. Spaičio darže, prie O’Henry 
Pąrk, Willow Springs, III. Pra
džią 11 vai. ryto. Bus šauni 
jaunojo Balako orkestrą šo
kiams, skanios užkandos ir gė
rimėliai. Įžangą veltui.. Rengi
mo komisija stropiai ruošiasi 
atsilankiusius svečius nuošir
džiai priimti ir maloniai pavai
šinti,

Tąd išdrįstu visus joniškie
čius ir sava kaimynus, kaip 
tai; žagąrięčius, gruzdiečius, 
meškiutiečius, pašymtiniečius, 
krukiečiųs ir skaisgirięčius už
prašyti savo atsilankymu pa
puošti musų joniškiečių pasku
tinę gegužinę.

Dėdė B. Vaitekūnas.

Balys Shaikus, vaistininkas, at
vykęs Amerikon su Versliniu-

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, bl?* 
nįo progų ir t t.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis jr t t,, nelaukite, 
kad kitąs pąvilios jūsų ge
rąjį kostumerĮ, bet gąrsfakb 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dįępą Nau
jienų 7-me puslapyje ‘’Class- 
įfied” skyrių, kur siūloma daug 
jvairių gerų bąrgeąų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa- 
tąrnavimu pašaukdami ąrbaatt 
veždąmį:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1Y39 S. HALSTED STREET 
Chlcago, III.

) *•

M

svečiavosi pąs savo brolius,
pai paviešėję vyks toliau į rjr- kų ekskursija. Jisai Chicagoj 
tųą . svečiavosi pąs savo -

šeštadienį Chicago apleido p. drg. Laverą ir R. Saikus.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKSJIMAI8

BARSKIS FURNITURE MUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE* STNCE 19H 

11748-50 West 47th St Phone Tarfa 5009

"S'; ?. ' t '■ ,

fcįą talitnesnėš ir w
dingų patnriinų-

JONAS BUDRYS 
Gcnerąlinis Konsulas 
Komiteto Garbės Prezįdi,uU)i 

‘v‘ vardu r'
JUOZAS B. LAUČKA 
Komiteto; Pienininkas

/ Vykstą | Rytus
Pereitos savaites pabaigoj 

Ghioagą 'apleido Lietuvos Vers- 
liniuku ekskursijos nariai: pp. 
Valeutukoujs, Kaškęlis ir Dr, 
Briedis, Su Milda Auto Sales 
savininku,, p. K. Kuraičiu jie 
išvyko Pittsburghan, Ten trum-
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MILŽINIŠKA MINIA PUBLIKOS “NAUJIE
NŲ” JUBILIEJINIAM PIKNIKE

Tai Buvo Gyva, Linksma ir Graži Pramoga
Tai jau ir po “Naujienų” ru

deninio Jubiliejinio Pikniko. 
Tai buvo paskutinis “Naujie
nų” parengimas po atviru dan
gumi šiais, 25 ių metų sukak
tuvių, metais.

Tai buvo gražus, linksmas ii 
nepaprastai pasekmingas “Nau
jienų” piknikas. Sunset darže, 
kur parengimas įvyko, buvo di
džiulės minios žmonių. Niekas 
jų neskaitė, bet kiekvienas jau
tė, kad jų buvo tūkstančiais. 
Darže matei galvų jurą, o au
tomobilių buvo tiek, kad nebe
užteko vietos jiems sustatyti 
ir vėlesni svečiai nustatė jais 
kelis bliokus Archer avenue 
priekelių.

Čia muzika groja šokiams, 
čia didelė kompanija, sutrair 
kusi daiktan kelis stalus links
minasi; čia būrys jaunuoliai 
bėgioja, žaidžia pievoj; čia gru • 
pė lošia saldainiais, čia šimtai 
žmonių apsupę abu barus ir 
sušilę bartenderiai jiems vos 
spėja patarnauti. “Alus šiltas”, 
kai kurie bara bartenderius, 
bet kurgi jis bus šiltas, kad 
pilstytojai nespėja stiklus pil-» 
ti, leisdami geltonąjį skystimą 
kaip vandenį net iš dvylikos 
kranų.

šiltas ar šaltas tas alus — 
skirtumo nedaro, visi žmonės 
smagus, juokauja, spųstyj link
smai grumdosi, stumdosi, ii 
džiaugiasi, kad jų dienraščio 
“Naujienos” tiek daug publi
kos sutraukė, ir tai jau beveik 
rudenyj, kada piknikai žmo
nėms būna pabodę ir netaip 
jau labai norisi į juos važiuo
ti.

Diena pasitaikė labai graži. 
Rami, putė mažas, švelnus vė
jelis, saulė šildė tik tiek, kiek 
reikėjo ir nekepino žmonėms 
viršugalvių, nemirkdė juos pa
kaite.

Vienu žodžiu, visi turėjom 
gerus ir smagius laikus.

Padainavo Jaunų Lietuvių 
Choras, o kai jisai pabaigė ir 
pasirodė, kad dainų dar neuž
teko, tai ėmė dainuoti publi
ka, ir tos dainos tęsėsi per vi
są popietį ir vakarą. Kai nu
vargę bartenderiai pradėjo ruo
šti barus ir kitus pikniko “de
partamentus” uždarymui, dai
nos darže dar tebeskambėjo. 
O tai buvo jau po devintos, 
beveik dešimta vakare.

40 Laimingųjų.
žmonės pradėjo važiuoti dar

žan gana anksti. Apie 2-trą 
jau sujudimo buvo daug. Visi 
nekantriai laukė dovanų dali
nimo. Žiūrinėjo žmonės, studi
javo laimėjimui skirtas .gery
bes estradoj, ir kalbėjo, ak, tai 
butų gerai, kad man pasitai
kytų tas radio ar tas bedrum- 
setas ar tas fotelis. Nieko sau, 
gerai atrodo!

Pagaliau ta dovanų dalinimo 
valanda atėjo, ir kas buvo lai
mingieji — patirsite kitoj vie
toj, peržiūrėję dovanų laimėto
jų sąrašą. Jų yra 40, tiek lai
mėtojų, kiek buvo dovanų. Pa
sirodo, kad chicagiečiai buvo 
laimingiausi, ir nusinešė dau
gumą prizų, bet laimingas bu
vo ir Cicero. Pasitaikė laimin
gų žmonių ir iš Waukegano. 
Lemont ir Auroros. Pirmą do 
vaną gavo roselandiečiai, pp. J. I 
Buchness, nuo 10559 S. LaSalle 
Street, o antrą — Mathilda Ar- 
dzeck, nuo 2125 West 24th 
Street, westsidietė.

Beje, kaimynams norim pra 
nešti, kad paršą nusinešė north- 
sidietis Joe Gabris, nuo 1640
N. Leavitt Street, o didelis Kū- 
baičio aukautas suris teko p.
O. Samuels Samulevičienei, nuo 
4656 Jackson Boulevard, gar- 
fieldparkietei. Turbut bus vai
šės.

Dovanų traukimą prižiūrėjo 
pp. Nora Gugienė ir Antanas 
Žymontas, “Naujienų”' direkto-

riai. Geromis jų talkininkėmis 
buvo dvi jaunutes ir gražios 
mergaitės, kurios trauke bilie-i 
tus iš didelės dėžės. Viena jų 
buvo p-lė Niprikaitė, o antroji 
taipgi labai graži panelė.

Mums neteko nieko laimėti, 
bet negrįžom namo tuščiomis. 
Parsivežėm namo iš pikniko 
daug naujų ir daugybę atnau
jintų senų pažinčių, ir pluoštą 
gražių atsiminimų. R.

Pradėjo “Gemblerių 
Karaliaus” Veiklos 
Tyrinėjimą

William R. Skidmore
Federalė grand džiurė va

kar pradėjo tyrinėti piniginius 
reikalus garsaus chicagiečio 
Williain R. Skidmore, kuris 
neva darąs pragyvenimą iš 
senų geležų sandėlio, adresu 
2840 South Kedzie avenue.

Federalės valdžios proku
ratūra tvirtina, kad Skidmore 
yra Chicagos “gemblerių” ka
ralius ir iš pinigų lošimo įs
taigų turi didelį pelną. Jisai 
tas įstaigas ne valdąs, bet esąs 
jų agentas, kuris palaiko tai
kius ryšius su valdžia.

Skidmore turi puikų dvarą 
prie McHenry, III., ir ten pat 
turi septynis pavyzdingus 
ukius, kurie užima apie 2,000 
akrų plotą. Valdžia sako, kad 
iŠ įplaukų, kurias Skidmore 
turi senų geležų bizny, jisai 
jokiu budu nebūtų galėjęs tiek 
praturtėti. ' , •

Tyrinėjimo išvakarėse fe
deralės valdžios maršalas pa
siuntė atstovus išdalinti 35-is 
“subpoenas” — pašauki mus 
teisman, bet 5 gemblerių pini
gų lošimo įstaigų savininkai, 
kurie' buvo šaukiamųjų sąra
še, nujautė, kad jie bus taip 
pašauktų, ir pasislėpė. Vakar 
liudijo William Johnson, ku
ris esąs Skidmore talkininkas 
ir valdo daug pinigų lošimo 
biznių.

Vargonininkas 
Mirė Begrodamas 
Pamaldoms

South Side Trinity Episko
patų bažnyčioj, 125 East 26th 
Street, laike pamaldų pasimirė 
50 metų vargonininkas Nath- 
aniel Mitchell. Jisai turėjo 
širdies ligą.

• NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CARLIN, NEV. — “City of San Frmcisio” traukinio katastrofos aukos.

Naujienų-Acme Telephoto
SOUTH DENVER, COLO. — Dviejų pasažierių traukinių susidūrime liko užmuštas konduktorius ir 35 pasa- 

žierai lengviau ar sunkiau sužeisti.

Pikietuoja Pašalpos 
Stotis
Reikalauja Daugiau Pašalpos.

Illinois Workers Alliance 
nariai vakar pradėjo pikietuo* 
ti stotis, kurios dalina pašalpą 
bedarbiams. Jie reikalauja su
šaukti specialę legislaluros se
siją ir paskirti daugiau pini
gų šelpimo reikalams.

šeštadienį organizacija su- tis,

NAUJIEM Ų-ACME Telephoto
CARLIN, NEV. — “City of San Francisco” traukinys, kuris vaikšto tarp Chi

cagos ir San Francisco ir kainavo apie $2,000,000, nušoko nuo bėgių ir apsi
daužė. Toip katasfrnfnip žuvo nėr 20 žmoni n. o 60 liko sužeisti.

rengs bedarbių maršą per vi- 
durmiestį, ir tikisi, kad joje 
dalyvaus apie 10,000 žmonių;
' ' ‘ . f J.' ; ■ .1

Užmušė Brighton 
Parko Laikraščių 
Pardavėją

• ~~.. .... 7.

Per daug metų Herman 
Lesmeister, 63 metų chicagie- 

pardaviiiėjo laikraščius

prie Archer avenue ir Sacra- 
mento kampo. Vakar jau ne
be pardavinėjo. -

Jisai žuvo po ratais automo
bilio, prie kurio vairo buvo 31 
metų Aloysius Pucilowski, nuo 
5201 N. Long avenue. Nelai
mė įvyko netoli Lesmeisterio 
kampo. Velionis gyveno adre
su 2900 W. 38th Street.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

RUOŠIASI SVEIKIAUSIŲ VAIKUČIŲ RIN
KIMUI IR KITIEMS DIDESNIEMS 

DARBAMS
Iš Lietuvių Moterų Kultūros KI. Susirinkimo
Musų pirmininkei keliems 

mėnesiams išvažiavus į Lie
tuvą, jos pareigas prisiėjo at
likti laikinai išrinktai musų 
kliubo pirmininkei, draugei 
O. Garšinskienei. Ji tuojaus 
atsikreipus į netaip jau skait
lingą būrelį kulturiečių, ati
darė susirinkimą ir paprašė 
išsirinkti tvarkos vedėją. Veik 
vienbalsiai sutikta, kad draugė 
Šimbalienė butų šio musų su
sirinkimo tvarkos vedėja.

Šis musų susirinkimas, kuris 
įvyko rugpiučio 9 d., buvo ga
na gyvas, o protarpiais net ir 
perdaug parodė įsisiūbavimo. 
Ypač daug kalbų ir kalbelių 
kilo kuomet knygų peržiūrėji
mo komisija išdavė savo ra
portą. Pats raportas nebuvo 
gerai prirengtas. Toks šlubuo
jantis raportas, žinoma, sukė
lė nemažai bereikalingo įsi- 
karčiavimo. Nežinia kaip tas 
viskas butų pasibaigę, jeigu 
musų veiklesnės draugės nebū
tų mokėjusios susirinkimo ei
gą pasukti į ramesnę pusę ir 
tą visą klausimą pavesti vėl 
tai pačiai komisijai, kad ji 
prirengtų pilną raštišką rapor
tą.

Sveikatos Konkursas
Kitų tautų tarpe jau seniai 

yra įsigyvenęs paprotis turėti 
“sveikiausių vaikučių” kontes- 
tą. Šituo klausimu ir kulturie
tės susidomėjo. Jos nori, kad 
toks paprotis ir tarpe lietuvių 
pradėtų įsigyventi. Kad tas 
pakeltas, “sveikiausių vaiku
čių išrinkimo kontestas”, nepa
siliktų muilo burbulu, tai kul
turietės tuojaus išrinko komi
siją, kuri išdirbs tam reikalui 
planą' ir bandys patį klausimą 
gyvehiman įkūnyti.

Jau seniai yra išrinkta ko
misija rinkimui drabužių ir 
kitokių sušelpimo reikmenų. 
Tik nežinia dėl kokios prie
žasties ši komisija dar nepa
rodė jokio aktyviškumo. Butų 
labai patartina, kad ji rim
čiau pradėtų šituo svarbiu 
klausimu susidomėti. Vasaros 
sezonas jau slenka prie pabai
gos, o šaltesniam orui atėjus, 
atsiras daug musų tautiečių, 
kuriems bus būtinai reikalin
ga drabužių bei avalinės. Tai
gi, draugės, neatidėlioję grieb
kitės darbo ir parodykite lie
tuviškai visuomenei, kad jus 
tikrai rūpinatės sušelpimu tų 
vientaučių, kuriems pašalpa 
būtinai yra reikalinga.

Turiu pasakyti, kad musų 
kulturietės, nors jau kelis į- 
vairius parengimus turėjo, bet 
iš finansinio atžvilgio jie ne
buvo pačiam kliubui pelningi. 
O kliubo iždas su kiekviena 
diena darosi tuštesnis ir tuš- 
tesnis. Pati musų iždininkė 
jau nesykį tarė: “Draugės, ne
pamirškime, kad kasoj jau 
mažai pinigų liko—susilaiky
kime su bereikalingu dolerių 
blaškymu!” Jau ir kitos rim
tesnės draugės pradėjo ieškoti 
būdų kaip nors iš šios finan
sinės krizės išsikasus. Išriši
mui šio finansinio klausimo, 
visos numato tik vieną išeitį— 
rengti didelį parengimą žiemai 
atėjus.

Choras Lavinasi
/Prie tokio parengimo prisi- 

ruošdamas, Moterų Kultūros 
Choras su kiekviena pamoka 
mokinasi naujų liaudies dai
nelių. Tos jų dainelės, kaip 
teko per radio girdėti, tikrai 
yra žavinčios ir jautrios. Be 
to, musų darbščios moterys 
yra nusitariusios veikaliuką 
išsimokinti ir parodyti plačiai 
visuomenei, kad nevien tik ar
tistės gali lošti, bet ir papra
stos moterys.
Rankdarbių Paroda Pasiseki

Kaip pastebėjau įvykusioj

lietuvių moterų rankdarbių pa
rodoj, musų kulturietės tikrai 
užsitarnavo didelio pagyrimo, 
šioj parodoj jos nevien su sa
vo rankdarbiais pasižymėjo, 
bet ir darbštumu. Jos ir prie 
durų tikietus pardavinėjo, ir 
prie gėrimo, na, ir patį progra
mą išpildė. Tai labai pagirti
na, kulturietės, kad mes pasi- 
rodėme šimtą nuošimčių.

Butų patartina, kad orui at
vėsus, mes labiau susidomė
tume parlamentinėmis taisyk
lėmis. Pereitas musų susirin
kimas parodė, kad mes dar la
bai mažai susipažnę su susi
rinkimų tvarka.wlr dėl tvar
kos nežinojimo mes net kelios 
vienu sykiu pradėjome plepėti 
ir karščiuotis. Jeigu būtume 
su parlamentinėmis taisyklė
mis susipažinę, tai tokiems ne
tikslumams musų susirinki
muose nesirastų vietos.

—J. Rasvnor

VAKAR 
ČfflČAGOJ

• Women’s Christian Tem- 
perance Union — Chicagos 
blaivininkių organizacija sek
madienį surengė pikniką prie 
Janesville, IVz.s*., kur vienu lai
ku gyveno Frances Willard, 
garsi blaivininkių vadovė. Mu
ziką piknikui parūpino gar- 
siakalis. Gal tyčia o gal ne, 
garsiakalbio operatorius už
dėjo plokštelę dabartiniu lai
ku populiarės polkos—ir mo
teriškės jį vos nenulinčiavo. 
Plokštelė bltvo “Beer barrel 
polka.’’ t '

• Policija ieško 33 metų gy
dytojo Dr. Isadore Mallin, nuo 
1412 So. Drake Street. Jisai 
pražuvo iš namų pereitą penk
tadienį.

• 28 metų piktadaris už
puolė Household Finance Co. 
įstaigą, adresu 6856 So. Halm- 
ted Street ir pasivogė $171. 
Raštinėj buvo 20 darbininkų, 
bet niekas nedrįso pasipriešin
ti. Piktadaris susidėjo pinigus 
į popierinį maišą ir išėjo.

• Nežinomi piktadariai pa
šovė 45 metų gydytoją, Dr. 
Edward I. Sloan, nuo 5615 
Virginia Street. Jisai sėdėjo 
savo namų verandoj.

O Brighton Parko policija 
suėmė 33 metų brightonpar- 
kietį W alte r Mozerka ir ap
kaltino jį moteriškėm apiplė
šimu. Apiplėštoji esanti Mrs. 
Lillian Borchardt, nuo 4211 S. 
Rockivell Street. Jisai buk iš
traukęs iš jos rankų ridikiulį, 
kuriaj e ji turėjo $340.

O Piktadariai naktį iš sek
madienio į pirmadienį užpuo
lė Metropolitan Delivcries ga
ražą, adresu 1037 W. Adams. 
Jie grobio daug nepelnė, bet 
labai skaudžiai sumušė 28 me
tų sargą, Peter Yulgadis, nuo 
2877 Archer avė. Yugladis gu
li apskričio ligoninėje.

• Nežinomi piktadariai su 
plytgaliais sudaužė tąngus 
Sivarts Brothers aukso krau
tuvės, adresu 156 N. State si., 
ir pasivogė kelias dešimts do
lerių vertės brangenybių.

Traukinys Užmušė 
Jauną Chicagietį

Prie 70th ir Kimbark gat
vių kampo Illinois centrai 
priemiesčių traukinys užmušė 
23 metų chicagietį, gyvenantį 
adresu Charles O. Wesiman, 
nuo 7236 University avenue.




