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JEI KOMPANIJA NESUTIKS DERĖTIS, 
STREIKAS BUS PASKELBTAS PIRM 

DARBO DIENOS
Armour Co. vedėjai vyks Į Washingtoną 

konferencijai su darbo sekretore
WASHINGTON, D. C., rugp. 

16. — Armour kompanijos dar
bininkų streikas arti. Streikas 
gal būt paskelbtas pirm Darbo 
Dienos, jeigu kompanija atsi
sakys derėtis dėl sutarties su 
darbininkų unija — Packing- 
house Workers Organizing 
Committee.

Tokj pareiškimą padarė uni
jos delegacija pasikalbėjime su 
Darbo Departamento sekretore, 
p-le Perkins. Delegacija prašė 
darbo sekretorę paveikti Ar-

pranešta, kada manoma strei
kas paskelbti. Pranešta, kad 
jis bus paskelbtas prieš Darbo 
Dieną — jeigu kompanijos ne
kreips dėmesio į darbininkų 
reikalavimus.

Po pasikalbėjimo su darbo 
sekretore Van Bittner spaudos 
atstovams pasakė: Dvejus me
tus mes prašėme konferencijų 
su Armour kompanija. Ji mu
sų prašymo nepaisė. Dabar mes 
prašome valdžios tarpininkavi
mo. Jeigu valdžia nėra pakan-

SOUTH BEND, IND. —- Cenzo biuro nauji inspektoriai ir surašynėtojai pri
ima priesaiką.

VOKIEČIAI NUŠOVĖ LENKĄ KAREIVI 
DANCIGO PASIENY

DANCIGAS, rugp. 16. — 
Oficialus pranešimas trečiadie
nį paskelbė, kad Dancigo pa
sienio sargyba nušovė lenką 
<areivį. Vokiečiai aiškina įvy
kį taip:

Lenkas kareivis įėjęs į Dan
cigo teritoriją. Dancigo sargy

ba paliepė jam sustoti. Karei
vis pasukęs savo šautuvą į sar
gybinius. Keturi šūviai palei
sta. Lenkas iššovęs vieną kli
ką.

Bet lenkas tapo pašautas į 
nugarą.

NORI GAUTI DANCIGĄ IKI 2 RUGSĖJO
BERLYNAS, Vokietija, rug

pjūčio 16. — Pranešama, kad 
Hitleris nori gauti Dancigą iki 
rugsėjo 2 dienos, kai įvyks na
cių partijos suvažiavimas Nu- 
remberge. Esą, kai Dancigas 
taps sugrąžintas Vokietijai, tai 
tuomet Hitleris, pabaigęs teri

torijos ekspansiją, imsis tvar
kyti šalies vidaus reikalus. Mė
ginsiąs sugrąžinti Vokietijai 
“normalų gyvenimą”.

Vokietijos gyventojuose ma* 
tyti įtempimas. Laukiama svar
bių įvykių, Dancigo grąžini
mo.

mour kompanijos vedėjus, kad 
r jie sutiktų derėtis. Jei kompa

nija nepaklausys sekretorės, 
delegacija prašė prez. Roosc- 
velto autoritetą pavartoti.

Van Bittner, delegacijos pir
mininkas, pasakė, kad unijos 
vadai yra .įgalioti ne tik Ar
mour, bet ir kitų skerdyklų 
kompanijų darbininkus pašauk
ti į streiką — tai tų kompani
jų, kurios nesutiks sutartį su 
darbininkais pasirašyti. '

Ne kartą jau . buvo pranešta, 
kad ruošiamasi skerdyklų kom
panijų įmonėse streiką paskelb
ti. Bet trečiadienį . pirmą kartą

karnai galinga paveikti kompa
niją, tai mes streikuosime.

Kiti pranešimai aiškina, 
Armour kompanijos vedėjų 
pe reiškiasi dvi nuomonės, 
žuma patarianti derėtis su
ja. Dauguma gi, kuri nustato 
kompanijos taktiką, esanti prie
šinga deryboms.

---- X---- X---- X----
Armouro kompanijos

jai gavo darbo sekretorės pa
kvietimą konferencijom ryšium 
darbininkų reikalavimu < dery
bų. Jie atsakė, kad atvyks į 
Washingtoną pasitarti su ja 
tuo reikalu.

kad 
tar- 
Ma- 
uni

vedė-

Pusė Jungt. Valstijų Į Aktorių unija laimė 
aliejaus šaltinių 

uždaryta
jo jurisdikcijos 

ginče
OKLAHOMA City, Okla., rug

pjūčio 16. — Sinclair ir kelios 
kitos aliejaus kompanijos ne
senai paskelbė, kad jos numuš

ATLANTIC CITY, N. J., rug
pjūčio 16. — Scenos darbinin
kų unija — Theatrical Stage 
Employes — priėmė į savo tar-

' ■ •

Japonai pasiuntė ka
riuomenę į Hong 

Kongo pasienį
HONG KONG, rugp. 16. — 

Hong Kong yra sala ir Brita
nijos kolonija Kinijoj. Kart 
kartėmis paskutiniuoju laiku 
duota suprasti, kad Japonija 
lengvai galinti tą salą paim
ti.

Todėl' ypatingo dėmesio bri
tai kreipia į japonų kariuome
nės operacijas visai prie Hong 
Kongo rubežiaus. Japonai sa-1 
ko, kad jie nori išvyti kinų 
partizanų burius, kurie yra su
simetę šitoje apylinkėje.

Japonams pradėjus operaci- 
_ jas Hong Kongo apylinkėje, 

daug kinų pabėgo į Hong Kon
gą.

300 japonų žuvo lai

Pakels WPA darbi 
ninku algas, suma 

žins darbininkų 
skaičių

WASHINGTON, D. C., rugp. 
16. — WPA administratorius, 
pulk. F. įC. Haįrrington, trečia
dienį paskelbė, kad iiuo rugsė
jo 1 dienos AVPA darbininkų 
algos bus pakeltos bendrai $2.50 
mėnesiui. Skaičius., gi 
darbininkų 
300,000.

Algos bus a pakeltos ne vi
siems darbininkams, žymiausia 
jos bus pakeltos pietinėse val
stijose, gi stambiuosiuose ry
tinių valstijų centruose joą fak- 
tinai taps sumažintos.

<WPA
bus sumažintas

Italai reikalauja 
Dancigo Hitleriui

kainas neapdirbtam aliejui 
(crude oil). Konkuruodamos, 
matyta, paseks pirmųjų pavyz
džių daugiau kompanijų.

šitai kainų mušimo kovai 
sulaikyti Texas valstija uždare 
87,000 aliejaus šaltinių. New 
Mexico ir Oklahoma valstijos 
pasekė Texas pavyzdžiu. Dabar 
jau uždaryta 145,2’30 šaltinių 
arba daugiau nei pusė visos 
šalies aliejaus produkcijos.

Trečiadienį ruošėsi uždaryti 
aliejaus šaltinius dar Kansas 
valstija.

Japonai sulaikė kitų 
šalių paštą

HANKOW, Kinija, rugp. 16. 
— Patikimi pranešimai sako, 
kad Japonijos vyriausybė su
laikė paštą siunčiamą Ameri
kos, Britanijos^ Francuzijos, 
Vokietijos ir Italijos konsula
tams japonų užkariautoje Ki
nijoje.

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

Debesuota; truputį šilčiau; 
lengvi rytų vėjai, pasikeičią j 
pietų vėjus; saulė teka 5:59 
v. r., leidžiasi 7:49 v. v.

pą American Federation of 
Actors, grynai aktorių organi
zaciją. Kitos aktorių organiza
cijos užprotestavo Šitą žygį. 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba trečiadienį 
paskelbė sprendimą aktorių ir 
scenos darbininkų ginče.

Sprendimas sako, kad Ame
rican Federation of Actors tu
ri būti aktorių unijų dalimi.

Federacijos vykdomosios ta
rybos sprendimas pataria ak
torių unijoms persitvarkyti. 
Dalykas toks, kad aktorių uni
jų esama net 11. Dažnai akto
riams tenka priklausyti kelioms 
unijoms, kad jie galėtų pildy
ti programus scenoje. Tokia 
padėtis, sako A.D.F. vykdomoji 
taryba, yra nenormali.

Vokiečių bundas tu
ris 20,000 nariu

WASHINGTON, D. C., rugp. 
16, — Fritz Kuhn, 'Amerikos 
vokiečių burido (nacių organi
zacijos) vadas, trečiadienį liu
dijo Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų ne-amerikoniškai veiklai 
tirti komitetui. Tarp ko kita 
Kuhn pasakė, kad Bundas turi 
apie 20,000 narių.

Kuhn pripažino, kad jo va
dovaujamos organizacijos re
kordai apie narių skaičių tapo 
sunaikinti. Nenorėta, mat,, kad 
rekordai nepatektų į kongreso 
komiteto rankas.

vui užgavus miną
LONDONAS, Anglija, rugp. 

16. — Dienraščio “The Daily 
Herald” gautas iš Hong Kongo 
pranešimas trečiadienį sako, 
kad mažiausia 300 japonų ka
reivių žuvo, kai transportinis 
laivas, gabenęs kareivius, už
gavo miną ir paskendo arti 
Wangmoon. Kareiviai žuvo pirm 
negu spėta suteikti jiems pa
galbos.

Meksika sutinka at
naujinti derybas dėl 

aliejaus
MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 

sika, rugp. 16. — Meksikos val
stybės departamento sekreto
rius Eduardo Hay trečiadienį 
paskelbė, kad Meksika sutin
ka atnaujinti derybas su alie
jaus kompanijomis, kurių tur
tą valdžia nusavino.

Lenkija reikalauja 
garantijų kaimy
nėms valstybėms

PARYŽIUS, Francuzija, rug- 
piučio 16. — Britų-lenkų pasi
tarimuose karinei sutarčiai pa
daryti Lenkija reikalauja, kad 
Britanija ir Ffrancuzija garan
tuotų nepriklausomybę Lenki-, 
jos kaimynių valstybių — Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Suo
mijos, o taipgi Vengrijos.

ROMA, Italija, rugp. 16. —- 
Dienrašty, kuris priklauso Ita
lijos užsienių reikalų ministe- 
riui Ciano, trečiadienį tilpo 
straipsnis Dancigo klausimu. 
Straipsny kalbama, kad Dan
cigas turi būti Vokietijai su
grąžintas. To reikalauja paties 
Hitlerio prestižas, to reikalau
janti Vokietijos garbė. Jei ne
norima karo, tai tenka tuojau 
taikiai Dancigo klausimą iš
spręsti.

Turi “armiją” 800,- 
000 švino kareivių
STRASBOURG, Francuzija, 

rugpiučio 16. — šito miesto 
gyventojas Jean Bretonnier 
turi didžiausią pasauly ar
miją švino kareivių. Viso 
jo kolekcijoje yra 800,000 švi
no karininkų jr kareivių, pa
rėdytų įvairių laikų spalvoto
mis Francuzijos ir kitų šalių 
uniformomis.
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Biznis bilionu dole
rių didesnis nei prieš 

metus
WASHINGTON, D. (C., rugp. 

16. — Prekybos departamentas 
paskelbė, kad šįmet per pir
muosius šešis menesius smulk
menų prekyba (retail' trade) 
buvo Visu bilionu dolerių di
desne nei tuo pačiu laikotarpiu 
pernai.

Mussolinis ruošiasi 
iškilmingai pasitik

ti Franco
ROMA, Italija, rugp. 16. — 

Ispanijos diktatorius, gen. 
Franco, atlankys Italiją. Tik
rai dar nepranešta, kada jis 
atlankys, bet' manoma, kad pa
sieks Italiją hig^ėjoV 20 die
ną.

Mussolinis . ruošiasi pasitikti 
jį taip iškilpiingai, kaip kad 
pasitiko Hitlerį 1938 metais.

Kadangi ruošiamos taip di
deles iškilmės, tai daroma iš
vadas, jogei Italijos vyriausy
bė nesitiki karo artimoj atei
ty. Gerai painformuoti Romos 
sluoksniai kalba, kad Hitleris 
prižadėjęs Italijos užsienių rei
kalų ministeriui Ciano neiš
šaukti karo dėl Dancigo. Hit
leris pažadėjęs Italijai taikytis 
su lenkais kompromisu.

Žydai sumokėjo pa
skutinę bausmės 

dalį
BERLYNAS, Vokietija, rug- 

piučio 16. — Vokietijos' žydai 
jau pabaigė mokėti $400,000,- 
000 bausmę, kurią jiems uždė
jo naciai ryšium su nušovimu 
Vokietijos ambasados Paryžiu
je sekretoriaus von Ratho.

Spaustuvių darbinin
kai nekovos C.I.O.
FORT W0RTH, rugp. 16. — 

Claude M. Baker, International 
Typographical Union preziden
tas, trečiadienį pareiškė, kad 
jo vadovaujama unija nepadės 
A.D.Federacijai kovoti C.I.O.

Waterbury meras 
kaltas

WATERBURY7Conn., rugp. 
16. — Waterbury meras Frank 
Hayes ir 18 kitų politikierių 
pripažinti kaltais sąmokslu nu
sukti miestui $1,000,000.
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Du pabėgėliai 
nusižudė

BALTIMORE, Ohio, rugp. 
16. r-rr Trečiadienį čia rasti nu
sižudę Dr. Julius Vęith, 73 me
tų, ir jo žmona, abu pabėgė
liai iš Vokietijos.

IS LIETUVOS
KAUNAS. — Nors, netekda

mi Klaipėdos krašto, netekome 
4-rių pieninių su keliasdešimt 
greitinęs nugriebimo punktų,' 
vis dėlto šiemet per pirmą pus
metį Lietuvoje eksportui svie
sto pateikta per 9% daugiau,
kaip per tą patį laiką pernai. 
Minimą laikotarpį iš Lietuvos 
į užsienius sviesto išvežia: 
šiais metais 6,748,5 to, praėju
siais — 6,168,2 to. Daugiausia 
sviesto- išvežta į Angliją, kiek 
mažiau į Vokietiją. Toliau ėjo 
Artimieji Rytai, Čekija, Belgi
ja, Šiaurės Afrika ir kt. kraš-

KAUNAS. — Rugpiučio 8-15 
dienomis visoje Lietuvoje ruo
šiama juros savaitė, kurios tik
slas yra skatinti juros meilę 
ir propaguoti vandens sportą. 
Centrinis komitetas tuo tikslu 
ruošia dideles šventes Palango-
je, -šventojoje ir Kaune, o ra
joniniai komitetai organizuoja 
mažesnes šventes visame kra
šte. Rugpiučio 15 d. šventojo
je bus pašventinti naujai pa
statytieji laivai, atidaryta nau
joji mokykla, gatvės ir kt. Iš
kilmės bus transliuojamos per 
radiją. Numatomos rinkliavos

tai. Kiaušinių į užsienius iš- laivyno ir uosto ugdymui, o
taip pat įvyks didelė vandens 
sporto šventė su jachtų, val- 

siekia čių, baidarių, plaukimo rung- 
arba tynėmis ir kt. Juros savaitės 

proga kelio-nė į pajūrį papigi
nama 50 proc.

vežta: 1939 m. I pusm. 68,-
759.640, 1938 m. I pusm. —
64.430.640. Padidėjimas 
4,320,000 kiaušiniais 
6,7%.

VILNIUS. — Liepos 27 d. 
Vilniuje siautė labai smarki au
dra su perkūnija ir liūtimi, 
trukusi apie pusvalandį. Per
kūnas du žmones, Vilniaus gy
ventojus, užmušė ir keletą pri
trenkė. Eilė gaisrų audros me
tu buvo kilusi įvairiose miesto 
vietose, bet ugniagesių pastan
gomis juos pavyko lokalizuoti. 
Per atdarą lanką perkūnas 
įtrenkė į šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią Antakalnyje. Liūtis 
buvo tokia smarki, kad van
duo apsėmė rųsius ir žemesnė
se vietose esančius butus.

KAUNAS. —• Paskirtas Lie
tuvai ir pradėjo eiti savo pa
reigas naujas Sovietų Sąjungos 
prekybos atstovas Jefanovas; 
vokiečių pasiuntinybės pirma
sis sekretorius Harenbergas 
perkeliamas į Bukareštą, o jo 
vieton laikinai skiriamas gra
fas Sterenbergas.

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Karveliškių kaime, Žiež
marių valsč., perkūnas trenkė 
į Ratkevičiaus gyvenamąjį na
mą. Pritrenkė du Ratkevičius, 
vieną 79, kitą 43 metų amž., 
Ratkevičiūtę 45 metų amž. ir 
pas Ratkevičius svečiuose bu
vusią Antanavičiūtę 45 metų 
amž. Pradėjus namui degti, 
trys pritrenktieji sąmonę atga
vo, o A. Ratkevičius (79 metų 
amž.) sąmonės neatgavęs kitų 
buvo iš degančio namo išneš
tas. Jis sąmonę atgavo tik ki
tos dienos rytą.

KAUNAS. — ‘‘Pienocentro” 
vaisių sulčių fabrikas šiuo me
tu yra jau beveik pastatytas. 
Dabar montuojamos mašinos 
ir atliekami kiti vidaus įrengi
mo darbai. Obuolių sezonui fa
brikas, numatoma, jau pradės 
veikti.

KAUNAS. — Londono lietu
viai per Draugiją Užsienio Lie
tuviams Remti paaukojo Gin
klų Fondui 1,821,35 Lt, kuriuo-s 
atvežė Londono lietuviu eks- lt 
kursi ja; ekskursijos dalyviai 
patys Ginklų Fondui dar su
aukojo 115 Lt.

Uždarė Lenkijos- 
Vokietijos rubežių
VARŠUVA, Lenkija, rugp. 

16. — Naciai uždarė dalį Vo
kieti jos-Lenkijos rubežiaus Si
lezijoje — 70 mylių ilgio. Reiš
kiama nuomonė, kad vokiečiai 
čia stato tvirtoves.

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.
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Iš Pietų Amerikos

Statybos žinios

naujoji

šeštas aukštas kategorijos

dinti bernai

LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai

Spausdinam
YARDS 1419

T**

Yards 1139 
Y ar d* 1138

$7.25
$7.00
$7.25

savižudybėm.
* 1 . ■ '

(Bus daugiau)

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį

10 ir 
Pijus

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu į
Direktorių'
Asociacijos

Kandidatai į aukštas vietas 
plunksnos talkininkai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1828
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Brazilijoje gyvenąs
Bronius Laukšas
Lietuvos Žinių”

Balse’

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

8400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Varnu telefonas Brunswick 6597

Gimnazijos baigimas nereiškia 
mokslo įsigijimų

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio Ir šešta 
dieni® vakarais 7 vaL vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjai P, fiALTŲVIIERAS.

PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

Paleis apie 20 politinių 
kalinių

Sugadinti Lietuvos bernai, apie 
kuriuos kalbama

Kiekvienas sekantis lietuviš
ką spaudą, arba aplankęs Lie
tuvą žino, kad ten yra nema
žas skaičius “bedarbių inteli
gentų” arba taip vadinamų “su
gadintų bernų”, daugiausia 
proletariškos kilmės. Tie ne
laimingi žmonės pakliuvo to-

Ofiso Tet Virglnia 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakai 
8939 SOUTH CLAREMONT AV 

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

Office and Rea. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:36 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Remkite b'oa. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

KAUNAS. — Respublikos 
prezidentui pristatyta daug 
malones prašymų, jų tarpe yra 
apie 20 politinių kalinių pra
šymų.

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Likusios bausmes dovanoja 
mos Pijui Glovackiui, A. Mai 
neliui, V 
skui, Ch. 
skui, Ad.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Tel. Yards 3146

VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 iki 
4 ir 7 iki 9

Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki 8 
Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

emigravo uz- 
dalis kaip 
turėtų ru- 
tarpe mu- 
ir žiniomis

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

B. K. Algimantais

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU INTEUGEN 
TUOS KLAUSIMAS

mas
uis
darbia
susirūpinti savąja inteligentija 
Jis argumentuoja:

žmones be amato lygus beraš
čiui bernui. Prie tos kategori
jos žmonių galima priskirti ir 
tuos savamokslius, kurie dėl 
lėšų stokos ar pervėlyvo am
žiaus (Did. karo aukos) nega
lėjo mokyklų lankyti, bet vis- 
vien savo jėgomis ir kitų pa
dedami pasiekė tam tikro iš
silavinimo laipsnio. Visi iš tos 

žmonės Lietuvoj 
ni kaipo “suga-

jų ūkininkai, už tai kad jie 
neina bernauti. Deja, kiekvie
nas apsišvietęs žmogus lengvai 
apskaičiuoja, kad uždirbda
mas per metus 200—300 litų ir 
rūpestingai taupydamas senat
vės sau neužtikrins, o tik išsi
maitinti galima ir be bernavi- 
mo. Tų išskaičiavimų vedini 
tie inteligentai — bedarbiai su
sigrūdo J miestus lengvesnio 
darbo ieškodami, Lengvabū
džiai šliejosi prie pelningų po- 
lit. organizacijų išnuomodami 
ne savo raumenis, bet pažiū
ras. Gi tie, kurie savo “aš” ver
tina aukščiau už litą dalimi la
po laikraščių žiurkėmis, dali
mi užpildė koncentracijos sto
vyklas ir dalimi 
jurin. Ši pastaroji 
tik mums labiausia 
pėti, nes ji gyvena 
sų, ir savo energija 
gali nemažai mums patarnau
ti. Tuo labiau, kad emigracija 
iš Lietuvos nuolat apribojama, 
t. y. naujų kūrybinių jėgų pri
buvimas trukdomas nuolat ro
do tendencijos-idažeti^o savo 
čia mes’ nesugebariife *užtehka- 
mai įsigyti nežiūrint, kad tam 
tikras skaičius musų tautiečių ir 
lanko aukštesnes vietos mokyk-

LACHAAVICZ Hl SŲNŲS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42 44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

deimantų.
nenorinti prekiauti

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone TARUS 1373.

Atgimus Lietuvai ir jos gy
ventojams apsikrėtus švietimo
si karštlige, mokyklų nuolat 
stigo. Jaunimas, ypač neturtin- 
gesnis, stojo į artimiausias mo
kyklas, kur mažiau kainavo. 
Apie specialybę nebuvo galvo
jama, svarbu, kad tik “baigti 
mokslą” t. y. keletą klasių 
gimnazijos. Niekas tada negal
vojo, kad žmogus baigdamas 
gimnaziją nebaigia, bet tik pra
deda mokslą, nes gimnazija 
padaro žmogų tik raštingu ir 
atidaro duris į universitetą, ku
rį baigus žmogus skaitosi 
“mokslą baigusiu” savos rū
šies specialistu. Kurie negalėjo 
pasiekti universiteto, stojo į 
įvairias specialias mokyklas ir 
tapo savo rųšies specai, bet, 
kuriems likimas neleido iki to

Skelbimai Naujienose 
. naiioą dėlto, 
<iii pačios Naujienos 

vi h i '111 < * 11011' ’r

Baigiantieji čionykštes mo
kyklas lietuviai mums yra 
daugiau kaipo pažiba, arba pa
sididžiavimas, negu veikėjai to
dėl, kad žmogus baigęs atatin
kamą specialybę yra tiek gar
bės, tiek materialinių sumeti
mų gundomas veržtis aukštyn 
į daktaratus, į direktorių kė
dės ii’ t. t., o tuo pat toks žmo
gus neturi užtenkamai nei lai
ko, nei energijos prie musų 
veiklos prisidėti. Tai yra visai 
normalu, nes laikas ir energi-r 
ja turi savo ribas, . o žmogus 
po daugelio metų mokyklinio 
vargo ieško sau atpildo ir po
ilsio patogiame aukšto valdi
ninko ar tarnautojo gyvenime. 
Mums svarbu, kad tie žmonės 
nuo musų visai nesišalintų, 
kad su mumis palaikytų ry
šius ir reikalui esant savo sva
riu žodžiu ar žygiu galėtų 
mums patarnauti. Ir kuo jie 
užims aukštesnes vietas, tuo 
mums naudingiau.

Betgi, mums nemažiau svar
bu yra turėti, kad ir mažo 
mokslo, bet energingų koloni
jos veikėjų, pigių plunksnos 
žmonių, kurie sugebėtų dar la
biau pagyvinti musų spaudos 
veiklą, dar labiau įneštų vienys 
bes į musų tarpą. Tokių žpio- 
nių atrodo mes turim nema
žai savo tarpe, deja, dalis jų 
bijodami sunkaus fabriko dar
bo parsisamdė Dplr’ui tąsi —< 
veikėjais verčiasi (užimti) 
“aukštąja tautiška politika” 
nieko gero mums nežadančia. 
Kiti klaikinėja po dykumas ieš
kodami nepadėtų 
Dalis 
nusistatymu, skursta pasitrau 
kusi nuošalin arba baigia gy 
venimą

Banaičiui, L. Kučin- 
Braudei, K. Varnau- 
Mačiuiaičiui, Al. Ka- 
J. Petraičiui, M. Va

siliauskaitei, E. Tūriai, B. Rut 
kaus'kui, A. Kirstukui, K. Kai

Valst. gimnazijos rūmų sta
tyba jau eina galop. Taip pat 
netoli užbaigimo ir 
apskr. s-bės ligoninė.

Keliais pastaraisiais 
privatinė statyba buvo 
va

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:30-8:3C 

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

Tel. Kenvood 5107.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALE MALEVA ................................................. 970
4 HR. SPAR VARNIŠIUS .......................... $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ......................................... 50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .................................. $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

>hn F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ambulance
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4417 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

r 1 4 koplyčios visose
J—< V J<K_czl.JL Chicagos dalyse

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

raikščiui, VI. Gutauskui, A 
Vildžiūnui, L. šulianskui, A 
Senovaičiui, F. Mėlyniui 
Dudlauskui.

Kai kurie kalinami po 
daugiau metų, o, pav., 
Glovackis net 13 metų.

Malonės aktai dar nepasira
šyti, bet pasirašymo laukiama

agrono-ikion padėlio dalinai dėl netur- 
nuolati- to, dalinai dėl visų Lietuvos, 
bendra- vyriausybių nevykusios švieti- 

ragina mo politikos; ir dalinai dėl apsi
leidimų, blogos valios ir pan.

metais 
gan gy- 

tačiau šiemet veik apmi- 
- testatoma vos vienas di

desnis namas. Žymiausios sta
tybos sumažėjimo priežastys: 
aukštos medžiagų kainos, bei 
j.ų stoka ir tai, jog žmonės, tu- lišauskui, 
rį pinigo, mieliau perka : 
mos,' negu statydinąs namus

KRAUJAS--ODA
I’LSLBS, INKSTŲ IR VISŲ KRONISKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
Nenunimlnkite, jei kur kitur bandėte gy
dyti* ir nrpafilM»k«. Per paskutlnlua 94 
tnetnn vyrai ir moterį*—kronlSkieJl ligoniai, 

kurie gydėal inuaij modernu mokallSku 
budu, pmdgydė.

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

Žarnos Ligos
GYDOMOS BK OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SVGAISTlKS
Pilna pagelba per 3 Iki 6 dienu daugunios 

alMitikimtiOH-. lAlaidon pakeliamos 
darbo žmonėms.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME 

Nepagysite—nieko nemokėsite 
Dykai Ekzaminacija

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET
Kampas Adams

Atdara: l> v. r.
Sekmadieniais ir Šventadieniais 10

Iki 1 V. P. P-

Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone GrovehiU 0142
141Q South 49th Cnnrt Cicero Phone Cicero 2109

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife 
, | Panedėly, Utarn. ir

' ! ! Seredoj
6630 S. VVestern av.

Hemlock 9252 
’ fffl Ketverge, Pėtny-

1 čioi’ Subat°i ir
Nedėlioj:

Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

iiMi

r . NAUJIENŲ-ACME Telephoto
PORTSMOUTH, N. II. — Pontunai, kurie buvo naudojami iškėlimui pasken 

dusio povandeninio laivo “Sųualus”,

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phoue Lafayette 3572

— ......

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. V. E. SIEDL1NSKJ 
DENTISTAS

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

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

TeL Lafayette 3656

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

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

Namų TeL: Prospecl JL936

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 61U

1Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išpkvrus Reredomis ir subatnmie

KITATAUČIAI
DR. DERZMAN '
? IŠ RUSIJOS * h

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, moterų' ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
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 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDTCAY 2880._ - -
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 9761 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namu T**l —Hvde PnHc 83M.
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Kanados lietuvių žinios
LIETUVIŲ MASINIO MITINGO ATGARSIAI
A. L. D. L. D. 217 kuopos viršininkai, priklausą aktyvis

tų frakcijai, diktatoriškai elgdamiesi ardo Winni- 
pego lietuvių vienybę.

(Tęsinys)
Kadangi buvo numanu, jog 

tokį papeikimą Yla atsisakys 
dėti į savo redaguojamą laik
raštį (negi jis pats save plaks!), 
tai drg. Dudėnas pasiūlė papei
kimą paskelbti “Naujienose” ir 
“Keleivyje”. Kai kurie tam pa
sipriešino: esą, negerai bus sa
vo kivirčus į pašalinę spaudą 
nešti. Tąsyk Winnipego darbi
ninkiškų organizacijų tėvas 
Kastantas Ginkus siūlo, kad 
“Laisvei” bei “Vilniai” irgi l u
tų pasiųstas laiškas. Susirinki
mas su tuo sutinka.

Išrenkama spaudos komisija
Tuoj kilo klausimas: kas ra

šys korespondenciją? Vadina J, 
kas drįs redaktoriui šokli į 
akį?

Kažkas pasiūlė, kad kores
pondentu butų išrinktas Petro
nis. Pastarasis apsiėmė. Tačiau 
čia susidurta su keblumais. 
Diskusijų metu Petronis visais 
budais gynė “Liaudies Balso” 
redaktorių ir teisino jo elgesį. 
Pasigirdo protestai. Girdi, Pet
roniu negalima pasitikėti: kaip 
jis galės rašyti papeikimą re
daktoriui, kurio nusistatymą jis 
bando pa teisinti?

Pagaliau pirmininkas pasiū
lo, kad butų išrinkta spaudos 
komisija iš trijų asmenų. Pa
siūlymas priimamas ir nomi
nuojami penki kandidatai. Tarp 
jų yra ir pats pirmininkaująs

Taisykite Savo ~ ' 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis j Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

K. Beniušis, kuris pareiškia, 
jog į komisiją jis sutinkąs įeiti 
tik tokia sąlyga: pirmiausia pa
siųsti raštą į “Liaudies Balsą”, 
o jei tasai nedės, tai tuo atveju 
siųsti visiems suminėtiems laik
raščiams.

Pasiūlymui niekas ncsiprie 
šiuo, ir susirinkimas spaudos 
komisijos nariais išrinko K. B> 
niušį, K. Žentelį ir J. Dudeną.

Lermas dėl sabotažninko
Kai komisija liko išrinkta ir 

niekas nebenorėjo spaudos 
klausimu bekalbėti, lai pirmi
ninkas pareiškė, jog dienotvar
kės sekami punktai yra “pasta
bos” ir “nauji reikalai”.

Kadangi per kai kurį laiką 
pastabų neatsirado, tai pirmi
ninkas jau buvo pasirengęs ei
ti prie naujų sumanymų. Bet 
štai išlenda Lepeška ir pareiš
kia, jog dabar busią vietoje 
pastabas daryti. Pasiprašo bal
so Gutauskas ir pradeda teig
ti: esą, jis žinąs vieną sabotaž- 
ninką, dėka kurio likusi sukel
ta audra prieš “Liaudies Bal
so” redaktorių. Tai esąs Win- 
nipego lietuvių vienybės ardy
mas. Toks biaurus pasielgimas 
neturįs būti toleruojamas.

Pirmininkas sustabdė Gu
tauską ir pareiškė, kad j's ne
vietoje kalbąs: jeigu žinąs ko
kį sabotažninką, tai tegul jį 
įvardinąs.

Gutauskas nutilo lyg jam 
butų kas burną užėmęs. Pirmi
ninkas tada atsiklausė publi
kos, ar ji ką žinanti apie sabo
tažninką.
Karosas ir negražus Lepeškos 

išsišokimas
Visi tylėjo. Pagaliau pasipra

šo balso Karosas. Jis sako, jog 
sabotažninko vardas esąs jam 
taikomas. Dar prieš susirinki
mą jis girdėjęs jo adresu siun
čiamus panašius komplimentus. 
Kadangi jis nesijaučiąs kaltas, 
tai prašo pirmininką, kad ta
sai leistų publikai pasisakyti,

Nauiienų-Acmo Telephoto
IPRYOR, OKLA. — Ethel McCracken (po dešinei) 

pašovė vieną kalinį, kai tasai su savo kitais dviem drau
gais bandė pabūgti, pasiimdami jos vyrą (po dešinei) 
įkaitu.

ar jis iš tiesų agitavęs, kad reikia sušaukti masinį susiriii- 
“Liaudies Balsui” butų papeiki- kimą, kuris galėtų aptarti 
mas parašytas. į “Liaudies Balso” redaktoriaus

padarytą pastabą. Tame susi- 
| rinkime redaktorių teisino tik 
Vidrukas, Gutauskas ir Petro
nis.

Nauji kaltinimai

Lyg širšės įgiltas tuoj pašoko 
Lepeška. Visas išraudęs, įsi
karščiavęs, jis tuoj pradėjo 
plūsti Karosą. Išvadino jį “šni
pu”, “išdaviku”, “laikraščio 
pardaviku”, “buntovščiku”, “pa
siutusiu sabotažninku” ir t. t.

Pirmininkas turėjo pusėtinai 
darbo, kol sustabdė tą pusiau
svyros netekusį vyrą, kuris vis 
kartojo: “Taip, taip, aš nutil
siu... Aš jau viską pasakiau, ką 
norėjau pasakyti... Viską, viską 
jau pasakiau... Aš turėjau tai 
pasakyti, nes jis subiaurojo 
‘Liaudies Balso’ adresą... Grąži
no tą laikraštį man/*ka(Paš jį 
platinčiau”...

Išliejęs savo tulžį, Lepeška 
atsisėdo.

Nepateisinamas chamizmas
Kai žmogus pasikarščiuoja, 

tai jis dažnai pasielgia nevisai

Pirmininkas pabrėžė, jog to? 
kioms nepagrįstoms pastaboms 
neturėtų būti vielos. Tačiau jei 
kas turi rimtų faktų apie Ka
roso sabotažavinią, tai tegul su
sirinkimą informuoja.

Lepeška sako,-jį’jog jis turįs 
liudininką. Esą ėdmontonietis 
S. Karvelis {galįs daug dalykų 
apie Karosą pąjįasakoti.

karvelis^ kaip sakoma,' į ug
nį* stoti nelabai tenorėjo. Juo 
labiau, kad nieko tikslaus ir 
negalėjo pasakyti. Tačiau pa
ties Karoso ragįįh^mas, jis pa
galiau ėmė kaįbęti. Girdi, dar 
1935 m. Karosas Edmontone

tinkamai: įžeidžia kitą, pasako

spendayęs kažkokios lygos na
rius; jis nuskriaudęs kažkokios 
draugijos narius; neįrašęs tin
kamai mokesčius į knygutes ir 
t. t.

Pirmininkas buvo priverstas

tą kalbą nutraukti, kadangi ji 
visiiek nieko bendro neturėjo 
su iškeltu klausimu.

Kazys žentelis, 
ALDLD 217 kuopos narys. 

(Bus daugiau) EGG ______________ $6.0C
NUT --------------  $6.oe I
BIG LUMP ............ — $6.00
MINE RUN --------  $5.75
SCREENINGS ... $5.0u l

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE I
DIENĄ IR NAKT|. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

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

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

I NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvu mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu 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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

vieną kitą aštresnį žodį. Tačiau 
jis vis dėlto stengiasi susival
dyti ir su savo žodžiais skaity
tis.

Visai kitoks reikalas yra su 
chamu, kuris be niekur nieko 
kitą gali iškolioti, visokiausiais 
vardais išvadinti ir dėlei to ne
jausti jokio sąžinės graužimo.

Tikrai tokiu padaru šį kartą 
pasirodė Lepeška. Ir visą savo 
nesuvaldomą rūstybę jis išlie
jo tik todėl, kad nenorėdamas 
“Liaudies Balsą” platinti Karo
sas laikraščio numerius grąžino, 
Lepeškai. Juo labiau, kad Le
peška kaip tik ir yra apsiėmęs 
tą laikraštį tarp winnipegiečių 
platinti.

Ir štai už tą baisų nusikalti
mą buvo pasimota Karosą tie
siog nukryžiuoti!

KLAUSYKIME
VAKARA ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲi W.H.I.PIŠ 

STOTIES

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

Jei “Liaudies Balsas” tarp 
winnipegiečių mažai tėra prasi
platinęs (tatai pripažįsta pati 
redakcija), tai kaltas čia ne 
Karosas, o pasirinkta to laik
raščio kryptis, kuri daugeliui 
nepatinka.

Pirmininko pareiškimas
Kai Lepeška baigė savo ne

švarią tiradą, tai pirmininkas 
Beniušis pareiškė, jog visi iš
kelti Karosui kaltinimai neturi 
jokįo pagrindo. Jau birželio 19 
d. Winnipego lietuvių mitinge 
“Liaudies Balsas” buvo smar
kiai puolamas. Nepasitenkini
mas tuo laikraščiu dar labiau 
padidėjo, kai jis labai pašie- 
penčiai atsiliepė apie winnipe- 
giečių rezoliuciją.

Kad Karosas nėra kaltas liu
dija jau tas faktas, jogt A. L. 
D. L. D. 217 kuopos susirinki
mas birželio 27 d. septyniolika 
balsais prieš tris pasisakė, kad

Tie Kurie 
Nori .

Geriausio
Kartą pabandys šio nau
jo BLATZ Old Heidel- 
berg Specialaus Pilsen- 
cr alaus, joks kitas jų 
nebepatenkins. žibąs 
skaistumas, vienoda auk
šta kokybė ir viliojąs 
skonis padaro jį pačiu 
geriausiu alum.

Blatz Brewing Co., 
Wilwaukee, Wis.

OLD HEIDELBERGBEER

PIlSENtR

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00
Dabar mokam 3 ’/z % už pa- 

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

STANDARD 
FEDERAL
SAVINGSv '

and
, LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

Victor Bagdone
inCAT A niSTANCF

MOVING 
Perk raustom forniėius, pianus ir 
•isnknis rankandu? uei storus.
*o?nrr> i ’•

Žema kaina. Musų Darbas ga- 
•intrnta' »•- ’«»nrr an •

■< ) ’-icas miesto dalis.
JUOS So. Halsted St.

gaukit Tel VAROS 8408

f INSURANCE ]
(APDRAUDA)

Htl

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

V

MADŲ
KNYGA

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

f NAUJIENOS
i 1739 S. Halsted St., 

Chicago, Hl.

Vardas-------------------- ---------------

Adresas-----------------------------------

Miestas ..................—........ —.... ...

Valstija ----------- -------------------
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1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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Naujas taikos gelbėtojas
■ < 'J ll'Hl I

Atsirado naujas Europos taikytojas, būtent, Jung
tinių Amerikos Valstijų kongresmanas, Hamilton Fish 
Jr. Nuvykęs į Europą ir pasikalbėjęs suskelėto stam
biųjų valstybių politikos šulais, jisai sugalvojo pasiūly
ti Tarpparlamentinės Sąjungos Kongresui, kuris vakar 
susirinko Norvegijos sostinėje Oslo, 30 dienų “diploma
tines paliaubas” ir keturių didžiųjų valstybių užsienių 
reikalų ministerių konferenciją Europos problemoms 
sutvarkyti.

Iš šitos žinios galima numanyti, kad gandai apie 
sumanymą padaryti “30 dienų paliaubas” ir šaukti Ang
lijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos, konferenciją 
Dancigo “klausimui” išspręsti” kilo iš to kongresmano 
pasikalbėjimų su Amerikos spaudos atstovais. Matyt* 
tai jo idėja. Ar turi ką nors bendro su ja Hitlėfis ir 
Mussolini, kolkas nežinia.

Bet tas republikonų atstovas mano, kad keturių 
Europos valstybių užsienių ministeriai, suvažiavę, ga
lėtų užbaigti Vokietijos ginčą su Lenkija dėl Danci
go ir pašalinti visuotino karo pavojų.

Kongresmanas Fish dar pasakė: jeigu nebus pri
imtas jo planas šaukti keturių valstybių konferenciją, 
tai jisai siūlysiąs arbitraciją ir į arbitratorius jisai re
komenduosiąs Norvegijos karalių, Belgijos karalių, 
Šveicarijos prezidentą ir, gal būt, Airijos De Valerą.

Taip vienas, kaip ir antras Amerikos kongresmano 
planai yra palankus naciams ir fašistams.. Jeigu įvyktų 
jo proponuojamoji konferencija, tai Dancigo, Pamario 
(“lenkų koridoriaus”) iT skitus Lėnkijos.Teritorijos klau
simus spręstų konferencija, kurioje Lenkija neturėtų 
sprendžiamo balso. Reikia stebėtis, kaip p. Hamilton 
Fish galėjo įsivaizduotu kad Lenkija šitokiam jo pasiū
lymui nesipriešins.

Antrasis jo sumanymas yra taip pat neteisingas. 
Daryti arbitraciją tarpe diejų šalių yra pagrindo tiktai 
tuomet, kai Vieha Šalis skundžiasi esanti kitos šalies nu
skriausta. Bet ginče dėl Dancigo reikalas eina ne apie 
kokią nors Lenkijos padarytą skriaudą Vokietijai, o 
tiktai apie Vokietijos norą atgauti teritoriją, kurią ji 
prarado, pralaimėjusi pasaulio karą. Taigi dabar po 
“arbitracijos” priedanga butų bandoma patenkinti na
ciškos Vokietijos apetitus — tos Vokietijos, kuri visą 
laiką laužo tarptautines sutartis ir drumsčia pasaulio 
taiką. . 1 ,

Už tai, kad Hitleris pagrobė Austriją, kad jisai su 
naikino Čekoslovakiją, apiplėšė Lietuvą, darė ginkluotą 
invervenciją Ispanijoje, tai Amerikos kongresmanas 
siūlo duoti jam dar daugiau. Tai yra padrąsinimas plė
šikui, kad jisai nenusimalšintų, kol visa Europa nepa
taps jo grobiu.

Tai toks yra “taikos gelbėjimas”, kU»į sugalvojo 
kongresmanas Fish.

.. i ... ..i . 1 ; fa*

^APŽVALGA

“MINTIES” NUM. 6

Išėjo iš spaudos Lietuvos so
cialdemokratų mėnesinio laik
raščio “Minties” 6-as numeris. 
Jo turinys toks:

Dar civilines metrikacijos ir 
vedybų klausimu. L. Purertiene.

Uito Bauer. A, Girbinis.
Aiškumo beieškant. J. D.
Klaipėdos netekus. D.
Musų kooperacijos atspin

džiai. Koop.
Japonijos agresijos raida. Č. 

Danys.
Vyrai, suveržkime diržus! T.

J. ‘
Napravos skurdas. M. Vaba- 

lynas.
Eilėraščiai. * Apžvalga.
Cenzūra tų laikraštį, matyt* 

labai varžo, ypač Lietuvos vi
daus politikos ir darbininkų

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ............................. «... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00

. Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiams ............... 1.50
Vienam mėnesiui ..........  .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija .................   3c
Savaitei .................................. 18c
MėhfeSiUl ......................................75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj) 
basių: 

(Atpiginta)
Metams .................................. $5.00
Pusei metų ......................   2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams ...«..«.;__ 1.00
Vienam mėnesiui .............._ « .7^
Lietuvoje ir kitur Užsieniuose: *
Metams ............    $8.00
ęusei metų 4.00

rims mėnesiams .......   2.50
Pinigus reikia Siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

judėjimo klausimuose, taip kad 
dažnai jisai visai negali pa
reikšti savo nuomonės ir yra 
priverstas tenkintis tiktai kai 
kurių faktų konstatavimu.

LIETUVOS KOMUNISTAI —
MASKVOS GRAMOFONAS

Vadinamas “Liet. Komunistų 
Partijos Centro Komitetas” iš
leido dar viehą atsišaukimų su 
antrašte “Ginkime savo kraš
tą”* Didesnioji jo turinio dalis 
susideda iš labai nevykusios 
agitacijos už Maskvos sumany
mų suteikti Pabaltas valsty
bėms tariamas garantijas. At
sišaukime sakoma:

“Ir kokiu šlykščių savo 
ktaŠtų interesų išdavimu 
dvokia Pabaltės, tame skai
čiuje ir Lietuvos, buržuazi

jos staugimas (1 — “N.” 
Red.) prieš Sovį^tų Sųjun
gos siūlomas garantijas ši
toms mažoms valstybėms ap
ginti nuo fašistinių agreso
rių! Nors kiekvienam aišku, 
kad Sovietų Sųjungai, tiek 
iš jos ginamo (? — “N.” 
Rfed») tautų laisvės principo, 
tiek iš savo šalies saiigumo 
interesų, gyvybiniai rupi ap
ginti tų kraštų nėitralitetą 
(I _ “N.” Red.) Ir jų ne
priklausomybę nuo besikėsi
nančių į tai agresorių, tačiau 
buržuazija, nuo reakcionie
rių iki vadinamų demokratų, 
apgaulingai nori įtikinti savo 
kraštų liaudį, kad Sovietų 
Sųjunga, čia turi imperialis
tinių tikslų. Bet šitais šmeiž
tais jai neapgauti Pabaltės 
tautų, kurios iš savo patyri
mo žino, kad Sovietų Sųjun
ga stovėjo ir tebestovi šitų 
kraštų nepriklausomybės iš
laikymo sargyboje.”

Deja, iš savo patyrimo tos 
tautos žino visai ką kita. Jos 
žino, kad Rusijos bolševikai 
mėgino Pabaltės šalis užkariau
ti. ir pavergti. Jie siuntė Rau
donųjų armijų Lietuvon ir bu
vo užkariavę jau du trečdaliu 
Lietuvos teritorijos. Jie organi
zavo “pučus” Latvijoje ir Esti
joje su tikslu padaryti jose per
versmus ir prijungti jas prie 
sovietų Rusijos. Jie bandė da
ryti ginkluotų intervencijų Suo
mijoje ir įtraukė jų į pilietinį 
karų, kuriame žuvo tūkstančiai 
Suomijos darbininkų.

Pabaltės valstybės nepateko 
po bolševikų jungu tiktai dūL 
to, kad Leninui ir Trockini čia 
nepasisekė. Bet kitas mažas 
tautas — Gruziją, Armėniją ir 
Azerbeidžaną — Maskva, be
gėdiškai užpuolusi, užkariavo 
ir laiko po savo jungu iki šiol.

Šituos faktus žino visas pa
saulis, o .betgi Lietuvos komu
nistų “Cęhtrąį Konįfcitgtas” nesi- 

sovietų 
Sąjunga ginanti “tautų laisvės 
principą”!

Kaip tik dėlto, kad Rusijos 
diktatoriai seniai sutrempė tą 
principą kartu su v kitomis de- 
mokratybės idėjomis, tai Pa
baltos valstybės bijo ir sovietų 
siūlomų “garantijų”.

Tos garantijos, pagal Mask
vos planą, yra tokios, kad so
vietų valdžia nori išsiderėti sau 
teisę ginti Pabaltės valstybes 
“nuo agresorių” ne tada, kada 
tos valstybės pačios šauksis pa
galbos, bet tUohiet, kai sovietų 
valdžia nutars, kad jų arba 
SSRS saugumui gręsia pavojus. 
Tokia neprašyta garantija f ak
linai reiškia protektoratų.

Derybose su anglais ir fran- 
euzais Maskva reikalauja, kad 
tos “garantijos” Pabaltės vals
tybėms veiktų ne tiktai tame 
atsitikime, kai viena arba kita 
jų bus užpulta, bet ir “netiesio
ginio užpuolimo atsitikime”. O 
“netiesioginę agresiją” sovietų 
valdžia aiškina taip: Vokietijos 
naciai galį pagrobti bet kurią 
Pabaltės Valstybių žygiu iš Vi
daus, priversdami ją sudaryti 
Valdžią, palankią Berlynui. Iš 
to išeina, kad Maskva nori tu
rėti teisę siųsti savo armijų į 
Pabaltės valstybes net ir tokia
me atsitikime, kada jai nepa
tiks kurios nors tų valstybių 
valdžia! Po priedanga “gynimo 
nuo agresorių” bolšęvikai tuo
met galėtų tas Pabaltės valsty
bes okupuoti ir pasielgti su 
jomis taip, kaip su Gruzija.

Bet Vadinamas Liet. kom. 
part. “Centro Komitetas” savo 
atsišaukime ragina Lietuvos 
žmones reikalauti, kad Lietu- 
Vos vyriausybė tokias “garanti
jas” Latvijai, Estijai ir Suo
mijai remtų ir pasirūpintų 
“gauti tokių garantijų pačiai 
Lietuvai.”

Vadinasi, komunistai nori 
paruošti kelią Maskvos impe- 
rialistiniems sumanymams Pa- 
baltėje* .

Lietuvos savas prekybos lai
vynas faktinai pradėjo savo gy
veninio dienas tiktai 1935 me
tais, tai yfū kuomet įsikūrė lai
vininkystes akcinė (bendrovė 
Lietuvos Baltijos Lloydas.

Tais savąiš laivais ir iš savo 
uosto Lietuvos gėrybės į visą 
pasaulį buvo iš važio j amos ke
turis metus, štai tasai Lietuvos 
prekybos laivynas šiais metais 
neteko savo uosto, Klaipėdos!

Dabar Lietuvos prekybos lai
vai lyg anasai olandų skrajoja
mas laivas bastosi po svetimus 
pasaulio uostus neturėdamas 
kur prie savo tėvynės krantų 
prisiglausti, bet ir dabar ir šio
se apystovose tasai laivynas Lie
tuvai tarnauja ir nesiliauja ji
sai važiojęs Lietuvos darbo pro
duktus į viso pasaulio rinkas! 
Tiesa, tasai laivynas ir dabar 
atplaukia į Klaipėdos uostą, bet 
jau į svetimų valdomą, kur ne
suranda nei tinkamos pastogės, 
nei reikiamo aprūpinimo. Kar
tais laivo įgulai atplaukus į uos
tą pačiai tenka iškrauti ir pasi
krauti prekes, nes čia nesuran
da reikalingų šitam darbui dar
bininkų.

s Bet Lietuvos jurininkai ne
praranda ir šiuo atsitikimu ryž
tingumo, geros nuotaikos ir vil
ties kada nors sugrįžti į savo 
valstybės uostą! Pigu įsivaiz
duoti, kaip turi jaustis visi ju
rininkai neturėdami progos su 
savo artimais žmonėmis susiei
ti ir pasimatyti L.

Bet jie dirba,, nes tikisi, kad 
taip tik laikįinai bušią, kad at
eis loji dipąa, kuomet jie vėl 
į savo uostą ^atpląuks ir čia bus 
savų žmoniųf iškilmingai sutik
ti. }

Šiuo metu Lietuva turi šiuos 
prekybos laivus:
Laivo . Tonažas Mašinų
vardas Bruto Netto pajė-

Panevėžys >1607 1395
gumas

168 NHP
Kaunas ■ 1566 1283 66 NHP
Marijampolė 941 548 85 NHP
Šiauliai. 939 547 121 NHP
Kretinga 542 205 88 NGP
Utena 442 202 89 NHP
Nida 945 678 98 NHP
Venta 1266 1037 141 NHP
Viso astuoni 
laivai 83548 5878 856 NHP

Tai nėra jau toksai didelio 
laivynas, bet laikinai jisai gali 
visai tinkamai aprūpinti Lietu
vos eksportą, juo labiau, kad 
tie prekybiniai laivai gali, kai 
kurie iš jų, tolimais vandenimis 
plaukioti, nes tokioms kelio
nėms pritaikinti ir yra visiškai 
pajėgus.

Tai Lietuva nors ir Turi šiuo 
metu savo prekybos laivyną, 
bet neturi uosto; Šventosios uo
stas dar hera tiek pagilintas, 
kad ir šie nors maži laiveliai 
galėtų į JĮ įplaukti, o be to, 
Šventosios Uostas dar neturi sa
vo geležinkelio, kuris jungtų su 
visa Lietuva, ir dar jam trūks
ta visų kitų uostui privalumų. 
Bet Lietuva rankų nenuleidžia!

štai vos buvo paskatintas jaus
minas sudaryti darbo savanorių 
barius, kurie sutiktų nemoka
mai dirbti šventosios uostui sta
tomam geležinkeliui, tokių dar
bo savanorių tuoj atsirado ir 
jau tenai darbas verda.

Jei dar ne šiais metais, tai 
tikriausiai sekančiais metais 
šventosios uostas turės savo ge
ležinkelį ir bus tiek pagilintas, 
kad Lietuvos prekybos laivai 
tenai drąsiai galės Užsukti!

Lietuvos jaunuoliai savo dar
bą paaukoja, nemokamai dirbu, 
kad tik Lietuva turėtų savo 
prekybos uostą!

Lietuvai trūksta lėšų, todėl ir 
ątsirado darbo savanoriai, kad 
^asai uostąs kaip įgalima grei
čiau įsikurtų.

Tie darbo savanoriai, tai veik 
išimtinai vidurinių mokyklų

Lietuvos prekybos laivynas 
Ir jos uostas

Lietuvos prekybos laivyno pradžia. — Laivai it jų tona- 
Ž3S1 — Neturi prieglaudos. — Darbo savanorių bū
riai. r- šis tas iš istorijos. — švedai ir vokiečiai. — 
Lietuva yra pasiryžusi savo uostų turėti.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
■ . .... . ■

riaL r- Šis tas iš istorijos

mokiniai ir studentai, kurie ir 
šiaip vasaros metu kaime savo 
tėvams padeda laukus valyti. 
Tai gera ir graži darbo pradžia!

Štai dėl ko Lietuvos jurinin
kai su tokiu dideliu pasišventi
mu dabar be prieglaudos plau
ko po svetimus uostus, nes jie 
žino, kad Lietuva nenuleidžia 
rankų ir savo uostą stato f

Tai šauni darbo talka! „
Jau toksai Lietuvos likimas, 

taip skaudžiai lietuvių tauta 
baudžiama.

Vienuoliktame šimtmety.j lie
tuvių tauta pradėjo kurtis Klai
pėdoje ir čia buvo sudariusi 
mažučiuką ir dabartinį švento
sios uostą padariusi savo lai
vams užveją, bet tryliktame 
šimtmetyje germanų ritieriai 
neva krikščionybę platindami 
šį lietuvių uostą užėmė ir čia 
įsikūrė.

Ir tuomet lietuvių tauta susi
metė į šventosios uostą ir čia 
pasistatė savo žvejybos ir pre
kybos reikalams mažą uostą, 
bet galingiems kaimynams 
šioks lietuvių darbas labai ne
patiko ir štai Lietuvos istorijos 
kronikoje užtinkame žinių, kad 
1625 metais švedai net savo as
tuoniais laivais vežė akmenis, 
kad Šventosios ir Palangos uos
tus jais užvertus.

Švedai įsigalėję Baltijos pa
jūryje darant su Lietuva taiką 
pareikalavo, kad šventosios uo
stas butų panaikintas!

Lietuva tuomet turėjo nusi
leisti ir 1639 metais vasario 16 
dieną išdavė lotynų kalba rašy
tą pasižadėjimą, kad sutinka 
Šventosios uostą panaikinti ir 
kad visos prekės iš Lietuvos ei
sią per Klaipėdos uostą.

Keliems metams praslinkus, 
vokiečių įtakai sustiprėjus jau 
Lietuvos eksportas pradėjo eiti 
per dabartinį Dancigo uostą.

Bet iš visų tų tuolaikinių su
sirašinėjimų matyti, kad vis dėl 
to šventosios uostas nenustojo 
veikęs ir sėkmingai jisai kon
kuravo su Klaipėda ir Karaliau
čiumi, nes vokiečiai reikalavo, 
kad šventosios uosto įtaka bu
tų sumažinta, nes tai kenkią jų 
prekybos uostams.

Rusai 1709 metais ties Dolta- 
va sumušę švedus ir vėl mėgi
no Šventosios uostą atgaivinti, 
net žymiai vėliau čia buvo į- 
s teigę jurų mokyklą.

Dabar atnaujinant šventosios 
uostą dar užtinkami anų lai
kų buvę molo polių planai ir 
jų pėdsakai.

Tai dėl šventosios uosto isto
rija lyg ir kartojasi. Keletas 
šimtmečių atgal dėl savo uos
to lietuvių tauta kovojo su šve
dais ir vokiečiais, ir dabar jau 
tenka kovoti tik su vokiečiais. 
O gal ne taip ilgai reikės lauk
ti, kad ir šis paskutinis lietu
vių tautos priešas bus nuniok- 
tas ir daugiau jau lietuviams 
neteks grumtis ir su vokiečiais 
dėl savo pajūrio, £al lietuviai 
čia amžiams įsigalės ir kaip no
rės, taip savo pajūryje šeiminin
kaus.

Dabar tik viena galime pa
sakyti, kad į Lietuvos pajūrį 
jau iš seno smelkėsi net tolimi 
švedai, vokiečiai, rusai ir vis*- 
tiek lietuvių tauta galutinai iš 
io pajūrio neišgyvendino, tai 
galima drąsiai tikėti, kad Lietu
va ateityje liks pilna savo pa
jūrio šeimininkė.

Šios vilties vedamas Lietuvos 
jaunimas štai dabar aukoja sa
vo darbą, savo pajėgas, „kad to 
pajūrio niekam kitam neužlei- 
dus ir kad čia savo Uostą vėl 
iš naujo atstačius, o jei ir kuo
met nors Klaipėda sugrįš, tai 
ir tuomet bus pravartu Lietuvai 
du uosta turėti.

(Bus daugiau)

Nelaiminga katino 
kelionė otų

Vieno Latvijos kaimo gyven
tojai šiomis dienomis turėjo 
progos stebėti nepaprastą regi
nį — orinę katino kelionę ant 
gandro sparnų.

Vieną rytą kaimo ganyklose 
majestotiškai nutupė didelis 
gandras ir pradėjo įprastą var
lių medžioklę. Netoliese nuo 
žygiuojančio per pievą gandro, 
grovio šlaite gulėjo ir šildėsi 
saulėje didelis, pilkas katinas. 
Nežinia, ar tas katinas tikėjosi, 
kad gandras jam galės būti 
skaniu kąsniu pusryčiams, ar 
gal norėjo išmėginti oro kelio
nės malonumus, gana to, kad 
jis padarė staigų šuolį ir bema
tant atsidūrė ant gandro nuga
ros.

Gandras akimirkai sustojo, 
lyg apstulpęs, paskui suplasno
jo sparnais ir pakilo į orą, neš

Lietuvos Naujienos
Liepia tuojau sutvarky

ti audrų išlaužytus 
medžius.

KAUNAS. — Miškų dejMas 
išsiuntinėjo urėdams aplink
raštį, kuriuo įsakoma audrų 
išverstus bei išlaužytus me
džius tuojau nužievinti ir ga
minti į sortimentus.

Medžius sugaminti į sorti
mentus pirmoje eilėje vietos 
gyventojų reikalams, o iš plo
nesnes eglines medžiagos ga
minti popiermedžius pagal 
praeitų metų technikines sąly
gas.

Sugamintą miško medžiagą 
tuojau pardavinėti iš varžyti
nių vietos gyventojų reika
lams, o reikalui esant, atleisti 
Valstybinių miškų miško me
džiagos perleisti nustatyta 
tvarka nelaimės ar staigaus 
reikalo ištiktiems gyvento
jams.

Urėdams pavedama išsirū
pinti reikalingus kreditus ir 
skubiai spręsti prašymus miš
kui gauti.

Išverstus bei išlaužtus mel
džias galima apskaičiuoti.

Sortimentų gamybą pradėti 
tuojau, nelaukiant miško me
džiagai gaminti sąmatos pa
tvirtinimo.

Dažnos nelaimės
PALANGA. — Liepos 14 d., 

tarp Palangos Kretingos, įvyko 
lengvų mašinų katastrofa. Kr. 
2, priklausantis Kretingos aps. 
viršininkui, važiavo Palangos 
link, o priešais atvažiavo T. I 
6. Mašinos susidūrė, Kr. 2 nu
virto į griovį ir jai sudaužytas 
priekis, o važiavęs apskr. vir
šininkas mažai nukentėjo. T 6 
mašinos visa kairioji pusė su
daužyta į smulkius šipulius, 
keleiviai nesunkiai nukentėjo.

Liepos 13 d., ties Driešmon- 
čių k., keleivinis autobusas už
kliudė vedamą karvę ir ją 
smarkiai apdaužė. Karvė pri
klausė (Palangos gyv. Andrė- 
kūi.

Liepos 8 d., Kr. 63, pralenk
dama pašto keleivinį autobu
są, nuvirto į griovį ir apsiver
tė. Keleiviai sužeisti.

Palangoje jau 5,000 
vasarotojų

KAUNAS. — Smarkiai atši- 
lęs liepos mėn. galas kasdien 
į Palangą sutraukia vis dides
nį vasarotojų skaičių. Kasdien 
į Palangą atvyksta po 300-400 
vasarotojų. Vasarvietės regis
tratūros biuras jau Palangai 
prirašė per 4800 vasarotojų, 
tačiau tai dar ne visi, nes dau
gelis dar nespėjo užsiregist
ruoti.

damas ant savo nugaros ne
prašytą keleivį. Katinas gi, vi
sais nagais įkibęs į savo “lėk
tuvą”, tupėjo nejudėdamas. $ ’ 
Norėdamas nusikratyti savo 
naštos, gandras pademonstravo 
subėgusiems kaimo gyvento
jams įvairias “aukštosios skrai- 
dybos” figūras, tai vartalioda- 
masis, tai pereidamas į suktu
ką, bet katinas tupėjo kaip 
prilipęs.

Tada gandras paėmė dides
nį aukštį, ir ši priemonė pade- C* 
jo. Susirinkusieji pamatė, kaip 
pilkas katino kūnas, it kamuo
lys, atsiskyrė nuo gandro ir 
vis didėjančiu greičiu krito že
myn. Vargšas gavo įsitikinti, 
kad oro kelionė be parašiuto 
labai pavojinga. Subėgę gy
ventojai rado pievoje susiplo
jusį drąsaus katino lavoną. 
Gandras gi, padaręs viršum į 
“aviacijos aukos” garbės ratą, 
nuskrido savais keliais.

Suregistruos visus lau
ko darbininkus ir ūki

ninkus, samdančius 
darbininkus

KAUNAS. — Vidaus reikalų 
ministerija išsiuntinėjo aplink
raštį visoms apskričių valdy- 
boins lauko darbininkų regis- • 
(ravimo reikalu.

Prie aplinkraščio pridėti 
anketų lapai ir prašo juo pa
skirstyti valsčių s-bėms ir an
traeilių miestų burmistrams. 
Į anketų lapus prašoma sura
šyti visus darbininkus parsi- 
samdančius ir parsisamdyti 
žemės ūkyje, taip pat skaičių 
samdytojų ir jų ūkių dydį. 
Manoma, kad turint tokią sta
tistiką racionaliau busią ga- 
Įima tvarkyti žemės ūkio dar
bininkų klausimą. Dėl to ap
skričių valdybos prašomos pa
informuoti valsčių viršaičius, 
kad tie gerai išaiškintų seniū
nams, o seniūnai ūkininkams 
ir darbininkams ir juos įtikin
ti sakyti tiesą.

Surinktos žinios prašoma at
siųsti Savivaldybių departa
mentui ligi š. m. rugsėjo 15 d.

---------------

Reikia civilinės metri
kacijos

ANYKŠČIAI. — Vienai mo
teriškei vietos klebonijoje iš
siėmus gimio metrikus, paaiš
kėjo, kad jos pavardė krikšti
jant klaidingai įrašyta. Nors 
knygose iš tėvų metrikų aiš
kiai buvo matoma, kad jos 
pavardė yra iškreipta ir ji 
lengvai atitaisoma vietoje, bot 
vietos klebonas tai atsisakė 
padaryti. Todėl tai moteriškei 
teko duoti Vyskupijos Tribu
nolui prašymas, apmokėtas 10 
litų žyminiais ženklais, įmo
kant ir pridedant keletą kitų 
metrikų nuorašų, kas sudarė 
išlaidų virš 20 litų.

Daug girtų čigonų
ŠIAULIAI. — Liepos 5 d. iš

turgaus grįžtą čigonai vienoje 
kitoje vietoje buvo pradėję 
muštynes, ginčus ir pakėlė di- 
delį triukšmą. Kareivinių ra
jone triukmaujančius ir besi
mušančius Čigonus tekę karei
viams išskirti. Už Kumclionių 
tilto susimušė Čigonai tėvai su 
vaikais, vieni kitų tykoje ap
vogti ir abeji nukentėję. Jau 
sutemus visais keliais iš mies
to buvo pastebima girtų Čigo
nų net su dainomis. Turgui 
vienas Čigonas pardavė ūki- 
ninkui arklį, pavogė tą arklį, 
kai ūkininkas buvo jį pririšęs 
prie savo vežimo ir norėjo Čia 
pat vėl parduoti, bet buvo su
čiuptas ir kiek apkultas.
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TRIJŲ CICERO PARAPIJOJ 
PASIKALBĖJIMAS

Lietuviai Ir Airiai
(Tęsinys)

Jonas. — Teisybė, Jokūbai, 
sakai, kad airiai mums atei
viams pasirodė bjauriai ne
draugiški) nemielaširdingij pa
vydus. Aš pats turėjau, ką tik 
atvažiavęs į Chicagą, dirbti 
vienoje dirbtuvėj) kur airis bu
vo formanas. Aš tiek nuo jo 
prikentėjau visokių paniekini
mų ir užgauliojimų, kad nega
lėčiau nei į jaučio 
syti.

Jokūbas. — Be 
kada pagalvėj ola,
gos lietuviai yra patyrę netei
sybių ir apgavysčių nuo airių 
politikierių? Kas tik bandė sa
vo laimę politikoje, tas žino

skūrą sura-

to, ar judu 
kiek Chica-

MADOS
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A. A. 4150* — Ploninanti vasari
nė suknė. Blikirptos thietrOB 16, 18, 
20, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą It aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 tentų. Gali
te pasiųsti pinigu* arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus teikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 1739 
So. Halsted SU Chitago, Hl.

o
o

o

o o

NAUJIENOS, ChicdgO, Iii.
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Naujlenų-Acme Telepnoto
VVASHINGTON, D. C. — Senato daugumos lyderis 

Alben W. Būrkley.

kiek tie “Draugo” garbinami 
ir mums už pavyzdį statomi 
airiai pasirodė didžiausi prie
šai. Kas nežino kaip jie moka 
sklandžiai per rinkimus balsus 
gaudyti, teisingais ir neteisin
gais budais, o, žiūrėk, atėjus 
sekmadieniui, jie visi eina prie 
komunijos ir juos romiški ku
nigai palaimina ir toliau to
kius darbus daryti negina.

Jonas. — Tai sakyk, Jokū
bai, kaip tie airiai nustojo to
kius sbitkus daryti tai yra už- 
puldihėti ant lietuvių gatvėse ir

Jdkubūs. —Mano mielas Jo
nai, jie pakol lietuviai įgavę 
daugiau drąsos ir susitelkę į 
burius, neišpylė jiems gerai 
kailį. Ir tik tada, kada jie pa
ragavo tos spėkos gyduoles, jie 
nustojo tai darę. Bet jie nenu
stojo dėl to, kad jų romiški 
kunigai butų juos sudraudę taip 
daryti. Visai ne. Tik dėl to, 
kad jie pajuto tvirtą ir skaudų 
lietuvio smūgį.

Petras. — Bet žiūrėk, Jokū
bai, ten rašoma, kad Airijoj 
esąs labai retas dalykas vagy
stė, apgavimai ir piešimai. Tai 
kaip tai galėjo jie taip greitai 
persimainyti čionai Amerikoje 
į tokius nedorius žmones?

Jokūbas. — Tokis “Draugo” 
parašymas yra niekuo nepagrį
stas pareiškimas. “Draugas” 
nepaduoda jokių skaitlinių — 
kiek per metus. Airijoje įvyk-* 
sta plėšimų, vagyščių ir apga
vimų* O to nepadaręs, “Drau-* 
gas” tegali įtikinti tik savo 
durnas davatkas, kurios dauj 
giau nieko neskaito kaip tik 
“Draugą”. Be abejonės, jei kas 
nors bešališkai patyrinėtų Ai-* 
rijos prasižengimų, vagyščių ir 
apgaVyščių teismų rekordus, 
tai patirtų, kad Airijoje gal 
tokių prasižengimų yra daug 
daugiau) negu> sakysime, to
kioje Švedijoje, Norvegijoje ir 
Danijoje, kurios yra protesto- 
niškos šalys 
bendro neturi 
tU ir girstu 
tikėjimu.

Jobas. — Aš dar noriu vie
ną klausimą tavęs, Jokūbai, pa*- 
klausti. Sakyk, ar butų Lietu
va kulturiškesnė) ar kiltų auk
štyn pramonėje, prekyboje ir 
apšvietoje) 
voje butų 
nigų?

Jokūbas, 
nai, turiu 
aiškiai •—
Pirmiausia, Lietuva jau 18-ta- 
me šimtmetyje turėjo apie 17,- 
268 kunigus ir įvairius vienuo
lius—zokoninihkus. Tame am* 
žiu j e visas Lietuvos plotas bu
vo apsagstytas vienuolynais, 
kiekviename miestelyje ir net 
didesniame sodžiuje buvo pri
statyta bažnyčių, bažnytėlių ir 
visokiems šventiesiems koply
tėlių. Tūkstančiai vienuolių, 
basų ir čeverykuotų, beldėsi į 
kaimiečių duris, rinkdami iš
maldas — aukas Vis tai už mal-
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

* 11*1 ■■ I II d.......................* I A

vie- 
pas- 
ta-

Metų Sukaktuvės
Rugpiučio 12 d., įvyko 

nų metų sukaktuvių parč 
pp. GricuS) kurie užlaiko
verną 2034 So. Union Avė;

Gardžių “chicken dinnersB ir 
gėrimų buvo daug. Įdomus bu
vo “floor show”, kurį p-a Gai
lienė nuo 
suteikė. Ji 
“jitterbug’1 
Chaplin ir

Linksmai laiko praleidę sve
čiai išsiskirstė namo anksti ry
ta. Buvus.

4422 So. Artesian 
gražiai pašoko kaip 
ir imitavo Charlie 

Hitlerį.

ir kiifioš nieko 
su tuo išgarbin- 
Romos katalikų

Grįžo Chicagon
Ponai Cukurai, žymus biznie

riai, kurie gyveno prie l?ox 
Lake praeitą mėnesį sugrįžo į 
savo biznį. Jie užlaiko taverną 
po adFesu 732 W. Cermak Rd.

“Welcortie Home”.
Onytė.

11-to Wardo Lietu 
vių Demokratų 
Piknikas

Įvykš Sekrhadiehį Liberty 
Darle

Kviečiame 'visus atsilankyti 
į il-tb Wardo Lietuvių Demo
kratų Org.. pikniką, kuris įvyks 
rugpiučio (AUg.) 20-tą, Liberty 
Grove, (buvusioj Dambrausku 
fatmoj), kuris yra prie 83-Čios 
gatvės ir Willow Springs Road.

. . -s----i—1—. - a. -m . Ji— :----- —

Galėsit pašokti prie geYdš or
kestrus, kuri gros lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Turė
sime daug išlaimėjimų ir lenk
tynes Vaikams ir suaugusiems. 
Įžanga veltui.

Užtikriname, kad visi, kurie 
atsilankys, praleis smagiai die- 
ną. Atsivykite pažįstamus į šį 
musų penktą metinį pikniką; 
Neužmirškite dienos — rugpiu
čio 20»tą, vieta—Liberty Grove. 
Pasimatysime tenai.

F. N.
±±
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VISI ŠIRDINGAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI į

Grand Opening
TUDOR INN

10737 SOUTH MICHIGAN AVENUE 
Penktadieni, Šeštadienį ir Sekmadienį 

Rugpiucio-Aug. 18,19, ir 20 d.d.
Užkandžiai Dykai—Muzika, šokiai. Užlaikėm Geriausios Rūšies 
Vyną, Dėgtihę it Alų. ’ kviečia Savininkai

MARY GR1TŽ, LOUIS MIKUTIS
h .1 Mini ^4. I^MLZ. -U. * Al A Įįj Į A m* i i i'. ... A .. ... .............................. ....... <4

-
... . ■iii.l-.il. .... . ...---------- M*.■; **'. > iill III* AA.t.W 1 1 MilAlA 1 *^».I

COOK COUNTY 
PASIŪLO

atimtų AtrroMOBiLtV 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CJlI* 

Gaga ilgai minas
Užtikriname, kad SatatpyBitO 

šimtus Dolerių
Virš 800 garantuotų karų* 

Yra visų išdirbysČių nauju
tėlių karų tokioiniš kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų phroddš kambarys 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau<- 
pykitė pinigų!

gerą 
liku-

PER

kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
ptogos- Mus

jei šiandien Lietu- 
18)000 romiškų ku-

Čia aš tau, Jo- 
pasakyti atvijai ir 
ne. Ir štai dėl ko.

das prie Dievo, kad jis ir jo 
šventieji atitolintų visokias ne
laimes nuo Lietuvos žmonių. 
Tačiau nei vienas iš jų nemo
kino Lietuvos žmonių kaip rei
kia apsisaugoti nuo ligų; kad 
gauti geresnį derlių iš savo že
mės reikia ją geriau išdirbti 
ir geresnius javus soti. Kad tai 
žmonės galėtų atsiekti, nei vie
nas iš tų vienuolių neskelbė, 
kad žmonės, tame laike vadi
nami baudžiauninkais, turi gau
ti gana laiko savo žemei ap
dirbti, kad jų baudžiavos lai
kas ponams turi būti suma
žintas, kad jų vaikams turi bū
ti suteikta laisvė lankyti mo
kyklas ir t.t. To viso tie tūk
stančiai kunigų ir vienuolių nei 
per pusę lupų neprisiminė. O 
vien tik tą vargšą kaimietį bau
gino velniais, pragaru, čyščium 
ir vertė būti pakliusniu savo 
visagalingiems ponams.

(Bus daugiau)

Viešnios Iš Lietuvos 
“Naujienų” Piknike 
P-le Ančiutė Džimlgiasi Grįžu

si Amerikon
Panelė Akvilė Ančiutė, kuri 

daugiaus kaip metai laiko bu
vo Lietuvoj ir vos praeitą sa
vaitę grįžo atgal į savo myli
mą Chicagą, sekmadienį atvy
ko į “Naujienų” jubiliejinį 
pikniką.

Panelė Akvilė Ančiutė džiau
giasi, kad ji čia suėjo tiek daug 
savo senų gerųjų draugų ir su 
visais dalinosi įgytais įspūd
žiais iš Lietuvos. Apie Lietu
vos poiiiją-bltiroktatiją ji turi 
nevisai prielankią nuomonę ir 
apgailestauja, ‘ kad Lietuvos 
žmonių likimas yta prislėgtas 
po cenzūros, 11 biurokratijos ir 
klerikaližmo ■ Iteiena.

Džiaugėsi, kad, dabar ran
dasi laisVoj šalyje Amerikoj, 
kur vėl galinti laisvai, niekie
no nevaržoma, nepersekiojama 
tęsti savo darbą. Kadangi p-lė 
Akvilė vartoja‘gabiai plunksną, 
tad manau, kad ji nebus pavy
di suteikti savo įspūdžius Ame
rikos lietuviams.

Kartu su p-le Ančiutė atvykb 
ir kita lietuvaite iš Lietuvos, 
kuri yra Amerikoj gimus, Lie
tuvoj užaugus. Ji stebėjosi ir 
gėrėjosi “Naujienų” pikniku ir 
ta didele minia lietuvių, kurių 
ji net nesitikėjo tiek daug ma
tyti šitam savo gimtam kraš
te. K. J. L.

Staigiai Mirė 
Darbe

Bedirbdamas boilery j) Clear- 
ing Industrial District dirbtu
vėj, staigiai susirgo ir pasimi
rė 24 metų jaunuolis Dale 
Peters. . Jisai gyveno adresu 
3850 May pole avenue, ir dirbo 
adresu 6025 W. 66th street.

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
PfcS:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St 

Tel. Victory 0308 
Aš/suveldinu ir ištaisau.

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, SAv.

^YARUSZU Vasarnamį
BEVERLY ŠUORE, S AND DUNES, INI).

Central AVĖ. t), š. iž, 52 mylios nuo chicagos.
Pas ittus randasi visi miešto' p&togumai. Elektra, gasas, šiltas ir šal
tas vandlib it maudynes. Patogus kambariai su Valgiu arba patys 
galite sau valgius gamintis. Tel. MICHIGAN CITY 2799 R 3.

COOK COUNTY
AUTO FlNANCE 

COMPANY 
134* W«st «3r4 Street 

prie Loomis

/

BILCS TAVERN
4756 SOUTH WESTERN AVENUE

Telelbnas LAFAYfcTTE 2619

MODERNlšKtAUSlS TAVERNAS SOUTH side—special 
PtATE LtlNCH KASDIENĄ 25c — UTARNINKAIS kugelis 
IR BARBEQUEt FRIED CHICKEN IR STEAKS—TREČIADIE
NIAIS, ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS.—KEPTA ŽU
VIS PENKTADIENtAtS. Kviėčia VISUS Atsilankyti:

ONA IR VINCAS PO1PELL, Savininkai

ANGLYS—CO AL
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 Avfenue
-.t, iu-.ii. wr.r~,' į ~M JA.llUH

Anglys - Malkos - Koksai 
GERIAUSIOS RŪŠIES. TAIPGI PARDUODA IR PRIŽIŪRI 

, WHIT1NG STOKERIUS.

ECONOMY COAL CO.
2740 WEST UNION STREET

BLtE ISLAND, ILL. Phone BLUE 1SLAND 59.
A . i -.............. ...

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
. paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
vislis įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveiksiu ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas •— jūsų dien
raštis* Todėl skaitykite jas, škleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvis Plumbms
— LaisDuotas —

JAS FHTTNGS and SĖWERAGE
also BEER CO1LS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tek Hemlock 2887
Rez. Republic 5688

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIURO 

NAUDAI.

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

fe

PETERI PE N

• FOTOGRAFAS

■Si

ilfcŽ&itiL' ».tįUįfciifeiį*feįi-.T'u- "'J

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONS1LAI IŠIMAMI už 1^.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ lEfl.OO 
raudoNgysles išimama viena

dieną Ligoninėje »15.00
reumatizmas >9.00 
Greitai Palengvinama— £•* v 
VISAS LIGAS GYDOMA | <| ,QQ 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK fiOSPiTAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tol tawnazit 5721

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tek ENG. 5883-5840



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirt., rugpiučio 17, 1939

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —r 1927)
(Tęsinys)

Esu dar pamiršusi papasa
koti vieną savo kratos smulk
meną. Mano draugai, anų lai
kų veikėjai, dažnai sau galvą 
laužydavo dėl mano likimo. Aš 
per daug esanti judri, per daug 
duodanti progos sklisti visoms 
kalboms apie savo veikimą; 
tad jie ėmė galvoti, kaip ma
ne apsaugojus nuo pakliuvimo 
į nepageidaujamus nagus, ir 
sugalvojo. Turėjau rinkti folk
lorinę musų liaudies medžiagą 
(pavyzdžiui, kalbėdamasi su 
žmonėmis vaistinėje), ją siųsti 
Petrogrado Geografijos Drau
gijas Etnografijos skyriui ir 
veržtis tais savo darbais į tos 
draugijos narius. Pasisekė man 
sudaryti keli mažučiai rinkinė
liai, iš kurių didėlesnis buvo 
musų liaudies medicina. Lai
mingai patekau į narius, kurių 
buvo dvi rųšys: vieni pinigais 
tą garbę įsigydavo, kiti dar
bais. Pirmininku tos draugijos 
buvęs, kiek atsimenu, didysis 
kunigaikštis Nikolai Niko’aje- 
vič ir šalia jo nemaža įtakin
gų valdžiai didikų, šiek tiek 
savo darbais pasižymėjusius 
Dr-jos narius — taip man bent 
buvo aiškinama — kiti įtakin
gi nariai užstodavo ir kokion 
relairr.en įkliuvus gelbėdavo. 
Kaip pavyzdys buvo man nu
rodomas Pilsudskis, vyresnis 
dabar taip pagarsėjusio Juozo 
Pilsudskio brolis. Už pasikėsi
nimą caro gyvybei buvo jis nu
teistas 18 kai metų katorgos ir 
tik dėl savo etnografinių dar
bų ir priklausymo prie Petro
grado Geografijos draugijos 
susilaukė didelio savo bausmės 
laiko sutrumpinimo.

Kratos metu jau šį tą bu
vau tai draugijai suteikusi, gal 
jau buvau ir jos nariu... Man 
rodosi kiek Višinskiui, tiek ir 
man daug padėjo musų prisi
dėjimas prie rusų mokslo įstai

gų darbų — nemaža sušvelni
no žandarų žiaurumą.*)

Tuo metu slinko man laikas 
kuo nejaukiausiai. Namiškiai 
elgėsi su manimi nepaprastai 
švelniai,veik kaip su nepagy
domuoju ligoniu. Kaimynai 
lankė mane, čia įvairiausių pa
tarimų duodami, čia vien iš 
smalsumo, ar aš dar nesuim
ta, čia pranešdami visokių gan
dų apie mane ir mano bendra- 
manius, ir visi tie gandai bu
vo nejaukus, nejaukiausi.

Buvo namie nutarta pasiūti 
man kalėjimui pritaikintų sto
ros drobės skalbinių, ir ne tik 
nutarta, bet sumanymas ir iš
pildytas; Visi buvome įsitikinę, 
kad ne šiandien, tai rytoj bu
siu išvežta. 0 man jausmus 
slėgė dar žinios apie artimųjų 
žmonių kratas, suėmimus, ir be 
galo ilgas mano kvotos (dopro- 
sų) laukimas irgi pusėtinai 
nervino.

Musų dvasios milžinas V. 
Kudirka jau kapuose ilsėjosi; 
iš to kapo, rodosi kasdien ki
lo ir plaukė į mane neužmirš
tinas pranašavimas: “Jums, 
kauniečiams, teks pakelti visa 
našta”... Ir baimė širdį grau
žė, ar ištesėsime mes, nykštu
kai, išpildyti visa, ką iš musų 
musų tėvų žemės garbė reika- 
auja? Ar ištesėsime dirbti už 
tuos, kuriuos amžinybė jau į 
3avo. prieglobstį buvo paėmusi, 
ir už tuos, kurie kalėjimo sie
nose ir ištremti kankinosi, ir 
dar už tuos tūkstančius, lau
kiančius pažadinimo... laukian
čius stebuklingo žodžio, ver
čiančio paprasčiausią žmogeli 
tapti karžygiu.

šiaip sunkių jausmų apimta 
rūpinaus dar.kaip nors išsitei
sinti dėl pinigų, kuriuos pa
ėmus turėjau prisipažinti.

*) Geografijos nario diplomą dar' 
tebeturiu; mažąjį sidabrinį meda
lį paglemžė bolševikai.

(Bus daugiau)

, No. 2245

Vardas Ir pavardė —

Adresas

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No-

COPR. »939, NEEDIECRAFT SERVICE, INC.

INITIALS PATTERN 2245
2245 — Gražus inicialų pavyzdžiai servetėms, nosinėms, 

etc. Nelaukdamos paleiskite adatas darban.

KAIP SENAS YRA 
SENAS?i ;

Rašo Ona B. Kubilius
Kaip senas yra senas? Atro

do, kad tai lengvas klausimas. 
Bet šis klausimas yra svarsto
mas mokslininkų jau labai se
niai, ir iki šios dienos dar ne
išspręstas.

Garsusis Anglijos rašytojas 
George Bernard Shaw, kuris 
yra 83 metų, sako: kad metai 
pagal kalendorių jam neturi jo
kios reikšmės. Girdi, kvailas tas 
žmogus, kuris vargina save su 
metais ir su gimtadieniais. Tar
sime, Anglijoje vyras 23 metų 
yra persenas bėgti taip vadina
mą “spring race”, bet jis yra 
perjaunas būti parlamento na
riu. Moteriškė 70 metų yra per
sona gimdyti kūdikius, bet jau
na užtektinai būti pašto vi;š.* 
ninke.”

Bernard Shaw sako, kad 
“kaip senas yra senas” — šis 
klausimas negali būti vienodai 
visiems • žmonėms taikomas. 
Vienas žmogus yra dar jaunas 
80 metų senumo, o kitas pa
sensta dar neužaugęs. Pavyz
džiui, paimkime senatorių Gar- 
ter Glass iš Virginia. Senato
rius C. Glass yra 81 metų senis, 
bet Washingtone jis yra žino
mas kaipo vienas iš rimčiausiai 
mąstančių senatorių Kongrese. 
Jį Kongreso nariai vadina ‘‘The 
youngest old man Senator, and 
the fastest thinker in Congress.”

Garsus moksliitfnkas J. Mc- 
Keen, kuris turi 75 metus, sa
ko, kad mokslininkai visiškai 
nekreipia dėmesio į kalendo
riaus metus, nes žmogus, ku
ris gyvena dėl ateities, neturi 
laiko kada mąstyti apie senatvę. 
Tas žmogus, kuris gyvena ir 
mąsto apie praeitį, jau yra 
“cracked” ir pasenęs. Jis taip 
pat sako, kad žmogus užaugęs 
sensta daug lėčiau, negu jau
nas žmogus. “We graw old 
most rapidly before' we are 
boro”.

Aš manau, kad mes sutiksi
me su J. McKeen, kad užaugęs 
žmogus sensta ne taip greitai, 
kaip jaunas. Mes dažnai girdi
me žmones sakant: “ale kad ji 
ir nepasensta taip ilgai”.

Well, mes visi gerai žinome, 
kad moteris niekados neišeina 
iš 25 ir 35 metų. Labai sunkti 
yra atskirti moterį 25 metų nuo 
moters 35 metų. Moteris 30 iki 
43 metų visuomet gali save 10 
metų pajauninti, ir niekas ne
gali pasakyti, kad ji meluoja 
apie savo metus. Bet mes paim
kime mergaitę, kuri yra 18—20 
metų, — ji save 10 metų pajau
niui jokiu budu negali, nes ji 
sensta daug greičiau, negu ta 
moteris, kuri yra tarpe 30—45 
inetų.

Regis, čia buvo tik kūdikis, 
o šiandien jau vyras ar mergi
na, ir taip toliau.

Federal Census Bureau mums 
parodo, kad Amerikoje yra 3,- 
964 žmonės, kurie yra 100 mė
tų ir daugiau. Iš jų yra 10 nuo
šimtis ndgrų ir indi jonų, 40-tas 
nuošimtis ateiviai. Kiti Čia gi
mę. Daug iŠ tų senių dar užima 
svarbias vietas pasaulyje. Dau
giau kaip pusė iš jų yra vyrai.

Taigi 80 metų jaunikiai ne
nusiminkite ir į kalendorių ne
žiūrėkite, bei neskaitykite savo 
mętų, nes mokslo vyrai mums 
sako, kad žmogus, kuris gyve- 
na dėl ateities, visuomet yra 
jaunas. Jie sako, kad žmogus 
nuo 60 iki 70 metų yra j aunas i 
nuo 75—80 metų viduramžis; 
nuo 85—90 pradeda senti, o nuo 
100 metų iki 150 jau pasenęs.

Slenkanti Plaukai
Pirmas žingsnis gydyme slen

kančių plaukų yra tinkamas 
jų plovimas ir įvairus jų už
laikymas. Dažni plovimai rei
kalingi. Galima naudoti tą 
“shampoo”, kuris buvo pami
nėtas šiame skyriuje rugpiučio 
3 d. Bet patartina vartoti ir 
medikuotą “shampoo” ben kar
tą į mėnesį, štai jis:

6 ; uncijos žalio muilo 
(green soap)
pusė uncijos smalinės aly
vos (tar oil)
viena uncija alkoholiaus
Sumaišyk alkoholių ir sma

linę alyvą pirma, tada pridėk 
žalią muilą ir plauk galvą pa
prastu budu. * Į - - - - Į —
Moteris Kalba

Clara Williford, 51 metų 
amžiaus moteris, yra majoras 
Ellsvvorth, Kansas. Ji turi du 
sūnūs ir penkių metų rekordą 
kaipo miesto galva. Ji pasta
tė miesto namą' (city hall) už 
$65,000.00 ir numbkėjo $116, 
000.00 miesto skolų. Tuom pat 
laiku ji sumažino taksas ir ki
tus miesto mokesčius ant pu
sės. Pavyzdinga” niiesto galva, 
ar ne? ”

;— o-—
Ponia Alex DuPont, našlė 

gyvenanti Paryžiuje, laimėjo 
didelėj loterijoj praeitą pava
sarį, bet negalėjo surasti savo 
išlaimėjimo bilieto. Ji mane, 
kad gal jis buvo kišenėje švar
ko, kuriame jos vyras buvo pa
laidotas prieš kiek laiko. Vy
ro kūnas buvo atkastas ir bilie
tas atrastas. Tuomet ji iškolek- 
tavo pinigus.

—— o —
P-lė Thehna Prescott Ncw 

York e yra televizijos pirmoji 
moteris programos vedėja Na
tional Broadcasting Company.

Meksikos moterys pagaliau 
laimėjo savo ilgą kovą dėl pri
vilegijos užimti viešą tarny
bą. Maria Ada Carpio buvo 
paskirta Valstijos direktorė 
viešųjų mokyklų ir Alicia Pi- 
co yra Nogalės miesto iždinin
kė.

Kiaulienos Kepsnis ant 
DuonosPaimti kiaulienos palendvicą, bet reikia žiūrėti, kad gyvulys butų jaunas, o palendvica ne stora ir ilga. 2 valandas prieš kepimą, mėsą reikia apiplikinti verdančiu vandeniu, nušluostyti, pasūdyti. Po dviejų valandų apkepti iš visų pusių įkaitintame svieste. Sudėjus į indą, iki pusės užpilti vandeniu ir uždengus šutinti ant mažos ugnies. Kai vanduo išvirs, apiberti mėsą kmynais ir svogūnų riekutėmis, užpilti sviestu, kuriame kepė ir, sosu, kuriame virė, ir įstatyti, kad atauštų, p į sosą įpilti kelis šaukštus buljono, šaukštą maltos, juo- dos duonos, ir užvirinamas tirštas padažąs. Kepsnys pjaustomas sto- ronomis riekėmis ir dedamas ant tokio pat didumo baltos duonos riekučių ir kiekviena porcija apipilama tirštu padažu. Viskas sudedama ant pusdubenio (pusbliudžio) ir, pąšildžius krosnyje, paduodama.

TAI VAIKUTIS
»

Tamošius, būdamas vos aš- 
tuonių metų amžiaus, turėjo 
didelį rūpestį. Kaipgi jis užmo
kės tai moteriai, kurios lan
gą jis išdaužė. Moteris davė 
jam dvi dienas laiko atsilygin
ti. Kitaip ji nuvyks pas jo tė
vą, o kai tėvas sužinos, tai ka
žin ką Tamošiui darys ... 
4 ■' ' I

Tamošius gyvendamas Cice
ro dirbtuvių apylinkėje suma
nė eiti darbo ieškoti. Mažytis 
ėjo iš vietos į vielą, ir ne tik 
kad niekas nenorėjo jo kaipo 
darbininko, bet dar ir išjuokė. 
Po visos dienos ieškojimo, pa
vargęs ir nusiminęs jis sugrį
žo namo, bet vis dar tylėjo— 
tėvui neišpasakojo savo nelai
mės.

Ant rytojaus surado savo tė
vo batų valymo mostį ir seną 
šepetuką. Iš mamos nuosavy
bės pasiskolino gerą skuduru- 
ką ir išėjo gatvėn batų valyti.

Žiuri į vieną praeivį, žiuri 
į kitą, žiuri ir daugybę jų. Ro 
dos, kad šiandien visi patys 
savo batus nusišveitė. Tada 
vaikutis pradėjo eiti per na
mus ieškodamas darbo ir pa
galiau gavo vieną k’ostumerį. 
Visgi užsidirbo nors penkis 
centus.

Diena karšta. Vaikutis su 
sunkia širdute, sušilęs, eina 
namų link. Bet jam reikėjo 
praeiti krautuvę, kurioje par
siduoda “aiskrymas”. Ir nė 
pats nepajutę, kaip jau ir be- 
valgė los skainios ir šaltos ko
šes. Ir uždarbis žuvo.

• Bet visvien reikia eiti namo. 
Parėjęs atsisėdo ant laiptų ir 
laukia, kada ateis toji mote
ris, kuri žadėjo apskųsti jį tė
vui. Netrukus ir ji pasirodė. 
Tamošiaus širdelė pradėjo 
greičiau plakti ir ašarėlės per 
skruostus riedėti. Bet tas mo
terį nė kiek nesugraudino. Ji 
visvien nuėjo pas levą ir į- 
skundė Tamošių.

Tamošius virpantis įėjo i 
namą, nes žinojo kas jo lau
kią. Bet pamatęs tėvo veide 
šypsena, lyg ir sustojo virpė
jęs. Mat, tėvas pasigailėjo kū
dikio, nes tuojau suprato ( ko
dėl jis buvo toks geras per tas 
dvi dienas.

Be reikalo mažytis Tamošius 
taip savo galvelę vargino ir 
širdelę graudino.

Bet esu tikra, kad Tamošius 
suprato atsokomybę ir baimę 
ir geriausiai pajuto savo tėvo 
gerą širdį, ir kad daugiau lan
gų nedaužys. —Onyte

Moterims įdomus nauji 
leidiniai

Lietuvos Švietimo Ministeri
jos knygų leidimo komisija 
leidžia Ievos Simonaitytės 
naują romaną “Vilius Kara
lius”.

Tikiuosi, kad visos, kurios 
skaįte šios autorės “Aukštųjų 
Šimonių Likimas” ir kitus šios 
gabios rašytojos kurinius, 
džiaugsis susilaukę šio nauj'f 
leidinio.

/

* k

Lietuvių Moterų Šiaulių Ta
pyba yra išleidusi knygą “Lie
tuvių Moterų Tautiniai Drabu
žiai”. šis leidinys turi apie 60 
paveikslų ir įvairių kirpimo 
brėžinių, siuvimo būdų nuro
dymų etc., kurie daug padės 
kiekvienai lietuvei, norinčiai 
įsigyti tautinius drabužius.

Kaina tktai litas ir pusė. Ad
resas: Spaudos Fondas, Kau
nas.

Vedusios Moterys Turi 
Būtinai Kovoti Už Savo 

Teises
P-lė Mary Anderson, vyriau

sia perdėtine 'Federalio Mote
rų Biuro, pareiškė, kad ji 
džiaugias iš to šalto priėmimo, 
airį valstijų legislaturos duo
da tiems atkartotinieins mė
ginimams, kad butų draudžia
ma vedusioms moterims dirb
ti.

“Tačiau aš nemanau, kad 
nors viena iš mus yali nuleisti 
rankas ir kad mes nuolatos 
nebudėtume. Jeiyu neparodys 
sime veiksmo, tai panašus bi
tlai ir vėl pasirodys*”, sako p-lė 
Anderson.

Raportai šiam Moterų Biu
rui parodo, kad Diliai. laiko
mi prieš vedusių moterų dar
bą, buvo įnešti net į 22 val
stijų legislaturas šiais metais. 
Vienoj valstijoj buvo propo- 
nuojama uždrausti moterims 
laikyti darbo vietas kaip pri
vatinėse, taip ir viešose įstai
gose.

• Nei vienas prieš vedusių mo
terų darbą statutas nebuvo 
praleistas, sako p-lė Anderson, 
tačiau jau net penkios valsti
jos operuoja po lokiu nusista
tymu savo valstijos valdyme. 
Tokios valstijos yra Louisiana, 
Alabama, Tcxas, Tenncssee ir 
Utah.

Lietuvių moterų draugijos, 
klubai ir šiaip grupės turėtų 
kelti savo balsą prieš panašų 
varžymą moterų teisių ir lais
vės. Darbininke

| KINO TEATRAS Į
| (MOVIES) Į

“The Man in the Iron Mask”, 
Dumas’o garsus romanas te- 
berodomas Roosevelt teatre, 
žvaigždės yra Joan Bennett ir 
Louis Hayvvard, Basil Rath- 
bone. Pasaka vra fantastiška 
—esą, gimė dvynukai, Franci- 
jos sosto įpėdiniai, iš kurių 
vienas (kaip priprasta) buvo 
tipiškas iš visų geriausių at
vejų, o antrasis tikras latras. 
Nedorasis gerąjį nenorėdamas 
tiesiog nužudyti uždaro jį į 
geležinę kaukę, kuri amžinai 
jo panašumą į antrąjį dvynu
ką palaikys slaptybėj. Bet 
žmonės sako, kad teisybė, pri
blokšta prie žemės, neišlaiko
mai atsikelia ir vėl—taip ir su 
geruoju kunigaikščiu. Žymieji 
kavalieriai — “Three Muske- 
teers”—išliuosuoja jį iš kau
kės ir sugavę niekšą, įrakina 
jį pirmojo vietoj, ir viskas 
baigias linksmai.

Šių laikų “gengsteriai’ suda 
ro temą James Cagney ir Geo. 
Raft veikalo “Each Dawn I 
Die” Garrick teatre. Cagney 
yra reporteris (kurį piktada
riai faktus susukę patupdė į 
kalėjimą) o Raft, nuolatinis 
kriminalstas, ten pat besėdžiąs. 
Jie susidraugauja ir labai gud
riai sugauna visus tuos pikta
darius nuo kurių žmonės taip 
ilgai kentėjo.

George Raft persikėlė į nau
jai išdekoruotą Pajace teatrą 
vakar naujame veikale—“I 
Slole A Million”—kuriame jis 
vėl slapstos nuo policijos. Daug 
veikV.no. —Suzanna Viliute

i Miestas Ir valstija 
■■>■■■■

A. A. 4191—Puiki vasarinė sukenlė jaunai mergaitei. Sukirptos mie 
ros 10 iki 18 ir 28 iki 36.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
e pasiųsti pinigus arba paš

to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago. 111.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St, Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdį No.......... .

Mferos ----------------- per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)
•••••••••

(Miestas Ir valstija)

veikV.no


t

v
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Naujienų Kontesto Eiga
“Mano Talkos” 
Žinios

abidvi yra gerai pralavin- 
lietuvių kalboje ir rašybo- 
ir viešai mėgsta pasireik- 
Jos ir toliaus ketina imti

Kazys Brazaitis savininkas 
taverno, 634 W. 59th st. pre
numeravęs “Naujienas” prisi
minė, kad turi atliekamą kam
barį, kurį norėtų išnuomoti 
inteligentiškiems vaikinui ar
ba merginai. Ponai Brazaičiai 
yra pavyzdingi šeimininkai, 
šeimynos auklėtojai. Jie augi
na dvi grąžąs ir mandagias 
dukteris: Genovaitę ir Stellą. 
Jos 
tos 
je, 
šti.
lietuvių kalbos ir literatūros 
kursus. Genovaitė yra akroba
tiškų Šokių mokinė! Nors ji 
dar jaunutė, bet ji šokiuose 
gabiai pasirodo.

Užpuolė Plėšikai.
Andrius Radisevičius, 4414 

So./Rockwell st., nelabai se
niai buvo užpultas plėšikų, 
bet iškilus kovai, po apsišau
dymo jie paspruko be grobio.

P-as Radissevičius liko pa
žeistas ir dabar dar kulka te
besinešioja savo šone, o jo ta
vernos sienos ir baras liko lyg 
su grąžtų “išgražintos.”

Panašus užpuolimai dažnai 
kartojasi, tat biznieriams pa
tartina prieš bandidtus imtis 
kovos priemonių. Tam tikslui 
turėtų būti sudaryta speciali 
komisija, kuri iš užpultųjų su
pirktų žinias ir paieškotų už
puolikų.

Musų mieste dažnai teismai 
perpildyti beveik penkioms 
dešimtims nuošimčių bereika- 
linkų areštuotų aukoms, bet 
tikrieji kriminalistai nesugau- 
domi ir nesuvaldomi. Kad su- 

vyaldyti'piktadarių Veikimą pa
tys piliečiai turėtų būti suin
teresuoti ir susigrupavę veiki
mui.

P-as Radisevičius buvo ma
nęs parduoti taverną, bet da
bar vėl pasilieka vietoj ir sa
vo draugų ir pažįstamų prašo 
atsilankyti, nes patarnavimas 
bus širdingas ir malonus.

rių. Tokiam “apiplėšimui” pa
sitarnavo poras jaunų lietu
vių, kurie pasisakę gavę alaus 
pirm tavernos atidarymo. 
Toks jų instigavimas buvo ne
teisingas ir pp. Gramantai nu
kentėjo bereikalingai.

Steigs Lietuvių Kalbos 
Mokyklą.

Englewoode norima įkurti 
lietuvių kalbos kursus. Į ko
misiją įeina Juozas Sliažas, 
Vincenta Sliažas, Ona Dovgin, 
Vincas Adams, Lena Adams, 
Maria Endziulis, Antanas En- 
dziulis, etc. Lietuvių kalbos ir 
literatūros mokinius painfor
muos komisijos nariai, tat 
klausykite informacijų pas į- 
vardytus atsmenis.

—Ona Dovgin,
6108 South State St.

6530.Tel. Englevvood

Svarbus L.D.D.
4-tos Kuopos 
Susirinkimas
Įvyks Penktadienį, “Naujienų” 

Name

Draugai ir Draugės, L.D.D. 
4 kuopos sekamas susirinkimas 
įvyks penktadienį, rugpiučio 18 
d., “Naujienų” Name, 1739 So. 
Halsted St. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi draugai raginami bū
tinai dalyvauti. Turime daug 
dalykų apsvarstyti,x taipgi • bus 
raportas iš pereitojo bendro 
pikniko.

Be to bus pilnas pranešimas 
apie musų rengiamą Field Day 
pikniką, kuris įvyksta rugpiu
čio 27 d., Liberty Grove, Willow 
Springs, III.

Kalbės S. Strazdas
Taipgi šiame susirinkhnė tuj 

rėsim svečią iš Brooklyno, N. Y. 
Tik ką atvyko “N. Gadynės” 
administratorius, draugas St. 
Strazdas. Jisai musų draugams 
plačiai nurodys “Naujosios Ga
dynės” dabartinį stovį.

Draugai ir Draugės, visi esa- 
nuoširdžiai prašomi atvykti, 
laiku.

A. Dainis, 4 kp. sekr.

te 
ir

Dora Paplauskiene, savinin
ke tavern ir valgyklos, 716 W. 
22nd st. prenumeravo “Nau
jienas”. Ačiū.

Ignas Girkantas, 949 West 
59th st., atsinaujino “Naujie
nas.” širdingai vertinu jūsų 
man suteiktą kreditą ir šiuo 
skaitau mano talkos rėmėju. 
Linkiu jums daug laimės.

A. ir S. Gramantai yra sa
vininkai tavern, 3201 Lituani- 
ca. Jiems ką tik buvo padary
tas politikierių taip vadina
mas “fraine up”. Iš jo išsisuk
ti lūšavo poras dešimtų dole-

«
 Gėlės Mylintiems1 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laido
tuvėms, Papuosi-

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5808

■ Gėlesnvciif Te,e«rramu i LUVlIAIū p‘^Pasau“° 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams. 

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7368

Amerikiečiai Susido
mėję “Jaunimo” 
Renkama Miss Ti
piška Lietuvaite
Kitataučių Spauda Fotogra

fuoja Lietuvaites

NAUJIENOS, Chicago, III.

Grįžta “Oro Bangomis

šurum Burum “Dainuojančios Sesutes”
■ j £ >

šeštadienio vakare, rugp. 19 
d., atsisukę radio priimtuvus 
į W.H.I.P. (1480 kc) stotį, šal- 
timiero programoje, 7:00 'V. v., 
išgirsite šešias “Šurum Burum” 
dainuojančios sesutes ... visos 
Paneyėžiškės
čios moterys. Iš kairės į deši
nę: Čiapiene, Pečiukienė, Joni
kienė, Balčiūnienė, Grigonienč 
ir Astrauskienė. Jau keli mė-

visos darbš-

Jaunų Lietuvių Kul
tūros Rat. Choras 
Sutartinai Dainuoja

Miss Tipiškos Chicagos 
Lietuvaitės rinkimais kurie 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
rugpiučio 20 dieną, “Jaunimo” 
piknike, didžiai susidomėjo ne 
tik lietuviai, bet ir amerikie
čiai.

Pasklidus po Chicagą ži
nioms apie tuos rinkimus ir 
faktą, kad net šimtas gražių 
lietuvaičių juose dalyvaus, a- 
merikiečių spauda pradėjo 
apie juos tiekti gana daug ži
nių.

Kai kurie didieji dienraščiai 
ant tiek susidomėjo,, kad šalia 
rašinių talpina ir lietuvaičių 
fotografijas.

“Jaunimo” piknikas įvyks 
ateinantį sekmadienį, rugpiu
čio 20 d. Sunset Parke, 135th 
Street ir Archer Avė. Įžanga 
publikai bus uždyką.

i

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BflRSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
‘“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

■

Gražiai pasirodė “Naujienų” 
piknike

Diena Iš Dienos
Alina Marąuard
Grįžo iš Ligoninės

Prieš keletą savaičių šv. Kry
žiaus ligoninėje buvo padaryta 
apendicito operacija Mrs. An- 
nai Marųuard, 3305 So. Halsted 
Street.

Praeitą sekmadienį ligonė 
buvo pargabenta į namus ir 
laipsniškai stiprėjanti. Ji yra 
dėkinga visiems, kurie ją at
lankėte. — J. A. S.

nėšiai kaip repetuoja šaltimie- 
ro “Lietuvių Dienos” parengi
mui, kuris įvyks Oaks Darže, 
prie 119-tos ir Archer Avė., 
Augusto 27 d. Bet šeštadienį 
nepamirškite pasiklausyti gra
žių, liaudies dainelių, W.H.I.P. 
(1480 kc), 7:00 v. v., Povilo 
šal timiero programas — girdė
site ir solistę p-lę Florenciją 
Balsiutę.

Vykim Ten, Kur 
Džiugu, Kur Draugai 
Mus Kviečia
Sekmadienį gražus Darbininkų 

D-jos “Field Day”

CLASSIFIED ADS
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
IEŠKAU DARBO UZ PORTERI 

prie saliuno ar restauranto. Dirbsiu 
už pragyvenimą. A. S. 1518 West 
Madison St. Haymarket 8263.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie ūkio abelno darbo ir milžti 
vieną karvę. 2126 So. Halsted St.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

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

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

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

A. J. VIZNIS
Telephone Susąuehanna 7—8533

AUTOS—TRUCKS FOR SALfc 
Automobjliai; h.Trokąi PArdaviroM*

PARDAVIMUI 1938 METŲ DOD- 
GE 4 durų touring sedan su bak- 
su, radio, heateriu ir defrosteriu. 
Kaįas atrodo kaip naujas. Kaina

Pd Fink Dukrelė | $550.00.1 p. A u CENTRAL AUTO SALESLigoninėje & SERVICE, 32ą7-9 S. Halsted
, # ‘ CARL WAIN0RA,

Praeitą šeštadienį buvo iš-| Phone Cictory 1717.
vežta į ligoninę 6 metų Patri- 
cia, žinomų bridgeportiečių pp. 
Fink duktė. Mergaitei buvo pa
daryta sunki operacija, todėl 
tėvai yra labai susirūpinę duk
ters likimu.

Mrs. F ‘ ‘ '
Fellowship House klubo pirmi-1 ro, svetainėje 3600 W. North Avė 
ninkė. Tas klubas dirba visuo
meniškai kul turinį darbą.

Neseniai pp. Fink nusipirko I nerengtų savų parengimų,.
Southsidėj savo bungalovv, į
kurį dabar nori persikelti, bet L- P- .D- 4 . x.’ , . .. F . . v .. mas Įvyks penktadienį, rugpiučionutarę palaukti iki jų mažoji 18 d., Naujienų name,
Patricia pasveiks. Halsted St. 8 vai. vakaro. Daly-

T ą q vaus ir drg. Strazdas, Naujos Ga-
J. A. b. Mynės administratorius, kuris nu-

------------ Į švies esamą jos stovį.
Dainis, sekr.

SUSIRINKIMAI

st.

: -J

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
o (POLITIKOS KLIUBO susirinkimas

btepnanie rink, 5 Į įvyks rugpiučio 17 d., 8 vai. vaka-

Be to, kliubas rengia balių lapkri- 
čio-Nov. 25 d. 1939, American Le- 
gion svetainėje, 3945 W. North av. 
Prašau, kad kiti kliubai tą dieną

—Valdyba.
susirinki-
1739 So.

RENDAI LABAI GRAŽUS kam
barys prie našlės moters. Arba ve
dusioms ar vienam. 1833 S. Spaul- 
ding Avė.

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- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

■— ■■ ' ---------- ■ t..............

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

Praeitą sekmadienį “Naujie
nų” jubiliejiniame piknike tu
rėjau progos klausytis Lietuvos 
Jaunimo Kultūros Ratelio Cho
ro gražiai, harmoningai sudai
nuotų Lietuvos liaudies dainų.

Reikią pažymėti, kad choras, 
nors neskaitlingas, bet jo visi 
dainininkai turi gerus balsus, 
o kas svarbiausia^ tufiigcrą* lie
tuvišką dikciją, pilną atjauti
mą ir supratimą tos dainos, 
kurią jie dainuoja. Tokis cho
ristų dainavimas sukuria ir iš
vysto dainą, kuri gyvai pasie
kia klausytojo sielą ir daro di
delio malonumo. Jei lyginti 
Kultūros Ratelio Choro daina
vimą su Amerikos jaunimo 
dainavimu, 
didelio 
nuoliai 
minga 
kiausia
Amerikos jaunuoliai dainuoja 
šaltai, nejaučia dainą, kurią jie 
dainuoja ir dauguma vartoja 
prastą dikciją. Tai ve, kame 
Kultūros Ratelio gražaus ir ma
lonaus dainavimo požymiai.

Už sumokinimą gražaus, har
moningo dainavimo reikia duo
ti kreditas choro mokytojai 
p-iai Judzintavičienei. Mato
mai, ji yra gera mokytoja, ge
ra menininke ir patyrusi mu
zikos žinovė. Jos jaunas am
žius su jos visais muzikos ga
bumais ir energija tikrai lie
tuviams žada daug meno ma
lonybių ne vien dabar, bet ir 
ateityje.

Kiekvienas gražus kultūros 
darbas turi neįkainuojamą ver
tę žmonijos labui. Todėl ir Kul
tūros Ratelio tas brangusis var
das sėja tas sėklas, kurios kles- 
tėdamos puošia ir gaivina lie
tuvių menišką dirvą. —K. J. L.

Amerikos
tai rasini tarp jų 

skirtumo. Lietuvos jau- 
dainuoja su šilta jaus- 
siela, tardami kuoaiš- 
kiekvieną dainos žodį.

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

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

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

Rugpiučio 27 d. Liberty 
Grove, Willow Springs, III., 
įvyksta vienas iš puikiausių 
piknikų šią vasąrą. Tariamas 
piknikas yrą ^vadinamas Field 
Day, nes čia y svečiams bus duo
damos didelėj dovanus, jei jie 
turės laimės . jas laimėti. Tik 
pamanykime, cąa bus proga lai
mėti “casįi”^ųŲjet. $5Q. t jokios 
progos mažai,. Jkųr pąsį taiko, 
kad pikniko dalyvis turėtų 
progą gauti „dovanų tokią su
mą pinigų,,! Tačiau Liętuvių 
DarbininkųtlĮ^ąųgijos 4 kuopa 
per daugelį, fpetų rengdama 
Field Day piknikus įgijo tiek 
patyrimo, kad gali suteikti to
kias dideles dovanas pikpiko 
dalyviams. , ,?

r

Bet tai dar ne viskas, pikni
ke jus turėsite didelio malonu
mo pasiklausyti tikrai gražaus 
programo, kurį išpildys Naujos 
Gadynės Choras, sudainuoda
mas daug gražių lietuviškų 
liaudies dainų. Šalę to, bus lo
šiama įvairus “gėmiai”, ku
riuos sudarys ir loš musų jau
nimas. Apie gerą muziką šo
kiams jau nėra kas kalbėti. Ži
note, kad Jurgis Steponavičius 
bus su savo orkestrą, tad yra 
aišku, kad bus proga visiems 
gerai pasišokti, kaip ameriko
niško džiazo, taip ir lietuviško 
klumpakojo. '

Kaip matote iš čia trumpai 
paminėto pikniko programo. 
tai bus viena iš geriausių pro
gų linksmai tarp gerų svetingų 
draugų praleisti dieną prie 
linksmybių tyram ore po ža
liais gražiais medžiais.

Nepamirškite, atsilankyti, nes 
gailėsitės nebuvę.

Naujagadynietis.

Binga, Berwyn 
Bankai Moka 
Dividendus

. Po 5%

Valstijos auditorius Barrett 
skelbia, kad du užsidarę bankai 
Chicagos distriktę išmoka di
videndus depoįzitoriams. *

Binga State Bank grąžina 
savo 6,000 depOzitorių $55,337, 
o Berwyn Trust and Savings 
Bank — $6,213. Pastarasis ban
kas turi 1,500 depęzitorių. Abu 
dividendai yra 5 nuošimčių.

Paul Viršelas Aplankė 
N. Y. Parodą

Bridgeportietis Paul Viršelas,. .v 
gyvena savo name, 3549 South Sugrįžo Is 
Union Avė. Atostogų proga, 
buvo išvykęs porai savaičių pa-| ®
važinėti po Jungtines 
jas. “ ;■

Buvo nuvykęs į New 
pasimatyti su draugais 
buvo New Yorke. 
pasaulinę parodą,- New Yorko 
upstą irJ>;b$wĮraii,,visą. didmie- 
stį.

RECEIVERIS PARDUODA BAR- 
BERNĘ su Beauty Shop—1747 So. 
Halsted St. Visi įrengimai. Atsišau
kite taverne: 1749 So. Halsted St.

D. Kuraitis
PARDAVIMUI ANGLIŲ JAR

DAS. Biznis išdirbtas per daug 
metų.cVisi įtaisymai. Atsišaukite te
lefonu. MRS. A. AMBROSE. Pull- 
man 6776 arba Hemlock 2383.

Jersey 
ir pa- 

Apžiurėjo

Chica-

PARDAVIMUI VIEŠBUTIS su 20 
kambarių. Biznis išdirbtas per daug 
metų už $800.00 cash. Priežastis 
pardavimo noras pasilsėti.

952 West Madison St.

Valsti | p^Upįnosį Verslininkais 
goję ir Kelionėje.

Šios savaitės pradžioje Do- 
minikas Kuraitis grįžo iš Pitts- 
burgho, Pa.

Jis atliko kelionę į rytus, su 
| Lietuvos Verslininkų Sąjungos 
pirmininku Dr. J. Kaškeliu,

Paul • Viršelas pėr daug me- “Verslo” ir “Amatininko” re
tų dirba M. Olsen Coal kom- daktorium Albinu Briedžiu ir 
panijai. Lietuvos amatininkų tarybos

„ xr. v . . , . .v . , . sekr. J. Valantu'koniu (kuriePp. Virseiai turi išaugino dvi L ... s . .. . . . lankėsi Chicagoje), ir juosdukteris ir sūnų, kuris jau pa- u pittsbu 1)() Lietuvi 
stoviai dirba vienoj_ didelėj Biznicri Sąjungos globai.
spaustuvėje ir važinėja puoš- p_as D KuraiHs Chica. 
niu Graham automobiliu... T. . • v • i *gos Lietuvių Vaizbos Buto sve- 

s ’ ’ ’ čių priėmimo komiteto narys.
v - y 77^ Tad jam buvo skirta svečius

[ssiemČ LcidimilS iš Lietuvos tinkamai priimti
Vedyboms ir juos supažindinti su kultu-

(Chicagoj) rinėmis ir biznio įstaigomis
Walter Zelasko, 23, su Bei-

nice Galus, 18 All,k«s S?Y° Parel8as l!ks’
Peter Bratis, 34, su Helen liai, P- Ku1rall,s <lar PaslruP1110> 

Chatchas, 24 kad sutelktl svečiams patogu-
Steve Zajas, 42,- su Jean Gor- m« ausisiekti jr ry‘.nil» A’ 

mack 30 menkos miestų lietuvių biz-
John Hicks, 31, su Helen Did-| mis/ ______

lauskas, 23
John Kodas, 27, su Wanda 

Krauchunas, 23
Raymond Hardt, 25, su Ade- 

line Rantis, 22 •
Reikalauja 
Perskirų

Mary Kouba nuo Joseph 
Kouba

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui
DIDELIS BARGENAS!

2 aukštų plytinis namas South 
Sidąj arti Archer Avenue — du 
flatai, aukštas beismentas ir viš- 
kus, šildomi, Platus lotas. Pasiūlo 
už tik $2500.00 įmokėjimą.

F. L. MAJKA and SON 
4316 West 26th Street

BIZNIERIŲ LAIMEI
ŠTORAS ir 3 flatai, naujas mu

ro namas, South Sidėj, geroj vietoj. 
Pigiai, tinkamas bet kokiam biz
niui. Už cash ir mainu į nedidelį 
namą, kad ir kitam mieste, ant 
farmos netoli Chicagos ar lotą. 
Biznieriai pasinaudokite Šia proga, 
nes daugiau tokių nebus.

JOSEPH VILIMAS 
6800 So. Maplewood Avė,

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 70 AKRŲ ŪKIS 
Valparaiso, Ind. Bargenas pinigais, 
mašinos, stakas, didelė barnė, karš
tas ir šaltas bėgantis vanduo na
muose. Šaukti nuo 7.00 iki 9:00 v. 
popiet. Republic 3940.

Klaidos Atitaisymas
Vakar “Naujienose” tilpu

siam straipsnyje svečiai iš 
Lietuvos atlankė chicagiečius 
įvyko nemaloni klaida. Buvo 
pasakyta, kad jie išvyko į 
Philadelphią, bet turėjo būti—- 
į Pittsburghą. —F. B.

Paliuosavo Raklios 
Iš Kalėjimo

Be abejonės, už taip nuošir
dų pasitarnavimą svečiams iš 
Lietuvos, Chicagos Lietuvių 
Vaizbos Butas yra dėkingas 
savo valdybos nariui.

—Narys Chicagos L-vių 
Vaizbos

37 FARMOS — VISOKIO didu
mo—kainos nuo 15 Šimtų iki 15 
tūkstančių, mažiausis įmokėjimas 
2 šimtai dolerių. Kitus išmokėji
mais—kas turite namus, lotus ga
lite daryti mainus. Randasi netoli 
Chicagos, su visais įtaisymais.

C. P. SUROMSKIS, \ 
6816 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 0306, '•
• Vakarais Prospect 0176.

Bulo.

Išvažiavimas 
Povilui Švelnini 
Sušelpti

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

šeštadienį, rugpiučio 19 
įvyks naktinis piknikas Liber
ty darže. Dainuos Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras ir; bus 
daug visokių pamarginimų.

Komitetas kviečia visus P. 
švelnia draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ir paremti jį nelai
mėje.

Pajieškojimas

d.,
Tukstantinės pirkėjų armijos ( 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t

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

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

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.

Stanislovas Drasutis paeinąs 
iš Skilvonių kaimo, Krakena- 
vos valsč., Panevėžio apskr., 
per Naujienų patarnavimą 
rugpiučio 14 d. atvyko į Chi- 
cagą. Norėtų susirašyti su savo 
dėde Boleslovu DrasuČiu, ku
ris gyveno Chicagoje. Susitikti 
ar susirašyti.

Apskričio teisėjas Feinberg 
vakar , paliuosavo iš kalėjimo 
John Raklios, kuris vienu lai
ku buvo milionierium ir opera
vo apie 30 valgyklų Chicago j. 
Pernai Raklios subankrotavo, ir 
prieš porą, savaičių buvo įka
lintas skolininkų kalėjime už 
nesumokėjimą $2,000 džiodž- 
mento.Garsinkite “N-nose” (Skelb.)

Ji yra gerai pa- 
ir, todėl, ji jus 
skaniais lietuviš-
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Neramumai Prie
Pašalpų Raštinės

Policija Išvaikė Barį ,
Pikietuotojų

Prie centralinės Chicagos 
bedarbių šelpimo raštinės, 10 
East llth Street, vakar įvyko 
neramumai.

Apie 250 bedarbių ten susi
rinko ir, nešini įvairius pla
katus, pradėjo įstagų pikietuo- 
ti. Susirinko gana didelė mi
nia kitų bedarbių ir visi pri
sidėjo prie eisenos. Plakatuose 
pikietuotojai reikalavo tuojau 
padidinti pašalpas, “nes kitaip 
bedarbiai pamažu išmirs ba
du.” Bedarbiai gauna tik apie 
pusę reguliarės pašalpos.

Pikietininkai vietoj išsirinko 
kelio? kos žmonių delegacijų 
ir pasiuntė jų raštinėn įteikti 
šelpimo administratoriui for
malius reikalavimus.

Bet administratoriaus pagel-- 
bininkai delegacijos neįsileido 
vidun, o kai ji atsisakė aplei
sti triobėsi, tai jie pasišaukė 
kelis policijos skvadkarius. At
vykę policistai pikietininkus ir 
delegacijų išvaikė.

Pasimirė 
Townoflakietis 
Frank Suski

Mirtinai Apsidegino Darbe

Loretto ligoninėje vakar pa
simirė 50 metų townoflakietis 
Frank Suskis, kuris pirmadie
nį sunkiai apsidegino darbe.

Bekišdamas karštų geležies 
gabalų į katilų alyvos, jisai 
paslydo ir pats į katilų įkrito.

Suski gyveno adresu 4330 S; 
Hermitage avenue. Nelaimė 
įvyko Kropp metalo dirbtuvėj, 
adresu 5301 W. RooseveĮt Ę(Į;

Jauna Duktė 
Nenori Liudyti 
Prieš Tėvą

14 metų Alice Wysowačiu- 
tės tėvas buvo negeras. Kai 
kartų ji parėjo namo vėlokai, 
jisai jų skaudžiai mušė ir su 
retežiais prirakino prie lovos. 
Taip jų laikė per kelias die
nas.

Kai apie tai sužinojo kai
mynai, jie dalykų raportavo 
policijai, ir Wysowaty buvo 
areštuotas. Kaip vakar Dolto- 
ne turėjo įvykti jo byla, bet 
duktė, kuri turėjo liudyti prieš 
tėvų, nepasirodė. Ji pabėgo.

Wysowaty šeimyna gyvena 
adresų 14509 Irving avenue. 
Tėvas Peter Wysowaty, 50 m. 
lenkas, sėdi kalėjime. Duktė 
buvo atiduota teismo paskir
tiems globotojams, bet užva
kar ji išėjo pasivaikščioti, ir 
sužinojusi, kad turės stoti tei
sman prieš tėvų, nebegrįžo.

Moe Annenberg 
Pasidavė Federalei 
Valdžiai

Užsistatė $100,000 Kauciją.

Moe Annenberg, milionierius 
laikraščių ir žurnalų leidėjas, 
vakar pasidavė federalei val
džiai. Chicagos fed. grand 
džiurė pereitų savaitę apkal
tino jį nesumokėjimu valdžiai 
apie $5,000,000 inconje taksų 
(priskaitant pabaudas ir nuo
šimčius). ■ • "

Teismas Annenbergų vakar 
ir paliuosavo, kai jis užsistatė 
$100,000 kaucijos. Jisai atvyko 
Chicagon iš Philadelphijos, 
kur leidžia didelį dienraštį, 
“Inųuirer.”

Naujienų-Acnie Telephoto
ATLANTIC CITY. — Sophie Tucker, AVilliam Grcen ir Ralph Morgan 

prieš Amerikos Darbo Federacijos tarybos atsidarymų.

CHICAGO. — Howard Shaw, kuris yra kaltinamas daugpatyste ir prigaudi- 
nėjimu. Janet Middleton (po dešinei) sako, kad Shaw iš jos išviliojęs $10,000, 
kuriuos jis išlejdęs ant Janina La Bodą (po kairei). Su La Bodą jis apsivedė ir 
jos brangius daiktus užstatė lombarde. , 1

Spiegei, Ine., Užtrau
kė $5,000,000 
Paskola
Atmoka Užsilikusias Skolas

VAKAR 
tTllCAGO.!

ACME-N AUJIENŲ Telephoto
DĖS MOINES, IA. — Henry Brown Wallace, J. V. 

agrikultūros sekretoriaus sūnūs, su savo jauna žmona.

Naujientj-Acrae Telephoto
WICHITA, KAS. — P-lė Kay Wilson, “Miss Ameri

can Aviation of 1939”, atidaro beisbolo lošimų.

CHICAGO. — Austin Hali, NVilliam J. Campbell ir Saniuel Klaus, kuriė tyri
nėjo M. L. Annenbergo taksų nemokėjimo reikalų. Padarinyje milijonierius 
Annenberg yra traukiamas atsakomybėn.

ROCA RATON, FLA. — Charles Jefferson, kuris prisipažino nužudęs Frances 
Ruth Dunn (po kairei). O Jean Boltoh (viduryje) jis kai kurį laikų įkalinęs laikė.

Dow, Jonės and Co., finan
sinių žinių įstaiga skelbia, kad 
Spiegei, Ine., įstaiga šiomis 
dienomis užtraukė $5 milionų 
dolerių paskolų išlyginimui 
skolų užsilikusių iš praeities. 
Nauja paskola pribręs 1941 
metais.

Spiegei, Ine., operuoja “Mail 
order” biznį ir turi didžiulius 
sandėlius ir raštines prie Mor
gan ir 35-tos. Firma samdo la
bai daug lietuvių.

Prigėrė
Žvejas

Osterhouse ežere, prie Pull- 
man, Michigan, prigėrė 40 mo
tų chicagietis žvejas, John 
Martin, nuo 349 East 81 st str. 
Jo valtelė apsivertė. Martino 
draugas, Bert Wulfsers, 7741 
Prairie avenue, buvo išgelbė
tas.

Kiek Žmonių Buvo 
Naujienų Piknike 
Pereita Sekmadienį?
“Geriausi Matematikai Tik 

Galvas Kratė"

Kiek žmonių dalyvavo per
eitam sekmadieny įvykusiam 
“Naujienų” piknike? Tai klau
simas kurį bandė daug kas at
sakyti, bet niekas neatsakė. 
Parkas buvo taip perpildytas, 
kad ir geriausi matematikai 
turėjo tik galvas pakratyti ir 
mesti spėję.

Šiek tiek šviesos apie minios 
didumų galima gauti iš to fak
to, kad piknike dalyvavo dvi
dešimt penki laikraščio “Jau
nimas” pikniko komisijos na
riai, ‘kurie dalino naujienie- 
čiams savo pikniko tikietus, ir 
jie dalindami po du tikietu 
kiekvienam asmeniui išdalino 
6,000. Bet visi tų tikietų nega
vo—jų greitai pritruko.

“Jaunimo” piknikas įvyksta 
sekantį sekmadienį tam pa
čiam “Sunset” parke kur buvo 
“Naujienų” piknikas.

Jauniiniečiai tikisi sulaukti 
irgi grųžips minios. Jie laiko 
tik vienų piknikų meluos. Di
delio susidomėjimo chicagie- 
čiuose sukėlė “Jaunimo” pik
nike rengiami Miss Tipiškos 
Chicagos lietuvaitės rinkimai.

Pranešama, kad apie šimtas 
gražuolių yra užsiregistravę 
dalyvauti.

Įžangos į “Jaunimo” pikni
kų publikai mokėti nereikės.

—J. L S.

• Vagys pasivogė $1,165 
vertės rūbų, kailinių ir aukso 
daiktų iš namų ties 7000 Con- 
stane.e slreet. Ten gyvena chi- 
cagiečiai Phillips Collins.

•
• Vakar Chicagon grįžo 

burinis laivas “Oliver H. Per- 
ry”, ant kurio 45 skautai buvo 
išplaukė mokintis jūrininkys
tės. Laivas buvo pražuvęs ke
lioms dienoms, ir jaunuoliai 
tėvai pergyveno daug susirū
pinimo. Bet visi grįžo namo 
sveiki. Jie praleido plaukioda
mi po Michigan ežerų dvi sa
vaites laiko.

t nuo trečio aukšto lango 
nukrito ir užsimušė dviejų 
melų kūdikis, Bradley Meisler, 
nuo 1315 E. 61M slreet. Kūdi
kis užlipo ant palangės atsis- 
ti, bet sietas lange neatlaikė ir 
iškrito, o kartu su juo ir kū
dikis.

•
• Chicagos policijos depar

tamentas skelbia, kad pikti 
policistai nebeduos pamokslų 
neatsargiems automobilistams, 
sustabdę juos gatvėj. Vietoj 
to, jie įteiks tokiems motoris
tams brošiūrėles, kuriose pa
žymės nusikaltusio nuodėmes 
ir nurodęs kokius pabarimus 
kodėl reikia tokių nusidėji
mų vengti. Brošiūras parūpino 
Chicago Motor kliubas.

•
• Prie Chicago ir Noble 

gatvių būrys berniukų lošė 
basebolę. Bemušdamas ka
muolį vienas iš jų skaudžiai 
užsigavo su baseball lazda ir 
vakar pasimirė apskričio ligo
ninėj. Berniukas buvo John 
Noga J r., nuo 1347 IV. Iluron 
Street, 15 metų amžiaus.

• Kriminalio teismo teisė
jas J. S. Sabalh nuteisė me
tams kalėjimo norlhsidielį 
lenkų Frank Klakowicz, už va
giliavimų ir vogtų daiktų par
davinėjimų. Jisai taipgi turės 
užsimokėti $1.00 pabaudos. 
KIakowicz gyvena adresu 1085 
N. Marshfield avenue. Verkda
mas maldavo teisėjo neskirti 
jam kalėjimo, bet tos bausmės 
neišvengė. Dėl Klakowicziaus 
pereitų savaitę kilo triukšmas 
Chicagoj. Kai teisėjas McGar- 
ry miesto teisme paskyrė jam 
probacijų, prokuratūra apkal
tino teisėjų ir aldcrmonų Ros- 
tenkowski iš 32-ro wardo Kla- 
kowicziaus bvlos “sufiksavi- 

j mu”, ir pareikalavo naujo by
los svarstymo.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

NAUJIENU-ACME Tetephoto
NEW ORLEANS, LOUISIANA. — O. John Rogge, 

Jungtinių Valstijų generalinio prokuroro asistentas, 
kuris veda tyrinėjimų. Jis egzaminuoja kulkas, kurios 
buvo prisiųstos drauge su laiškais ir įspėjimu apleisti 
Louisianų.




