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JAU REIKALAUJA LENKU KORIDORIAUS 
IR TESCHEN TERITORIJOS

Lenkai areštavo 100 vokiečių; nužiūri juos 
kaipo šnipus

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 17. — Vokietijos kam
panija prieš lenkus labiau įkai
sta.

Iš karto ji reikalavo Danci
go ir kelio per lenkų koridorių. 
Lenkai atmetė reikalavimą. 
Vėliau pareikalavo dar Aukšto
sios Silezijos ir Oslą teritori
jos. Lenkai ir vėl atmetė rei
kalavimus.

Dabar jau nacių spauda rei
kalauja lenkų koridoriaus ir 
priedo —• Teschen teritorijos, 
kurią lenkai pasigrobė iš Čeko
slovakijos, kai Vokietija pir
mą kartą draskė tą šalį.

Naciai stato vis didesnius 
reikalavimus.

Lenkija, kitoje pusėje, už
darė Lenkijos - Čekijos ir Len
kijos - Slovakijos rubežius.

Uždės taksų Wiscon- 
sin valstijos bied- 

nuomenei
'.'tų"

MADISON, rugp. 17. 
— Wisconsin' valstijos demo
kratai ir republikonai susita
rė uždėti pajamų taksus tiems 
asmenims, kurie iki šiol buvo 
nereikalaujami šitų taksų mo
kėti.

Iki šiol pavieniai asmens, 
kurių pajamos siekė metuose 
ne daugiau, kaip $800, buvo pa- 
liuosuoti nuo pajamų taksų mo
kėjimo. Ateity nuo tų taksų 
mokėjimo bus paliuosuoti tik 
asmenys, kurių pajamos yra ne 
didesnės, kaip $640 metuose.

Šeimos, kurių pajamos siekė 
ne daugiau, kaip $1,750 per 
metus, iki šiol buvo paliuosuo- 
tos nuo taksų. Ateity tik to
kios šeimos bus paliuosuotos 
nuo pajamų taksų mokėjimo, 
kurių pajamos siekia ne dau
giau, kaip $1,333 metuose.

Nauji taksai, apskaičiuoja
ma, pasieks 112,000 tokių as
menų ir šeimų, kurie iki šiol 
pajamų taksų nemokėjo. Tie 
nauji taksai bus uždėti bied- 
nuomenei.

Tautų Sąjunga prie
šinga Palestinos 

planui
GENEVA, Šveicarija, rugp. 

17. — Tautų Sąjungos man- 
datų komisija išleido raportą 
Palestinos klausimu. Komisija 
susideda iš 7 narių. Jos dau
guma (keturi nariai) yra prie
šinga Britanijos planui, kuris 
teikia Palestinai arabų domina
vimą.

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

Debesuota; lengvi pietų ry
tų vėjai; saulė teka 6:00 v. r.> 
leidžiasi 7:48 v. v.

Tai betgi ne viskas. Lenki
jos vyriausybė planuoja 12,500 
kilometrų ilgio savo pasieniu 
atimti savininkams jų dvarus 
ir tose žemėse apgyvendinti 
lenkus ūkininkus. Įstatymo 
projektas šitam planui vykdy
ti busiąs įteiktas seimui arti
moj ateity.

Kitas dalykas. Lenkijos vy
riausybė ketvirtadienį paskel
bė, kad ji areštavo Katowice 
apygardoje, arti Vokietijos ru- 
bežiaus, 100 jaunų vokiečių. 
Areštuotieji nužiūrimi kaipo 
Vokietijos šnipai.

Vokietijos kariuomenė, sako 
kiti pranešimai, kasa tranšėjas 
Aukštojoj Silezijoj, 300 jardų 
atstumoje nuo Lenkijso-Vokio- 
tijos rubežiaus.

Milicija palaiko tvar
ką potvynio apy

linkėje
MONTGOMERY, Ala., rugp. 

17. — Smarkaus, lietaus pasė
koje Prattville apylinkėje upė-? 
lis Autauga išsiliejo iš krantų, 
Prattville kai kurios gatvės ap
semtos.- Pakįlęs vanduo grūmo
ja išversti esantį septynių my
lių toly nuo miesto tvenkinį. 
Daugiau nei šimtas šeimų pa
bėgo iš savo namų klony į aukš
tesnes vietas.

Į Prattville tvarkai prižiūrė
ti atsiųsta milicija.

Aktorių unijų gin
čas nepasibaigęs

ATLANTIC CITY, N. J., rug- 
piučio 17. — Prieš porą dienų 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba išnešė spren
dimą aktorių unijų ginče. Spren
dimas sugrąžino aktorių orga
nizacijų jurisdikcijai American 
Federation of Actors uniją. Ta
čiau ketvirtadienį aktorių uni
jų vadai painformavo Wm. 
Greeną, kad jie atsisako pri
imti vykdomosios tarybos 
tarimą pilnai. Pareiškė, kad tū
lų sprendimo dalių jie nepri
ims.

Pastatė 476 karo 
lėktuvus

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
17. — North American Avia- 
tion, Ine., praneša, kad per pa
skutinius dvyliką mėnesių jos 
įmonės pastatė Britanijai, Fran- 
euzijai ir keletui mažesnių val
stybių viso 476 karo lėktu
vus.

Horneris ketinąs 
kandidatuoti tre- 5Z ši j • •• ciam terminui

\ Jū—,--------- •.

SPRINGFIELD, III., rugp. 
17. — Illinois parodoje ketvir
tadienį skaityta gubernatoriaus 
Hornerio laiškas Valstijos de
mokratų partijos vadams. Laiš
ke gub. Horner sako, kad jis 
šiuo metu ilsisi, norėdamas su
stiprinti sveikatą busimai ko
vai.

Iš šito pareiškimo daromas 
švadas*' kad p. Horner ketina 
kandidatuoti į ; gubernatorius 
trečiam terminui.

Vėl pakėlė submari- 
ną Sųualus nuo 

dugno
PORTSMOUTH, N. H., rug 

piučio 17. — Ketvirtadienį vėl 
tapo pakeltas nuo dugno nu
skendęs submarinas Sųualus. 
Submarinas velkamas arčiau į 
krantą. > •

Lenkija nenusilei- 
sianti naciams

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
17. — Vyriausybė ketvirtadie
nį išleido oficialų pareiškimą, 
kuris sako, kad Lenkija yra 
priešinga deryboms su Vokie
tija dėl pastarosios reikalavi
mo suteikti vokiečiams dau
giau teisių lenkų, koridoriuje, 
kuris skiria rytų Prūsiją nuo 
didžiosios Vokietijos.

Serga Vyriausiojo 
teismo narys

WASHINGTON, D. C., rugp. 
17. — Garfield ligoninėje ‘šiuo 
metu randasi Vyriausiojo teis
mo narys, teisėjas Pierce Bųt- 
ler, 73 metų senumo.

Ligoninės vedėjai atsisakė 
duoti bet kokių paaiškinimų 
apie teisėjo sveikatą. Neofidih- 
liai kalbama, kad jo padėtis 
nėsanti opi. >

Daugiau vo k i e č i ų 
kareivių atgabenta
Lenkijos pasienin
GLEIWITZ, Vokietija, rugp. 

17. — Per paskutines penkiąs 
dienas į šį miestą, pietų vaka
rų Lenkijos pasieny, atgaben
ta daug naujos Vokietijos ka
riuomenės.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. —, Farmerių pikietininkai “dumpuo 

ja” pieną.

Įsakė šauti į vokie
čius kareivius • per- 

: ėjusius rubežių
VARŠUVA, . Lenkija, rugp. 

17. — Pereitą i trečiadienį Dan
cigo pasienio > sargyba nušovė 
lenką kareivį, Aleksandrą Ro- 
zanowskį, kai jis įėjo į Dan
cigo teritoriją apie 20 jardų. 
Ketvirtadienį- Lenkijos vyriau
sybė įsakė savo pasienio - sar
gybai šauti be atodairos į kiek
vieną Vokietijos arba Dancigo 
uniformuotą kareivį, kuris per
eis į Lenkijos teritoriją.

Smarkus lietus su
laikė transportaciją

NEW YORK, N. Y., rugp. 
17. — Trečiadienį Long Islan
de, Astoria apylinkėje, palijo 
smarkus lietus. Taip smarkus, 
kad vietomis gatvėse vanduo 
pasiekė 8 pėdų gilumą. Pože
minių kelių traukiniai tapo su
laikyti. Kai kur automobilis
tams teko palikti mašinas gat
vėse iki srutų vamzdžiai suims 
vandenį.

Du Rumunijos ka
reiviai užmušti 

pasieny
BUCHAREST, Rumunija, rug

pjūčio 17. — Rumunijos vy
riausybė ketvirtadienį paskel
bė, kad Vengrijos pasienio sar
gyba du Rumunijos kareivius 
nušovė, o trečią sužeidė.

Tai jau antras rumunų ir 
vengrų susirėmimas įvyko š 
mėnesį pasieny, •

Apiplėšė Philadel- 
phijos banką

■ I. - ■

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
17. — Penki banditai ketvir
tadienį padarė holdapą JVyo- 
ming bankui Philadelphijoje. 
Piktadariai išsinešė $33,100.

Darbo Federacija 
neidorsavo prez. 
Roosevelto kan

didatūros
NEW YORK, N. Y., rugp. 

17. — New Yorko valstijos 
Darbo Federacijos konvencijoje 
atmestos septynios rezoliucijos 
indorsavusios prez. Roosevelto 
kandidatūrą trečiam terminui. 
Indorsavimo klausimą konven
cija paliko Amerikos Darbo Fe
deracijai spręsti. «

Įvyko nelaimė laivą 
nuleidžiant i vandeni

BELFAST, ’ Šiaurės Airija, 
rugp. 17. — Iškilmėse naujam 
23,000 tonų britų laivui į van
denį nuleisti laivo ramsčiai pa
sprūdo ir jis nuslido į vande
nį netikėtai.

Vienas žiūrovų tapo užmuš
tas nelaimėje, o 20 kitų sužei
sta.

Naujas laivas pavadintas 
Formidable.

Ves prekybos dery
bas su 6-mis šalimis 

. j, ~ i ’
WASHINGTON,’T). C., rugp. 

17? ^^Valstybė# <$ėt>artameri ? 
to atstovai praneša, kad pra
dedant spalio mėn. 2 d. depar
tamentas pradės atsiklausimus 
dėl atnaujinimo prekybos su
tarčių su šešiomis valstybėmis. 
Sutartis norima atnaujinti su 
Belgija,* Francuzija, Šveicarija, 
Olandija, Danija ir Suomija.

......... ■ — I ———————

Aliejaus produkcija 
sulaikyta šešiose 

valstijose
OKLAHOMA CITY, Okla., 

rugp. 17. — Ketvirtadienį jau 
šešiose valstijose buvo sulai
kyta nerefinuoto (erude) alie
jaus produkcija. Visa uždary
ta 170,833 šaltiniai arba 70 nuo
šimčių produkcijos, kuri parū
pino po 3,356,800 , bačkų alie
jaus kasdien.

New Yorko paroda 
turėsianti $15,000,000 

deficito
NEW YORK, N. Y., rugp. 

17. —- šurnalas “Time” apskai
čiuoja, kad New Yorko pasau
linės parodos sezonas pasibaigs 
$15,000,000 deficitu. Tai bus 
tris kartus didesnis deficitas, 
negu Chicągos pasaulinės pa
rodos pirmojo sezono nuosto
liai. Chicągos deficitą pašalino 
paroda antrais metais.

Maskvoj nauja kri 
zė — samovarų 

stinga
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rugp. 17. — Kad jau bėdos .tai 
bėdos — po įvairių nelaimių 
dabar Maskvoje nauja krizė. 
Stinga samovarų , (verdulių). 
Dienraštis “Maskvos Bolševi
kas” sako, kad visoj Maskvoje 
yra tik viena dirbtuvė samo- 
varams pataisyti.

WATERBURY MERAS HAYES KALTAS
DEVYNIOLIKA KITŲ POLITIKIERIŲ IR BIZNIERIŲ NU

TEISTA KARTU SU HAYESU

WATERBURY, Conn., rugp.| Trečiadienio sprendimas nu- 
17. — Prisaikintųjų posėdinin- teisė, tarpe kitų, šiuos asme- /
kų teismas nuteisė Waterbury 
merą, Frank Hayesą, ir 18 ki
tų politikierių, profesionalų ir 
biznierių, kurie buvo kaltina
mi sąmokslu nusukti miestui* 
daugiau nei milioną dolerių. 
Dvidešimtas kaltinamasis, vie
toj prisaikintųjų teismo, pasi
rinko vieno teisėjo sprendimą. 
Taigi jį nuteisė teisėjas Ernest 
A. Inglis.

Teismo sprendimas tapo 
paskelbtas trečiadienį, rugp. 
16. Sprendimas sako, kad kal
tinamieji pasigrobę suktomis 
priemonėmis dideles miesto iž
do sumas laikotarpiu nuo 1930 
iki 1938 metų.

Be šitų dvidešimties nuteis
tų dar septyni kiti asmenys 
buvo kaltinami tokiais pat nu
sižengimais. Trys pastarųjų 
prisipažino kaltais, trys paliuo- 
suoti, o vieno nesurandama.

Mažiau žmonių lan
ko New Yorko paro

dą, ne kad lankė
Chicągos

NEW YORK, N. Y., rugp. 
17. — Apskaičiuojama, kad 
Chicągos pasaulinę parodą at • 
lankydavo kasdien 33,686 žmo
nės daugiau, ne kad dabar at
lanko New Yorko parodą.

Įsakė japonams ne
užgaulioti Jungtinių 

Valstijų piliečių
TIENTSIN, Kinija, rugp. 17. 

— Tokio vyriausybė įsakė Ja
ponijos armijai ir civiliniems 
pareigūnams užkariautoje Ki
nijoje stengtis neužgaulioti 
amerikiečių ir palaikyti drau
gingus su jais santykius.

N. Y. Darbo Federa
cija kritikuoja Dar

bo Tarybą
NEW YORK, N. Y., rugp. 

17. — New Yorko Darbo Fede
racijos konvencija ketvirtadie
nį priėmė rezoliuciją, kuri sa
ko, kad dabartinis Darbo San
tykių Aktas ir Darbo Santykių 
Taryba esą neteisingi, netiks
lus ir kenksmingi kolektyvių 
derybų principams. Rezoliucija 
reikalauja, kad Darbo Santy
kių Taryba leistų mažumoms 
(amatninkams) dirbtuvėse sprę
sti, kokioms organizacijoms jos 
nori priklausyti.

NEW YORK, N. Y., rugp. 
17. — Pieno kompanijos pripa
žįsta, kad New Yorkui ir jo 
apylinkėms ketvirtadienį truko 
25 nuošimčių’ reikalingo pieno. 
Trūksta pieno dėl to, kad jau 
trečią dieną vykdomas pieno 
farmų streikas.

Ryšium su streiku įvyko 
smurto žygių. Kai kur pienas 
buvo išpiltas, o prie Sayre, Pa., 
trokas vežęs pieną užgavo pi- 
kietuotoją taip skaudžiai, kad 
jis mirė.

ms:
Waterbury merą ir praeity 

Connecticut valstijos leitenan
tą gubernatorių, Frank Hayesą.

Mero veikiantį sekretorių 
Thomas P. Kelly.

Buvusį miesto kontrolerių 
Daniel J. Leary.

New Yorko firmos akauntan- 
tą George H. Kingsley.

Gatvių ir vandens departa
mento superintendentą Thomas 
J. Flemingą.

Miesto advokatą Charles S 
O’Connorą.

Miesto asesorių Thomas A 
Shanahaną.

Kontraktorių Frank Sarilalu- 
cia.

Policijos komisionierių Hen
ry W. Minorį.

Bristol tavernos savininką 
Donato Pietraroria.

New Yorko brokerį John S. 
Johnstoną.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Liepos 27 d. 

naktį audra — perkūnija su 
smarkiu lietumi ir dideliu vė
ju praslinko per Kulautuvos, 
Čekiškės, Vilkijos, Raseinių 
apylinkes. Pirmiausia ties Ku
lautuvos keliu perkūnija tren
kė j vieno ūkininko namą ir jį 
sudegino. Po geros valandos 
Kulautuvos, Vilkijos apylinkė
se jau degė 4 ūkininkų tro
bos. Ties Čekiške ir Raseiniais 
audra padarė dar didesnių nuo
stolių. Ten perkūnija trenkė la
bai dažnai. Naktį Raseinių ir 
Čekiškės apylinkėse buvo ma
tyti keli gaisrai. Pasak atvy
kusių į Kauną šoferių, audra 
padarė gana didelių nuostolių. 
Vien gaisrų ten buvo apie 10.

KAUNAS. — Moterų organi
zacijos buvo surengusios šei
mininkės dieną, kurios tikslas 
buvo parodyti pavyzdingą šių 
dienų šeimininkavimą, higieniš
ką maisto gaminimą, švarą ir 
kt. Tam tikslui buvo paskai
tos ir parodėlės, kuriose buvo 
rodomos šių dienų patogios 
virtuvės, maisto produktai ir 
kt. Visa tai buvo palyginta Su 
senovės virtuvėmis ir šeiminin
kavimu. Ypatingą kauniečiai 
dėmesį buvo atkreipę į eitynes 
su šeimininkių gyvenimą ir 
darbus vaizduojančiais paveik
slais. Eitynės su moterų orga
nizacijų atstovėmis vakare bu
vo atsilankiusios prie Karo Mu
ziejaus, kur pagerbė Nežino
mąjį Kareivį, padėjo vainikus 
ir kt. Dalyvavo keli tūkstan
čiai žmonių.

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
*5

B. K. Algimante

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU INTELIGEN 
TUOS KLAUSIMAS

(Tęsinys)
Lietuvoj tos rų$ies žinoių^ Į)abara

Penktai, rugpjūčio 18, 1939NAUJIENOS, Chieago, III.

Parvažiavo numirti

nesitiki ir parvažiavo numirti.

IRIU SPECIALISTĄ,

Iš Amerikos parvažiavo j 
gimtąjį Židonių k., Alovės y., 
Nedzinskus, kuris Amerikoj

planingoj ęeipės ūkio koloniza
cijoj. Gerai sųtvarkytoj kolo
nijoj reikia koppęratyvp vędė-

NAUJIENV-ACME Telephoto
Ląngjcy laukas, Virginia. — Lyginai toks pat bombonešis čia nukrito ir su

dužo.

Įš ĮJetuyps ątvykstą ^vpčįąį 
(pąv.- žurną|jstąs Vailkeyįčiąs) 

| mpsų inte|igep|įją uį 
šalinimąsi įpio kolonijos, pž 
nevei^lp|T)9 t. t, jr f. (. Tąį 

i aišku geras perspėjimas, bet 
žįnaut, kad išviso visuomeniz

Maža pašaro
ROKIŠKIS. — Dobilai neuž- 

lerėjo., pievos apyblogės. Su 
pašarais bus sunku. Žmonės 
npri sė|į žalią mišinį į rugie- 
iia§. —P- Kriuįceįis.

Office and Bes. Fbone Catemel 7472
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:38

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E, S1UDL1NSK1
Phm., Tr>eSiaŠjeiu,*Sšeštadieni

4631 So. Ashland Avė.
TeL Yards 0994.

Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 Sp. Archer Ąye.

TfL pilą^eUe 3(»5q

gyyeniipąs įf likimas dar liuį- 
nesnią. Jį lajjąi yąizdžiąi ap
dainuoja vargo žmonių poetas 
Vladas šaulys sakydamas:
Kitaip ąš čia visai pusijlęvėsiu’pinko darbus yra laibai nede- 
Kaip švarkas berno ant pečių 
Ir gatvės rištake kaip sliekas 

išsitiesiu • ■
Prie krūvos mėšlų dvokiančių.

Pasakyta riebiai, bet vaiz
dingai.

Gyvenimas dar gali ne vie
ną iš tų žmonių į musų tarpą 
atnešti, tai yra žmonės užgrū
dinti (Lietuvoj) kovoj už bū
vį, nesilaižą prie “vadų” alkū
nių. :Jie butų geriausi kovoto
jai prieš didžiausj musų kolo
nijų 'vienybės priešą DULRą. 
Deja, jų mes -galim “nepaste
bėti^, nes jie atvyks be diplo
matinių pasų ir titulų ir liks1 
fabriko vergais, su tuo pat liki
mu. Laikraščių redaktoriai ir 
toliau skųsis stoka plunksnos 
žmonių; susikūrus kokiai orga
nizacijai vcl bus sunku rasti 

žmųnių vadovybei! ir
t. t. ir t.

Sąlutająs prųg 
Chemical Coinpany

Salutaro Bitelis yra vienas iš ge
riausių Biterių kas šiandien ran
dasi ant marketo. Jis žinomas 
kaipo gera gyduęlę dėl vidurių 
ar kitų nesmagumų. Plačiąi yra 
parduodamas aptiekose Ir varto
tojams. Tavernose gęr^s gerti §U 
degtine ir be degtines. Reika- 
at.L ite visi ir visados Salutąrąs

Bjterio. Pašaukite telefonu
CANAL 1133. CHIČAGO, ILL. 

ę39 vyęšt 18th Street

kingas; kad už gražiausius sie
kimus žmogus būna , purvais 
drabstomas, aferistu vadina
mas ir net policijon įskundinė- 
jamas. Tuo labiau kada ta vi
są ąRcįją vędaflia litais iy dįplo- 
mątąis gįnjtjųędp tautiški 
PPLĘo ųe yįęųąs gąlį nusivilti 
ąąvo jėgpmįs įr iš |p kovos lau- 
|<o pąąįįraukti, į<ad ^ptąųpius 
dąugiąp |ąiko lęapdįeninės (duo
nos kąsniui ųžįirbtį.

Jei musų pažangioji inteli
gentija už savo darbą galėtų 
gauti nors ir kuklų atlyginimą 
arba iš viso turėtų savo veiki
mui patogias sąlygas, nereiktų 
jos barti neveiklume. Tą įrodo 
peprikląųsomoę ępaddos bujo- 
jimąs ir tpbųlėjipias tik dėka 
bendradarbių ip prppumerato
rių pasiryžimų.
Problemą gali išspręsti planin

ga kolonizacija 
t

Ar galime mes patys savų 
inteligentijai suteikti palankias 
darbo sąlygas?

Už veikimą kolonijose ir 
sųąucįoj niekąs negali atlygi- 
nijpo rpokęti. Čia Dulras turį, 
visus kozirius rankoj (nors at: 

|rodo neilgam). Betgi veikirųo 
sąlygas savo veikėjams page
rinti mes gąlime lengvai. Vie
nintelė gąliipybė tam gludi tik

■■ C —....................... .... ..................... --------

o pąrflavėjų, .nokytojų ir |<i- pe|, § UetųVflj PH- 
nkm nlnnksnns dar.hininku, 77 "” 01 v -
rpkįoj kolonijoj ir naudingas
ųkių plunksnos darbininkų-

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PQftTSMQĮJTfl 9ą22 
POCzAHONTĄS Mine Run S7-25
(Screened) Tonas ‘.... .................. ■ ’ v
SMULKESNĖS' $Y«OQ
Petroleum’ čarbon coke" $7.25 
Pęrkant 5 tonus ar daugiau Tonas* ■ **■

Sales Tax ekstra.
_________________________ ______ ft r
- - • * * • ' — • “ < « .......................N /. — • ^ . . 4

W « W » v rr W r*t» tf J» 5 J r

14Į1 So. Paiste^ streęt 
Tel. CANAL 5063

PIPRUS išpardavimas
SPECIALĖ MALEVA ..................................
4 HR. SPAR VABNIŠIUS ..........................
SIENŲ POPIERIUS ...... ...............................
VIENO KAUTO ENAMELIS .................... .

PRĮSTATpME MIESTE Vf^DR.

............ 97£
$1.19 aUkšč.
— aukšč.

Spausdinam
PLAKATUS, ĘIUĘTŲS 

BIZNIO KORTELES 
PR-N|S ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DARQME VISOKIUS 
SPAUDOS PARBUS

NAUJIENOS
ICAGO, ILLINO 
Tel. Gap'al 8300

veikėjas galėjų atostogas prą- 
ęisti pasilsėti ir iš Liejuyos at
vykęs svęčįas su mažą išląidk1 
daug naudingas ųiedžiagos pri
sirinkti ir nė yienąm nereikėtų 
gatvės rištake savo gyveninio 
dienas baigti.

Matant, kaip Pietų Brazili
joj tamsių vokiečių (čiagimių) 
kolonijos gyvuoja, galima drą- 
sįąi tvirtiųti, kad musų koloni
ją gyvuotų kur kas geriau, 
peikia tik keliasdešimt pasiry
žusiu žmoųių pradžiai. 1 ,

Kurioj valstybėj tą koloniją 
butų kuriama, ne taip labaį 
svarbu. Svarbu, kad jos nie
kas nevaržytų nė ekonominiu, 
nė moraliniu atžvilgiu ir nema
žiau svarbu tai, kad ji butų 
-kuriama šiltoj zonoj, t. y. ar? 
ba Argentinos šiaurėj ąr Parag
vajuj ar kurioj nors Brazilijos 
ar Bolivijos daly. Kodėl šiltoj 
zonoj? Tai atskira tema, kurią 
ąp|artųme tik reikalui esant.
Kolonizacijos klausimą'.^reiktų 
spręsti draugę visiems< .Pietų 

Amerikos lietuviams,
peš tai gan sunki problema. 
Ypąč kada sušiduriaina sų eko
nominiais sunkumais, bet ęsu 
tiaras, kąd pradėjus tas darbas 
tpliau eitų sekmingąi.

Brazilijos lietuvių kplpniza7 
ciją įstrigo dėl keletos priežas
čių ir dabar vyksta tik indivi
dualiai. Planingai tą darbų 
vykdyti kiek varžo įstatymai

ĘĄUNAS.—- Cęntrąlįnip S|ą- 
tistikos- Biuro duoiųeinmi^ Oą- 
turalinis gyventojų judėjimas 
Lietuvoje 1939 m. .sausio-gegli
žės mėn. buvo toks:

Per 1939! pi. gęgužęs ipęn. vi
soje valstybėje buvo 16/17 jung
tuvių, gimė 505| kūdikiai, mi
rė 2181 asm. ir priaugo 2561 
asui.

|Š viso per 1939 m. pirmus 5 
menesius buvo ($49 jungtuvės, 
gimė 24357 kūdikiai, mirė 16,- 
208 asm. ir priaugo 8149 asm.

Sorątp klaidą.
$ĮĄŲLIĄĮ. — nuo liepos 1 

(liepoj vietos ligonių kasa at- 
sisąfcę ambulatorijos ir na- 
riapĮ^ l.eido1 gydytojų pasirin- 
Kįiną jų . pačių kabinetuose, 
įvęsįamą ąųibulatorinį gydy- 
įpą, ligonių kasa tikėjosi išsi
suksianti nuo didesnių nuosto
lių. Vis tiį biudžeto išgelbėti 
nepavyko, už tat pavyko na
ftų tarpe sukelti nepasitenki
nimą ambulatorija. Nes ne tik 
ambulątorijai truko daugiau 
gydytojų, bet ir jos patalpos 
savo aukštumu pakankamai 
privargino kasos narius.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• ' ■ l . L * > • *

SENIAU^ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO įSTAIGA

... AMBULANCE.......
DIENĄ IR NAKT| „

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
5 4605-07 So. Herjnitąge Ąve.
4447 South Fairfield Avenue L rnuc -

Telefonas LĄFĄYETTĘ p727

TT^ _ i _ j koplyčios visose 
JL Chicągos dalyse

DR. VAITUSH, OPT. 
MĘTUVĮS

Mąpo 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optonietrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuru 

esti priežastimi galvos skaudėjįmo 
svaigimo,'' akių aptemimo, nei viiotu 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyatę, pri
rengia' teisingai akiniusrvisUose at- 
sįtikimuoęę egzaminavimas daroma^ 
šu ėlektrė, parodančią mažiausias 
klaidas,' Specialė atyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus, K "ei vos akys 
atitaisomos.
VALĄNDOS: nuo Iv ryto iki 8 y 
Nėdėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma.

4712 South Ashland. Av.
Ehųnę YARPS 1373.

DR. (I. ŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
’ Ištaiso-

Of s ir Akinių Dirbtuvė 
75? VVest 35th Street 
kampas Halsted St.

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

Mis. A

f V rVtll ^-4. f > i į 4 J V.4^4 ****•’•• ; v

KląųsyĮdtc ųm«ų Lietuvių radty programų Antradienio ir Sešta- 
diente yakaraią 7 v»k vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.)

L r. JAĮjTIMIERAS.

kolonijas, bet dar yra galima. 
Kita priežastis, tai stoka kaiv 
didatų, kurią galima įvairiai 
aiškinti. Nemaža kliūtis, nors 
ir nugalima, tai didesnių kapi
talų stoka žemės užpirkimui.

Argentinos lietuviai, būdami 
tiek materialiai, tiek politiniai 
geresnėse sąlygose, turėtų pirr 
mi tą darbą pradėti. Aišku, ne 
Pa ta gotai jo j,, o Chakė, nes šal
tame klimate įsikūrimas daug 
brangiau atseina, o pinigų re? 
tas turi (laug. Qą| gu ląikų ne 
vienas iš musų tęji ątsįkraųstyr 
sime

.'ItJ unnH .IVKMMn

Laidotuvių Direktoriai

(GALAS)

4704 So. Western Avė,
MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OiJR GOVERNMEHT

Pfrone .Ganai 2515
M guinm i»ft

ĄLBĘRT V. riiTHl’S
Rh°pp kyfpytftę 8024

LAęHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place
aSYĮtroSi Ęwt Street

TURIME 
KQPLYCIĄS 

VTSOŠE MIESTO 
DALYSE -

I. J. ZOįP Phone Yąr<b 0781
1646 West 46th Street Yard» 0782

NARIAI
Chicągos, 
Cicero 
Lietuvių 
Dįrektprių 
Asociacijos ė ' L'’

J. LIULEYĮCIŲS .
4348 S. Calitornia Avenue Phoųe Lafayette J5572

P. J. KipiĘAS
P&4 Ifa^tęd Staęet YĄRDS |4Į»

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Ąvenuę Yarda 1138

17'7---- ............................................................................7T":--------------------------

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Aveųue Phone Yards 4908

------- . ... .. ----------------------------------------------------------- Tjimr-f;'/-

Ūse ©nly one leve! tea 
spoonful to a eup of sifted

IHfPBAKING II HVpowder
Samepricetoday 
as 48 years ago 
25 ounces *>'254

hamlst* of national 
’aputation.__________

Ambulance 
■ Pątąrnavi- 
mas Dieną 
ir naktį.

ĄNTHONY b. PETRUS 
$3$ W«gfeR 4y* PjĮ9fle Grq^hi|i 01$
,pjfl #Įfe. ęourt . ęfeepe . Clęęrp •J* ., r »

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

vąk. Nėdėlioj pagal susitarimų.* 
O/iso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Proąpect 1931

DR. C. Ž. VEZEUIS
DANTISTAS

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 SL - 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 
vakaro, trečiadieniais Ir sekmadie- > 

niais pagal susitarimą. ' 
Telefųųiif ą^MUlDK ĮU| 

' Kiti Uetuviai Daktarai ~

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted SL 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7298

TeL Office Wentworth 8338 
Rex. Hydę pąrk 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir nub«tnmi»

K. JARUSZ
Pbysicąl Therapy 

< and Midwif e
PariecĮėly, U tara, ir 

Seredoj
6630 S. VVestera av.
Tel. Henilock 925?
Ketverge,; Pėtny-.'. 
cioj, Subatoj" it ’

< • ‘ Nedėlioja
Central Avenue, 
Bęverly Shores.

Indiana*'
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

____ JĮ ’
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASJI
756 West 85th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Re^. 4910 SO. MICIRGAN ULVD.

Tel. Kenv/ood 5107.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

_■ • IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 r>.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 VV. 18th St, netoli MoYgaą St.

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

, TęL CAN4£ 3U?
Rezidencijos telefonui:

Superior 9454 ar pentral 7464

Phone GANAI 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: pup 1—3 ir 7—8 
Seredbmis ir nedėl. pagal sutartį. 
Ęęz. 6631 S o. California Avęnue 

Telęfonąs Repųblic 7868

Ofiso Tel. Virginia 6036.
Residence Tek BEVĖRLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
" gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE ~ 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 iy nuo 6—8 vaL vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVK 

Valandos—9—10 A. KL 
Nedalioj pagal sutartį.

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, popięt ir nuo 7 iki 8:30 vah 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

fhone MIDVVAY 2888.

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 ĮJ 

Rez. Telephone PLAZĄ 3200

“advokatai L

I)r. F. Pulsuoki Le Vaij 
GYPYJO^A? IR CHIRUROAS 

Vąlandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
!957W. Oarfield Blvd. 
Cor. Damen. HęmlocĮc Cf>9į

K. P. GUGIS
ADVOKATAS <

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

Telefonas YARDS 9?18.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

'• pagal sutartį.

A. Montvid, M. D.
Węst Towp State Bank Bldg. 

2#ąj yyESY MĄDISON STBęET

Telefonas seeley 7338. 
Nąjnu telefonas Brmunyick |597

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo n iki 12. 2 iki

• ' 4 ir "7 iki 9 *r

Joseph V. Mockus
-advokatas'
Chieago, Illinois

1664 W. Madison St 
Telefonas MONBOE 6761 

Valandos: 9 ryto ĮW 9 yttyo

ADVpKAT^S 
7 So. Dearborn St 

Room 1238. 
Ofiso Tek CENTRAL 1824. 

Namu T*1.—-Ttvd** Pnrk 3395

Ręmkite tnpą. kurie 
garsinasi' 

; “NAUJĮĘNOSE”
'i

3343 S. HALSTĘP ST’
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K Jos 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)
Susirinkimo uždarymas

Kada neatsirado niekas, kas 
kalbėtų spaudos klausimu, tai 
pirmininkas pareiškė, jog jis 
savo užduotį esąs atlikęs. Jis 
pakvietė Lepešką, kad tasai už
imtų pirmininko vietą ir eitų 
prie A. L. D. L. D. 217 kuopos 
reikalų aptarimo. Petronis pa
stebi, kad mitingą turįs iki ga
lo vesti Beniušis. Girdi, nerei
kia išsisukinėti nuo savo pa
reigų.

Beniušis į tai atsako, jog jis 
organizacijai nepriklausąs, tad 
ir pirmininkauti jam nedera, 
jeigu nariai pageidauja, pa
reiškė jisai, tai jis galįs susirin
kimą baigti.

Gutauskas duoda įnešimą, 
kad susirinkimą reikia b'aigti, 
o A. L. D. L. D. 217 kuopos 
reikalų aptarimą palikti kitam 
kartui. Kadangi niekas tam ne
sipriešino, tai susirinkimas ir 
liko baigtas.

Sužiniai faktus kraipo
V. Lepeška dedasi dideliu 

“Liaudies Balso*’ šalininku ir 
rėmėju. Tačiau susirinkime jis 
nesugabėjo iškelti nė vieno su
manymo to laikraščio gerovei, 
nors pirmininkas Beniušis pa
kartotinai ragino tatai padary
ti.

“Liaudies Balse” kažkoks 
Mitingo Dalyvis niekus pliauš
kia apie Winnipego lietuvių 
vienybės kenkėjus. Rašo, kad 
Lepeška padaręs Karosui “pa
stabą**. Tuo tarpu tai buVo no 
pastaba, o tik labai nešvarus 
pasikoliojimas. Susirinkimo 
taip ir buvo suprasta, jog to
kios pastabos yra visai nevie
toje.

Netiesa sakoma, kad pirmi
ninkas K. Beniušis raginęs pa
peikimą “Liaudies Balsui” siųs
ti keliems laikraščiams. Kaip 
tik ^priešingai: jis stojo už tai, 
kad pirmiausia pastabą siųsti 
pačiam “Liaudies Balsui”. Ki
tuose laikraščiuose skelbti tą 
papeikimą tik tuo atveju, jei 
“Liaudies Balsas” atsisakys jį 
dėti.

Sumanymą siųsti kalbamą 
raštą keliems laikraščiams vie
nu ir tuo pačiu laiku davė K. 
Ginkus. Tačiau pasikalbėjęs su 
draugu Beniušiu jis nuo savo 
pasiūlymo atsižadėjo.

Kadangi “Liaudies Balsas” 
tik “pasirinkdamas” iš pasiųsto 
rašto kai kuriuos sakinius įdė
jo, tai K. Ginkus pastebėjo, 
jog, tur būt, spaudos komisija 
(Beniušis, Žentelis ir Dudėnas) 
daug karčios teisybės pasakė. 
Štai kodėl kalbamo laikraščio 
redaktorius teikėsi iš to rašto 
tik tam tikras vietas išpešti, 
kad paskui galėtų iš rašytojų 
pasityčioti. Vienok cituojamuo
se sakiniuose nieko baisaus ne
są, todėl Ginkus nesuprantąs, 
kodėl “Liaudies Balso” redak
torius taip baisiai užsirūstinęs.

Užkliuvo
K. Ginkaus toks nusistąty- 

mas baisiai nepatiko Lepeškai, 
kuris nepasigailėjo jam kom
plimentų viešoje vietoje ke
liems žmonėms girdint. Susiti
kęs parke Ginkų, Lepeška tuoj 
šoko jį kolioti: išvadino jį vie
nybės ardytoju, “Liaudies Bal
so” priešu ir t t.

Pažiūrėkime dabar į K. Gin
kaus rekordą. Winnipege jis 
buvo A. L. D. L. D. 217 kuo
pos kūrėjas. Faktiškai jis pri
kalbino patį Lepešką, Gutaus
ką ir Petronį stoti į tą organi
zaciją. Jis daug veikė tarp dar

bininkų. Besidarbuodamas net 
sveikatą prarado, o štai dabar 
Lepeška drįsta jį vienybės ar
dytoju vadinti bei kitokius 
komplimentus jo adresu siųsti!

Jei kas ardo vienybę tarp 
Winnipego lietuvių, tai tokie 
Lepeškos, Gutauskai ir Petro
niai, kurie nesiskaito su fak
tais.

Kol į jų dūdą putė, tai 
. buvo geras

Jau minėjau, kad masiniame 
susirinkime Lepeška tiesiog iš- 
koliojo Karosą. Pirmininkas to
dėl priverstas buvo įsikarščia
vusį Lepešką sustabdyti ir pa
reikšti, kad jo kalba visai nie
ko bendro neturi su aptariamu 
reikalu. O į protokolą vis dėl
to liko įtraukta, kad drg. Le
peška padarė pastabą Karosui!

’* •

Kaip sau norite, bet tai tikrai 
negražus darbas.

' Ir tuo nepasitenkinta. Akly 
vištai, matyti, sumanė visiškai 
sunaikinti Karosą. Jie paskelbė, 
kad Karosas jau 1935 m. bu
vęs darbininkiškų organizacijų 
priešas. Ir jie tatai jau seniai 
žinoję.

Žinojo ir neskelbė!
Kodėl?
Tai labai įdomus klausimas.
Karosas savo laiku priklausė 

komunistams: drauge su jais 
veikė ir į jų dūdą putė. Todėl 
jis tada buvo labai geras žmo
gus ir apie jį blogai nebuvo ga
lima kalbėti. Bet kai tik jis iš 
jų įtakos paspruko, tai pasida
rė n^bekošer.

1 Išeina taip, kad komunistai Į 
savo draugų “griekus” žiuri 
pro pirštus, jei tie draugai ne
bando savo protu gyventi. Bet 
jei tie draugai drįsta su vadais 
ir vadukais nesutikti, tai jie 
tuoj yra prie gėdos stulpo sta
tomi.

Tai yra niekas daugiau, kaip 
savo rųšies teroras.

Kreivi keliai«

Aktyvistams Karosas pasida
rė baisus žmogus po to, kai jis 
drauge su Plečkaičiu parašė 
rezoliuciją, dėl kurios “Liau
dies Balso” redaktorius pasiju
to lyg ant žarijų besėdįs, štai 
kodėl ir pradėta jo baltiniuose 
knistis ir visokių dėmių ieško
ti.

Kaip “bešališkas” ir teisin
gas yra “Liaudies Balsas”, tai 
bus numanu iš šio įvykio: kai 
pasirodė S. Karvelio ilga ir vi
sai netiksli korespondencija, 
tai aš pasiunčiau atsakymą.

Nedėjo. Atsakė, jog mano 
pastabos nėra švarios.

Vadinasi, Karvelis kitur gy
vendamas geriau “žino”, kas 
pas mus dedasi. O kai bando
ma parodyti, kad tas “žinoji
mas” yra klaidingas, tai laik
raštyje vietos nėra.

Taip tai elgiasi “musų laik
raštis”, kuris sakosi tarnaująs 
visos Kanados lietuviams!

Jei tas laikraštis kam tar
nauja, tai jis tarnauja tik labai 
mažiukei grupei žmonių, ku
rie laikosi įsikibę į komunisti
nį judėjimą.

Tačiau skelbdamas melagin
gas žinias ir diktatoriškai elg
damasis, netoli “Liaudies Bal
sas** tenuvažiuos. Spaudos mo
nopolio jis neturi. Todėl bus 
galima kelti aikštėn aktyvistų 
nešvarus darbeliai kituose laik
raščiuose, būtent, “Naujieno
se” ir “Keleivyje”. O tada vi
suomenei paaiškės, kas Kana
dos lietuvių tarpe vienybę ar
do ir. iš viso ramybę drumsčia.

Kazys žentelis, 
ALDLD 217 kuopos narys.

(Galas)

Naujienų- Acme Telenhoto
NEW YORK. — Julius “t)ixie” Davis’o, gengsterių 

advokato vedybos. Liudipinkais buvo sekliai (detekty
vai).

TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

I 
.................. .................................. .................. .................... >■

reikalavimas Danzigo, tai tas 
teisingasis popiežius tuoj pra
šneko. Tai ve ką lietuviai mi- 
šijonier^ai ir ką Lietuva gau
na nuo to teisingojo, nuo to 
Kristaus vietininko Romos po
piežiaus.

Todėl aš ir sakau, kad Lie
tuvai nereikia daugiau nei ku
nigų, nei vienuolių. Užtenka 
jų kiek jau yra. Ir taip jie ne
turi ką dirbti, dykai Lietuvos 
duoną valgo.

Lietuvai, mano mieli, reikia, 
daugiau laisvės viduje. Reikia, 
kad Lietuvoje butų panaikinta 
cenzūra, kad žmonės galėtų 
skaityti tą ką nori. Kad į musų 
seną tėvynę galėtų pereiti vi-1 
si musų amerikiečių leidžiami 
laikraščiai, kad žmonės nebū
tų varžomi siekti apšvietos ir 
kurti sau šviesesnę ir geresnę 
ateitį. t

PETRAS —• Iš tiesų, Joku-Į 
bai, mudviejų su Jonu šį vaka
rą atsilankymas pas tave la

bai mane patenkino. Ačiū tau 
labai už taip daug naudingų 
žinių papasokojimą. Lik svei
kas. Aš jau skubinu namuo. 
Jau pusė po pirmos.

JOKŪBAS — Likite sveiki, 
mano mieli draugai. Malonu 
man buvo judom apie tuos da
lykus pakalbėti. Esu labai lin
ksmas, kad judu esate paten
kinti. Prašau nesididžiuoti. Už
eikite kitą šeštadienį.

—Cicero Jokūbas
(GALAS)

EGG|6.00
NUT______________ 16.00 i
BIG LUMP____ :____ $6.00
MINE RUN$5.75
SCREENINGS  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Lietuviai Ir Airiai

18-1 am 
III ga.i 

Lenkiją

iš kurių Lietuvai 
naudos, kiek iš kar-

mano mielas Jonai,

(Tęsinys)
Tame laike, tai yra 

šimtmetyje, Zygmanto 
dynčje, (kuris valdė
ir Lietuvą), viso Lenkijoje ir 
Lietuvoje buvo Romos kata-j 
likų bažnyčios kunigų ir vie
nuolių apie 50,000, o graikiš
kos kunigijos apie 10,000. Tai 
yra, viso kunigijos buvo su- 
virš.60,000 vyrų, o valstybinės 
kariuomenės buvo nepilnai 
24,000 vyrų. Taigi, matote, ma
no mieli draugai, kad jau be
veik du šimtai metų prabėgo 
kaip Lietuva turėjo tos laimės 
maitinti armiją suvirs 17,000 
vyrų dykaduonių, kurie nieko 
gero Lietuvai nepadarė nei 
bandė padaryti. O vien tik lai
ką leido kalbėjimui poterių ir 
rožančių, 
buvo tiek 
što garo.

Todėl,
kaip 18-tam . šimtmetyje, tie 
kunigai nieko gero Lietuvai 
nepadarė, taip jie nieko nepa
darytų ir šiandien. Tame lai
ke Romos katalikų bažnyčios 
armijos vienuolių ir kunigų 
neapgynė Lietuvos nuo padali
nimo tarpe Rusijos, Prūsijos 
ir Austrijos, tai dar mažiau jie 
ką gero padarytų šiandien ap
gynimui Lietuvos nuo jos išlau
kinių priešų.

Juk mano mieli draugai, ir 
šiandien Lietuvoje Romos ka
talikų bažnyčios įvairus vie
nuolynai niekuo neprisideda 
prie pakėlimo Lietuvos žmo
nių kultūroje, prekyboje, pra
monėje bei apšvietoje. Visą 
ką jie daro, tai kaulija iš žmo
nių kuodaugiausia aukų, perka 
sau dvarų centrus, įsisteigia 
prabangišką sau gyvenimą ir 
garbina Hali joniško Romos ti
kybinio trusto galvą—popie
žių. Vienur kitur dėl žmonių 
akių tie vienuolynai įsteigė 
neva mokyklėlę, kurioje jie tik 
prikalbinėja jaunus vaikinus 
stoti į jų vienuolinus, ir užkre
čia jų protus romiškų inter
nacionalo dvasia, siunčia į Af
riką, Indiją, Kiniją bei kitas 
šalis padaryti tų šalių pilie
čius paklusniais popiežiaus 
vergais. Iš tokių mokyklų, ma
no mieli, nėra Lietuvai jokios 
naudos, nes jos nieko gero, jo
kios apšvietos žmonėms nesu
teikia. Jos vien tik Lietuvą 
nuskriaudžia ir finansiškai ir 
fiziškai išsiųsdami pačius ge
riausius ir gabiausius vyrus

| tokio laivyno svetur rinkų už
kariavimas yra neįmanomas. 
Tai kokis išrokavimas, kokia 
nauda Lietuvai steigti daugiau 
vienuolynų auklėti gerus, ga-’ 
bius vaikinus į misijonierius, 
siųsti juos į svetimas šalis, kad 
jie tarnautų, kad didintų ki
tų turtą, o saviškiams nieko 
negautų? Juk ir taip yra gal 
būt keletas desėtkų lietuvių 
vienuolių, klajojančių po Af
riką, Kiniją, Mandžiuriją ir 
tarnaujančių Romos popiežiui. 
O ką Lietuva, už tai, nuo to 
Kristaus vietininko, Romos po
piežiaus, gavo? Ar jis užstojo 
už Lietuvą, kada nuo jos Len
kija atplėšė Vilnių su trečdaliu 
Lietuvos žemių? Visai ne. Jis 
piršto nepajudino, žodžio ne
tarė už lietuvius, persekioja
mus Vilniaus kr^te. O ką jis 
padarė gero, kada Hitleris at
plėšė Klaipėdą nuo Lietuvos?( 
Ar popiežius protestavo, ar sa
kė. ką nors prieš neteisėtą 
Lietuvos vienatinio porto at- 
plėšimą? Visai ne. Jis taip ty
lėjo, lyg, rodos^nieko nebu< 
tų atsitikę. O žiūrėkite, mano 
draugai, kai prasidėjo Hitlerio

1

HARVEY BARBER 
SHOPMušti greitas ir sanitariškas patarnavimas jus patenkins.

Užeikite ir persitikrinkite 
t

Gust George, Sav.
198 E. 154th St.

HARVEY, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
'Mpm i mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rante otas Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3488

tarnauti svetimai tautai, sve
timiems idealams.

Judu turite žinoti, kad vi
sur kur tik yra siunčiami vie
nuoliai misijopieriai į tokias 
šalis kaip Kiniją ar Afriką, tai 
paskui juos seka prekybos a- 
gentai, kurie palengva užka
riauja rinkas toms valstybėms, 
kurių tie vienuoliai yra. O ar 
Lietuva galės tai padaryti? 
Lietuva neturi net prekybinio 
laivyno tinkamo okeanais plau
kioti, o apie karišką laivyną 
tai nėra ko ne kalbėti. O be

Turtas virš - - - $3,500,000.00
Atsargos kapitalas - $250,000.00
Dabar mokam 3!/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m t.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Sophie
Bareus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties — $

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėsimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvą mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausL atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių .namų). Darata paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvųf mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie .

INSURANCE
(APDRAUDA)

JOHN PAKE E
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

.... ■■ ' ■■

' • PELNĄ APDRAUDĄ AU- 
---------- 90M0BILIAMS.
TX * ri'i
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

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

ninkų, kortoje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

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

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, m.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neyvs 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

$5.00
$5.00
$8.00

3c per

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
copy.

Užsakymo kaina:
Chicago je—paštų:

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

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

Jungtinėse

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

' ■■■ ’
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act pf 
įlarch 3rd 1879.

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

Iš Lietuvon
Laiminga Nelaimė

Lietuvos prekybos laivynas
f, '■ t .ir jos uostas

Lietuvos prekybos ląfvyno pradžia. — Laivai ir jų tona- 
pritgiapdos

HM? ’...

LtotUVą m pągiFy^usį savo uostą turėti.
(Mųsų spepįąįąųs kore^ppndeųto Lietuvoje)

(TęsmyiO
Juk torą, tol totos gyvybes

i
hjors įr mažučiukę juros 

kąmp^li§? tol yrą yhos plačio
sios vandenyno erdvės dalinių- 
|<n! Kiek tąsai pajūrio kampe
lis butų mąžąs, visyięną Jisąi 
yra vartai į platųjį pasąulį. Tas

ŠIAULIAI. — Liepos 10 d., 
apie 17 vai., Palangos g. 8 nr. 
sudegė J. Naujalio skalbykla, 
tūtelė ir malkinė po vienu sto
ju. Nuostolių — 3,000 litų. Ap
drausta Kooperacinėj draudi
mo sąjungoj 700 Lt. Sį gaisrą 
žmpi)ė$ vadiną ląin)įnga nelai
me, nes tik atsitiktinumo dė- 
liai joje išvengta 
nių aukų. Mat. J. 
nešė iš miesto 24 
ųeujno ir Ijppė darbininkui 
Visockui pašildyti jį, kad nu
dažyti tvoras. Visockąs susi
kūrė skalbykloje ugnį, supylė 
ka^boleumą į pienui vežti me
talinį indą, ąklinai jį uždarė 
ir padęjo ąnt ugnies. Kiti dar
bininkai i$ skalbyklos buvo iš
ėję, 
kui 
kės 
lik

S AM LEVIN — ŠVIETIMO I šistųs, kurie savo pWągąl)(Įą 
TARYBOS NARYS

3c 
18 c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
$5.00

Pusei metų ............................ 2.75
Trims mėnesiams ................. 1.5Q
Dviem mėnesiams ___......... 1.0,0
Vienam mėnesiui ________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ...........................— $8.00
Pu§ei mėtų ..........

. Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy

Orderiu kartu su užsakymu.

Metams

4.00
2,50

Korupcija Connecticut valstijoje
Waterburio (Conn.) įpėrą. iy 19 kitų to miesto vąl- 

dininkų ir jų draugų teisipas pripažino kąltajs darius 
sąmokslą apgavingai išgauti iš miesto iždo milioną dp-| 
lerių. Jie šitas suktybes darė per 8 metus.

Meras Frank Hayęs pirmiaus buvo valstijos leite- 
nantas-gubernatorius ir stambus šulas tos valstijos de
mokratų partijos mašinoje. Connecticut valstijos žmo
nės per keletą metų vedė kovą prieš Hayes’ą ir jo kliką, 
iki galų gale jie buvo pasodinti į kaltinamųjų suolą.

Korupcija miestų valdžiose yra sena Amerikos po
litikos liga. Bet kol Amerikoje viešpatauja žodžio ir 
spaudos laisvė, tai yra vilties, kad ta liga bus anksčiaus 
ar vėliaus pašalinta. Kuoipet žmonės turi teisę kritikuo
ti valdžią, tai sukti valdininkų darbai negali būt amži
nai slepiami.

Ameriką atsidurtų tiarai didelėje bėdoje, jeigu čia 
pražūtų demokratija ir imtų kraštą valdyti kokie nors 
-tautos vadai”.

Darbininkai ir ūkininkai Lietuvoje

i. — Darbo savanorių bų- 
Šįs tas iš istorijos. — švedai ir vokiečiai. —

daųgsto visokiais dęinągogįš- 
kaįs prasimanymais, Ąmerikoje 
niekąs ir nemąne, kąd spyięjų 
Rusįjps valdžia nori karo: 
Aiųęyikąs vįsnpmenėįe grąi7 
čiaųs yrą pąskiidųsi tokią ąnp- 
mone, kM Mto JąįvHti
į kąrą? nes savo gęriąųsių# ge7 
nerolųs ji$ąi sušaudė ir d.abąr 
jisai nežiųp, ar Raudonoji ar-? 
inija jam ištikima, ar ne.

Tpdęl rąžytį manifestus apie 
sovįęfų (aįkos troškimą nebm 
vo jokios prasmės.

Tikrumoje yisai ne tokiu tik-1 mažutėlis vandens sklypelis ątį- 
slų ši “sęnsacįją” įp bwyp sm daro kelius į plačius vąpdęny- 
galvota. Origipajiai Amęrikos nDS, ątįdaro kelius susisiekti 
komunistų lyderiai turėjo vįsai tiesipgjmąi SP vlsu pasauliu!

Ikitokį planą. Jię norėjo gauti] Dajjąr ūkiškame gyvenime

Imą visai Staliųp politikai, — 
kadangi sušaudymai ir masi
niai “valymai” spviętų įstaigo
se, Krivitskio reveliacijos apie 
Stalino terorą, socialisto Ara- 
ąuistaino ! straipsniai apie sp- 

kaip vįetų agentų šunybes Ispanijo-

Užvakar bųvp prisaikįiitas, 
kaipo naujas Ghicagos Švieti
mo Tarybos (Įlpųrd of Edųca.- 
liųp) narys, Samųel Leviu, 
Amalgamated CĮpthing AVor-| 
kers’ mąųą()žeris. ,J.Q tąrųybą 
tęsėsi 5 metąs.

Tai nepaprastas atsitikimas 
Chicago j e, kad ton įstaigon bu
tų paskirtas radikalios darbi
ninkų unijos viršininkas. Kai 
meras Kelly nominavo Leviną 
į švietimo Tarybą, tai pakėlę 
protestą Chicagos Darbo Fede
racijos vadai, nes Levino uni
ja priklauso prie C. I. O. Bet 
aldermanai to protesto nepai
sė ir Levino paskyrimą aptvir-1 Amerikos inteligentijos užgyri- 
tino. Imą visai Stalino pplįįįkgį, —

tięsiogįniąi sp vįsu pasauliu!

NEVYKĘS STALINO 
GARBINTOJŲ

> BLOFAS

“Naujienų” korespondentas Ę. L. savo straipsnyje 
apie Lietuvos darbininkus ir ūkininkus (rugp. 15 ir 16 
d. d.) padavė jdojnių skaitlinių. Jisai nurodo, fcąd Lietų.- 
vos miestuose yra apie 120,000 darbininkų, p sodžiuje 
— sų viršum 150,000.

žymi dalis darbininkų, ypač miestuose, turi savo 
šeimas. Tokiu budu beturčių dąrbinįnkų kĮase Ųięjtuyoje 
nėra taip menką, kaiy jai kurie 
kos lietuvių spaudoje ne kartą buvo išreikšta nuomonė, 
kad Lietuvoje esą yiso tik kokie 40,000 darbininkų. Pa
lyginti sų.yisų gyventojų skaičium (apie pustrečio mi- 
liono), darbininkų skaičius esąs toks mažas, kad jie, 
kaipo atskiras visuomenės sluoksnis, neturį jokios reikš
mės. Todėl musų dešiniųjų srovių politikai sako, kad 
nesą reikalo darbįniųkų ątstovų ir į valdžią įsileisti.

Tačiau, jeigu Lietuvoje yra apie 270,000 darbininkų, 
kurie dirba už algą, tai aišku, kad kartu su savo šeimo
mis darbininkai sudaro kokią penktą,, o gal būt ir ket
virtą dalį yisų krašto gyventojų..

Sakoma, kad Lietuva yra “ūkininkų kraštas”. Taip. 
Bet kokie jų ūkiai? Viepi ūkininkai turi 5 hektarus 
(margus) arba mažiau, kįti nuo 5 iki 10 ha (hektarų), 
treti nuo 10 iki 20, ir taip toliaus, iki pasiekiame ušim- 
įamargius” ir dar stambesnius ūkininkus. Bet tų smul
kiųjų ūkininkų yra daugiausia.

Tokių ūkių, kurie turi iki 20 hektarų žemės Ųietp-) 
voje yra, anot musų korespondento, “daugiau kaip pąsę' 
visos Lietuvos ukininkijos”.

Gyvenimas šitų smulkių ūkininkų mąžai kuo skiria
si nuo samdomų darbininkų. Jie dirbą taip pąt, kaip 
darbininkai, valgo’ kartu su jais (jeigu darbipinką sam
do) ir jų uždarbis daug-maž tpjqs pąt, kąips samdomą 
dąrbinipko. ’ /

Statistikos dąyinįai, toliaus, r°do, kad ūkiai, kurią 
turi iki Į5 hą žemes, išmaitina daugiau, kaip vieną pii- 
lioną gyveptojų, L y. du trečdąlip visų žemės ūkio gy
ventojų.

Lengva suprąąti, kad šitų ukįnipkų reikąlai yrą ną 
“buržuą^iški” ąrbą ^kąpitalistiški”, įet daugumoje to
kie pat, kąip darbinipkų. Beveik kiekyįepąme svarbia
me klausime šitie smulkieji ūkininkai gali eiti išvien su 
dąpbipinkų kląse. O kad toks smulkiųjų ukįpipkų ir dais 
bįninkų sųtąrįmąs yrą galimas, tai rodo pavyzdys Suo- 
mųpą, Pąnjjps jp fcąį k«rių kitų šalių.

Tose šalyse sociąlistinis judėjimas yra apėmęs ne 
tiktai organizuotus dąrbįnĮpkųs, bet ir skaitlingas vą^- 
tiečių masąš. O politinis gyvęjiimąs vystosi geriau, 
pėgu kur kitur. Uętuvą gąli jų pąsjmokinti.

taip ryšiai yra susipynę, kad 
vandens keliai yra vieni iš pa
togiausių prekybą tinkamai vys- 
tyb-

Juros kelias yra vienas iš pa
togiausių, geriausių susisiekti 
su visu pasauliu, šitai nusima
no ir nujaučia visa lietuvių tau
ta.

Gal jums iš tolo žiūrint ir 
keistokai atrodo, kad Lietuvos 
jaunimas mielu noru stoja į 
darbo savanorių burius ir savp 

[pajėgas aukoja juros stiprini
mui, gal jums tai atrodo jauni
mo išnaudojimu, bet čia gyve
nant Lietuvos gyvenimo tikro
ve visa tai kitoje šviesoje ma- 

litarinėms” idėjoms — fąšistiš- t°si,
koms lygįai, kaip įr komunis- Tie jaunuoliai, darbo $ąvanp- 
tiškoms. Į šį komitetą tąį, iš mi yra tikri pasiryžėliai, ątęi- 
tiesų, stojo garsus Amerikos in- kalviai, kurie nori, kad lie- 
telęktualinio gyyenįmo yadaį. tuvių tąptą pajųryję gyventų, 
Komunistai pradžioje bandė jį Į^a(^ ^UVp uostą turėtų, to dėl 
sugriauti, atakuodami ir šmeįž- dideliu entuziazmu stoja 

? re^T|damį ątskįrįis jo narius. O kai 1 darbą!
T“A jiepjs tai, nepasisekė, tai jie su- Lietuvos pajūris tokiais dar- 

galvpjp pagaminti “manifestą”, bo savanoriais knibždėte knibž- 
užgiriąntį Maskvos “kųĮturą”, dės ir ateįs laikas, kuomet ir

Renkami ągyrĮjąi
KĖDAINIAI. — Daugiau pa

lijus miesto 
jųse darbas 
Rinkoje jau 
parduodami 
būdavo tik

agurkų plantacįj 
žymiai pagyvėjo, 
dideliais kiekiais 
agurkai. Iki šipl 

inspektų agurkai.

Komunistų laikraščiai,
pagal komandą, ėmę triumfuo-Į je sukėlė Amerikos pąžangio- 
jančiai šaukti, kad “400 žymių joje visuomenėje didelį pasi- 
amerikiečįų” užgyrė “Sovietų pįktįnimą, bolševizmu.
Sąjungos taikos politiką”. rfU Komunistai ypatingai susįru- 
amerikiečių balsas esąs toks Į pino tuo, kad šiemet Ąmerjko- 
svarbus, kad jisai “j 
jo per visą šalį” ir 
prie gėdos stulpo” visus SSRS I 
šmeižikus.

Tačiau įdomus dalykas, kad 
lietuviški Stalino garbintojai! 
nepaduoda beveik nė vieno tik
rai stambaus vardų tarpę to 
“žymių amerikiečių”,, kurįtį 
baląu jie taip didžiuojasi. Jje 
paminėjo niekam nežinomą 
“profesorę” Dorothy ~ 
ster, buv. “bull moose’ų” poli
tikierių pulk. Raymondą Ro- 
binsą ir dar porą asmenų, ku- 
rie neturi jokios ypWnS0Slir rinkti pd^tlo “žymiu^aineri-1 j«js aplankyti Lietuvą galėkite 

kiečių” parašus. per Lietuvos uostų!
juro|e?_ nęi politikoje, na šiąip Tą.j šitokių ibudu kilo „tas'su- . Taip, geležinkelis j Šventosios 
,,VWipennii^ įg^aiii^fe. O manymas., kOniųnistąj pa- uos,f h“s pravestas datbo^sa- 
kib varpai, m^tyb "dar mažės-Lpat^ kad Jabaį neįąpg' įp_ vanorių rankomis! Juk ar nigę- 
nės vertės, jeigu komunistai jų šyįesįų amerikonų norės pritar- ri-au yra savo darbu prasimušti 
ne nemini. . ti staliniškai “kultūros laisvei”, i vandenynų erdves, negu tyko-

Na, ir ką jų parašai įrodo? TO(igj jie parajg laišką su li ir ruoštis ir tik ruoštis jėga 
Maskvos “tąikoą politikos’’ už- atsiunti Klaipėdos uostą! 
gyrimu ir . atskirą ilgą doku- r”ie‘uva ne>šsižada davus aukų 
mentą, kuriame išdėstoma Stą, Si.nkl,J fol!dui.’ bat L‘etuvos jąu- 
lino “demokratijos” puikumas. “ moka ,r darbu P^««k<>- 
Kolektuodami parašu^ po tuo 
laišku, komunistai užtikrinę 
kiekvieną, kad parašo davėjas 
už antrojo ? dokumento turinį 
nebus atsakomingas.

Laiško kopijos buvo išsiunti
nėtos po Visą Ameriką įr para
šai buvo rankami per keletą 
mėnesių, šitie faktai tapo iš
kelti aikštėn rugp. 5 d- New 
Yorko savaitraštyje “The New 
Leader”.

Kąip jisai praneša, tų )<omu- 
pį$tų Jąįšką pirmiausią pasira
šė komųpistų siinp.atizato- 
Fto, to J- p- Mprgauo 
partoPFto Corliss La- 
mpftt; Harry Ę^įdges’o bylos 
reportęFįs, Popųto Ogdep Stę- 
\yąrdį bnlšęvikųpjantis savait- 
rąščįo “Natįpn” štabo narys,

S- Steward, ię
Matyt, kad daugiaps kaip 

apie ketvertą šimtų parašų ko
munistams nepasisekė gauti, 
nežiūrint torkad laiško turinys 
labai “nekaltas”. Bet komunis
tai dabar bando apgauti puBli- 
|<ą, sakydami, kad papąšų da
vėjai užgiriu taip pat įr viso
kius “sovietų atsiekimus1’, ku
rie išdėstyti atskirame doku
mente, nors, rinkdami para
šus, jie aiškino, ką4 įrašas 
po laišku nereikto DFPąFimP 
tąm dokumentuį.

tąi šitokiais triasais 
stalinizmą, tai jų pųd$tįs (ikrai 
apgailėtina.

w i toks pino tuo, kad šieipęt Ąmerjko- 
nuskambė- je susidarė iš stambių moksji- 

prikąlėĮ ninku ir rašytojų Komitetus 
Kultūrinei Laisvei ginti, su 
prof. John Dewey priešakyje, 
ir paskelbė kovą visoms “tptą-

“Laisvė” giriasi, kad laiške, 
kurį jie pasirašė, sakoma:

“Nežiūrint, ar kam bend
roji Sovietų politika patinka 
ar nę, tąsčiąų, amerikiečiai 
galętų Įr tąreįų remt Sovie
tų tąikos politiką. Sovietų 
dędąmas pąstąpgas išvengt 
karo.”

• i » • \

Čįa pį.ekp naujo. Seniai yra 
žinoma, kąd sovietų valdžia 
neppri karo. Ęarp nenori nei 
Chambęrląįnas, nei Dalądier; 
įodėĮ juodu pernai pądąpė su 
Iptįerin “Miunchepp taik^”. 
tąį -TPišLĮa, kąd jųns reikia n# 
tąį girti?

Pąįs noras išyęngli dąf 
įląpai nedaug pasako. V^kąs 
į priklauso nuo to» kPkiw 
stępgiamasi kąrp įšyeng|į.

O šiaip ąpie $pyiętų pplįtiką 
tie amerikoniški ’iptejĮgeąĮąi iš- 
sireiškia ganą abejingai, neąp- 
snmdarni jos nei girtį, neį peik
ti. Girdi, ‘toe|iurint, ar kam 
bendroji $oyieįų politįka patin
ka ar ne”, bet vięnas esąs ge
ras dalykas, kad Stalinas neno
rįs kariauti,

Tai ir viskas. Kame gi čia 
yya pamatąs komunistams taip 
labai džiaugtis? Jeigu tarp 
šimtų tpkstąnčių Aiųerikęs 
mokslininkų, kolegijų profeso
rių, rašytojų, ąFfisĮtų, pplįtijcie- 
rių, kunigų ir pastorių jiems 
pasisekė šukolektuoti viso tik- 
l,ąi l<etyCrta . pąrąšų po 
tokiu menko tuririio pareiški
mų, tfiį pift yrą gpeiriaųą ųi.9’ 
ratinis smūgis, o ne laimėjimas 
stalinizmui.

■■ ■

kalavimus statyti lietuvių tau
ta, nes jai toji erdvė ir uostai 

’pikąlingi ne karams, pe ki- 
ieiųs ramybę drums tį, bet tik 

savo darbo kurybąį. Bet lietu
vių |auta netekusi savo preky
binio uosto perą linkusi kerš
tauti ir vien tik tykoti, kad iš 
ųaujo tą uostą atsiėmus, bet ta-? 
rne mažųčiukame pajūrio kam
pelyje stąto naują uostą.

Šitokiam taikos, ramybės dar
bui, žmonijos gerovei štai ir 
dirba tasai Lietuvos jaunimas, 
pavidale darbo savanorių!

Juk tai gražu ir kilnu!
Juk tai pranašingas, prasmin

gas darbas!
Juk tai ne kardais grūmoji

mas kitų ramybei!
O visa tai sako, kad lietuvių 

tautoje yra pasiryžimas ir no
ras nepriklausomai gyventi!

Juk visa tai įrodo, kad jei 
Lietuvos gyvenimo ramybę nie
kas nedrums, Lietuva didžiu
liais pažangos žingsniais žengs 
pirmyn!

Taigi, Lietuvos prekybos lai
vynas nekantraudamas laukia, 
kada j įsai galės laisvai į savo 
vandenis įplaukti ir savo uoste 
užvėją rąsti.

Lietuvos jaunimas skuba tam 
laivynui tuos kelius praskinti. 
Lietuvos jaunimas pajūryje 
prakaituoja, kad jos laivai tu
rėtų kur sustotį, iš kur galėtų 
jos darbo vaisius paimli ir pa
čiam pasauliui juos įšvažioti 
Dar pridursime, kad laivinin
kystės bendrovė Lietuvos Bal
tijos LĮoydas sudarytas, organi
zuotas visuomeniniais pagrin
dais, jos stambiausi akcininkai 
dalyviai yra kooperatyvai, kaip 
štai Pienocentras, Lietūkis, Mai
stas .ir . kitos bendrovės; kurto# 
savo bizniu ne kuriam priva
čiam asmeniui tarnauja, bet 
Lietuvos gyventojų platesniems 
sluogsniams ir pačios visuome
nės yra kontroliuojamas! Tai
gi, ir tasai jaunimas, tie darbo 
savanoriai statydami uostą ir 

, ruošdami Lietuvos prekybos lai
vynui užvėją, ne privaliam ąs- 

. meniui dirbą, bet yisai Lietu
vai! Jūsų Keistas

(GALAS)

kelių žmo- 
Naujalis at- 
kg. karboli-

todėl Vispckas nuėjo pas- 
pąkĮapsti kiek laiko pei- 
karbojineųmą šildyti. Vps 
jam spėjus iš skalbyklps 

išeiti, pasigirdo baisus sprogi
mas ir akimirkoje visa skal
bykla paskendo liepsnose. In
das sprogo, nes buvo aklinai 
uždarytas.

Rasta senienų
BIRŽAI. — Berausiant Ev.- 

reformatų klebonijos sode, (N. 
Radviliškyje) nuo švedų laikų 
užsilipusį volą, rasta anų lai
kų patrankų šovinių ir cha
rakteringų kulkų. Pravedus

galima ir daugiau įdomių se
nienų rasti.

Nėra maudyklių
Karštomis dienomis lazdijie- 

čiai neturi kur maudytis. Arti
miausios maudyklės teranda
mos tik už kelių kilometrų 
nuo miesto ežerų, bet į ten nu
vykti sunkiau, tuo labiau, kad 
nėra viešų susisiekimo prie
monių.

KORESPONDENCIJA

Ruože Kau-

• .j..—-------------------------------------- ______

Greįtįeji
RASEINIAI?.

nas-rĘąseiniai įvesta, susisieki-
maą greitaisiais autobusais. Jie 
šį kelią (evažjupja apie pus
antros valandos ir sustoja tik 
Ariogąloję, ir Babtuose

Bet kam tie keturi šimtai 
amerikonų dabar sppga eipė 
j-epifi Slplipp “tajĮips pa§fjn- 
gas”? Juk išimant aiškius fa-

rašikliai

\ViIkes Barre, Pa

Plečiama statyba• ' ’ * ■ . į į Į
KĖDAINIAI. — Pąs^utiniuj 

smerkto! pagyvėję prirl 
vačių namų statyba tip| BasaJ 
navičiaus prospektu.

ti Lietuvos geresnei ateičiai.
Jei tik niekas nekliudys, Lie

tuva iš naujo savo uostą pasi
statys, o jei bus kliūtys daro
mos, ir jei teks karo jėgą pa
vartoti, taip pat bus tokie sava
noriai, kurie vieton darbo įran
kių ims ginklus į rankas ir eis 
sayo žemes gintį. Juk tie darbo 
savanoriai įrodo, yaizdžiąi ir sa
vo darbąis įrodo, kad Lietuvoje 
esamą pąsiryžėlių.

Juk tie darbo savanoriai ne 
prievartos keliu čia suvaryti 
uosto dąrbąins, bet savP npru!

Ępks ^kįrtunjąs, koks didžiu
lis skirtumą^.!

Yokiečįąį Klaipėdos uostą ka- 
fiškąi stipripa įr varu yąrytę 
yaro į tą dąrįą, o štai liętųviąi 
ruošia savp uostą ramiam dar
bui, ramiems reikalams, kad ta
vo dai’bp vąisįus galėtų laisvais 
kelįais į pą$aujįo rinką išvežti! 
Klaipėdos uostas iki šiol tarna
vęs taikiems darbams, dabar 
virstą pasaulio ramybei drums
ti-

Ir lietuviu tauta netekusi sa
yo prękybipįp up$to Vėl iš nau
jo kitoje vietoje staįo tik rąr 
.jnįąip ffertfuį Jipsfy feet np ką- 
rp ręikaląms !

Tariamoji todtnrįpgpjb filo
sofų vokiečių tautą yps spėjo 
koją įkelti į KĮąįpędos uostų, 
tuoj jį paver|ę karo reikalams, 
q lietuvių tauta prąradjisi ta t
rupiu pa j prio kampelį, yėl kaijį S^°ia į smuiko garsus. Pasiror 
koksąį kurmis rausiami ^emėje dė, kad visa eilė gyvių į muzk 
ir nąują savo uostą statp, ir gą gyvai reaguoja. Kinijos anr 
stato jį ne |cam grumojąnt, nę tys, išgirdusios muziką, 
karų grasinant, bet tik rąmąus kreipė galvas į tą pusę, iš kur
davo reikalams. -—j*-*— -

Via skirtumas tarp vokiečių drambliai ritmiškai lingavo sa- 
ir lietuvių tautos užsimojimų^ r" " XTA*

Jei vokiečių tautą sako, kącji kę galvas, klausėsi 
jiems reikalingi'uostai ir erdve, ’’

I tai jau labiau galėtų tokius reir beždžiones. 
».• , f ' . d ‘ i’t' • - Ii ■ '! ■ i '» ' .

Margumynai
Gyvuliai žavisi muzikos 

gąrsa's
buvo pastebėta, 
gyvuliai ir net 

reaguoja į mu- 
Antai, senovės

Jau seniau 
kad kai kurie 
vabalai gyvai 
zikos garsus, 
graikų legenda byloja, kaip
Orfeus su lyra rankose švelni
nęs laukinių žvėrių instinktus. 
Garsusis vokiečių smuikinin
kas Jaachimas ne kartą paste
bėdavęs, kaip, jam grojant 
smuiku, nuo lubų nusileisda- 
vę du vorai, kurie, pakibę vir
šum jo galvos, išbūdavo neju
dėdami, kol būdavo smuikuo
jama.

Garsusis Vagneris daug kar
tų pastebėjęs, kaip jo mėgia
moji Angoros katė įdėmiai 
klausydavosi fortepiono muzi
kos ir reikšdavusi pasitenkini
mą, laižydama kompozitoriaus 
rankas.

Pastaruoju laiku Paryžiaus 
zoologijos sode Vincennes prie?- 
miestyje buvo padaryti bandyr 
mai, kiek įvairus gyviai rear

nu?

darbo reikalams.

______________ ___

rioš girdėjos smuiko garsai, o

vo nosimis. Net tigrai, palenr 
i muzikos, 

bet labiausiai į j$ reagavo...

•i- y

SLA 7-to apskr. metinis 
išvažiavimas• ■ Z • *

Išvažiavimas įvyks rugpiučio 
20 d. Lake Arial Parke. Par
kas yra anoje pusėje Scranlo- 
no, apie 20 mylių tolumo. Kaip 
kitais metais, taip ir šiemet 
SLA 7-tas apskritis rengia vie
ną išvažiavimą, bet šių metų 
išvažiavimas bus skirtingas, ne
gu kitais metais.

Lakp Arial Parkas yra gra
žioje vietoje prie didelįo ežero 
Wyne Counly, Pa.

Yra užkviesti geri kalbėtojai 
iš lietuvių ir amerikonų. Iš lie
tuvių yra užkviestas SLA Cent
ro sekretorius M. J. Vinikas iš 
New Yorko, adv. J. S. Lopatto 
iš Wilkes Barre, ir buvęs Penu, 
valstijos legislaturos atstovas 
A. Janušaitis iš Scrąnton.

Įš amerikonų yra užkviestas 
Penu, valstijos iždininkas 
Clair Ross ir buvęs kaunlės 
Spjąs S. finę.

Programa prasidės 3 vai.
pietų. Kurie neturite sayo au
tomobilių, tuos puveš busai. 
Busai išeis iš Wilkes Barre nuo 
Public Sąuąrc 9:30 vai. ryto. Iš 
Pittsjono 
išęįs nuo 
Maip St.

Kelionė
tik Yiepą dolerį, q važiuoti teks 
apie 80 mylių, tad pigesnės eks- 
kur$įjos niekur negalima gauti, 
kąjp tik 7-to apskričio sureng
tame išvažiayime.

lei

po

tuo pačiu laiku busai 
Casino Ballroom N.

į abudu galu atsieįs

lietuviai yra kvięf&ami 7-to ap
skričio įšvąžiąvįpie dąlyvąuli ir 
linksmai ląįką prąleisti.

St. žukąąpkąs,
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Detroito j.etuviu
' f

minios MIDWEST STORES
NAUJIENYBE BARGENŲ VALGIUOSE

Dailės Chopo Gražuolių 
Kontestas

Dailės choro gražuolių kon
testas ir piknikas įvyks rug
pjūčio 27 d. Capitol parke.

Kiekvienais metais choras 
rengją įpą|testą ir duodą do- 
vųnas toms merginoms, kurios 
yj-ą išrenkamos.

Tas pat pus ir šiemet. Det
roito liętuvaįtės todėl pasinaų- 
dnkite prp^a ir gausingai da- 
lyvąųklle konteste. Ghorąs ski
rią nei tris pinigiškas dovanas.

Apie Cąpįtol parką galimą 
tiek pasakyti, jog tai gražiau
sia vieta Detroito apylinkėje. 
Darže yra daug vietoj ir au? 
tomobitiams pasistatyti. Me

džių yra daug, tad paūksmė
je bus smagu laikas praleisti.

Visi esate kviečiami šiame 
linksmame piknike dalyvauti. 
Turėsite progos susitikti §ų 
savo draugais ir pažįstamais.

Ir Vėl Kųndidatųojų
Detroito majoras Ępading 

rengiasi statyti savo kandida
tūrą antram terminui. Įlųgpiu- 
čio 8 d. per radiją jis pasakė

kalbų. Gyrėsi savo nuveiktais 
darbais ir nuopelnais. Esu sė
dėjimo streikai likę likviduoti 
ir pi|iečių teisės apsaugotos. 
Išlaidos irgi supąąžiplos.

Žinomų, savo kalboje jis ne
pasakė, kad pašalpos bedar
biams liko sumažintos, o tųp 
tarpu algos visokiems politi
kieriams faktiškai buvo padi
dintos. Nepaminėjo ir to skan
dalo, kuris kilo dėlei to, kad 
visokie politikieriai naudojo
si miesto gazolinu.

Žodžių, Ęeadingo rekordas 
yra tokis, kad juo jokis dar
bo žmogus negali žąvėtis. Pa
sirinkimas tegali būti tik vie
nas: visi turime balsuoti už 
Edyvartį J. Jeffries, Jr., teisėjo 
sūnų, kuris yra progresyvis 
žmogus.

Jau yra susikurusi demo
kratinė sąjunga, kuri turėtų

I-
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Vesk Tuos Sulankstytus Spąpius 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St. 

Tel. Vjctory 030?
Aš suveldipu ir ištaisau. 

Prieinama kaina 
Al. Qudaitis, Sav.

rinkiniai įvyks spalio |0 d.
Detroito Kalendorius

Ęugp. 20 d., 9 vąĮ. py|p 
vyks L. Ą. P. Klųįp syąrbųs
susirinkimas, kadangi pnslfle- 
dą Kęstučio Pašalpos prąugi- 
ja. Susirinkimas turės Įdėlis 
svarbius klausimus ąptąrtį.

-- o T—
Rpgp. 20 d. D. L. Ęlųfeo pik

nikas įvyks Birutės darže.
—-o —

Listen to and Advertise over

PAUĮNDECH'S TU60SUIV RMIO 
Folk Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

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

kys susirinkimą adresu 9236 
Cardoni. Susirinkimas prasi
dės 9 vai. ryto.

— o —
Moterų Draugiško Klubo su

sirinkimas įvyks adresu 1035 
Caniff 1 vai. po pietų.

— o —
Hųgp. 27 d. Capitol parke

> choro
—Reporteris

yra rengiamas Dailės 
piknikas.

KYKITE J ARUSZU Vasarnamį
BEVERLY SHORE, SAND DUNES, IND.

CENTRAL AVĖ. U. S. 12, 52 MYLIOS NUO CHICAGOS.
Pas mus randasi visi miesto pątogumai. Elektra, gąsas, šiltas ir šal
tas vanduo ir maudynes. Patogus kambariai su valgiu arba patys 
galite sau valgius gamintis. Tel. ^ĮČHIGAN pjTY 2799 R 3.

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

WHIT1NG STOKERIUS.

ECONOMY COAL CO.
2740 WEST UNION STREET

U4,. Phonė BLUE ISLAND 59.

■

ACME-NAUJIENV Telephoto
WICHITA, KAS. — Warr 

ren (Lefty) Fresbęur, bejs- 
bolininkas, kuris Indianoje 
yra kabinamas lygtinos iš
lygos (“pąrole”) sulaužy
mu.

DETROIT 
ABĄTTOJR

the se- 
of 1939 
Contest 
Detroit

... ...... 'ATrr "..'i'.i i ........... . .....

The placards announcing 
leeting of Miss Lithuania 
at the 5th Annual Beauty 
Picnic sponsored by the
Lithuanian Prąpaątįę ęhorus and 
to be held at the Capitol Pąrk on 
Sunday, August (Rugpiučio) 27 are 
out; only because of Gepe Pilka’s 
ever-faithful work. He is to handle 
all the business end of the pipnic— 
in fact, he is the whole Pramogų 
Komisija! Unless the Baron is mis- 
taken, there will be a rather hęavy 
registration at the picnic—and, by 
the way, who doesn’t likę the idea 
of being called Miss Lifhuąnia of 
Detroit for 1939 and have- her pic- 
tųre in all, the leading Detroit 
newspapers as well as having a 
bąli in her honor besides?
RADIO

Aside 
spiracy 
part of 
broadeast went along smoothly with 
its new guartęt jptrodųcipg a new 
song—or is it a ųuartet? At least 
the basses • didn’t make it sound 
likę one with their pitehing in with 
the tenors. Betty was at the piano.
CHQRUS PARTY

Nothing much to sąy ąhpųt 
Chorus party; būt cąų 
say in concern to it if nPthląg 
been done?
SLA BANQUET

An estimation of ą dozeų pf morę 
DLDC members be pręspp| at 
the SLA Banųuet f p tąkį} pįąpp at 
the I. A. S. Hali, jocątę^ ąf g4th 
and Michigan, on Septęiph^r 8^, 4 
p. m., in the rple of ‘‘nauji pariai”. 
The Complimentąry Pąąsęs permitr 
ting these new members have beeų 
distributed insuring a large atr 
tendance among their crowd—no 
to count the totai attendance ex- 
pected. Mr. F. J. Bagočius is to be 
thp gųpst speaker.

AIROS
’Į’hp Ąįdo Chorus hžis ąųppeędec 

jų ifs ąįtempts to ąeęųpę ą new 
teąphgF—Mr. D. Poppį un-
Ljt) bpipg the seleetipn. °Onpe tea- 
phęr pf the Toronto ytĮiuaniaų

from the triangular con- 
mentioned in the second 
this column, the radio

Chorus, hę 'is saįd to Į|UY® A 
great 
;hat’s 
ought 
Aido.
AMONG THOSK WHO KNOW- I
Conspirąpy

Three members of tftp pjbpC 
have become rather in4ppeh4PRt Pi 
participation of all rą4|p 4pipgs ęx- 
cept their own soloipg ^^4 (įąpHPg 
as concluded from t^e ^‘fąįlųrp’- tP 
show up at the Aųgųsf {jtfr jjFPącį- 
cast—or was it becąųąp Stollą
showed up for practįpe? Tąlk ' 
the summer months? yrpąęĮpąąpng 
schedule being mądp pp |p $Įlp)v 
the others of the Chorus tp pąrfi- 
jipate in the prpgramg has ąlso 
been circulating—the B^rpp ąĮšp 
noted objections agaįpst “inpxppri- i 
enced singers” cęming frpm t|ię 
šame triangular corner — hmjnm, i 
pros and cons from the šame cor- ( 
npr, Įąk, tek- Dpnhiprtąiki eh? j
VVorld’s fair

Sįępretąry M^ųy Yųrkųs Įfprg.et- 
tin]g ąboųt the Chorus birthday 
dedications over the radio) witl} 
Nellįe Seder^of the Pramogų Kpr 
misija (yep, Gene will do al| U>ę 
work again this year) left by tOH) 
Friday night for the Neyy Yprk 
World’s Fair—they cąmę biapk 
Tuesdąy morning in time fpr ^yprkr

By the way, as an after-thpųght 
in concern to the Aido artiele, it ją 
safe to say his new posįtion į§ ppp- 
maųent, as long as his ppJitįpM 
views do not side in tqp rųųęh 
witlr the present adminįstrątįpjp 
and not against the chorus’ yipws *pn 
political subjects—.

It has been noticeablę during thė 
past week that Mildred’s nose has 
been Įhę viejim of ą serįęą qf ppn- 
tortipųs sjmilųr to thpsp psąęntįąĮ 
in thę art of nqse-elevation above 
its regular height — the Baron 
wonders, or should he, as to who 
štarted her on this new past-time?

Contrary to the beliefs and talęš 
of the some more or lęss irrespon- 
siblę femiųįųę mbuanians> thg 
mor of ąn iiąPw4.iUg marrią|^ frę- 
tween Ąnųp, ■ ^ąsąįskte an9 V?tp 
Ku liesus is piease |p 
today’s ppsąįp TpW.p-

And bęsirfp.s, ąs a few pf thg 
members kRO^1, Veto stiįį ppęnl?

e le^zes Uiąt Warner 
the tįįt|p pf Miss J4U|Manią 
roit fpr 1.939 įf- ęąred fp 
the contesf. . 1J;

Gossip Town <'■

The charter rųembęr pf this new- 
ly instituted institution are wo- 
men, viz., Mrs. Dermię|i§, l^rą. 
Shivok, Mrs. Keblaitis, find lašt būt 
not least, Mrs. Dillįs.

Baron de lą Abattoir

instructor”—well, at least 
what R. G. L. says, and he 
to know, seeing he’s fropa

IŠPARDAVIMAS PENKT. IR SĖST., RUGP. H ir 12 dd.

Puikiausias smulkusis

CUKRUS Grynų 
burokų 10 sv. 44c

Didelis 14 upe. 
butelis 10c

Toma tų arba 
daržovių Papr. Ken. 5c

“JUS7JGĘ”

CATSUP
“Mipw?r

SRIUBOS
Puikus .iOMATAl kieti, prinokę
Puikus $Tąmų Auginipiio
AGURKAI Puikus namų auginimo
Puikus Kalifornijos CĮravenstein
OBUOLIAI Dėžėse
Puikios MMifoFmifts Thųmpspn
VYNUOGES besėklės
‘•‘MĮDWEŠT” Puikus Yellow Cling
PYfiUl aukšti Na, 1
“RED TAG §yiežųs
SLYVAI aukšti No. 1 kenai
t‘MlDWE$ą?"'

4 sv. 90

3 sv. 17<

2 sv. 13<

2 už 250

2 u* 190

AVĖTO No, 2 ken.
SLIBBY’i?”' pąfHFOa'V-
PINEAPPĮ.Ę SUNKA aukš. 12 unc. kci), g už 19c
MĮ^IILLER’g’'
CORN jPLAKĘS did. pak.
“GERBER'§" Dry Pre-Cooked
KŪDIKIAMS VALGIAI
IDĘĄĮL Mąstąs 1 sv. ken.
OCTAGON Muilo Trupiniai 
OCTAGON M'ų.iįo Milteliai

3 ken. 25*
3 už 250

did; pak. 210
2 pak- 9^ 

OCTAGON Skalbimęsi Muilas .................  3 sjnot.
LIFEBUOY MUILAS ...............................  3 šmot 17£
SUPER SUPS papr. rą|id. pak. 8 c. did. raud. pak. 2 už 35c
OXYDOL maž pak.~8c” did. pak. 2 už 350
flSQFWĄ§|p Vft||flpns Minkštint. ir valyt, did. 32 unc. pk. 19c 
“LINCQff KypiOniąl buteliai (Plūs butelių depozitas) 2 už 25c

■ L  ------------- . --- . .      ....... I—;RYKAI Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO RJ NES PIGIAU

450
■I*

GARSINTO “NAUJIENOSE”

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKJ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Doleriu
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra 'Visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausja finansinė ben
drovė Chicago j e, kuri kerus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už juąų ąenąjį, p liku
sią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakąrp ir yisą dieną 
sekmadieny

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

ČOMPANY
West «3r4 Sfree, 
prie Lopmte

. ..■■i1 "U  f" 1 1 . 1 ■1 j

iii........ii.jytM11"! .................. 1 ■'
ANGLYS—COAU

Perkant 4 tonus ar dąųgiau 
Pocąhontas mine rųn — 
Virginia 75% coarse ......
Pocafronfas mine rųn — 
West Virginia 75% coarse 
Petroleum Carbon 
65% coarse Štili Run ... ...
Mįllęrs Creek Lump .........
Black Band ar Hocking

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

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

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
JOHN OKŠĄS 

4405 So. Fairfield Avenue

$7.50

$7.05
$8.20

$7.75

$6.75

Lietuvis Plumheris
— Laisnuotas —

GAS FHT1NGS and SJSWERĄGE 
also BEER COILS in TAVĘRNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKEŠ
2422 W. 69th St

Te). Hemlpcfc 286?
Rez Republic 5688

......................................... !

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
MINA 25 CENTAI

LIETUVIŠKŲ RĄDIO ^111 I I I A
PROGRAMŲ W H I F '■ '... . "i ■ ■ H11H | HI
NUO 7:00-tos VALANDOJ VAKARO WW ■■■■■■■

ĘAS VAKARĄ—1480 K.

PETER1PEN

• FOTOGRAFAS

r-

thę 
onę 
has

NUO 7:00-tos VALANDOJ VAKARO 
ĘAS VAKARĄ—1480 K.

pelnas eina 
LI]ET V VOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.KLAUSYKIME
VAKARĄ SALTIMIERO

NAKTINIS PIKNIKAS!
POVILUI ŠVELNIUI

Seštad., Rugpiučio-Aug. 19,1939
LIBERTY GROVE

(Buvusių Dambrausko Daržę) 83rd ir Springs Road
Pradžia 4 valandą yp piefų. fir^š Gerg^ Muziką- širdingai RyteplaRi Ą|s’lankyti visus Povilo švel
nia Draugus ir Pildys C|ile£gos Liefųvjį| VyRį ęhpras po Vadovyste Kazią
Steponavičiaus. į£y|ęčią J^UPfŠKĖ^V DBĄPGJJA

VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ”

» LIGONINĖJ 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TPJfSfLAI IŠIMAMI HM-, 3.50 
gypyMAS ligoninėj SČn.OO 
PAUPPNQYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 150®
REUMATIZMAS $9.00
Greitąi Palengvinama.... »■ 
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUG1.ĄS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rų$ies su mo
derniškomis užlai
domis ir Įiollywood 
šviesomis. Da r b ą s 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5841

rr
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t

J. A. SINKUS '

Turi 26307 balsų Turi 25997 balsųTuri

8

A. NARBUTAS

K. MANKUSMRS.

S. Maplewood4027
!739 S. Halsted St

Chicago, III.Avė,, Chicago, III.

S. Princeton 
Chicago, DL 

Comm. 2073 

94624 balsų

10029
Avė., 
TeL

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, UI 

Turi 21720 balsų

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.
Tel. Lai. 3974

Turi 67806 balsų

b

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 46242 balsų

AL. 
iMBROZEVICIUS

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIaI

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

2

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

5 6

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

ART.
3950

Avė..
Turi

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III.
19040 balsų

<> 
C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis. 

Turi 15822 balsų
E

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

J- ŽUKAS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Turi 32015 balsų

10

P. GALSKIS

2640 N, St. Louis

Avė., Chicago, III.

11

3

NORG ADLIENEE.
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

12

JOE WOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 

tel. Haym. 5890 
Turi 15725 balsų

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,III.
Tel. Spauld. 9207

V. BUDVIDIS 
4094—9th St. 
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 11890 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
13

EDIVARD JUSAS

2131 W. 24th st.
Chicago, UI.

14 15

F. BULAW
806 W. 31st St 

Chicago, III.
Turi 10582 balsų Turi 10175 balsų

1224 Harrick Avė.
Racine. Wis

ASCILLAJOS

Turi 12818 balsųTuri 13036 balsų Turi 10948 balsųTuri 13400 balsų Turi 11100 balsųTuri 14461 balsų

316

Evergreen 
Chicago, III.
11540 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 13050 balsų

1833 
Avė.,

A. KAZAITIS
2122 W. 24 St 

umcago, III.

A. L. SKIRMONT
15723 LaThropAv.

Harvey, III.

Turi
■DSM

KULESUSM.ALBIN SMALELIS

N- Kostner1943
Chicago, III.1108615 Cortland St., Chicago,III.Avė

Hart, Mich.

St-
Turi 6275 balsų6550 balsųTuriTuri 7000 balsų

B

NON GRADUS

ŠEŠTOKAS

527 S.
St.

N. 35th Avė

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė.
Toronto, Canada.
Turi 7775 balsų

PETRONĖLE 
ŽUKAS

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, UX 

Turi 6070 balsų

JOS. AUGAITIS
1608 Š. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 7175 balsų

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

Elizabeth Av.
Grand Rapids, 

Mich.

M. DUNDULIENE

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5.000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

U
11 131210

3

P. NAUDŽIUSST. MOCKUS

M.T. F.IATULIAUS-

KIENE

J. MAKSVITIS

Turi 5275 balsųTuri 5500 balsų Turi 5050 balsų

NON GRADUS Turi 3795 balsų Turi 3500 balsų

15 1610

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 5408 balsų

Box 202
Calumet City, III.

HM"

9

Fkaa uES
DAUGINT

359 Jefferson 
Aurora, III.

Turi 9806 balsų

1323
Melroše Park, HL

14

Z. GAPŠIS

4405 Valley View-

Av., Baltimore.Md.

24
Turi 1275 balsų Turi 1000 balsų

LIDŽIUS 
Deodor Št.St 

III.

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, III.
Turi 4220 balsų

SUGDINIS 
212 E. Clark 
V. Frankfort, 
Turi 1250 balsų

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento
Blvd., Chicago, III.

Turi 1400 balsų

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė 
Akron, Ohio

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.

Turi 2200 balsų

ŽICKUS

19

NOVO- 
GRODSKAS

R. R. 1 Eden 
Ontario, Canada 
c/o F. Balnys
Turi 4680 balsų

13

M. ROVAITIENĖ

Turi

Turi 6040 balsų

BULOTH,

4th St., East
Louis, III.

TIŠKEVIČIUS
27 Norwood avė.
Brooklyn. N. Y.
Turi 3000 balsų3000 balsų

■ ■ ■■

17

ST. ŽUKAUSKAS

18

J. JURKŠAITIS

3432 S. Morgan St 
Chicago, III. 700 S. 9th St.

Herrin. III.

42 Keith St, 
Lee Park, 

Wilkes Barte, Pa.

308 E. Market St

Wilkes Barte. Pa.

Turi 550 balsųTuri 650 balsųTuri 1888 balsųTuri 2500 balsų
29 3025 272221 2320

f. RUŠINSKASJ. GLAVECKAS
J. KRUKONIS

Rodney. Oont
Ind.

CANADA -

Turi 500 balsų

185 Silver St. 
S. Boston, Mass.

A. F. SvVEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrehce, Mass. 
Turi 1500 balsų

2152 Montgomery 
St, MontreaŲ 

Canada.

PAKAUKUS
St. John Avė. 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

D. 6URKE
1042 N 7 St. 

Clinton,

3727 
Indiana Harbor,Ind.
Turi 1175 balsų

26 28

J. SEKYS

TuH 300 balsųTuri 500 balsųTuri 500 balsųTuri 500 balsų Turi 500 balsųbalsų Turi 500

J. MARTINAITIS GEO 
ŠEŠKAUSKAS

Route
Free Soli. Mich.

904 Broad St.
'• . *■< • . • *’s:1 :v • \

Hartford, Cohn.

Box 318 
ifaillinocket, 
Maine.
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Naujienų Kontesto Eiga Lietuvįą Įstaigą Nupirko Du Milionierės 
Mrs, S. McCormick Namus

Šios savaitės kontestantų 
kopėčiose balsų skaitlius pa
didėjo keliomis • dešimtimis 
tūkstančių balsų.

Ona Dovgin prisispyrus ve
ja S. Nąrkį ir jau nedaug 
trūksta, kad pralenkti.

Trečiame laipsnyje P. Gal- 
skis jau pralenkė Ė. Norgaj- 
liertę ir pasiryžęs dąr lipti 
aukštyn. Atrodo, kąd p. Nor- 
gailienfc šįaįs metais neturi 
ąmbipjjos lenktyniuoti, peš jau 
jos ųesuląuk(įaųii atsiląnkaųt 
kOstuąieriai atiduoda balsus 
kitiems kontestantams.

Wąukegapietjs J. Mačiujis 
jau iš antro laipsnį© persikėlė 
j trečių, nes šių savaitę prį- 
davg 3470 balsų, o kenoshietis 
Č. K. Braze pasirodė su 3950 
balsų ir jau atsistojo antrame 
langutyje antro laipsnio.

A. Ų. Škirmontas, Harvey, 
III., iš pirmo laipsnio persikėlė 
į antrų ir dar turi daug pros
pektų.

Visgi, nors po gana ilgo lai
ko, Ona Vilienė iš “Non Gra- 
įus” skyriaus persikėlė į pirmų 
laipsnį, o savo vietų užleido ka
nadiečiui J. Novogrodskui.

Visiems kontestantams tariu 
ačiū už taip gerą pasidarbavi
mų ir prižadų ateityje dar 
smąrkiaus pasidarbuoti.

T. Rypkevicz
Kontesto Vedėjas

Joseph Chiplinskas ir jo šei- 
ųiyną šiemet neblogai uždirba, 
todėl palinkėjo, kacį ir man 
sektųsi.

Anthony Kedainis, .3540 So. 
Union Avė., visuomet yra mą- 
no daliai, geras rėmėjas.

Užsibaigus jų prenumeratai, 
Mrs. Kcdainienė patelefonavo, 
kad nuvykčiau pas juos ir pi
nigus už prenumeratų atsiurb
čiau. Užmokėjo ir prižadėjo 
prie kontesto pabaigos, dar 
prailginti prenumeratų, jei mą- 
žai truksiu balsų laimėti tų 
Buicką.

Pp. Kėdainiai važinėjami 
Buicku ir. turi savo namų.

John Pocius, savininkas, -if. 
P. Tavern, 3313 So. Halsted St., 
praeitų savaitę tik grįžo iš ą- 
tostogų, g dabar Mrs. Pocie
nė atostogauja.

J. Pociai dąro pasekminga 
bi^nį savo užeigoje. Palinkėjo 
iįT man gerų pasekmių kontes- 
te, užprenumerąvo i__,‘ 
“Naujienas”, kad padėti 
laimėti.

A. Rakauskas, 927 W. 
PI., atnaujino “Naujienų” 
numeratą. Pirmiaus A. 
kauskas užlaikė, tavernos biznį 
535 W. 37th St., bet nuo pir
mos July pardavė, kad šiemet 
pasilsėti, o po Naujų Metų vėl 
pirksiąs biznį.

Labai ačiū visliems, kurie 
padėjote man padauginti bal
sus kontesto.

John Ą. Sinkus.

metams 
man

33rd 
pre- 
Ra-

ve-

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Praeitų sąvaitę, Kontesto
dejas T. Rypkevičia, priminė, 
kad aš nepoilgo turįs persikel
ti į šeštąjį laipsnį . . .

Tiesa, norint laimėti Buicką 
jau reikėtų būti šeštame laip
snyje, nes kontesto laikas grei
tai bėgą, o dar (Įaug ręikia 
balsų, kad pasiekti kopėčių 
viršūnę, todeL—didejis ar pia- 
žas mano “Naujįgųftms” biz
nis, man (laug padeda 10pli 
aukštyn prie tos viršūnės.

Pastovus “Naujienų” skaity
tojai NĮr. ir Mrs. J. Cheplins- 
kai, 3247 So. Union Avė., pa- 
rėipč manę su metine prenu
merata.

Nuo Frąnces 
Daugent

Štai, mano rėmėjai 
Balčunai atsinaujino 
moralą. Taipgi maloni 
ris, Mary Gveredcs 
pusei 
ačių.

ponai 
prenu- 
mote- 

užsirašė
metų. Tariu širdingą 

F. Daugent 
Aurora, III.

d

r

*
fe f

parengimus ir piknikus visa
dos ątlanko.
Anton Rįbykauskas, 1406 14 
st., North Chicago,—tai vie
nas iš tų, kurie netingi pas jį 
visuomet yra daug darbo, nes

CIvASSIFIED ADS

EMILIA ĘILEVIČIĘNĘ, 
’ po tėvais Savickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 15 d., 1Q:5Q vai. ryta, 
1939 m., sulaukęs 46 m. amž., 
gimus Lietuvoj Tauragės ap
skrity, Judrėnų par., šakėnų 
kaime. Amerikoj išgyveno 29 
metus.

Paliko didėliame nubudime 
vyrą Petrų, 2 dųktęris: Bro- 
nislavą ir Stanislavą, sūnų 
Vladisloyą, seserį Oną ir švo- 
gerį ‘Kazimierą Masiliūnus, 2 
brolius: Joną, brolienę Juoza- 
piną ir Kazimierą ir brolienę 
Jųozapiąą, tetą Petronėlę ir 
dėdę T^azjmierą Mockus ir 
gimines Amerikoje, o Lietu
voje 2 seseris, Marijoną Gra
žienę ir Stepaniją Dargienę, 
brolj Pranciškų ir‘kitas gimi
nes. ' *

liūnas pąšąrvptas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 Š. 
Lituanica'. Laidotuvės ' įvyks 
šęštad., rugpiučio 19 d., 9:00 
vai. ryto is kopi. į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o is tęp bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines:

Visi a. a. Emilijos Kilevi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį' patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, dukterys, $unu$, Se
suo, Broliai, Teta, Dėdė ir gm.

Laid. Dir. Antanas M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

Stepono Narkio 
Rėmėjai Konteste

— t

Toųy Lukošius, Brighton 
Parko Drabužių Valytojas, 
2555 W* 43rd Street, a los to 
gauti neturi laiko. Jo sūnus 
Ędvyardąs ir duktę Sofija jau 
sugrįžo iš atostogų, Tonio žmo
ną Ona irgi šiomis dienomis 
mano sugrįsti iš Sand Dunes. 
Tėmykite Tonio Lukošiaus 
skalbimą kas šeštadienį “Nau
jienose”.

Ona ir Vincas Popeli, nau
jo ir moderniškiausio south- 
side Bill’s Tavern savininkai, 
4756 So. Wcstern Avė., užlai
ko ne tik alų ir gėrimus be: 
turi Lunch Room, kur galima 
pasirinkti įyairių skanių val
gių kasdieną, Plate tik 25c.

Tėmykite skelbimų “N-se” 
kas ketvirtadienį.

11 ITi A Gėlės Mylintiems i I K K A Vestuvėms, Ban- U| IU fl kietams, La i d o- 
. t tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Ayenue

Phone LAFAYETTE S80«

LUVlIMu ^Pasau"°
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
Ir Pagrabams.' 

331$ §o. HąlsĮęd Streęį
TeĮ. YARDS 7398______

1

NAUJAUSI IR GĖĘIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNJTURE HOUSE, inc. 
‘“THE HpME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St, Phone Yards 5069

J« NĄMONAS
Tie namai randasi prie pat 

Michigan ežero. Anglų laikraš
čiuose buvo toks aprašymas:

“Namai randasi 4310-20 Lake 
Park Avė. ir 4311-21 Green- 
wood Avė. Tie namai buvo ap
tverti per 6 metus, bet nese
niai Julius Namon Finance Cor
poration, 6755 S. Western Avė., 
nupirko juos nuo Mrs. Stanley 
McCormick už nepažymėtą su
mą pinigų. Tie namai turi 60 
apartmentų. Vienu sykiu tų na
mų ‘guarantee policy’ siekė iki 
$350,000.00.’’

Naujas savininkas mano tuos 
namus tuojau moderniškai per
taisyti. Apielinke šia žinia la< 
bai džiaugiasi. Kuomet pertai
symas namų užsibaigs, jie bus 
tikrai moderniški.

Paklausiau p. Julius Namon, 
prezidento Namon Finance Cor
poration: kokia kaina tų namų 
dabar gali būt? Jis sako:

— Jei tokius, namus dabar 
reikėtų pastatyti, tai gal būt 
kainuotų ’api'e pusė miliono do
lerių. — žinoma, toliau sako

p. JuĮįus Namon, Mrs. Stąnley 
McCormick yra milionierė. Kąip 
statė tuos namus, nesigailėjo 
pinigų, ir sudėjo į juos geriau
si materiolą ir darbą.

Dabar namai remontuojami, 
sako p. Julius Namon. Dirbą 
apie 20 darbininkų. Perdirba 
flatus i mažesnius. Bus apie 
100 flatų, ir remontas kainuos 
apie $25,000.00.

Rodosi, kad tai bus pirmas 
Lietuvos kilmės žmogus Chica- 
goj, kuris valdys tokį didelį 
namą. Garbė, turėt saviškius, 
Įęurię daro tt^kį didelį progresų 
atvažiavę iš Lietuvos, ir neat- 
'silieka nuo kįtų tautų.

Matyt p.. Julius Namon ne
tik yra patyręs finansiniame ir 
real estate biznyje, bet yra ir 
geras ekorionlistas, permato da
lykus ir žino, ^dą, ką ir kaip 
veikti. X ,

Vėliau “Naujienose” bus pla
čiau .skelbta-|ir rašyta apie šį 
didelį p. Jumis7 Nainoh namų 
biznį, : PasiseBųįo! ; ■ '

- Aį. žymontas.
A’-

Olga Badaukienė turėjo val
gomų daiktų krautuvę 4119 S. 
Francisco Avė. Dabar persi
kėlė į naujų vietų, būtent 2424 
Wcst 35th Street. Čia jai biz-

• • v

uis gerai sekasi. Olga nauja 
vieta yra labai patenkinta ir 
žada padvigubinti krautuvės 
įtalpa. Olga išauklėjo 2 gra
žias dukteris, iš kurių viena, 
būtent Aldona neperseniai iš
tekėjo už Petro Kaspcr ir gyve
na savistoviai.

Veronika Balsis, 3336 Litua- 
nica Avė., dabar atostogauja 
Clcvelandc, Ohio. Ji lankosi 
pas savo brolį Antanų Bartkų. 
Taip jau aplankys savo miru
sio brolio Kazimiero vaikus ir 
V. Kubilius, šiomis dienomis 
sugrįš atgal į Chicago. Laimin
gai.

Auna ir Martin Rimkus, 
4322 So. Maplewood Avė., pra
leido atostogas Medford, Wis. 
Kiek pirmiaus Ona su savo 
dukrele aplankė Canada, Det- 
roit, Niagra Falls, New York, 
Atlantic City ir Washington.

Reikia pažymėti, kad drg. 
Rimkų vaikai ilgų laikų Bright
on Park buvo “N-nų” platinto
jai. Kas neatsimena kaip Stęl- 
la, Alfonsas ir Martinas kla
bendavo į jūsų duris šaukda
mi “Naujienos! ’ Skaitykite 
Naujienas!”
NAUJIENŲ KONTĘSTANTAS

— Steponas Narkis,
į 4353 So. Talman Avė., 

Tel. Lafayette 3974.

Keąoshos Kęmtes 
tąntų Patyrimai

Atėjus gražiam vakarui, su 
C. Braze pasi važinėj ant, užru
kome pas p. Fl. Grinius, ukyj. 
Manėme, kad kieme baltuoją

J J. * ’ ' .i 4 ‘

r U,

dar daugįaųs.. Vanagų tai jįs 
nemyli, jam vištas vagia.
Jonas Wiess, 219 Green>voojd 

avė., Waukegan, III. ex-tavern 
“kyperis”. Jisai išbuvo tokiam 
biznyj apie 20 metų, tad dabar 
jau prųilėjo aĮostogųuti. Par
davėm savo taverną, nusipirko 
naują y Buick ir leidžia liuq- 
sai laikų, nereikia rūpintis 
apie darbų.

Pranas Norkus, 738 S. Jack- 
son st., Waukegan, Ilk, tąi 
vienas iš tų, kurie netingi dir
bti draugijoms, o labiausia— 
SLA. kuopai, kur jis kasie- 
riuųi yrą jąų per 20 metų. 
Senas “Naujienų” skaitytojas.

Jonas Pakšys, 219 Green- 
wood a ve., Waukegan, III. Už
rašė “Naujienas” savo brolie
nei Kazimierai Pakšys, 4912 
24th avė., Kenosha, Wis. pa
girtinas darbaą. Jonas yra ne? 
vedęs ir turi gerų darbą, tai 
jam nesunku tąs padaryti.

—■J. Mačiulis.

— ------ r—
akmenys, ^ber^tikrenybėję tai 
buvo 'pulkai’-žasiį. Nebagės pa
puoš daugelį / .stalų Chįcagięcių 
Švenčių iškilmėse. Kai ,pp. Gri
mai dažinojo^ jog ąLvąžiavjįHĮię 
reikąle “Naujienų”, tai pasi
kvietė į vidų ir pradėjo vaišin
ti medumi su agurkais, ir at
sirado ir gardaus vyno. Jų f al
moj e yra keliolika avilų bičių, 
ir tą dieną b.uvo imtas medus. 
Ūkis gerai vedamas, pieną sta
to į Chicago^

Gyvenimas - užtikrintas, nors 
ir sunkiai reikia padirbėti.

Grįžtant į namus, sustojome 
pas pp. Andrekus. Bet ir jie 
turėjo tą pačią mintį pasivaži
nėti gražiam vakare, tad na
mie jų neradome. Tiktai duktė 
buvo namuose, ruošanti savo 
kraitį. P-lė Andrekus už poros 
savaičių permainys savo stoną, 
apsiveda, ir pastoviai apsigy
vens Chicagoje. Gaila, kad to- 
kią gražią ir gabią lietuvaitę, 
Kenosha vaikinai paleidžia. Kų 
gi padarysi, meilėje tolis nesi-gi padarysi, meilėje tolis 
roko j a. H.

(Bus daugiau) »

Iš Waukegaho, 
Nuo Mąčiillio

Tariu ačiū draugams, kurie 
užsirašė “Naujienas” per ma
nę.

Antanas MarČinkus, 914 So. 
Victory St., Waukegąn, I1Į.? 
yra ramaus budo žmogus ir 
myli dienraštį “Naujienas”.

Jonas Bitvinskis, 4409 22 » - • • , K ‘
Avė., Kenosha, Wis., turi grą
žų namų, dirba Nash automo
bilių dirbtuvėj. Turi vieną jąų 
užaugusį sūnų, kurią tėvams 
padeda dirbdamas už milkįia- 
ną.

Sivorias Saržickas, Box 220, 
Noi*th Chicago, III., nors tolo
kai nuo lietuvių gyvena, bet 

i/,',/*; UD I
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Diena Iš Dienos

HELP VVANTED—MALĘ 
_______ Darbininkų Reikią_______

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
tąvęrne. Gyvenimas ant vietos, val
gis ir alga. 815 W. 51st St.

REIKALINGAS DRAIŲERYS dėl 
iŠvežiojimo minkštų gėrimų. Turi 
bąti patyręs. Gęram žmogui gera 
alga. 5654 Wešt 64th Place.

fŲrnIshed rooms—to reni 
Gyvenimui Kambariai

IŠNŲOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

Atvažiavę į New Yorką apsisto
kite pas lietuvius, čia rakite grą- 
žią vietą ir draugišką patarnavimą. 
Dideli kambariai su privačia mau
dynę, virtuve ir šaldytuvu.

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

Vietą: 33Į Węs End Avė. Tarpe 
75th ir 76th St’s \yest. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Telephone Susąuehanna 7—8533

FOR' KENT—IN GENERAL
» Renddai—Bendrai

RENDON 5 KAMBARIŲ FLA- 
TAS—3-čias aukštas. 6600 So. Statę 
Street.

Lietuviškos Dainoj ir 
Šokjaį Atlas Ęravore

Pirmadienio vakare, rugpiu
čio 14 d., Antanas ir Marijona 
Rupšiai, kurie užlaiko alaus už
eigą adresu 4358 So. Western 
Avė., Brighton Parke, susikvie
tę apię 50 savo draugų būrį ir 
visus nusivežė į Atlas alaus 
bravorą prie 22-ros gatvės ir 
Ashland Avė.

Kai nuvažiavom, tai radom 
Atlas bravoro užyeizdų, Mr. F. 
Servenka musų belaukiant prie 
vartų.

Pp. Rupšiai jąm savo drau
gus pęrsta^į^K-o Mnr F. tServen- 

rka piancjagiai sveikindamas vi
sus, suprašė į bravoro svetai- 
ne-

Svetainė ląbąi moderniškai 
įrengta ir viskas mums priruo
štą. Bar tenderiai parūpini: 
mums patarnauti, ir užkandžia 
paruošti, žinomą, ir pradėjo 
mus su alučiu ir užkandžiais 
yaįšinti. PagąĮįaųs atvažiavo ir 
ntuzigąi: M. Sturpnąs, Mr. ir 
Mrs. Jąsevieiai, Mr. ir Mrs. 
Ręksnis, su visais muzikaliais 
instrumentais. Ir pats p. Rup- 
šis yra muzikas. Savo laiku 
grojo Lietuvos Bene, taipgi bu
vo jo prezidentu.

Muzikai grojo lietuviškas 
polkas ir dainas, o publika šo
ko ir dainavo. Net bravaro sie
nos braškėjo.

Apąrt kitų draugų, kurių pa
vardžių neteko man sužinoti, 
dalyvavo: Mr. ir Mrs. Ažuse- 
nis, Mr. ir Mrs. P. Sachauskas, 
kurie užlaiko bučernę ir gro- 
sernę adresu 4359 So. Maple- 
wood Avė.; Mr. ir Mrs. Otto 
Šilas, policijos kapitono asis
tentas, Mr. ir Mrs. Skamęr 
(Skamarakas), Mrs. Ivinskienė, 
Mr. ir Mrs. Dxozd, Mr. Leonard 
Shapulis, Mrs. J. Voice (Vai
čienė), kurie užlaiko automo
bilių taisymo garažą prie 44th 
ir So. Western Avė.; Mrs. Jo
seph Paulikąs, Mr. Antanas 
Pauhkas ir Mr. Art Miller.

Visi dalyviai yra dėkingi pp; 
Rupšiams, muzikantams, kurie 
gražiai grojo, taipgi ir Atlas 
Bravaro vedėjams už šias vai
šes. Motinos Sūnūs.

si* Jo

Vejyhfims
(ėbipMoj),

Joseph Scheurer, 23, 
sephine Ryzą, 21

Emil Stibio, 29, su Mary Bud- 
vid'as, 24

John Cubista, 27, sų Adele
Staras, 25

John Jasųnas, 27, su Catjię- 
rine Flanagan, 23

SĮTŲATION WAN1ED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO Uz PORTERĮ 
prie saliupo ar restaurąnto. Dirbsiu 
iž pragyvenimą. A. S. 1518 West 
Madison St. Haymayket 8263.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

DIDELIS BARGENAS!
2 aukštų plytinis namas South 

Sidėj arti Archer Avenue — du 
latai, aukštas beismęntas ir viš- 
cus, šildomi. Platus lotas. Pasiūlo 
už tik $25p0.00 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 miestą, ant 
farmos netoli Chicagos ar lotą. 
Biznieriai pasinaudokite Šia proga, 
nes daugiau tokių nebus.

JOSEPH VILIMAS
6800 So. Maplęwood Avė.

PARDAVIMUI arba MAINYMUI 
bizniavas namas į privatišką 2 
flatų namą arba renduosiu taverną.

815 West 51st St. “
RENDAI 4 KAMBARIAI iš už

pakalio—antrąs aukštas.
3143 So. Emeraid Aye.

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. Westerą Avė., Chicago, 
UI. Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI GERAS BIZNIS. 
3riežastis—nesveikata. 4 blokai va
karuos nuo Manheim Road prie 
^akė gatvės, Melrose Park, III.

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

PARDUOSIU arba MAINYSIU į 
mažesnį mūrinį 4 flatų namą 
Bridgeporte. Telefonuoti YARDS 
6769.

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

PARSIDUODA šešių pagyvenimų 
mūrinis NAMAS, netoli 69-tos ir 
Western Avė. čia geyas budinkas 
ir pirkimas žmonėms, kurie nori 
pirkti nebrangiai, kad tikrai įsiti
kinti geriausia pamatyti savo aki
mis. MICHIULIS, 2437 W. 69th St.

Prospect 1844.

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

LIETUVIAI, KURIE 
TURITE $10,000

CASH
investavę į šį namą, galėsite pra
gyventi be darbo, šis pardavimas 
yra Bopdholderių. Turi būti tuoj 
parduotas už mažiau kaip pusę 
kainos, kiek dabar kainuotų pasta
tyti. Namas moderniškas, 12 metų 
senumo, South East kampas—68th 
ir Western Avenue, ant dviejų lo
tų. Tuoj mano pravesti bulvarą į 
vieną pusę į 68-tą gatvę. Namas 10 
flatų, po pęnkius kambarius, 3 Šta
rai—drugstoris, finansinė įstaiga ir 
barber shop. Rendos neša dabar 
$550 į mėnesį. Pavasarį bus dau
giau. Kaina tik dabar $28,500, jei 
kam reikės morgičiaus, galėsime 
padaryti ant 10 metų. Matykite—

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

952 West Madison St.

PARDUOSIU VIENĄ iš 2-jų ta
vernų. Vienai perdaug biznio. 
Kreipkitės 936 E. 75th St.

NAMON FINANCE Co.
6755 S. Western Avė.

CHICAGO, ILL.
Tel. GROVEHILL 1038. .

Ofisę valandos nuo 10 iki 6. šeš
tadienį iki pirmos valandos popiet. 

Sekmadieniais—uždaryta.
PA.RSIDUODA TAVERNAS prie 

Tautiškų kapinių. Savininkas turi 
kitą biznį 8300 So. Kean Avė. At
sišaukti 4816 So. Western Avė.

Boulevard 8498.

SWKIMAI
——————

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.

PARDAVIMUI AR MAINYTĮ 65 
trai vaisių farmos St. Joe. Par-

L. D. D. 4 KUOPOS susirinki
mas įvyks penktadienį, rugpiučio 
18 d., Naujienų name, 1739 So. 
Halsted St. 8 vai. vakaro. Daly
vaus ir drg. Strazdas, Naujos Ga
dynės administratorius, kuris nu
švies esamų jos stovį.

—A. Dainis, sekr.
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POLITIŠKO ir PAŠALPINIO 
KLIUBO 12 Wardo mėnesinis susi- 
sirinkimas įvyks sekmadienį, rug
piučio 20 d. 1 vai. popiet. Holly- 
wood svet., 2417 West 43rd St. 
Nariai privalo skaįtlįngąi susirink
ti ir pasirūpinti su užsilikusiais 
mokesčiais.

—Paul J. Petraitis,, rast.

akrai vaisių 
duoda su visu staku ir pastatais. 
Labai gera žemė. A. SALDUKAS, 
4038 Archer Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA 50 AKERIŲ FAR- 
MA prie upės Wisconsirie. Tinka 
resortui, arba mainysiu į Chicagos 
prapertę ir pardavimui farma 80 
akeyių. 634 West 35th St.

PARDAVIMUI AR MAINYTI 
160 akrų ūkis su gražiais moder
nais pastatais, elektriką, bėgančiu 
vandeniu—arti 157-tos ir Kean aye. 
Priežastis—mirtis. Kreiptis Oak- 
land 4933.

Healthy Food
Ręstaurante
Nauja Gaspądine

Kas diena. . .
S Tūkstantinės pirkėjų armijos l 

ješįto visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t

BRĮp,GEPQRT. — Visiems 
gerai žinomą valgyklą, Hęąlthy 
fqoęt Ręstapęąnt, antrašų 3206 
So. Hąlstęd St., susilaukė nau
jos gąspadinės — ponios Juli
jos Adačkus. 
tyrųąį virėją 
pąvąišins su

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

atąįl^yą, tas nesigai-
Ęaiąiynas.

(SkeJb.)
■ffffrntr.'u •/.;/ n1.! —tr—-

Remkite tuos, kurio 
garsinasi

"NAUJIENOSE”

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis t, nelaukite, 
hąą kitas pąvlįįos 
rąjį kosftuąerį, bęt prgiąki- 
tėę ŠIANpĮEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAIDYKITE kas dieną Nąu- 
jifenų '7-me' puslapyje “Glass- 
ified” skyrių, kur siiūąma daug 
|vairių gerų bargąnų.
VISUOSE mZNIO reikaluose 
naudokitės Nayjięnų aukštos 
vertybės cląssified skyriaus pa- 
|arnavįrąų pąšąukdąmi ątbąaU 
veždami:

CANal 850Q
“NAUJIENOS” 

1739 S.' HALSTĖD STREET 
Chicago, Ui.
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Valdžia Atnaujina 
Kovą Prieš Pieno 
“Trustą” Chcagoj

Apeliuos Bylą.

Federalė valdžia tęs kovą 
prieš pieno “monopolį” Chica
goj- - '
• Vakaj federalis teisėjas 
Woodward davė sutikimą val
džios prokuratūrai apeliuoti į 
aukščiausį teismą jo nuospren
dį to pieno “monopolio” nau
dai, kurį jisai išnešė liepos 23 
dieną.

Valdžia užvedė bylą Chica- 
goj kiek laiko atgal, bet aukš
čiau minimą dieną Wood- 
ward ją išmetė, nuspręsda
mas, kad byla neturi legalio 
pamato, ir be teismo “mono
polį” galima išardyti, jeigu 
“monopolis” Chicagoj veikia.

Chicagos pieninės yra kalti
namos kontroliavimu pieno 
kainų ir varymu mažų pieho 
įstaigų iš biznio.

Ieško 2 Kalinių 
Pabėgusių iš 
Jolieto
Pagrobė Du Žmones. Pavogė 

Kelias Mašinas.

Valstijos ir Chicagos polici
ja keliose valstijos miestuose 
ir miesto ribose ieško dviejų 
pabėgėlių iš Joliet kalėjimo. 
Vienas yra chicagietis kalinys 
John McGuire, o kitas, Char
les Emmerson, iš Winnęfyago 
apskričio. Pirmasis pildė —14, 
o antras—20 metų terminus.

Pabėgę iš kalėjimo jiė* pir
miausia pasivogė kalėjimo 
troką. Su juo pavažiavę kelias 
mylias, jį paliko, ir pasivogė 
kitą automobilį. Taip mainy
dami mašinas, kad pėdsakų 
nepalikti, abu piktaddri&T' Kt- 
sidurė prie Chieago' Heights.

Čia jie pagrobė du Ohio 
gyventojus, ir;privertė juos 
važiuoti su jų automobiliu 
Chicagon. Pasiekus Southsidę, 
McGuire išlipo, o Emmerson 
nuvažiavo toliau. Bet prie 
Belvidere, III., jisai įvažiavo į 
kitą, automobilį, ir nebegalė-' 
damas toliau važiuoti, pasilei
do bėgti. Abu ohiečiai išliko 
sveiki, bet buvo labai išgąs
dinti ir dabar guli Belvidere 
ligoninėje.

Abu piktadariai slapstosi. 
Spėja, kad vienas yra Chica
goj, \ o antras kur nors Belvi
dere apylinkėj.

Nekaltas Vaikučių 
Lošimas Pasibaigė 
Tragingai
Bet Dabar Bus Barnu Prie 

Ligoninės Lango ...

Hines, III., Veteranų Ligo
ninėj, pirmadienį, rugp. 14, ma
šinisto dešimties . metų duktė 
pievoj lošė “croąuet” su vien
mečiais daktarų vaikučiais.

Pamatęs juos lošiant atbėgo 
iš kito namo daržininko pen
kių metų vaikiukas su vaikų 
kastuvuku rankoj ir užsimanė 
stoti įlošimą. Bet mergaitė pa
sipriešino, nes jis nieko nei- 
išmanė apie lošimą. Bet vaiku
tis supyko ir smogė mergaitei 
su kastuvuku kiek tik galė
jo, o mergaitė rėžė atgal su lo
šimo sliegute, perkirsdama 
vaikučiui galvą. Jis visas krau
ju apsipylė.

Vaikutis buvo tuojau nuga
bentas į Veteranų ligoninę* 
kur jam suteikė pirmą pagal
bą. Sako, kad jis pasveiks, bet 
gal paliks pamišėliu.

“Croųuet” lošimas liko pa
naikintas ir dabar ramu prie 
mano lango. Vaikų Ikrykšti- 
mas pranyko.

Stanley J. Rogers

Garsus Gydytojas
Žuvo Automobilio
Nelaimėje
Antras — Sunkiai Sužeistai.

Iš Vaiden, Miss., atėjo žinia, 
kad vakar automobilio nelai
mėj ten žuvo Dr. Paul Wood- 
ruff, profesorius ir garsus chi
rurgas Chieago Lying-In ligo
ninėje. Jo automobilis susikū
lė su kitu netoli Vaiden mies
telio.

• Prie Western ir Palmer 
gatvių, Chicagoj, automobilis 
užmušė 79 metų senelę Kathe- 
rine Kubeczka, nuo 2346 Pal
mer Street. Prie automobilio 
vairo buvo Bernard Gilfilan, 
Riverside, III., gyventojas.

Patvirtino Leviną 
Apšvietos Tarybos 
Nariu
Yra Amalgameitų Viršininkas.

Miesto tarybai patvirtinus 
jo paskyrimą Samuel Levin 
vakar paliko CJhicagos Apšvie
tos Tarybos nariu. Jisai priė
mė priesaiką nuo miesto kler
ko Ludwig D. Schreiberio.

Samuel Levin yra Chicagos 
Amalgameitų unijos viršinin
kas ir įtakingas C. L O. vadas 
Chicagos rajone. Kandidatų į 
apšvietos tarybą jį rekomen
davo visa eilė Chicagos profe
sorių ir visuomenės veikėjų. 
Jo paskyrimą kovojo tiktai A- 
merikos Darbo Federacija. 
Jos viršininkas rašinėjo laiš
kus aldermonams ir merui 
Kelly, grąsino juos boikotuoti, 
jet aldermonai Federacijos 
balso nepaklausė.

Daug Pittsburghie- 
čių Chicagoj
Atvyko Pasisvečiuoti, Dalyva

vo ^Naujienų” Piknike
< - - -

. Pereitos savaitės pabaigoj ir 
šios pradžioj Chicagon suvažia
vo nemažas skaičius Pittsbur- 
gho, Pa., lietuvių.
y štai, pereitą savaitę atvyko

V. J. Količienė, žymi Pitts- 
jurgho SLA ir kitų organiza
cijų veikėja. Ji bus Chicagoj 
ki Šios savaitės pabaigos. 

‘ Taipgi iš Pittsburgho atvy
to, ir dalyvavo “Naujienų” pik
nike pp. Valkauskai: Pranas, 
Vincentas, p. Valkauskienė ir 
stinus. Chicagiečiams buvo ma- 
onu juos pamatyti.

Praleidę porą dienų Chicagoj, 
ir aplankę gimines ir pažįsta
mus, pp. Valkauskai išvyko at
gal Pittsburghan, prie savo kas
dieninių pareigų.

Kor. ir D. Gulbinas.

Kas Bus Išrinkta 
Tipiška Chicagos 
Lietuvaite?
Rinkimai Sekmadienį “Jauni-

, mo” Piknike Sunset Parke
Ateinantį sekmadienį, rug- 

piučio 20 dieną, Chicagos lie
tuviai išrinks “Miss Tipišką 
Chicagos Lietuvaitę.” Bet su
žinoti kas tą titulą laimės, o 
kartu ir paduoti savo balsus 
už patinkamas kandidates, chi
cagiečiai turės dalyvauti di
džiajam laikraščio “Jaunimas” 
piknike—jaunimo festivale ku
riam gražuolės rinkimai įvyks.

Netoli Šimtas Kandidačių
“Jaunimo” ofisas , praneša, 

kad jau netoli šimtas lietu
vaičių yra užsiregistravę rin
kimuose dalyvauti. Spren
džiamąją balsą turės pati pu
blika.

Ličtuvaitės, kurios dar nori 
konkurse dalyvauti, gali užsi
registruoti “Jaunimo” ofise, 
2201 West Cermak Rd^, telefo
nas Seeley 7591. J. Z. S.

Viešnios Linkėjimai 
■‘Naujienoms”

žymi Pittsburgho lietuvių 
darbuotoja, p-ia V. J. Količienė, 
atlankė “Naujienas” ir išreiš
kė joms savo linkėjimus 25 
metų sukaktuvių proga, įteik
dama kartu ir dovaną. “Anks- 
čiaus”, sako ji, “neturėjau pro
gos dienraštį pasveikinti, tai 
nors dabar tatai atlieku”,

Viešnia pereitą sekmadienį 
buvo “Naujienų” piknike, ir ji 
sako, kad ji pirmą kartą ma
čiusi tokią milžinišką minią lie
tuvių parengime. Chicagiečiai 
esą labai draugiški ir svetin
gi.

Žemaičių Kultūros 
Kliubas Vėl 
Sklandžiai Veikia

Bendradarbes Vieš
nios Iš Svetur
' '—L—.. ..—T •—X . ’

(Šis pranešimas buvo skirtas 
Moterų Skyriui, bet per neap
sižiūrėjimą ten nepateko).į >

Moterų Skyrius džiaugiasi 
turėjęs malonumo šiomis die
nomis susilaukti dviejų savo 
brangių bendradarbių viešnių 
—ponių V. J. Količienės iš 
Pittsburgho ir Marijonos Ke- 
mešienės iš Detroito.

Abidvi, būdamos gabios ir 
energingos veikėjos visuome
niniame gyvenime, ypatingai 
domisi moterų veikla ir šiiio- 
skyrium. >4

Jos žada ateityje kuotan- 
kiaušiai lankyti mus su žinio
mis iš savo moterų veiklos ir 
šiaip savo įdomiais ir naudin
gais rašiniais, kurių šis sky
rius visuomet Jaukia, dalintis 
su savo gausingais skaitytojais.

Ginčas likviduotas. — Mirusie
ji nariai-ės bus pagerbti gė- 

/lių bukietais. — Bus paren
gimas Roseląnde. Kliubas tu
ri $150 ižde ir 215 narių.
Rugpiučio 10 d. Hollywood 

Inn svetainėje, 2417 W. 43rd 
St., įvyko Žemaičių Kultūros 
Kliubo mėnesinis ir visuotinas 
narių susirinkimas. Susirinki
mas buvo skaitlingas nariais ir 
praėjo geriausioj nuotaikoj.

Kilęs kliube ginčas dėl gėlių 
bukietų suteikimo įnirusiems 
kliubo nariams jau dabar, ne
laukiant pakol bus $500 kliubo 
kasoj, tapo rimtai išspręstas. 
Gėlės bus duodamos dabar.

Vakaras Roseląnde
Nutarta surengti Žemaičių 

Kultūros Kliubo parengimą Ro- 
selande. Mat, šioj apylinkėj yra 
didelis skaičius žemaičių ir nu
matoma, kad musų kliubas čia 
gaus daug narių. Į komisiją iš
rinkti 3 roselandiečiai su N. 
Radžiu priešaky. Atrodų, kad 
šis parengimas bus sėkminga^.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad kliubas turi apie $150 
kasoj ir suviršum 200 , narių. 
Be abejo, kad tas skaičius pa- 
sidvigubins kai kliubas, atėjus 
rudeniniam sezonui, pradės 
daugiau veikti.

Kliubas surengs dar vieną 
koncertą, o tie žemaičių kon
certai visada yra turtingi ir 
sėkmingi. Numatant, kad mu
sų kliube, yra daug muzikantų 
ir dainininkų, bus galima su
tverti žemaičių kapeliją ir cho
rą.

$5 auka
Beje, reikia žymėti, kad šita

me susirinkime buvo įteikta 
drg. Valinsko žadėta dovana 
$5, kurią susirinkimas priėmė 
su griausmingais aplodismen
tais. Valinskas yra savininkas 
Peoplė*s Printing įstaigos, 3423 
S. Morgan St. Ačiū! -

Patartina visiems žemaičiams 
priklausyti prie žemaičių Kul
tūros Kliubo. Man, kaipo orga
nizatoriui šio kliubo, yra sma
gu ir linksma, kad žemaičiai 
imasi kultūrinio ir visuomeni
nio darbo. Metinė mokestis tik 
50c, o nauda didelė. Tadgi visi 
ir visos, kurie jaučiatės, kad 
esate žemaičių kilmės, stokite 
jau dabar. ?

Susirinkimai įvyksta kas an
trą ketvirtadienį kiekvieno mė
nesio, 7:30 vai. vakare, Holly- 
wood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas Steponas Narkis.

50 metų Joseph Wujick, 
2531 Harrison st., nebuvo la
bai blaivus, tad automobilį 
vairuoti jam nekaip sekėsi. 
Prie Jackson ir Paulina liepos 
30 d., įvažiavo į kelis kitus 
automobilius. Kai jų savinin
kai ėmė reikalauti atlygini
mo* Wujick pasiūlė pasimušti.

Vakar saugumo teisme tei
sėjas Boreili nuteisė jį kalėti 
30 dienų.

Geros sveikdtoH, daug en
ergijos ir pasisfekimo visuose 
jūsų darbuose, brangios ben
dradarbės Kemešiene ir Koli
čienė ; ‘

SORA GUG1ENB, 
Mot. Sky. Vedėja

Išvažiavimas
Povilui Švelnini 
Sušelpti

Rytoj, rugpiučio 19 d. 
įvyks naktiniu piknikas 
Liberty darže. Dainuos 
Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras ir bus daug vi
sokių pamarginimų.

Komitetas kviečia vi
sus P. Švelnio draugus 
r pažįstamus dalyvauti 
Ir paremti jj nelaimėje.

Chicagiečiai N. Y. 
Parodos Lietuvių 
Dienos Rėmėjai

Chicagiečiai Lietuvių Dieną 
Pasaulinėje Parodoje New 
Yorke remia ir moraliai ir ma
terialiai. Yra spėjama, kad iš 
Chicagos į Lietuvių Dieną nu
vyks apie tūkstantis (1,000) as
menų. Tam ruošiasi ir veikė
jai, ir. biznieriai-profesionalai, 
ir jaunimas: vieni važiuos spe
cialiais traukiniais, kiti auto- 
mobiliais-busais, o dar kiti le
kia lėktuvais.

Chicagiečiai ruošdami dele
gatus, choristus ir šokėjus, ne
užmiršta ir pąramos Lietuvių 
Dienai bei jos Komiteto ruošia
mai istorinei knygai, kuri nu
švies Lietuvos istoriją, dainas, 
šokius ir įvairias kitas gyveni
mo sritis. Toje knygoje taip 
pat tilps Lietuvių Dienos pro
gramas, sąrašai programo pil
dyto jų, L. D. globėjų, rėmėjų, 
e te.

Globėjais ir rėmėjais jau yra 
įsirašę sekami chicagiečiai: glo
bėju Juozas Budrikas, 3409 So. 
Halsted st., baldų krautuvės 
sav.; rėmėjai} konsulatas P. 
Daužvardis, bankininkas J. 
Mackevičilis, • automobilininkas 
D. Kuraitis, mokytoja, L. Nar- 
montaitė ir muzikas A. Pocius.

Lietuvių Dienos globėjais 
skaitosi tie, kurie paaukoja ne
mažiau kaip po $25, o rėmėjais 
tie* kurie paaukoja bent po $10. 
; Globėjų ir rėmėjų rinkimo 
reikalu Chicagoje rūpinasi Pa
rodos Komitetas pp. O. Kirie- 
nė, A. Nausėdienė, B. Pivariu- 
nienė, L. Narrhontaitė, I. Lu
košiūtė, p. J. Nakrašas ir dau
gelis kitų.

Siųskite aukas į konsulatą
Lietuvių Dienos Globėjai ir 

rėmėjai ne tik bus įtraukti į 
programos knygą, bet taip pat 
ghus gražius Lietuvoje paga
mintus diplomus.

programos knyga eina spau- 
don šio mėnesio 22 d. Visi glo
bėjų ir rėmėjų vardai, ir adre
sai iki tai dienai turi būti Lie
tuvių Dienos Komiteto ranko
se.

Norintieji istoriškąją Lietu
vių Dieną paremti bei į reikš
mingąją knygą patekti ir atitin
kamą pažymėjimą gauti, sku
biai siųskite savo aukas į Lie
tuvos Konsulatą, 100 E. Bel- 
levue PI., Chieago, III., arba 
tiesiai Lietuvių Dienos Komite
tui, 16 West 75th St. Nevv 
York City. —Kom. Narys.

Svečias Iš Vancou- 
verio Chicagoj
Paieško Pusbrolio Motiejaus 

Juškevičiaus
Šiomis dienomis iš Vancou- 

ver, Britų Kolombijos, Kanadoj, 
Chicagon atvyko p. Jonas Mic- 
ka. Jisai apsistojo adresu 733 
West 54th Place.

Svečias p. Micka norėtų su
sižinoti su savo pusbroliu, gy
venančiu Chicagoj, p. Motie
jum Juškevičium (Juška), ku
ris užsiima siuvimu ir dirba 
vienoj Chicagos siuvykloj. P-ą 
Micką galima atrasti aukščiau 
paduotu adresu. Telefonas yra 
Boulevard 4838. R.

Gražus Piknikas 
Labdaringam Tikslui

Paremkime Povilą švelhį!

šeštadienio vakare, rugsėjo 
(Aug.) 19 dieną įvyks pikni
kas Liberty Grove (Dambrau
sko Farmoje/ prie W. 83 S t. 
ir B. Willow Springs Road, ren
giamas Kupiškėnų kliubo, Po
vilo švelnio naudai.

Balandžio 28 dieną Povilas 
buvo pavojingai sužeistas auto
mobilio susigulime ant S. West- 
ern Avė. prie‘ W>,^8th Št., ank
sti ryte vežant1 ,fi<Hau j ienas” į 
pietinius Chicagos priemies* 
čius. Nelaimės^ /ąltinirikas ne* 
sustojęs nuvaži^yo savais ke
liais, o Povilas ’ išblokštas iš 
mašinos ant šaligatvio, su su
laužytais kaulaYš imliose vieto
se, buvo pasteBetas pravažiuo
jančių žmonių ir nuvežtas į 
šv. Kryžiaus ligoninę, kur gip
se i turėjo išgulėti net 9 sąvai- 
tesc Jau šešiolika sąvaičių, li
gonis jau vaikšto; bet dar nė
ra gana stiprus dirbti.

Bėgyje to laiko turėta mil
žiniškos išlaidos, ir esant ne
turtingam apsunkina ateitį. 
Kupiškėnai nusitarė pagelbėti 
Povilui, surengiant šį pikniką 
ir kviečia Povilo parapijonus, 
draugus, pažįstamus atvykti ir 
prisidėti prie labdaringo dar
bo. " , •.

Keletas Povilo pažįstamų biz
nierių jau prisidėjo, paaukau
dami maisto produktų pikni
kui, tikimasi ir daugiau pana
šių dovanų. Per daugelį metų 
Povilas r švelnys dalyvaudamas 
viešą j ame gyvenime, įsigijo 
daugybes draugą? ir pažįstamų, 
tad tikimės, kad nelaimės va
landoje jie ateis su parama.

— Kupiškėnas.
....

11-to Wardo Lietu- 
vių Demokratų
Org. Piknikas

Kviečiame visus lietuvius at
važiuoti į U’to Wardo Lietu
vių Demokratų Organizacijos 
pikniką, kuris įvyks rugpiučio 
20-tą, Liberty Grovė, kuri ran
dasi prie 83-čios ir Willow 
Springs Road. Tiems, kurie ne
turi automobilių iiUvažiuoti, 
bus prirengtas trokas, kuris 
išvažiuos pirmą vai. po pietų. 
Prašome susirinkti prie 34 -tos 
gatvės ir Halsted St. Nuveži
mas dykai. Užtikriname links
mą dieną su’ šokiais, lenktynėm 
mįs ir iŠlainiejimais. Įžanga 
Veltui. ? (

Pranas Naujokas.

Iš Palaimintos 
Lietuvos Draugijos 
Darbuotės
Paskyrė $10 Auką Lietuvai 

Gelbėti Fondui
BRIDGEPORT — Dr-stė Pa

laimintos Lietuvos laikė skait
lingą* mėnesinį susirinkimą 
rugpiučio 9 dieną. Pirm. J. 
Jackas atidarė susirinkimą, o 
nut. rašt. perskaitė praeito su
sirinkimo nutarimus. Pirm, pa
kvietė dr-ją į p. Šaltimiero pi
kniką, kuris įvyks 27 d. Oaks 
darže. Buvo perskaitytas ir 
kvietimas į vieno dienraščio 
Jubiliejinį pikniką, kuris įvyks 
rugsėjo 4 d. Vytauto Parke. 
Kvietimas priimtas ir iš ka
sos užmokėta už 2 serijas $2.00.

Nariai nutarė paaukauti Lie
tuvai Gelbėti Fondui $10.00. 
Tą auką priduos pirm, ir rašt.

Pirm, paprašė visų narių da
lyvauti dr-stės piknike, kuris 
įvyko rugpiučio 13 d. J. Lep- 
po darže. Toliaus sekė rapor: 
tas apie ligonis ir kitokie ra
portai. Pasirodė morgičiaus sa
vininkas užsimokėjo $100.00 
principalo ir $95.00 nuošimčių 
už pusę metų. Korės p.

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, 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 susirinkime tu

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
te nuoširdžiai prašomi atvykti, 
ir laiku.

A. Dainis, 4 kp. sekr.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Garfieldparkiečiai ir 
Roselandiečiai

Esate kviečiami į Wally’s 
Tavern Grand Opening 

Iškilmes.
Garfieldparkiečiai Jokūbas ir 

Jieva Kučinskai, plačiai žinomi 
veikėjai, pirmeiviški žmonės, 
apie mėnuo laiko atgal nupir
ko savo sunui Walteriui taver
nos biznį, adresu 2*853 W. 63rd 
St. šios savaitės pabaigoje, bū
tent, rugpiučio 18į 19 ir 20 die
nomis, ten turės taverno biznio 
atidarymo balių—“Grand Open- 
ingą”. Rengiasi su savo drau
gais gražiai pabaliavoti.

Pp. Kučinskai per daugelį 
metų gyveno Roseląnde ir įsi
gijo daug draugų. Kad ir ap
leidę Roselandą, bet jie palaiko 
artimą draugiškumą ir, jei 
įvyks koks įžymesnis parengi
mas, visada dalyvauja Rose- 
landė. O dabar, kada įvyks jų 
rengiamas biznio “Grand Open
ing”, tai roselandiečiai turės 
malonumo pas juos atsilanky
ti.

Garfieldparkiečiai irgi skait
lingai atsilankys. Tai bus gera 
proga sykiu pasibaliavoti ir su
eiti į artimesnę pažintį.

Untanas.

VAKAR
CHICAGOJ

• Vakar Morrison viešbu
tyje prasidėjo fraternalės or
ganizacijos “F. O, E.” — Fag- 
les nacionalė konvencija. Da
lyvauja 5,000 dolegatų.

• Prie 4232 Wentworth av. 
buvo suimtas jaunas vagilis 
Lester Samonds. Jisai apiplė
šė, ties tuo pačiu adresu auk
sinių daiktų krautuvę. Savi
ninkas Henro Kopeika aiški
no policijai, kad Samonds pa
vogė apie $15 vertės laikrodė
lių raiščių.

• Miss Mary Broivn, 30 
metų chicagietė, nuo 8616 Sa- 
ginau) avenue vakar skundėsi 
miesto teisėjui Justin McCar- 
thy. Jaunas ir gražus Andreiv 
Kiemą nuo 5244 Cornelia avė., 
pažadėjo jai uždirbti daug pi
nigų. Pasiėmė nuo jos $300 
lošti biržoj. Bet kai tų žadėtų 
pinigų neuždirbo, tai mergina 
pareikalavo, kad paskolą jai 
grąžintų. Kiemą atidavė tik 
$175.00, nusivedė ją porą sy
kių į teatrą, bet dar $125 ne
grąžino. 'Taigi .Miss Mary 
Broivn aiškino teisėjui, kad 
$125 sumokėti už du “deitus’ 
teatre yra truputį perdaug. 
Teisėjas Kiemai < paskyrė de
šimt dienų kalėjimo ir sumo
kėti $200 pabaudos.

• Keturi jauni piktadariai 
buvo suimti už vogimą vald
žios čekių iš kitų žmonių paš
to dėžučių. Suimtieji yra: 
Charles Harent, 1537 West 
Adams St., NValter Howard, 
122 So. Canal; James Travers, 
6453 So. Hoyne ir Arthur J. 
Wheeler, 122 So. Canal st.

• Neiv Yorkai pareikala
vus, Chicagos federalis teis
mas išsiuntė ten 59 metų chi- 
cagietį D. Lefkaditis,
nuo 858 Wrightivood avenue. 
Jisai yra kaltinamas iš vilio
jimu apie $10,000 iš kelių vai
sių firmų ir naudojimu pašto 
apgavingiems tikslams. Dau
gumą prasikaltimų papildė 
New Yorko valstijoj, todėl ten 
bus teisiamas.

> Policijos departamentas 
skelbia, kad baus visus auto
mobilistus, kurie “double par- 
kina” gatvėse.

e Prie 13-tos ir Wabash 
avenue, netoli Chicagos cent- 
ralinės nuovados piktadariai 
sumušė 29 metų Fred Drake, 
ir atėmė nuo jo $65. Drake 
buvo atvažiavęs Chicagon iš 
Mansfield, Missouri, pasisve
čiuoti.
• Chicagietė Charlote Wolf • 

son, nuo 1219 Lunt avenue, 
skundžiasi policijai, kad besi
maudydama Lunt gatvės pap- 
ludymyj, vandenyj pametė 
$800 vertės žiedą.

• Prie 5558 Diversey bulva
ro, vakar gatvėj buvo labai 
daug “košės”. Ten apsivertė 
vaisių trokas, kuris vežė rin- 
kon 150 arbūzų. Visi sudužo 
ir ištyško.

• Gaisras padarė $5,000 
nuostolių Acme Coopersmith- 
ing Co., dirbtuvėj prie 2535 
Maypole avenue. Užsidegė aly
va sumirkyti skudurai.

Nusibodo Būti 
Be Darbo

Bandė Pasikarti.
35 metų James Panosh, nuo 

1416 So. Komensky avenue, 
pasiskundė žmonai, kad jam 
jau. nusibodo būti be darbo. 
“Viską užbaigiau vienu sy
kiu,*’ ir jis išėjo į garažą.

Spėdama, kad vyras pasida
rys sau galą, Panoshienė nuė
jo paskui, ir rado jį kabantį 
nuo balkio. Virvę parkirto, ir 
pašaukusi policiją, vyrą nuga
beno ligoninėn. Pasveiks.




