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Hitlerio Kariuomene Paėmė Slovakiją
BRATISLAVA RADIJO STOTIS PRANEŠĖ 

APIE VOKIEČIŲ ŽYGĮ
Slovakija paimta po to, kai pasirašyta slo- 

vakų-vokiečių karinė sutartis

DANCIGO KLAUSIMO IŠRIŠIMAS TIK DIE
NU UŽDUOTIS - SAKO NACIAI

Numatoma Vokietijos intervencija 
Lenkijoj

PARYŽIUS, Francuzija, rug- 
;I pftičio 18. — Vokietijos ka- 

’ “ ‘riuomenė penktadienį paėmė 
' '' Slovakiją. Tokį pranešimą pa- 

' skelbi ' Bratislava, Slovaki j os
sostines, radijo stotis. Praneši
mas’ šakė, kad šitas Vokietijos 

'' žingsnis padarytas ryšium su 
susidariusia padėtimi.

■ tą pačią dieną, tik kelio- 
' •' ’ fnis valandomis anksčiau, Ber

lyne tapo paskelbta žinia, kad 
Vokietija ir Slovakija pasirašė 
karinę sutartį. Slovakijos at
stovo aiškinimu, viena pasira

Darbo departamen
tas prižiūrės intere
sus vaikų filmų pra

monėje
SAN FRANCISCO, Cal., rug- 

piučio 18. — Kalifornijos dar
bo komisionierius, H. H. Car- 
rasco, paskelbė, kad ateity jis 
prižiūrės samdymą*, filmų pra- 
monei jaunųjų aktorių, vaikų 
ir mergaičių. Filmų kompani
joms, kurios norės samdyti to
kias išgarsintas žvaigždes, kaip 
Shirley Temple arba Freddie 
Bartholomew, arba šimtus vai
kų laikinam darbui, teks gauti 
jo, komisionieriaus, sutikimą.

Kaltina buvusi Loui- 
siana valstijos gu
bernatorių graftu
DALLAS, Texas, rugp. 18.

— Jungt. Valstijų generalinis 
ž prokuroras pavaduotojas, O.

John Bogge, penktadienį čia 
pareiškė, kad Seymour Weiss, 
praeity žymus Louisiana poli
tikierius, gavo grafto iš East 
Texas Refining Co. $148,000. 
Iš tų pinigų po $67,000 teko 
Weisšui. dr Richardui Leche, 
buvusiam Louisiana valstijos 
gubernatoriui.

, "Bridges gynėjai ims 
dar savaitę laiko de

portacijos byloje
. SAN FRANCISCO, Cal., rug- 
piučio 18. — Kvotimuose daro
muose ryšium su byla iškel
ta C.I.O. organizatoriui Brid
ges, tikslu jį deportuoti į Aus
traliją, gynėjai, būtent Bridges 
advokatai, penktadienį davė 
suprasti, kad jie ims dar apie 
savaitę laiko perstatyti dalykus 
palankioje jų klijentui švieso
je.

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

Giedra; truputį šilčiau; leng
vi šiaurės vėjai; saulė teka 
6:01 v. r., leidžiasi 7:46 v. v.

šytos sutarties užduočių busin- 
ti padėti Slovakijai atsiimti iš 
Lenkijos teritoriją Teschen apy
linkėje, kurią lenkai pagrobė 
pereitų metų rudenį, po Muen- 
cheno konferencijos.

Vėliau gi naujas pranešimas 
— Vokietija paėmusi pačią Slo
vakiją. Kiti pranešimai sako, 
kad tarp 30,000 ir 50,000 Vo
kietijos kareivių sukoncentruo
ta Slovakijos ir Lenkijos pa
sieniu tarp miestelių Cadca ir 
Žilina.

Rezignavo J. Valsti
jų pasiuntinys

Kanadai
WASHINGTON, D. C., rugp. 

18. — Prezidentas Roosevel- 
tas, atostogaująs juroje, penK- 
tadienj paskelbė, kad jis turi 
Jungt. Valstijų pasiuntinio Ka
nadai, Daniel C. Roperio, rezig
nacijos laišką. P-no Roperio re
zignaciją jis gavo prieš išvyk- 
damas atostogų. " v 

_ _u-—;-----  ;

C.LO. pikietuos ne- 
unijines pienines

UTICA, N. Y., rugp. 18. — 
Pieno farmų unija vykdo strei
ką, reikalaudama, kad kompa
nijos mokėtų farmeriams bran
giau už pieną. New Yorke jau
čiamas pieno trukumas.

Tuo tarpu William Gandai!, 
C.I.O. atstovas New Yorko val
stijoje, paskelbė, kad jo orga
nizacija pastatys pikietus prie 
tų pieninių, kurios neturi su
tarties su darbininkų unija.

Pataria kovoti unijų 
priešus

WĄUSAU, Wis., rugp. 18; 
— Senatorius Robert La Fol- 
lette, kalbėdamas Wisconsin 
valstijos Darbo Federacijos 
konvencijai, ketvirtadienio va
kare pasakė, kad dauguma 
samdytojų Jungt. Valstijose 
pripažįsta unijas ir mato dar
bininkų — samdytojų kolekty
vių derybų naudą. Tačiau ne
didelė mažuma samdytojų de
da visas pastangas ir vartoja 
visas priemones darbininkų 
unijoms visuomenės akyse dis
kredituoti. Šitokias samdytojų
pastangas darbininkai privalo 
kovoti, pareiškė šen. La Fol- 
lette.

Mes kariausime — 
sako lenkai

VARŠUVA, Lenkija, rugh* 
18. — Lenkijos spauda, išreiš
kianti vyriausybės ir šalies gy
ventojų nuotaiką, sako, kad 
Lenkija kariaus, jeigu Hitleris 
mėgins Dancigą pasigrobti spė
ka ar bet kuriomis kitomis 
priemonėmis. Spauda pažymi, 
kad dabar naciai reikalauja jau 
ne tik Dancigo, bet ir lenkų ko
ridoriaus ir Silezijos.

3,000 pasažierų buvo “išmaudyti”. Vienas žmogus neteko gyvasties.

San Francisco paro
da turinti gryno 

pelno
SAN FRANCISCO, Cal., rug- 

piučio 18. — San Francisco pa
saulinės parodos vedėjai pra
neša, kad per pirmąsias 180 
dienų paroda turėjo lankytojų 
kasdien daug maž po 52,000. 
Viso -per .tą laiką parodą atlan
kė 6,661t571 asmuo. Paroda iki 
šiol davė pelno, pareiškė jos 
dirdktorius Charles Strub.

Neatmena ar kalbė
jo nacių mitingui
WASHINGTON, D. C.; rugp. 

18. — Amerikos vokiečių Bun- 
do (nacių organizacijos) lyde
ris, Fritz Kuhn, liudydamas 
kongreso komitetui, ketvirta
dienį pareiškė, kad nacių mi
tingui 1936 metais kalbėjo 
Frank Murphy, dabartinis J. 
Valstijų generalinis prokuro
ras.

P-nas Murphy dėl Kuhno pa
reiškimo sako, kad 1936 metų 
rinkimų vajuje jisai kalbėjęs 
daugeliui mitingų. Tačiau neat
mena, kad butų kalbėjęs spe
cialiai nacių mitingui.

New Yorkui trūksta 
trečdalio reikalingo 

pieno
UTICA, N. Y., rugp. 18. — 

Pereitą ketvirtadienį dėl pieno 
farmų streiko truko 1,250,000 
kvortų pieno New Yorkui. Penk
tadienį trukumas pasiekė 1,- 
600,000 kvortų. Tas trukumas 
sudaro daug maž trečdalį viso
reikalingo New Yorkui pieno 
kasdien. '

Prancūzai prisiruo- 
šę karui

NEW YORK, N. Y., rugp. 
18. — Generolas John Persh- 
ing, Jungt. Valstijų karo jėgų 
komanduotojas Pasauliniame 
kare, penktadienį sugrįžo iš 
Francuzijos. Klausinėjamas re
porterių, jis pasakė, kad nie
kas nežino kuomet Europos ka
ras kils. O kai dėl Francuzi
jos, tai jos armija yra' gerai 
prisiruošusi, pareiškė gen. Pęr- 
shing.

Iš Lietuvos
KAUNAS, j— Viešųjų Val

stybinių Bibliotekų surinktais 
duomenimis 1938 metais per 
paskutinį ketvirtį '<■ abonentai 
ėmė knygas^-į namus 148,394 
kartus, o jaį per 1939 metų 
pirmąjį i ketvirtį 190,143 kar
tus. Reiškia^padaugėjo 41,749. 
Pažymėtina., darir tai,/kad, dau: 
gitui knygų/ pradėjo skaityti 
ūkininkai, r darbininkai ir ama
tininkai. Per paskutinį ketvir
tį ūkininkų —• knygų skaity
tojų skaičius padidėjo iš 9,401 
j 16,793, darbininkų iš 3,586 į 
6,629, amatininkų iš .2,602 į 4,- 
196. Taip pat padidėjo ir skai
tyklų lankytojų skaičius. 1938 
metų paskutinį ketvirtį jas ap
lankė 168,219 asmenų, o 1939 
metų pirmąjį ketvirtį 195,897 
asmenys. Skaityklos lankytojų 
didžiausį skaičių pagal verslą 
(išskyrus moksleivius) sudaro 
darbininkai, ūkininkai ir ama
tininkai.

KAUNAS. — šiemet Mari
jampolės ' ^rinktinėje (visoje 
apskrityje) ruošiama 4-se vie
tose didelės šaulių šventės. Ma
rijampolėje su labai dideliu pa
sisekimu šventė jau įvykdyta. 
Ateinantį sekmadienį (VIII.6) 
panaši šaulių šventė . įvyks S. 
Kalvarijoje, kur numatoma bus 
didelės iškilmės ir turininga 
programa. Be to,/ didelės šau
lių šventės dar- j vyks Prienuo
se' ir Kazlų Rudoje.. šių- šven
čių metu busi įteikiami šaulių 
medaliai, kuriais Marijampolės 
rinktinėje apdovanota apie 100 
asmenų.

KAUNAS. — šiomis dieno
mis žinomasis sportininkas- 
krepšininkas M. Ruzgys susi
tuokė su sportininke-lengva- 
atlete D. Vitartaite. Vestuvėse 
dalyvavo ir Amerikos Jungti
nių Valstybių nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas ministras 
Lietuvai Owen J. C. Norem.

3,000 pabėgo iš na
mų dėl potvynio

SELMA, Ala., rugp. 18. — 
Dėl Alabama ir Cahaba upių 
potvynio teko pabėgti ;700-ms 
šeimų gyvenančių paupiais. Vi
so pabėgo apie 3,000 asmenų. 
Potvynis pradeda nuslugti.

Planuoja darbą 25,- 
000-ms Ispanijos 

pabėgėlių
PARYŽIUS, Francuzija, rug

pjūčio 18. — Francuzijos vy
riausybė, sako pranešimai, pla
nuoja paimti 25,000 Ispanijos 
pabėgėlių darbui ūkiuose pačioj 
Francuzijoj ir \Alžerijoj, kur 
yra jaučiamas laukų darbinin
kų trukumas. 5

Darė rusų lėktuvų 
pratimus

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 18. — Tušino lėktuvų 
aikštėje penktadienį daryta di
deli rusų lėktuvų pratimai. Pra
timų žiurėjo skaitlinga pačių 
rusų minia ir britų bei fran- 
euzų karinės misijos, kurios 
dabar tariasi Maskvoje su ru
sų kariuomenės vadais.

Eksplozijoj vienas 
žuvo, 5 sužeisti

MUSKEGON, Mich., rugp. 
18. — Shaw-Walker įmonėje 
ketvirtadienį įvyko eksplozija 
metalui valyti departamente. 
Eksplozijoje vienas asmuo su
žeistas taip sunkiai, kad mirė. 
Be jo dar buvo sužeisti kiti 
penki samdiniai, bet.; lengviau.

Sųualus 10 mylių to
ly nuo kranto

PORTSMOUTH, N. H., rugp. 
18. — Nuskendęs gegužės 23 
dieną submarinas Sųualus jau 
atvilktas į 90 pėdų gilumą, 10 
mylių toly nuo kranto. Jis nu
skendo 240 pėdų gilumoj. Penk
tadienį daryta prisiruošimai pa
kelti jį dar aukščiau į vandens 
paviršį ir vilkti į uostą.

Vengrijos ministeris 
išlėkė į Romą •1 ,

ROMA, Italija, rugp. 18. — 
Vengrijos užsienių reikalų mi
nisteris Csaky, po trijų dienų 
pasitarimų su nacių vyriausy
bės atstovais Vokietijoj, penk
tadienį išlėkė į Romą. Italijos 
valdžios atstovas pasakė, kad 
Csaky vizitas Romai yra susi
jęs su tarptautine padėtimi.

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 18. — Vokietijos akcija 
Dancigo likimui nulemti esanti 
arti. Gerai painformuotuose na
cių sluoksniuose pirmadienį 
kalbėta, kad Dancigo proble
mos išrišimas pasidaręs jau ne 
savaičių, bet gal būt trk dienų 
užduotis.

Tie patys naciai teigia, kad 
Vokietijai gal teks įsimaišyti 
į Lenkijos reikalus, jeigu Len
kija nepaliaus persekiojusi vo
kiečius. Feldmaršalo Goeringo 
dienraštis, leidžiamas Essene, 
penktadienį sako:

“Pranešimai iš pasienio apy
gardų rodo aiškiai, kad Len
kijos vyriausybė nebepajėgia 
kontroliuoti padėties Aukštojoj 
Silezijoj.” '

O kadangi Lenkijos vyriau
sybė “nebepajėgianti kontro

REIŠKIA VILTĮ, KAD ARMOUR KOM
PANIJA IR DARBININKAI SUSITAI

KYS RAMIAI
WASHINGTON, D. C., rugp. 

18. —• Penktadienį VVashingto* 
ne įvyko Armour kompanijos 
vedėjų ir Darbo Departamento 
sekretorės, p nios Perkins, kon
ferencija ryšium su Armour 
darbininkų reikalavimu rašy
tos sutarties darbo sąlygoms 
nustatyti. Po (konferencijos 
taip p-nia Perkins, kaip ir kom
panijos viršininkai išreiškė vil
tį,. kad su darbininkais pavyks 
taikiu budu susitarti.

Kiek anksčiau kompanijos

PLANUOJA MAISTO ŠTAMPAS ĮVESTI 
VISOJ ŠALY

WASHINGTON, D. C., rugp. Į gintas keliuose miestuose.
18. — žemės ūkio sekretorius 
Wallace kai kuriuose miestuo
se įvedė maisto štampas. Tos 
stampos yra dviejų rųšių — 
geltonos (apelsino spalvos) ir 
mėlynos.

WPA darbininkas arba kito
kią valdžios pagalbą gaunąs as
muo gali nusipirkti geltonų 
štampų už dolerį bučernėje. 
Greta šitų geltonų štampų jis 
gaus dar pusės dolerio vertės 
mėlynų štampų. Reiškia, už do
lerį jis gaus pusantro dolerio 
vertės štampų.

Už geltonąsias štampas jis 
gali imti krautuvėje kokių tik 
nori prekių. Gi už mėlynąsias 
štampas turi pasiimti maisto 
reikmenų, kurių, pagal žemės 
ūkio sekretoriaus nuožiūrą, ša
ly yra perviršis, šiandien į tų 
perviršio produktų skyrių įei
na sviestas, kiaušiniai, com 
meal, sausos slyvos, kvietiniai 
miltai, ryžiai, kopūstai, pyčės, 
tomatės, švieži žirniai, svogū
nai ir šviežios grušės.

Bučerys, gavęs štampas, iš
maino jas banke ir gauna pus
antro dolerio — 1 dolėrį už 
geltonas štampas, pusę dolerio 
už mėlynas. Gi bankas pasiun
čia štampas valdžiai.

Šitas planas jau yra išmė-

liuoti padėties”, tai Vokietijos 
pareiga, aiškina naciai, esanti 
įsimaišyti ir apsaugoti gyve
nančius Lenkijoj vokiečius.

Tokius pat argumentus na* 
ciai vartojo prieš okupuosiant 
Austriją ir vėliau Čeko-Slova* 
kiją.

Vokietijos žinių agentūra 
D.N.B. praneša, kad vokiečių 
padėtis Lenkijoj pasidarė ne
bepakenčiama ir kad 76,535 vo
kiečiai pabėgę į Vokietiją.

Šią savaitę Britanijos ir 
Francuzijos ambasadoriai Ber
lynui atlankė Vokietijos užsie
nių reikalų ministeriją ir dar 
kartą įspėjo vokiečius apie bri- 
tų-franeuzų prižadus kariauti 
už Lenkijos nepriklausomybę. 
Kiti pranešimai duoda suprasti, 
kad pats Hitleris dar vis tiki
si įjungti Dancigą į Vokietiją 

'be karo.

atstovai buvo paskelbę, kad 
Van Bittner, darbininkams or
ganizuoti komiteto pirminin
kas,' davęs suprasti, jogei uni
ja sutinkanti derėtis su kom
panija paskirose jos įmonėse 
ir nebereikalaujanti nacionali
nės sutarties, kuri apimtų vi
sų kompanijos įmonių darbi
ninkus.

Van Bittner paneigė šitą pa
reiškimą. Jis dar kartą pasa
kė, kad unija reikalauja nacio
nalinės sutarties.

Ra- 
do pritarimo pirkėjų, krautu
vininkų ir ūkininkų tarpe. At
eity manoma jį vykdyti plačiai 
visoj šaly. Iš karto štampas 
gaus WPA darbininkai, o vė
liau ketinama jas parduoti ir 
privačių įmonių samdomiems, 
bet menkai apmokamiems dar
bininkams.

Italija paliks kariuo
menę Albanioje

ROMA, Italija, rugp.. 18. — 
Paskelbtas vyriausybės pareiš
kimas, kad Italijos kariuome
nė, užkariavusi Albaniją, pasi
liks kol kas toj šaly, nes tarp
tautinė situacija to reikalauja.

Rugpiučio Mėn.

Naujienų raštine 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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Sveikatos Skyrius
...................... . ...... Skyrių 'tvarko ir Prižiūri

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
■R"1”. .

Kokį Maistą Mes Valgome?
Rašo Dr. A. J. GUSSEN, Cicero, III.

Ne vienas žmogus mano, kad nežiūrint kurioj keptuvėj per- 
duona yra kone 
maistas. Juozas, 
Motiejus vartoja jų tris kartus 
kasdien; o mažį vaikai kepišą 
ją burnon vienValiniai. Ir dar 
kas svarbiausia, tai kad didžiu
ma žmonių šiandien valgo ne 
tą duoną, kuri ipaistinga, bet 
tų, kuri plačiai garsinama ir 
turi ne daugiau žmogaus jkunui 
maisto, kaip šiaudai.

Ypač baltoji duona yra tiek 
prisijaukinus prie Amerikos 
žmonių, kad atrodo, jog be jos 
negalima gyventi. O iš teisy
bės, tai ji yra ne ką geresnė už

svarbiausias kaina baltą duoną, josios mil- 
Marijoųa kitai dirbtinai nubaltinti, reiškią, 

nesveiki.
Baltinimi|i miltų vartojama 

sekariii chemikalai: chloras, ni- 
trogenas, azotas ir benzoiius. 
Miltai baltinama ne dėl to, kad 
duona butų maistinga, bet dėl 
to, kad miltai butų balti kaip 
sniegas, išlaikytų spalvą ir ga
lėtų supilti sandėliuose išstovė
ti metus laiko “nesugedę”.

Iš šių miltų yra kepama įvai
rios duonos, pyragai ir pyragai
čiai. Ypač pyragams, apart 
blogų miltų, dar vartojama ir

NAUJIENOS, Chicago, III

Iš Lietuvos
. Skarda virto stiklu

AKIŲ SPECIALISTAI

M® f

KLAIPĖDA. — Dabar visos 
Vokietijos prekių įpokavimo 
priemonės, kurios buvo iš 
jkardps, virto į stiklo dirbi
nius. Batų tepalo dėžulės pir
miau buvo skardines, o dabar • 
jau stiklinės. Visi skardos dir
biniai yra pabrangę 50%, o 
cinko jau beveik visiškai ne
galimą gauti.

Seštad., rugpjūčio 19, 1939
Office and Res. Phone Calnmet 7472
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

<261 So. Halsted Street

Dr.- V. E. SliMUfeKi
DENTISTAS 

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

Tel. lards 0994.
Antrad., Ketviriad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

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

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

Namų Tek: Prospect 193•

Šiaulius ir prieš ją kovoja Ame-|kHa niekam’ ti(ius medžiaga, 
rikos Medikų Draugijos nariai. 
Grynai baltoj duonoj yra ne 
vien mažiausiai maisto, bet 
daugiausiai chemihių priemai
šų. Kepyklose ją gaminant var
tojama ne mielės, 
rūgšties druska 
bromate) ir kiti chemikalai. Ir

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

Ši įstaiga yra apylinkės sveika
tos centras, kur gali gauti pilną 

sveikatos patarnavimą

KLINIKŲ 
3334 SO. MICHIGAN AVĖ. 

Tel. CALUMET 4178.

kaip ve: seni, pusiau išdžiuvę 
’ kiąušiųiąi, sugedęs žemiausios 
rųšįes sviestas ir šiaip riebalai, 
įvairiais cheminiais budais pre- 

! servuoti vaisiai iš skardinių ir
bet kalio t t B mišinių keptuvės 

kepa įvairių įvairiausius pyra- 
gus-pyragaičius, o žmonės juos 
perka ir valgo su smalsumu!

Pora desėtkų metų atgal se
kami cheminiai mišiniai buvo 
vartojama maistui preservuoti: 

|formaldehydas (medinio spiri
to skiedinys), solicyliko ir bū
riška rūgštis, šiandien tie che
mikalui uždrausta vartoti, bet 
vis vien jie retkąręiais pasiro
do. Vienok benzoatinė soda ir 
dabar apsčiai vartojama; jos 
randame obuolių bei kriaušių 

I giroj ir vaisių sirupe, štai ką 
• apię šį nuodą sako Dr. Harvey 
W. Willcy, paskilbęs maisto ty
rinėtojas: “Šis cheminis nuo
das neturėtų būt vartojamas, 
kaip maisto preservas. Jis yra 
labai kepksmingas žmogaus

CHANE COAL COMPĄNY 
5332 So, Long Avenue 

Telefonas PORTSMOIITH 9022 
POCAHONTAŠ Mine Rųą 25
(Screened) Tonas ...............  •
smulkesnęs

PETROLEUM ČARBON ČOKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas* ■ "

Šalęs Ta^ ekstra.

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MĄLEVA ................................................. 97<
4 HR. SPAR VARNIŠIUS .......................... $140 aukžč.
SIENŲ POPIERIUS .......................................... 5ę aukšč.
VIENO kauTo enanielis .............  ‘... -U.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-.MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

• n 1' I . I ■

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Cęnal 8500

-i...... —........... ■

, Naujlenų-Acme Teiephoto.
BIRMINGHAM, MICH. — Edith Estabrook iš Dubuąue (la.), kuri laimė 

golfo čempionatą.
— '.j?..".’!.'.'...... ..............

sveikatai; Francjjoj jis drau
džiama vartoti.”

Benzoatinė soda vartojama 
žaliadąikčių — daržovių ir vąi-

— preservui, kad jie ne
gestų bei neputų.

Taigi ne vien duonos gamy
boj, bet ir žaliavų preservuose 
vartojama nuodai.

Ne kitaip ir su mėsa. Ypač 
jos liekanos nesveikos, o jų, 
nelaimei, žmonės daugiausiai 
suvartoja. Viena tokių mėsos 
liekanų — tai “hamburger” 
(inaltpji mėsa), kuri daugiau
siai parduodama sandvičių for
moje restoranuose, kafeteri jo
se ir ant gatvių kampų, vadina
mose “karštų šuniukų” šinkuo- 
tuvėse. Nemažai tokios maltos 
mėsos suvartoja ir šeimininkės, 
nes ji ne vien pigi, bet greitai 
galima iškepti. Dauguma to
kios mėsos yra ne vien netinka
ma maistui, bet net labai nuo
dinga, nes ji gaminama iš pa
prasčiausių liekanų, tankiai 
dvokiančių ir pusiau supuvu
sių. Bet kad pašalinti dvokimą 
ir atšviežinti mėsos raudoną 
spalvą, tai gudrus krautuvnin- 
kas įdeda gerą dožą sierrugš- 
lės druskos liiišinio. šitas pre
servas greitai “atgaivina” mė
są ir pašalina blogą kvapą, 
Žmonės, kurie, iš nežinios ar 
aplinkybių verčiami, ilgokai 
vartoja tokią mėsą, patampa 
aukomis įvairių ligų, ypač su
gadina savo virškinimo ir šla
pinimosi organus.

Gali kas pamanyti, kad čia 
perdedamą. Tačiau federalčs 
valdžios daviniai pasako dar 
daugiau. Vienoje valstijoje bu
vo tyrinėjama vadinami “ham- 
burgerio” sandvičiai. Iš 76 jų, 
laboratorijoj ištirtų, 71 pasiro
dė nuodingas arba cheminiais

1 1 ■•'"N ........... ........................................

katą, nes kas mėtai daugybe 
įmonių miršta džiova.

Dr. W. G. Sa^ge sako, kad 
iš mėsos ir pieno produktų ki
lusia džiovos liga sergančių 
žmonių yra: smegenų ir jų plė
vių džiova — 18%, krutinės ir 
pląučių — 51%, kaklo gilių 
(glands) rr %%, kaulų ir są
narių 20—30%.^š|tię visi ligo
niai apsikrėtę gyvulinio pobū
džio džiovos ligą; į.

Ar tai nuoslabu, kad šioj ša
ly kas metai nuo džiovos mirš
ta 90,000 žmonių? O kiek jų 
— mažų įr dįdelįų. — serga —- 
niekas tikrai- nežino I Bet tos li
gos, tiesiog paeinančios iš mais
to, savaime nekyla. Tai nuo
pelnas žiauraus kapitalo, ku-

riam diena iš dienos vis reika
linga daugiau aukų, kad apsau
gojus savo pelnus.

Nereikia manyti, kad žmonės 
suserga bei miršta vien nuo 
chemiškais preservais apnuo
dinto maisto arba iš jo apsikrė- Į 
tęLtulų ligų bakterijomis. Di
delė musų sveikatos dalis pri
klauso ir nuo bendrojo sanita-i 
riškumo maisto gamintuvėse 
bei jo užlakyme. Daugelis krau
tuvių dažnai apsilenkia su šva
ros taisyklėmis, čionai, ypač 
vasaros metu, kuomet visokie 
vabzdžiai atgyja ir nešioja iš 
Vietos vieton įvairias bakteri
jas, pavojaus sevikatai randa
si ne mažiau, kaip tiksliai už- 
nuodintam maiste.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DR. VAITUSH, OPT. |DR- CdŽtiXE^EL 18
LIETUVIS I

Mano 20 metų praktikavimas 464d So. Ashland Avė.
jūsų garantavimas. arti 47 Street

Optometrically Akių Specialistas xr , . Te^įi , J . Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.Palengvina akių įtempimą kuru Seredoj pagal sutarti. ’esti priežastimi galvos skaudėjimo, 4 H OUMW'*
sįvaigimp, akių ąptemimo, nęrvuotų '
mo, skaudamą akių karštį, atiiaiąc DT? RPTHVO 1 trumparegystę ir toliregystę. Pri- J,
rengia teisingai akinius. Visuose at- ZiUBKICKAS 
sitikimuose egzaminavimas daromas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS su elektra, parodančia mažiausias nnAn 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 2808 VVest 03rd SL 
į mokyklos vaikus. K-eivos akys VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v niais pagal Riisitarim^, 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. Telefonas HEMLOCK 9111 

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso-__________________________ _
mos be akinių. Kainos pigiau kai, UetuvUi Daktarai

pirma. ------ --------------------------------------
4712 South Ashland Av. Dr. Margeris

Phone YARDS 1378. | 3325 g() Ralsted St

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 9339 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 va*, 
’šskvrus seredomis ir

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniuf 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

SENIAUSIA ĮR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
‘" -DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1 _ • koplyčios visose
J—J y CSL1 Chicagos dalyse

>■*'11 ................. !■ ................. I į *1 III.J I (u...... I

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir fiešta- 
tienie Takarais 7 vaL vakaro iš H« L P. stoties (1480 K.) 

* —Pranešėjas p. SALTIMIERAS.

Reikia pasakyti, kad neliuo- 
sa nuo apnuodinto maisto ir ta

geriausią kepimui ar virimui 
mėsą. Ji, be abejo, apąilęųkią 
su cheminių nuodų preservais, 
bet ji neturį užtikrinimo, kad 
jęs pcrkąmą mėsą kitu atžvil
giu nebus žalingą kaip maistas. 
Fędęrąlė valdžia ve ką sąko: 
gyvuliai, kurie apsikrėtę džio
vos bakterijomis arba žandų 
vėžio liga^ galima vartoti mais
tui. Todėl valdiškieji mėsos in
spektoriai tomis ligomis ser-

pirštus. Pasinaudodami tokia 
spraga, didieji gyvulių augin
tojai bei mėsos gamintojai par
duoda savo tavorą visą —- ne
žiūrint kuris jis sveikas, kuris 
ne. Ir nėra abejonės, kad toks 
maistas atsiliepia į musų svei-

30 Yėars Šuccess! Doctor’s 
Amązing Liquid f or Itching of

ECZEMA
Dauff yra atsitikimų, kur kiti produktai no 
davė reikiamų pasėkų, W»t "Stiprus, Švelninau 
tls. antiseptinis akieiMnys Žemo dąv^ greita? 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
4W;

greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rišo 19 vlrir,' garbindami gauths pasėkas 
štai kaip rasų p. F. M. iŠ Jerąey City: 
aėratą »avai&ių nuostabiai pasigydžiau bū Že
mo uub Eczema, kpri mane vargino per 31 

beregimas. nedfimStaš — palik Zep^o per
dlenb ar naktį <yd4ht Eczema, spaugus, dė- 
dedervines ir kitokius odos mygimus. Tik 35e. 
ilKHP tĄTAHf'AVWP a t ai tunn&ts gal pri
reiks $1.2b Extra Jfigos. Yra pas visus žy- 
me$lpą

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139 
Yarda 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių | 
Asociacijos

Anibulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

..........MULEVIČIUS............................
4348 ^. California Avenue Phone Lafayette 3572

, ,r. i.-. . ■—;------------ ;— - —_______

p :

E J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yard« 0781
1046 West 46th Street Yards 0782

T

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue 

——  ---- —------- -----------------
LACHAVVICZ IR SŪNUS

2314 West 23rd Plącc
BKYitluS: 42-44 Rast 188th Stfeet

Phone Canal 2515
__________________________ . y«l. Pulliym

ALBĘRT V. PETKUS
4704 So» Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
^307 Litųanicą Avenue , Pb°UE Yąyds 4908

ANTHONY B. PĘTKUŠ ~ ~
6834 So. Weštern Avė. Phone GrovehiĮl 0142

'1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Mrs. A. K. JARUSZ
. Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Liėtuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yąrds 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

_r. of 35th and Oalste<l Šts.Cor
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

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

Tel. Kenvzood 5107.

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nędėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso TęL Vlrglnla 0036.
Įlesidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. Montvid. M. D. 
y^est Town State Bank Bldg. 

2400 VVES? MADISON STREET 
Vai. I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 

Telefonas ŠEELEY 7330.
Nąmų telefonas Brunswick 9597

popietų,
Telefonas ŠEELE

Tel. Yards 3146
VĄLANDOŠ: Nup H iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniąis: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. HERZMAN
' RUSIJOS _

GerafTiėtuviams žinomas per 38^ 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3118
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2881, . ,..

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVg.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po .
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 11A

Rez. Telęphone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 8818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn SL
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Nornu T#*l—Hvd<» Pnrk 3395 

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

• “NAUJIENOSE”
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KORESPONDENCIJOS

Binghamtono lietu
vių žinios

Vasara jau yra gerokai pa
važiavusi į rudenio šoną, tai 
jūsų reporteraitė skuba jums 
pakartoti, ką Binghamtono lie
tuviai veikė iki šiol.

Pirmiausia prisimena Jonų 
parės. Jonas Krasauskas ir Jo- 
nas Skrebis buvo atvežti į 
Doc’ą kempę, kur daug su
kviestų draugų pasitiko abu Jo
nus su muzika ir su šnapsu 
Baliavojimas įsitraukė iki jau
nų ryto valandų.

Daugiau paminėta — buvo 
piknikas parengtas Plesčio vai
kui. Pikniko uždarbis buvo pa
skirtas Joe Plešeiui, kuris bu
vo per akcidenią užsigavęs vie
ną koją. Tą pat dieną buvo ita
lų piknikas, — tai ne vienai 
motinai teko susirūpinti savo 
dukterimis...

0 0 0*
Naujienos nebūtų pilnos, jei

gu nepaminėčiau apie veikimą 
Binghamtono garsiausių 5 
“bečlerių”: Petras Skrebis,
Frank Stetskis, Antanas Lepa, 
Frank Bačkauskas ir Kazys 
Klevečka (Zidalonis Jokūbas 
irgi priklauso prie tos grupės, 
ale nuo senovės nesąs “bečle- 
ris”).

Šią vasarą šie bernužėliai pa
sistatė naują namą savo kem
pėje ir atidarymą paskelbė su 
dideliu balių. Tarp šitos parės 
pamarginimų buvo lenktynės 
tarp Donna Struolis ir Tony 
Chamo; Donna pralenkė Tony.

KELIAUKITE VIKIN
GŲ LAIVAIS

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai iŠ New Yorko

S. S. Drottningholm, rugp. 29
M. S. Gripsholm, rūgs. 8

M. S. KUNGSHOLM, Rūgs. 16
•

Tamstos kelionei niekas nepatar- 
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

SVVEDISH-AMERICAN LINE
181 N. Michiran Avė. Chicago. UI.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”

Ponia Tvarionienė ir Jonas 
Struolis taipgi mėgino lenkty
nėse bėgti; Jonas toliau nubė
go. Prieš palikimą musų “beč
lerių” parės dar reikia pami
nėti labai reikšmingą vainiką, 
kuris ant durų kabojo. Ant 
paveikslo motinos su kūdikiu 
buvo nupintas žalias vainikas. 
Ar tai reiškia, kad tai pavyz
dys kas gali būti ir bečlerio 
ateityj, ar kad vainikas prime
na prabėgusias dienas?

0 0 0
Pora savaičių atgal buvo 

Frank Oreskis ir jo žmona Ju
lė nuvykę į Chicago. Frankis 
yra buvęs Chicagos gyvento
jas. Jo žmonai pirmą kartą te
ko šis didelis miestas pamaty
ti. Taip patiko Julei Chicagos 
linksmi lietuviai ir plačios gat
vės, kad ji nebenorėjo atgal į 
Binghamtoną grįžti.

0 0 0
Garnys šią vasarą palaimino 

Marčuskių šeimą su pirmutine 
dukrele. Garnys kažkodėl ne- 
perdaug veikia po Binghamto
ną šį sezoną.

0 0 0
Veselijos tik dvi įvyko. Dak

taras Antanas Kvietkauskas ap
sivedė “po sekretu” su jauna 
slauge, kuri dirba ‘toje pat li
goninėje, kur ir jis. Tik nese
niai pasklido naujienos apie 
vedybas, kurios įvyko apie po
rą mėnesių atgal. Rugp. 19 d. 
Auna Palonis ir Edward Alle- 
nauskas prisieks gyventi kaip 
vienas lašelis vandens.

0 0 0
Joe Kaminsky praleidžia ga

na daug vakarų Našlių Avenė- 
je. Ten viena panelė mėgina 
nusipirkti seną junką, tai Joe 
K. padeda jai derėtis su viso
kiais automobilių salesmanais 
(pardavikais).

Joe dabar jau turi kelintą 
forduką, tai gerokai supranta 
apie karus...

Jonas Struolis ir Syvester 
Griggs irgi yra pasišovę išrink
ti tai panelei gerą karą...

0 0 0
Paskutiniu laiku įvyko du 

piknikai: Pašalpinės draugijos 
ir šv. Juozapo parapijos. Abu 
piknikai sutraukė daug žmo
nių. Nors ir linojo parapijos 
pikniko dienoje, bet vistiek 
žmonių daug buvo. Lietuvių ir 
rusų chorai dalyvavo. Christi- 
ne Kirch ($20), Joe Kaminsky 
($15), Beatriče Juška ($5), 
Mr. Kelly ($5) ir Mary Kava- 
levsky ($5) gavo piniginiais 
prizais.

Taip baigiasi jūsų reporterai- 
tės rekordas — -iki kito stiklo 
alaus! —Jūsų Reporteraitė.

V

■M

Tai Vytautas Braze (Fred Truman), žinomo Kenosha 
(Wis.) veikėjo C. K. Braze sūnūs, šalia jo stovi jo žmona 
Lorna ir 7 metų amžiaus siinus Tary. Visi trys “namie dary
tu” laiveliu atplaukė iš Hawajų salų į San Francisco. Paskui 
jie pasuko į Los Angeles, Cal., o iš ten atvyko į Kenosha 
tėvų aplankyti. Dabar jie ir vėl pluduriuoja Pacifiko vande
nyne ir savo 36 pėdų ilgio buriniu laiveliu plaukia atgal į 
Hawajų salas (Honolulu miestą). Hawajų uriiSdfcsitete Vy
tautas eina fizinės kultūros rūmų prievaizdo (“custodian”) 
pareigas. Ta tikrai nepaprasta ir įdomu “trijukės” kelionė^ 
bus plačiai aprašyta “Naujienose” kitą savaitę, l^e to, p. Vy
tautas Braze daug* labai įdomių dalykų papasakojo piej 
Havvajų salas.

Iš Lietuvos
Stato plytines

Artimoje apylinkėje nuo se
niau teveikė vos dvi plytinės 
(Gabšiuose ir Sujeiniuose).

Prieš kurį laiką buvo pastaty
ta plytinė Slabados k., o dabar 
įrengtos dar dvi naujos plyti
nės: Paraseinyje ir Valatkiš- 
kių d v., ties Girkalnio baž
nytkaimiu. EGG  $6.00

NUT$6.00
BIG LUMP$6.00
MINE RUN$5.75 
SCREENINGS$5.00 

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITEJEIGU JUS DABAR PIRKSITE

REFRIGERATORIU
tai galėsite sutaupyti nuo $30.00 iki $50.00.

DABAR
yra geriausias laikas pirkti.

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

Chicagoj Didžiausias Au
tomobilių Išpardavimas
Virš 200 atimtų karų iš kiek

vienos gamybos ir modelio tokio
mis kainomis, kokių negalima 
ra«=ti kitur.

BUICKS, OT.D^MOPU FS, 
->r»ATTTACs. LASALLES, CHEV- 
ROLETS, FORDS. PLYMOUTHS, 
NASHES. CHRVSLERS. DOD- 
GES. HUDSONS, STUDEBA- 
KERS, 1938, 1937, 1936 už tain 
migiai kaip $265. Taip, tiktai $265 
nė k»ek ne daugiau.

KIEKVIENAS KARAS PA
TIKRINTAS IR UŽTIKRIN
TAS. KAD TARNAUS ILGUS 
METUS BE KLIŪČIŲ.

NESVARBU KUR GYVENTU
MĖTE. MES LABAI PATARIA
ME NAUDOTIS ŠIOS NEPA- 
op ąs^OS PROGOS NAUDA. 
SUTAUPYSITE DAUG ŠIMTŲ 
DOLERIU.

Turime virš 100 ir senesnių 
modelių iš kiekvienos 1935 metų 
'934 ir 1933 gamybos taip pigiai 
•ain $65. Užtikrinti, kad gerai 
nrna.is.

Pr?'m?’rre jūsų šen į karą kaip 
rankpinigius, o likusią galite iš- 
\mokėti mažais mėnesiniais įna
šais per dvejus metus.
Atdara kasdien iki 10 v. v. ir 

visą dieną sekmadieni.
LOCAL AUTO
FINANCE CO.

1414 W. 63rd ST.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DJSTANCF 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rankandus nei Storus. 
Vežam į faunas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. TAROS 3468

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

Dabar mokam 3Vi% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Philadelphia, Pa.
Paremkime Lietuvių Dieną
Pasaulinėje Parodoje Lietu

vių Dienos komitetas širdingai 
prašo visų, be skirtumo, lietu
vių piniginės paramos; tikriau 
sakant, lietuvių vardo išlaiky
mui pasaulinėje parodoje New 
Yorke šią vasarą. Lietuvių 
puošnų pa vili joną, kurio pasta
tymui kainavo penkiasdešimts 
tūkstančių dolerių, pati Lietu
va apmokėjo. Bet prie išlaiky
mo, padengimui išlaidų paro
dos metu, norima, kad Ameri
kos lietuviai kaipo geriausiai 
finansiniai pasiturį prisidėtų. 
Įvairių iškaščių yra daug. Ke
lios ypatos turi ten būti, dabo
ti, prižiūrėti ir lankančiai kas
dieną įvairiai publikai apie Lie
tuvą ir lietuvius gražiai persta
tyti ir paaiškinti. Gi rugsėjo 10 
d. Lietuvių Dienoje įvyks visų 
lietuvių pastangų ir darbų ap
vainikavimas, kuomet iš visų 
kraštų suvažiuos skaitlingi 
tūkstančiai lietuvių Pasaulinei! 
Parodon, 
tautų šeimoje, 
vertas tas lietuvis, 
damas) neprisidės 
lyvavimu Lietuvių 
ba bent su maža 
ka.

f* ■ • •
---------------------------- ■■■■„........ - , . - ................ ,,

Antaną Mitchell Jr pas kitus. 
Neatidėliojant įmykime, nes 
parama Lietuvių ^Dienai dabai* 
labai yra reikalinga. Ačiū.

Fr. Pūkas.

Tik 10%' įmokėti, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų

ROOSEVELTFURNITURECO,
2310 ROOSEVELT ROAD : SEELEY 8760

NAUJA
MADŲ

pasirodyti pasaulio 
Bus nieko ne

kurs (galė- 
ar savo da- 
Dienoje, ar- 
pinigine au-

ZIUREK!
GALIMA PASIDĖTI PINIGUS 
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ^

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

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

JOHN
6816 S. Westem Avė Phone Grovehill

Lietuvių Dienos komitetas 
daug kartų per spaudą ir gyvu 
žodžiu prašė pinigines para
mos. Tam tikslui patarė su
rengti išvažiavimus, vakarus, 
rinkti garsinimus į Liet. Die
nos programos knygą ir ki
taip. Draugijas prašo paauko
ti stambesnes sumas, pavieniai 
mažesnes. Lietuvių kolonijose 
yra platinami tam tikri Lietu
vių Dienos ženkleliai guzike- 
liai po 25c.Tą ženklelį kiekvie
nas lietuvis turėtų įsigyti ir su 
pasididžiavimu viešai dėvėti. 
Philadelphijoje Kalbamus žen
klelius galima gauti pas Petrą 
Staniškį, 653 N. 11 th St.; pas 
Kazimierą Dryžą; Praną Pūką,

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

_____ BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 - - - -

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HL

Vardas________

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

Miestas------------

Valstija-----------

LITHUANIAN BUILOING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 .v.
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'NAUJIENOS .
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

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

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metama ________________ $8.00
Pusei metų .............-........  4.00
Trims mėnesiams ................   2.00
Dviem mėnesiams,.............. 1.50
Vienam mėnesiui ...................... 75

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
pastų: 

(Atpiginta)
Metams ..................   $5.00
Pusei metų ....................  2.75
Trims mėnesiams ------------- l.§0
Dviem mėnesiams ____,___ 1.00
Vienam mėnesiui ____ ____ ,75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:

St. Miščikas-žiemys

Kodėl neprasideda karas?
(Musų specialaus korespondento)

M ąrgumy nai
Europą šildančioji 

srovė
SLA “RINKIMŲ 

KOMISIJA”

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

Metams ......................   $8,0Q
Pusei metų ...........................- 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money- 

Orderiu kartu su užsakymu.

Ne-amerikoniško veikimo tyrinėjimas
J. V. kongreso komitetas “ne-amerikoniškam” vei

kimui tyrinėti arba, kaip spauda vadina jį trumpai, 
Dies’o komitetas ima į nagą hitlerininkus. Jisai per dve
jetą dienų kvotė vokiečių-amerikonų “Bundo” vadą, 
Fritzą Kuhną apie tą nacių organizaciją ir jos ryšius 
su Vokietijos rudmarškiniais. Vakar komitetas klausi
nėjo vieną merginą, buvusią Bundo narę, Eleną Vooros, 
kuri liudijo, kad Bundo stovyklose jaunuomenė paleis
tuvauja!

Šitie Dies’o komiteto tyrinėjimai labai diskredituo
ja vokiečių nacius Amerikoje, ir jeigu komitetui pasi
seks įrodyti, kad Amerikos naciai veikia po Hitlerio 
kontrole, tai valdžia gali jų organizaciją visai uždrausti.

Kai tas komitetas pirmiaus kamantinėdavo dau
giausia komunistus ir stengdavosi surišti jų veikimą su 
Roosevelto administracija, tai spaudoje jisai buvo aš
triai smerkiamas. Tuomet jisai, iš tiesų, neretai pasielg
davo labai šališkai ir nerimtai. Atrodė, kad vyriausias 
jo tikslas ne susekti priešingus Amerikos demokratijai 
komunistų darbus, bet “išpeizoti” Naująją Dalybą ir jos 
šalininkus.

Bet dabar pažangioji spauda žiuri į komitęto tyri
nėjimą palankiai. Jeigu jisai ims kvosti da ir kitas fa
šistines grupes — pav. kun. Coughliną su jo pasekėjais 
— tai jisai įgis gerą vardą publikoje. Bet Uongresmanąs 
Dies ketina paskui vėl sugrįžti prie komunistų, ir jįiems 
gali būti karšta. ‘ f

Amerikos paštas ir jo darbininkai

“Tėvynė” pataria Susivieniji
mui Lietuvių Amerikoje turėti 
pastovią komiisją, kuri prižiū
rėtų organizacijos viršininkų ir 
seimo delegatų rinkimus. Tąi 
esąs butų bęšahškiąu.

Dabar rinkimus prižiūri Pjb 
domoji Taryba, kuri yra pati 
suinteresuota rinkimų pasėko
mis, nes beyeik visuomet Pild- 
Tarybos nariai būna kandidar 
tąie

Rinkimų Komisiją SLA or
gano redakcija pataria sudary
ti iš 3 narįų ir ketvirtą vice
prezidento. s.

“Rinkimų komisija”, ? sako 
redakcija, “galėtų turėti dįf 
kitą darbą —■ prižiūrėti prieš
rinkiminę agitaciją, kad ji 
neišeitų iš vėžių.”

t I

Kitos fraternalės organizaci
jos tokias komisijas turinčios,.

pų geležies rudos ir pagamino 
Š,5 milionų toųų plieno. Vokie
tija nori tą gamybų paimli į 
savo rankąs, Todėl, kaip Vąšo 
'‘The Manęhester Guardian\ ji 
toje valstybėlėje veda smarkią 
propagandų, siuntmėdamą te
nai savo agentus iv skleisdami 
savo lilęraturą.

Luvemburgo valdžia kulkas 
su ta nacių; propagandą kovo
ja sėkmingai.

Luxemburgo gyventojų kal
ba yra artima Relg i jos flaman
dų kalbai, o mokyklose dėsto- 
mos frąncįO ^ vokiečių kal
bos. U#''-:'

■Aįiįfrįt ’nį'A'jj* I"- .. . tr':

pusmeti 
mažesnis prekybos ba- 

lansas su užsieniais 
negu pernai.

MATYT, IŠĖJO KOMU
NIZMO KLESAS

Ateinantį mėnesį įvyks dvi pašto darbininkų ir tar
nautojų konvencijos, Viena bus Milwaukee’je — laiškai 
nėšių sąjungos, o antra Houston’e (Tex.) — pašto kler
kų federacijos.

Laiškų išnešiotojų sąjunga (National Association 
of Letter Carriers) jau gyvuoja 50 metų, ir šiemet ji 
švenčia savo auksinį jubiliejų. Pašto raštininkai (Na
tional Federation of Post Office Clerks) susiorganizavo 
vėliau.

Reikia pasakyti, kad įstaiga, kuriai šie darbininkai 
tarnauja, yra stambiausias Amerikos biznis. Amerikos 
paštas per pereitus metus (nuo liepos 1 d. 1938 m., iki 
birželio 30 d. 19.39 m,) turėjo $745,093,350 pajamų. Bet 
šita milžiniška biznio įstaiga yra ne privatinio kapitalo 
kontroliuojama. O kai kurie žmonės sako, kad be “prv 
vatinės iniciatyvos” didelis biznis negalįs būti vedamas,

Paštas yra ne tiktai didžiausias Amerikoje biznis,, 
bet, tur būt, ir sėkmingiausias. Jisai patarnauja žmo
nėms labai pigiai. Tik pamanykite: laiškas iš vieno kraš
to Amęrikos į kitą yra nugabenamas ir pristatomas į 
namus viso tik už 3 centus! Tačiau, nežiūrint tokio pi
gumo, pašto biznis apsimoka. Ųž pereitus metus jam 
paliko apie 10,000,000 gryno pelno. Q reikia atsiminti, 
kad daug visokių patarnavimų paštas atlieka nemoka
mai — pavyzdžiui, gabena visokius fęderalės valdžios ir 
valstijų valdžių siuntinius, išsiuntinėja kongresmanų 
laiškus ir kalbas, ir t. t. Be to, paštas duoda subsidijas 
oro linijoms ir kai kurioms laivų kompanijoms.

Jeigu iš pašto departamento butų visai pašalinta 
politika* jisai galėtų vesti savo bizni dar sėkmingiau.

Ateis laikas, kad iš privatinių rankų bus perimti 
geležinkeliai, telegrafas, telefonas (Europos šalyse tai 
jau padaryta), susisiekimas oru, toliaus ■— kasyklos, 
aliejus, elektriką ir gasas ir “sunkiosios” pramonės. Ir 
visuomenė gaus daug pigesnį ir geresnį patarnavimą, 
negu šiandie.

Bolševikiško LDS organe 
pakartotas kom-jąunuolio 
Ormano straipsnis, kuris prięš 
kiek laiko buvo tjtyęs “Laisvė
je”. Ištisai pakarpotas įamę ir 
J. Ormano melas, kad “Nau
jienų” apžvalgos rąšytojas pri
taręs “kunigo Coųghlino, ęę- 
publikonų, trockistų ir paną^ių 
fašistinės ideologijos elemen
tų” siūlytiems Am. Jauninto 
Kongrese dalykams, kuriuos tą* 
sai kongresas atmetė. i

Jau rugpiucio 9 d. “Naujie
nose” buvo pąrojyta, kacj J. 
Ormąnąs pąrąše netiesą. Bųyo 
paduota ir ištrauka iš “Naujie
nų” apžvalgos straipsnio (lie
pos 6 d.i 1939 mj, kuriąpie 
Am. Jaun.*Kongr. atriestieji 
pąsiųlymąi buvąj^ ąpibudįnpi, 
kaip'* “at^agareiviski”. Jeigu Ja 
ir po to tas kom-jaunuolis sa
vo melo neatšaukia, o “Tiesos” 
redaktorius J. Gasipnas jį be 
pastabos perspausdina, tąi ten
ka pasakyti, kad juodu neturi 
sarmatos.

J. Ormanas ir J. Gasiunas, 
matyt, yra išėję “komunizmo 
klesas”, nęs4 kąip liudija as
mens., kurie komuųistų “moks
lą” pąžįsją iš prąkpįško patyri
mo, kmuunUtų pąrtjjos žmonės 
yrą jųęiMiiąnu meluoti, štai J. 
V. Stilsonąs, kuris ilgus metus 
buvo kom-pąrtijos narys, rašo 
“Nauj. Gąjyneje”, kad “Lais
vės” gąspąJoriui Bųkbys vie
šai Brooklyne pasakė:

^Komąnistaj tyri meluoti 
iš prineipo.”
Tų pątį “principą” paskelbė 

ir Amerikosi komunistų parti
jos centro komiteto posėdyje 
Robęrt Minor, sugryžęs iš 
Maskvos,, būtent:

I

“Sakyti teisybę, tai veid? 
mainingos buržuazijos parei
ga!” \ '
Pagal šitų '‘principą” Ormk^ 

niukąs su Gašlūnu ir elgiasi.

LUXEMBURGAS

yra

KAUNĄS. — Centralinio St, 
Riuvo žiniomis, per bivželio 
mėn Lietuvos eksportas bei 
importas apytikriai siekė po 
18,4 mil. vertės kiekvienas.

Tokiu bildu išeina, už š. m. 
pivmą pusmetį ekspovtas iš 
Lietuvos siekė apie 107,3 mil. 
o importas — apie 92.^ mil. 
Lt. Tuo tarpų pevnąi nž pir
mą pusmetį eksportas siekė 
110.1 mil. iv impovtas —• 108,8 
mil. Lt.

Gausingosios šeimos
ZĄRASAI. — 1. Paluferija 

ir Feodas Sęąuono.vaį, Pjeviš- 
kių km,, Smalvų vęjsč, — 13 
vaikų. 2. .Emilija ir Jonas ši- 
leikiak Vįkiškįų km-, Smalvų 
vaisę. —■ vaikų'. 3,. Anasta
ze ir ^ikifonas Ęoleąnikoivąl, 
Dusetos -k-110. vaikų, 4. Elė ir 
Antanas,. špitiraL Imbradas — 
10 vaikų. 5b Marė Nastajienė, 
Degučiai -A <10 vaikų. 6. Vero
nika ir Juozas Lukošiūnai, 
AudrionišMlgi km., Imbrado 
valse. — 9 vaikai. 7. Juzė iv 
Juozas Meinartai, Zarasai — 
8. Reikia pažymėti, kad visos 
gausingiausios šeimos rastos 
kaime. f

Griaustinis užmušė 
bulių

Liepos 1 d. Braziūkų k« gyv. 
(Lekėčių valse.) Jono Pupiauš 
užtrenkė lauke griaustinis be
siganantį bulių.

Norimą išplėsti vištų 
ūkį

KAUNAS. — Kadangi kiau
šinių eksportas yra pelninges
nis ųž, javui eksportą, tai že
mes ukm ministerija į atei
nančių metų sąmatą įtraukia 
atitinkamas pinigų sumas, ku
rios norima panaudoti1 vištų 
ųkm plėtimui. Vištų ųkip plė
timo projektas jau paruoštas. 
’ Pagal kalbamą projektą viš
tų ūkį numatoma išplėsti 
trejus metus. Ateinančiais 
tais norima pastatyti dvi 
dėlės viščiukų peryklas: Že-

per 
me
di-

Keistas ir absurdiškas klausi
mas, netiesa? Bet tokiu jis iš
rodo wvįbs, kurie karo, ar tai
kos klausimą galimo svarstyti 
ramiai sėdėdami prie stiklu ar
batos ar alaus, bet visai kito
niškai šjs klausimas išrodo Eu
ropoje, kur jau antri metai vi
si laukia šio prakeikto klausi
mo išspręndimo ir nesulaukia* 
Mums amerikiečiams, kurioje 
Amerikos dalyje begyventume, 
tai nesuprantama, bet kuomet 
pabuvau Lietuvoje po virš pel
kių metų gyvenimo P. Ameri
koje, visai kitoniškai pažiūrė
jau į šį klausimą.

Karo ir taikos klausimas ne
būtą opus, jei žmonės turėtų 
viltį, kad vjsgi dar galima tav 
ka. Bet gyvenimo faktai rodo 
ką kitą ir kiekvienas žino, jog 
karas neprasideda ne todėl, kad 
jo bus galima išvengti, bet to
dėl, kad dar nesusitaria kas su 
kuo eis ir prieš ką, gi kuomet 
galutinai bus pasidalinta į du 
lageriu — karas prasideda tą 
pačią dieną ir todėl įdomu pa
žiūrėti kodėl jis dar neprasidė
jo?

Iš to, kas aukščiau pasakyta, 
išeina, kad visgi pasaulyje yra 
valstybės ar valdžios, kurios 
trokštą karo.

Tąį tvirtinti tiesioginiai bu
tų ir per drąsu, bet' giliau pa- 
žvęlgus, yįsgį ręįkįa pripažinti, 
kad yra valstybės, kuriom ki
tos išeities nėra, kaip karas ir 
tos valstybės — totolitarės.

Paimkime Vokietiją. Vokie
tijoj, vos tik prie valdžios vai
ro priėjo isterikas Hitleris, pra
sidėjo nepaprąstas lenktyiiiavl- 
masįs ginklavimosi, nes tai bu 
vo vieniptelis kelias šio to pa
siekti realaus po siaučiančios 
bedarbes ir finansinio knzio.

Ką Hitleris galėjo Vokietijai 
daugiau duoti? Bedarbę galėjo 
išnykti normalių kelių? Nie
kuomet, tai mums rodo pavyz
džiai kįtose valstybėse, ir Hit
leris griebėsi ginklavimosi po
litikos dviem sumetimais: eko
nominiais ir politiniais.

Ekonominiai, padidinus gink
lavimosi tempą, buvo galima 
daliai bedarbių duoti darbo ne 
tik karo, pramonėje, bet ir ki
tose srityse. Šiandien karas ve
damas naujais metodais ir ka
rau įtraukiama visa tauta, pra
dedant mažų ir baigiant senu, 
tad padidinus karo pramonę, 
padidės ir kiti darbai: susisie
kimo priemonių plėtimas, ke
lių statymas, visokeriopos at
sargos kaupimas, kariuomenes 
pądidėjįmast ir panašiai. Visa 
tai mažins bedarbę ir bus gali
ma iš tautos ręikaląuti pasiaų- 
kavimo busimą kąrą ląųnėji- 
jno sąskaitom priversti dalį be
darbių dirbti ųž 25 feningiųs j 
dieną taip vadinamose darbo 
stovyklose ir dąrbo batalionuo
se.

Politinių atžvilgiu ginklavi- 
mąsjs, kuris buvo draudžiamas 
Vokietijai Versalio taikos su
tartimi, buvo pirmas žingsnis 
revanšui, kerštui, kuris kaip 
bebūtų, reikia' pripažinti, buvo 
didęlis Vokietijoj e< Vokietija 
smarkiai kentė šį Yersąlės tai-

virkščiai, yra ne geros širdies 
pasękmę, bet paprastas jų silp
numas ir todėl Vokietijai rei
kia tik atsistoti ąnt k°JU, kad 
priversti santąrvmmkus nusi
leisti visose srityse.

Reįki^ pripažinti, jog šiame 
punkte hitleris,tai nesuklydo, 
aiškiau tai rudo Miuncheno su
tartis.

Bęt 
visus, 
mosi.

ginklavi- 
prąsidėjo 
šiandien 
pamatęs

Dingo dalis aukų
Iš Švedijos, ev. baptistų Ro

kiškio J bendruomenei, buvo 
siųsta 700 kg. įvairių drapanų 
aukų, kurios buvo sukimštos 
į 20 maišų. Vežant prekes iš 
Kauno į Rokiškį dingo pakelė
je 204 'kg. aukų. Vedamas tar
dymas.

Daug kasama durpių
(

KROSNĄ. — Aplinkinių kaL 
mų ūkininkai vis daugiau ir 
daugiau kurui vartoja durpių, 
kurios vykusiai pavaduoja 
braiĮgiąs malkąs, Reta ūkinin
kų, kurie kasmet neprisikas- 
tų po keletą tūkstančių dur
pių- k ‘

Didžioji kunigaikštystė Lux- 
emburg, kuri guli tarpe Vokie
tijos, Francuzijos ir Belgijos 
sienų, yra mažas, tik 999 ket
virtainių mylių, sklypas žemės, 
su 200,000 gyventojų. Bet da
bartinėje Europoje jos svarba 
dijelė.

Luxemburgo kąriųomepė su
sideda tik iš 500 ginkluotų sa
vanorių. Tvirtovių Luxembur- 
gas neturi, nes didžiosios vals
tybės garantavo jam Londono 
sutartim, 1867 m., nęitrąlitetą. 
Tačiau karo atsitikime Vokieti
ja gali tą neitralitetą sutremp
ti ir bandyt per kunigaikštys
tės teritoriją įsilaužti Belgijęn.

Karo įlietu reikia daug gele
žies ir plieno. O Luxemburg

inaitijoje ir Suvalkų krašte. 
Tolimesniais metais dar nu
matomos pastatyti 3—4 viš
čiukų peryklas.

Iš žemės ūkio ministerijos 
skiriamų lėšų taip pat bus re? 
miamos pačių ūkininkų ma
žųjų viŠtidžių steigimas. Ųki- 

, ninkai bus raginami geriau 
steigti po keletą nedidelių viš- 
tidžių, kuriose tilptų nuo 50 
iki 100 vištų. Mat, nedidelės 
vištidės turi tą pirmenybę, 
kad įsiveisus kokiai nors v'lį? 
tų ligai nepadaroma dįdfelįų 
nuostolių.

Jei kalbamą planą pavyktų 
repližuoti, tąi jau ateinančiais 
metais kiaušinių eksportas pa^ 
didėtų vienu1 milijonu kiauši-

kęs slogutį, kuris buvo nei slo
gutis, nei “raškažis”, arba kaip 
Dancigo hitlerjstų vadas šian
dien kąlhą apie Dąnzigą: nei 
mėsa, nei žuvis. Jei Versalio 
taikos sutartis butų buvus vyk
doma visu grįežtpmu, gal kito
niškos butų buvę pasekmės, bet 
vieną ranka Vokietija buvo 
glostomą (priima ją Tautų Są
jungom mažina reparacijų mo
kesčius), bet kita ji, visgi, lai
koma antraeile valstybe: nelei
džiama jąi turėti kariuomenės, 
militarizuoti Reiną ir pana
šiai. Ir šituos priešgipumus 
puikiai ižnąudojo fašistiniąi de- 
jnągogąi tvirtindąmi, jog San^ 
tąrvės valstybių nuolaidos eko
nominėje srityje, kęičįant Jun-

kylys kylį varo, o šlėga 
taip ir su tuo ginklavi- 
Vokietijos ginklavimasis 

reikalavo kitų kraštų 
inąsi padidinti ir 
lenktynės, kurios dar 
nesibaigė. Mažą to,
savo priešų silpnumų, Hitleris 
išnaudojo kiekvieną progą pa- 
įsinąudoti ir užgrobti svetimus 
kraštus. Dar šiandien Hitleris 
yra įsitikinęs, jog- Vakarų Eu
ropa nusileis ir leis jam pasi
imti ką jis norės ir todėl jis 
taip drąsiai kalba, gi V. Euro
pos valstybės nusileisdamos tik 
didino. Hitlerio prestyžą krašto 
viduje ir jo apetitą Europoje 
užgrobiant naujus kraštus.

Austrijos užėmimas, Čekoslo
vakijos sudraskymas buvo ne 
tiek pavojingas gal karo atžvil
giu, strategijos sumetimais, 
kiek Hitlet-io prestyžo nepa
prastu pakilimu. Niekam ne- 
paslaptis, jog tarp Hitlerio ir 
Vokietijos militarinių sluogs- 
nių visą laiką ėjo savotiška ty
ki, bet gan smarki, kova dėl 
įtakos valdžioje, o ypač užsie
nio politikoje. Vokietijos jun
keriai negalėjo apsiprasti su 
nacionalsocializmo proletariška 
kilme ir Potsdamo dvasios lau
žymo militariniuose sluogsniuo- 
se. Vokietijos militaristai, senos 
diplomatijos ir sejios karo tak- 

, tikos vaikai, negalėjo ramiai 
žiūrėti į Hitlerio žaidimą ugni- 

, mi, nes jie puikiai žinojo, kad 
Vakarų Europai reakcionavus, 
Vokietiją laukia daug baisesnė 
taika, negu Versalio ir todėl 
prieš kiekvieną žygį į užsienį 
svetimų teritorijų grobimui, 
siuntė Hitleriui persergėjimus 
ir savotiškus ultimatumus, ku
riais norėjo pasakyti, jog 
pildo jo įsakymus, bet visa 
sakomybė tenka jam, jei 
gis baigsis pralaimėjimu.

Bet Hitlerio žygiai nesibaigė 
pralaimėjimu ir kariškių pres- 
tyžas griuvo, niaukcssi ir šian
dien jų balsas, kaip šuns, nei
na į dangų, šiandien į kariškių 
persergėjimus niekas nežiūri ir 
reikia pasakyti, jog anie nei ne
mėgina šiuos persergėjimus 
Hitleriui siųsti, kad nesukom
promituoti galutinai savo var
dą. Kaip ištikimi kariškiai, ku
rių pareiga tarnauti tėvynei, 
šiandien tik žiuri ir daro visa, 
kad kaip galint geriau pasi
ruošti busimiems beprotiškiems 
Hitlerio žygiams, kurių ji© lau
kia ir kurių, jie žino, negalės 
nukreipti. Ir šių kariškių balso 
aptilimas ir aklas jų pasidavi 
mas, vien patriotizmo sumeti
mais, galutinai atleido vadeles, 
kurios dar laike Hitlerį.

Išeitų, jog Hitleris visgi 
ri karo?

Nors nedrąsu to tvirtinti, 
reikia pasakyti, jog nesuklysiu

jie 
at- 
žy-

no-

bei

Kai kurie mokslininkai tvir
tina, kad Baltijos valstybėse 
metinė oro temperatūra butų 
10° žemesnė, jei Atlanto van
denynu netekėtų šiltoji Golf- 
štromo srovė. Ši srovė, lyg mil
žiniškas šilto vandens centri
nis šildymas, juntama visame 
vakariniame Europos žemyno 
pakraštyje. Sušildytas oras ky
la nuo vandens, plaukia į že
myno pusę ir švelnina didelių 
Europos pakraščių plotų kli
matą. Golfštromas žiemos me
tu skleidžia šilimą, o vasaros 
metu gausina lietaus debesis. 
Būva, kartais taip, kad ši sro
vė nuo savo nuolatinės tekėji
mo krypties nusisuka. Tada 
mes pajuntame didelį tempera
tūros kritimą — šaltį. Pvz., 
1929 m., kai nepaprastai šalta 
žiema visoj vakarų Europoj 
pridarė daug nuostolių, — 
Golfštromo srovė buvo nusisu
kusi Atlanto vandenynu nuo 
Anglijos pakraščių į šiaurę —• 
į Grenlandiją. Mes tada skun
dėmės dideliu šalčiu, o Gren
landijos eskimams šilima su- 
tirpde visas sniego ir ledo tro
beles.

Iš kur ir kas yra ta stebuk
lingoji Golfštromo srovė? Ji 
susidaro pietuose, Atlanto van
denyne, Meksikos įlankoje. Į 
tą įlanką per siaurą Yukatano 
sąsmaugą suvaromas vienos 
krypties ekvatorinių vėjų (pa
satų) atplukdomas šiltas van
duo, turi tik vieną išbėgimą 
pro Floridos pusiasalį į Atlanto 
vandenyno šiaurę. Čia ši srove 
pasiekia 170—250 cm per se
kundę greitį. (Musų upėse 100- 
120 cm greitis smarkiai ardo 
krantus). T. b. per 24 valan
das vanduo nukeliauja 114— 
210 km. Nuo Floridos pakraš
čių vanduo plaukia dar kurį ke
lią Amerikos J. Vaisi, pakraš
čiais, paskui pasisuka į Euro
pą, apiplaukia Anglijos pa
kraščius, maža dalis nusuka į 
Viduržemio j^arą, o pati srovė 
pro Norvegijos pakraščius nu
plaukia į Leduotą vandenyną. 
Srovės ilgis apie 12,000 km.

Kodėl Golštromas, nuplau
kęs tokį ilgą kelią, apie Nor
vegijos pakrašius dar nėra vi
sai atvėsęs? Tai yra dėl jo di
dumo. Vandens masės, kurios 
iš Meksikos įlankos išplaukia, 
buvo išmatuotos Floridos siau
rumoj. Ten tarp Floridos pu
siasalio ir Kubos salos yra 180 
km. Vandenyno gilumas — 
7—600 m. Su tiksliais instru
mentais buvo rastas įvairiose 
gilumose 150—250 cm. per se
kundę vandens greitis. Tolesni 
skaičiavimai parodė, kad per šią 
siaurumą į Atlanto vandenyną 
kiekvieną sekundę įplaukia 24 
mil. m3 vandens, šį dydį męs 
geriau suvoksime, jei žinosim, 
kad viso žemės rutulio upės 
per sekundę pergabeną į juras 
ir vandenynus vos 1,2 mil. m3 
vandens. Taigi vandens Golf- 
stromas gabena apie 20 kartų 
daugiau vandens už visas že
mėj esančias upes.

Vienas meteorologas yra nu
statęs Golfštromo įtaką Euro
pos pakraščių oro temperatu-

pasakęs, kad Hitleris, iš prigim
ties isterikas ir dvasios atžvil
giu garbėtroška ir kerštingas, 
nori karo daugeliu atžvilgių.

Jis nori padidinti savo nuo
pelnus, nori iškilti aukštyn kaip 
karvedys, naujos galingos, pa
saulinės imperijos kūrėjas ir 
keršiją V. Europai UŽ Versalio 
taiką. Gal kai #as gali abejoti 
jo patriotiškumų, tai aš juo 
neabejoju, jis nącionąlistas vi
su 100% ir dargi fanatikas, 
fanatikas, kuris įstengė savyje 
įkūnyti, kaip senovės prana
šai, visą valstybę savo asmeny
je, jis savo asmenišką kerštą 
pavertė valstybiniu kerštu ąr- 
ba valstybės norą atkeršyti už 
Versalį, savo gyvenimo tiksiu.

1937 m. iškasė 7.7 milionųs to-lnįu. 8^ ’B^ną Dąvį$o pląnu ar aį- (Bus daugiau)

rai ir palyginęs tas temperatū
ras su to paties geografinio 
platumo kitų (žemes rutulio 
vietų oro temperatūromis. Pa
sirodė, kad daugelio šiaurines 
Norvegijos pakraščių salų vi
dutinė temperatūra dėl netoli 
plaukiančios srovės yra net 
270 aukštesnę už lygaus geo
grafinio platumo kilų vietų 
temperatūrą. Tam pačiam at
stume į šiaurę esanti Grenlan
dijos sala yra beveik ištisus 
metus sniego ir ledo uždengta, 
o Norvegijos Lofotų salose 
avis galima ištisus melus lauke 
ganyti. Apskritai, šios šiltosios 
vandens srovės įtaka pasireiš
kia per visą Europą ligi Rumu
nijos ir Juodosios juros pa-
kraščių.
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ROKIŠKIO MIESTO 
VAIZDAI

Šiandieninis .Rokiškis—pats 
svarbiausias ekonominis ir 
kultūrinis centras šiaurės rytų

Miestas nėra didelis. Tiek 
ploto, tiek gyventojų skaičiaus

Utenai, didesnis už Zarasus ir 
mažesnis už Biržus. Paskuti
niais statistikos daviniais, o 
jų tikslumas neperdidžiausias, 
kaip ir visų dabar statistikų, 
Rokišky gyvena per 6 tukst. 
žmonių, miestas jižima 
527 ha ploto, kur gatvių 
dras ilgis sudaro vis tik 
23 km. Bent 250 ha iš

Lietuvė Laimėjo Senoviškų Kostiumų Konkursų

Yyą Draugiškas ir Pilnas

47YH SVkEET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

Drovers bąnkininkavimo pataęn^vįrpąs yra pilnas. Jus pa
tiksite, kad ėja, po vienu stogu, atlikti bąn,kįn,įpkąvimo. ir ap
saugos depozitų reikalus yra malonumas. Našus štabas jums 
užtikriną greitą, ąąrąeninį ątsinešimą visais laikais.

1.
2.
3.

Drovers Patarnavimas

čekių sąskaitos 4, Kredito patarnavimas
Taupos sąskaitos 5. Vąldžios Bondsąi
Užsienių Skyrius 6. Depozitų apsaugos voltai

7. Komercines ir kitokios paskolos

Drovers National Bank
Drovers Trust K Savings Bank

MfcMBERS, ĘEDER4L DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Perkant už pinigus po 4 tonus 
ar daugiau.

Vįsoą musų stoker anglys ne
turi dulkių.

ANGLYS IR KOKSAI
Pasinaudokite vasaros žemų kaipų nąiųįą, Ųrįsipj'dę ąngliąęs 
ATLAS ANGLIMIS, užsitikrinsite sau šilumos smagumą visai atei- 
nąąčiąi žįepiai.

Į šįąs kąįpas įeiną ir- 3% Illinois Sales Tax
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bet dąr 
tasąi 

susijungs su miestu, 
miestas pastebimą!

apie 
ben- 
apie 
viso 

miies|o ploto bylina i^kirs-li
didžiuliams grafo Pšesdeckįo 
parkams, kurie supa iš viąų 
pusių nųostabiąį gražius dva
ro runius.

Rokiškio augimui, be abejo, 
dabar didelės reikšmės turi 
geležinkelis, no?s tasai gele
žinkelis bent 4 km atokiąų 
puo mies|o. Aplink geležinke
lio stutį jau auga naujas ge- 
lež. stoties miestelis.,
daug laiko praeis, kol 
miestelis 
pors ir 
plečiasi geležinkelio stotęs 
įrypUmi. Prieš did. kąrą ši
tuo geležnkcliu buvo labai di
delis transportinis judėjimas 
iš Rusijos gilumos į Liepojos 
postą. Dabar Liepojos uosio 
reikšmė sumąžėjusi, sumažė
jęs ir gyvumas šitame geležip- 
įclio ruože. Vis dėlto geležm- 
įtelis rokiškėnams labai svar
bus, nes tai pats tikriausias jų

kaip nėr, keliai dažnai pabiu- 
ra ir autobusais susisiekimas 
su Kaunu per Svėdasus, Užpa
lius, Uteną ar su Biržais per 
Pandėlį, Papilį vieškeliais la
bai nepatogus.

GRĄND RAPIDS, MICH. — Pilietybes mokyklos čią neseniai surengė, viešą naujų 
piliečių prisaikipiino iškilmes ir, kartu, senoviškų tautinių kostiumų parodą. Parodoje 
dalyvavo 37 tautų žmonės, ir iš jų su įdomiausiu kostiumu pasirodė vietinė apie 60 metų 
lietuvė, Petronėlė Aleksandravičiutė-Juškevičienė. Ji pasirėdė parodai taip, kaip rodyda
vosi jos motina ir kiti lietuviai 50 metų atgal, Juodaičių apylinkėj. Girkalnio valsčiuje, Ra
seinių apskrityje. (*P-a Juškevičienė sėdi viduryje). Jos kostiumas susidėjo iš kepuraitės, 
žiursto, senoviškos bliuzės, namų darbo (senoviško ir autęntiško) žiursto, ir odinių nagi
nių su išverstu kailiu. Už tą įdomų, paprasto kaimiečio rūbą ji gavo premiją. Beveik visų 
kilų tautų žmonės buvo pasipuošę “išeiginiais” tautiniais kostiumais.

Petronėlė A. Juškevičienė yra suvirs 60 metų amžiaus, išaugino gražias tris dukteris, 
ir dabar gyvena adresu 446 Grosby Street, Grand Rapidse.

Iš ISTORIJOS.
Rokiškio miesto atsiradimo 

istorija yra per daug nuobodi 
kad ja domėtųsi skaitytojas, 
ji labai tampriai surišta su 
dvaro istorija, kadangi dva-

miesto tvarkymo, gražinimo ir 
ąųgimo.

Dabartinių Rokiškio dvaro 
savininkų giminei pradžią da
vęs austrų grafas Tizenhau- 
zenas, kuris atsikėlęs į šitą 
kraštą kalavijuočių ordino lai
kais. Per ilgą laiką Tizenhau-

NELAUKITE-^
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

‘‘PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD QF UNDERWRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

Rankers Indemnitv Ins Co 222 W» ADAMS ST.
Columbia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5208
S Pintinei Fire Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5209* CHICAGO.

zenų giipinė sulenkėjo ir išlį-| Dauguma namų mediniai, 
ko katalikais. Pęreįto šimtrųe-į mūrinis kvartalas tęrą piięsto 
čio vidury paskutinysis Tizen- centras. Miesto centre teĮpą 
hauzenas sumanė Rokišky pa- beveik visos prekybos įmonęs. 
stalyti sau paminklą—didelę Pramonės Rokiškyj beveik jo- 
bažnyčią. Bažnyčiai projektus 
dirbo prancūzų architektai, 
kol jis iš daugybės projektų 
pasirinkęs jąm labiausia pa
tikusį.

Grafas Tizenhąuzęnas buvęs 
labai turtingas, ir jis su lė
šom bažnyčios statybai nesi- 
skaitęs. Statybinę medžiagą 
bažnyčiai tekę vežti iš užsie
nių, statybos darbais rūpinosi 
prancūzai ąrcliitetktąi ir sta
tybos specialistai. Bažnyčiai 
vieta buvo parinkta prieš dva
ro ruinus ir taip pataikyta, 
jog iš Tizenhauzeno saliono 
lango butų matyti did. altorius, 
kada atidaromos durys.

Rusų valdžia turėjo savo 
planus, ir ji nekliudė bažny
čios statybai. Tizęnhauzepas 
vidaus įrengimui skyrė mili
jonus aukso rublių, todėl 
kiekvienas mažiausias daikte
lis smulkiai iščiupinėtas. Al
torių baldakimai, sakykla ir 
kt. meniškai išpiaustyja iš 
kietniedžio ir dar šįandien ste
bina lankytojus atlikto darbo 
meniškumu. Didžiuliai langai 
margi įvairiausiomis spalvo
mis ir sulipinėtį iš smulkių 
stiklo gąbalėjių, altorius auk
suotas, įvairus nejudomi indai, 
kaip krikštykla ir kt. iš rau
dono mąrmura. Gvildys išklo
tos marmuru, o indas švęstam 
vandeniui iš didžiulio juros 
sraigės kiauto.

Kai bažnyčia buvo baigta, 
rusų valdžia pąnoro bažnyčią 
atimti ir ją paversti cerkvę. 
Bet Tizenhauzeno palikuonys 
surado progą ir pašventino

kios, jei neskaityti ne kažin 
kaip veikiančios spirito varyk
los, lentpjūvės, malūno ir kt. 
Miesto centre telpa visos kar- 
čiamos ir autobusų stotis, q 
dauguma įstaigų ir mokyklų 
išsisklaidę.1 kiek toliau iš cen
tro. • i ši •;

Miestui trūksta gražių miš-: 
kingų apylinkių, tipkąmų mau
dytis vietų, I todėl rokiškėnai 
tiek šiokiadienių popiečiais, 
tiek šventadieniais telkiasi 
miesto centrinėse gatvėse, mie
sto parke, kuris yra gaųa di- 
delis iv nesutvarkytas.

r *?
Vis tik miestas bando mor 

dernėti, vydamasis Kauną, nors, 
tam trūksta būtiniausių sąly
gų. Karčiamos čia atrodo pa-, 
našios į Kauno ikarčiamas, 
skelbimų lentos' ir kai kur šie-, 
uos nuolat apkarstytos plaka
tais. Tą dieną, kada užklydau 
į Rokiškį, kaip tik buvo futbolu

kįo fptbolįstų, įr visąs įmes
tas užgriuvo į stądijoną.

Miestiečiai Jabaį pąsįgepda 
rimtų kultūrinių pramogų, pąr 
skaitų, tačiau tenka apsieiti bę 
jų, nors inteligentija Rokiškyj, 
palyginti su gyventojų skaičių? 
mi, gausi.

Miestas kasmet tvarkomas, 
gražinamas. Tačiąu mic$tę yrą 
tiek daug, kąs |vąŲky|it kąd 
miesty sd>.č iš sąvų mepko biu
džeto dar negreit pajėgs pašą- 
lįnti būtinai šalintinus truku? 
mus. ..-n “L. 2.” '■ >

Kai žmogus pasigeria

/

POCAHONTAS Third Vein
Mine Run $7.60
DomesUc

WĘST VIRGINIA Minė’ Run
Extra coarse $7.20

COKĘ Genuine Chięągo
Įępppers or $7.75
ŠoĮvay Pea **

COKE Alabama
Rąngę pj

ROYAL BLACK BĄlįD
> Pečiaus anglys $7.95 

FRANKLIN COUNTY
Ege ■ 56.75

ILLINOIS <4 50
SCREENINGS

FRĄNKLIN COUNTY
Stoker Į^Iut $6.00 

WEST KENTUCKY-
1 col. Screenings $6.15 

fiOYAL STOKER NUT
(Our Leader) $5.70

EAST KENTUCKY-STOKER
‘ I col/ . $7-15

EAST KENTUCKY $7 35 
STOKER NUT 
l%x%

Kailius gali pasikeisti be įspėjimo

ATLAS FUEL COMPANY
Įsteigta 1915

4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61

COPR. 13M, NESD^JECRAFT SSRVIC6. INC

PATTERN 1879 T
1R7B — Vasara jau baigiasi ir bazarai greitąi prąsicĮės. 

Pąsisiudinkite šitas lėles. Bąząrų lankytojai jas gręitai išpirks.

jie 
pa- 
jie 
toj

Rusai nenusileido. Bažnyčia 
jiems išsprūdo iš rankų, 
sumanė prieš bažnyčią 
statyti cerkvę. Bet ir čia 
buvo apeiti. Vieną naktį
vįetojx kur bpvo numatyta 
cęrkvė, buvę iškastas šulinys. 
Q šulinip vieloj cerkvės ųesta- 
topią.

MIESTO VAIDAI

. Rusiškis,, vįenąs įš nedauge
lio (miestų rytų Aukštah. kur 
niatyti pakankamai pĮapingu? 
ino įmesto tvarkyipę. Dąugu? 
mą gątvių tieąios ir pįačįos, 
turgavietė, e^ąpti miesto cęn. 

į |re, pląti įr ilga, šįtą tųrgavįę- 
J te jau greit bus įšįceltą iš mįęs? 
| to, ir Rokiškis gąįęs didžiuotis 
| puikiu skveru iy puikią aįėja, 
. kurie pįlniapsiaį sutilps šitoje 
l aikštėje.

ŠIAULIAI. — Sąsnaviečiąį 
pasakoja tokį atsitikimą. Lię? 
pos 2 d. iš Marijampolės girtas 
parvažiavo IP. kaimo ūkinin
kas K., kuris prikrėtę viso
kiausių pukštų. Bevažiuojant 
namo, įsuko į. griovį, apvirto, 
vežimą šiąip tąip atstatė, ta
čiau visas prekes išbarsto. Ną- 

; mie vęžįmo ratu užkliudė var
tus ir juos išvertė, žmopą iy 
vaikai įąų miegojo. Tat įpyki
no gaspadoriy’ ir jis, atsineštą 
botagą, prądejo juos čajžytį. 
Vaikąį pabėgo ant aukšto, 
žmoųa į kiejn^. Likęs p.ats vie
kas gąspądoriųs daužė indus, 
įąpžė lovas, keikdamas rusiš
kai iv lietuvįškait kol išvargęs 
sugriuvo lovoj ir užmigo.

. ' i.111.a1. 1 ... ir""*' 1 "'■'j ■»..

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINRS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

£uru> tarpaus daug mętų už 
išgalite 

______  gerą 
Kainą už jūsų senąjį, o liku-

PER

tokią Kainą, kokią 
mokėti. Męs duosime 
i.,J 
šią dalį
GAŲITE IŠSPĮOKETl 

DVEJUS METUS.
J\iusų parodos 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sek-niaclienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pųipą įr sutau
pykite pinigų!

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West <3rd Street 

PĮ*ie Loomis
■ * .....Rl.—■■■■■■ , .......................

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

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

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

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

$7.50

$6.95

$7.05
$8.20

$7.75

$6.75 
ir kitokias ąnglis pristatom 

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
JOHN OKSAS

4405 Sę. Fairfield Avenue

Lietuvis Phimberis
— Lalsnnotas ■—

GAS FITT1NGS ęnd SEWERAGE
also BEER CO1LS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Repu b Ii c 5688

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ”

O LIGONINES-^ 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $jJ.5O 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15-o°
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama_  *■
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00

Ekzaminaciją iškaitant vaistus
DOUGLAS PARK HO S P IT AL 
1900 So- Kedzie Avo., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r V-a s 
gęrantųotas.

420 <3rd St 
TeL ENG. 5Š83-5840

Na. 1879

GAJRSINKIT8S “NAUJIENOSE”Adresas garsinasisutilps Ritoje
NĮiestąs ir valstiją.

I NAUJIENOS NĘEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St., Chicago, lįl.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Np

I Vardas ir pavardę.....
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Diena Iš Dienos
Šįvakar Onytės Jakub- 
kaitės Vestuvės

Šiandien, Rugp. 19, 6-tą va
landą vakare, suskambės “ves
tuvių varpai“ jaunai, populia- 
rei lietuvaitei, Onytei Jakub- 
kaitei. Jinai ištekės už Alberto 
Kueltzo. Vestuvės įvyks Grace 
maldykloj, prie 5950 S. Albany 
Avenue. Onytė per visą savo 
gyvenimą gyveno Brighton 
Parke, po antrašu 2850 W. 40th 
Street, bet kaipo ponia Kueltzo 
apsigyvens Marųuette Parke.

Pradedant Liepos 16-tos, bu
vo Onytei surengta keturi 
“showers“ — laiminga mergai
tė turinti tiek daug draugų! 
Pirmas “shower“ buvo sureng
tas pas Jokubkų šeimynos drau
gus, Millerius, gyvenančius 
Evanstone. Paskui buvo sur- 
prfzas padarytas nuo Onytės 
bendradarbių iš Chieago Mail 
Order kompanijos. Trečia parū 
buvo surengta jos busimo švo- 
gerio, Henry Kueltzo, namuo
se, o paskutinė — Onytės kū
dikystes draugių ir kaimynių, 
šis buvo kojinių “shower“.

Vestuvės bus iškilmingos — 
bus net šešios poros pamergių, 
ir viena mergaitė — “flower 
giri“. Palydės Onytę jos drau
gės — Josephine Miller, kaipo 
“maid-of-honor“, Nelly Semon, 
Ruth Yodelis, Helen Chapas, 
Eleanor Kalnes, visos lietuvai
tės, ir Loretta Beucher. Florine 
Kueltzo bus “flower giri”. O 
iš Alberto pusės bus Richard 
Church, kaipo “best man“,

lis, abu iš Rockford, Illinois J 
kitas brolis, Dr. Stanley Ja- 
kubs. Kiti pabroliai bus John 
Miller, Steve Kalnes, ir Alberto 
brolis, Alvin Kueltzo. Vestuvių 
puotas įvyks Vengeliausko Sa
lėj, 4500 S. Talman Avenue. 
Po trumpo “honeymoon“ jauna
vedžiai grįš į savo naują namą 
antrašu 72’45 S. Califomia Avė. 
Linkim jaunavedžiams daug 
laimės ir linksmybės vedybi
niam gyvenime. Draugė.

Svečiai Iš Dayton, O.
BRIDGEPORT. — Šią savai- 

tę teko susitikti svečių iš ma
no “gimtinės“ Dayton, Ohio. 
Tai buvo pp. Justinas Sakalas 
ir sūnūs George Jr., kartu su 
jais ir real estate biznierius 
p. Frank Brzoska. P-s Saka
las atvyko pamatyti Chicagą, 
o p. Brzoska yra gimęs Chi- 
cagoje ir atvyko atlankyti' sa
vo gimines.

Jiedu daug įdomių dalykų 
man pasakė apie Daytoną, ku
riame man teko lankyti pra
dinę mokyklą. —VBA.

Ažu-

Tėvas Gavo Didelę Žuvį 
Nuo Sunaus Iš 
Seattle, Wash.
BRIDGEPORT.—Juozo

ko žmona ir sūnus Jr. 8 metų, 
prieš kiek laiko išvyko į Seattle, 
Wash. atostogams ir dabar sū
nūs atsiuntė savo tėvui didelį 
Salmoną per paštą... Mat, tė
vas labai mėgsta žuvauti ir 
medžioti, tai ir sunūs nenori 
pasiduoti. Sugavo 10 svarų Sal- 
mon ir paštu atsiuntė tėvui pa
ragauti.

šį rudenį tėvas planuoja vyk-
ir ti į Kanados miškus kur tiki- 

Antanas Jakubka, Onytės bro- si nušauti mešką. Sako, jis no-

retų susižinoti su Kanados lie
tuviais medėjais, kurie yra ap- 
sipažinę su Kanados miškais.

P-s Ažukas užlaiko taverną 
antrašu 3301 S. Lituanica A’ve.

—VBA. ,

P-s Peter Brooks Iš 
Shenandoah, Pa. 
Svečiuose Pas 
Juozą Ažuką

Šią savaitę lankėsi svečiuo
se pas Juozą Ažuką jo tolimas 
giminaitis p. Peter Brooks iš 
Shenandoah, Pa. Atvyko atlan
kyti savo giminaitę Mrs. Oną 
Ažukienę iš Marųuette Park.

Sako, kad Chicaga yra “di
desnė“ už Shenandoah.

—VBA.

Vestuvės 
Roselande

kaip ir 
ir sesutė 
ir gerbiu-

pradžia 2

Šį sekmadienį, Rugp. 20 d., 
įvyks šaunios vestuvės Antano 
Vyštaro su Irene Martenz. Abu
du yra gimę Chieagoj.

Antanas Vyštaras, 
jo tėveliai, broliai 
Valerija, yra žinomi 
mi lietuvių tarpe.

Vestuvių iškilmių
vai. p.p. Šliubą paims Visų 
Šventų parap. bažnyčioje. Iš čia 
trauks pas gerai žinomą foto
grafą Conradą. Vestuvių puota 
įvyks Kavalskio gražiai išpuoš
toj svetainėj, 117th St. ir In
diana Avė.

Jaunavedžiai su skaitlingu 
buriu svečių linksminsis iki 
pirmadienio. Roselandiečiai lin
ki A. Vyštarui ir jo žmonai 
geriausio pasisekimo šeimyni
niame gyvenime.

Nikodemas.

Jaunas Lietuvis 
Kyla Fotografijos 
Mėno Srity

Yra Tik 21 Metų Amžiaus
Pereito trečiadienio Chieago 

American ir Chieago Times 
dienraščiai plačiai pažymėjo 
ateinančio sekmadiehio Lietu
vių Jaunimo Festivalą ir jame 
įvykstančius Tipiškos Lietu
vaitės rinkimus, šalia aprašy
mų tilpo ir įvairių kandidačių 
paveikslai. Pažymėtina, kad 
tuos paveikslus fotografavo 
jaunas lietuvis, Eduardas Man- 
kus, 2230 West Cermak Road. 
Mankus, tik 21 metų amžiaus, 
pereitą pavasari baigė Com- 
mercial Art School of Chieago, 
kame jis specializavosi fotogra
fijos mene. Jo fotografijos 
dažnai talpinamos įvairiuose 
Amerikos žurnaluose ir laik
raščiuose.

Tipiškos lietuvaitės rinkimai 
įvyks sekmadiehį, Rugpiučio 
20 d., Sunset Parke (135th St. 
ir Archer Avė.). J.I.S.

ir t Chieago Times

Svečiai Iš Detroit, Mich 
Pas Joną Gaubą
BRIDGEPORT. — Pereitą, sa 

vaitę pas savo pusbrolį Joną 
Gaubą, kuris užlaiko gėrimų 
sandėlį prie 3529 So. Halsted 
St., lankėsi svečiai iš Detroit, 
Mich. į

Buvo atvykęs Adolph Gau- 
bas, kuris per eilę metų gy
vena Detroite. Lankėsi su sa
vo žmona ir duktere Shirley.

—VBA.

SUTAUPYK SIMTUS DOLERIŲ
\

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

Kai kurie visai nauji, atimti nuo subankruta-

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

1938, Sedan, CHRYSLER—1938 Sedan, kaip 
mylių, garan- naujas, dabar

tiktai ............................. f O
DODGE—1938 DeLuxe Sedan, 
yra radio ir šildytuvas $465

PONTIAC-—1939, DeLuxe Sedan, 
naujas, sutaupysi 50%, taipgi 
1937 Sedan ir 1936 ....
Sedan, tik po .............. *£.33

FORD—1938 Sedan, naujas, ne
vartotas, paimtas nuo Ford dea- 
lerio, sutaupysi pusę. Taipgi 3 

Sn.193’’......................... $225
OLDSMOBILE—1938 Sedan, 5
pasirinkimui, visi kaip nauji, tik 
$495. Taipgi 1937 ir 
1936 Sedanai tik po ....

CHEVROLET, 1938 Sedan, su
taupysi daugiau kaip pusę, 1936 
Sedan tik $225

i LA SALLE, 1937 Sedan. Tai yra 
'puikiausias sedanas,
kaip naujas .....................   “UvPLYMOUTH—1938, Sedan, ma

žai važinėtas, jus sakysit, kad tai paCKARD, 1938 Sedan, beveik 
naujas karas, tik $445. Taipgi kaip naujas, sutaupysi daugiau 
1937 ir 1936 Sedanai kaip pusę. Taipgi 1937 COAD
tik .....................................Sedan tik ......................................... *0^0
Ir daug kitų karų. Vieta nedaleidžia visus paminėti. Kiekvienas 
karas yra pilnai apžiūrėtas musų ekspertų mechanikų ir kiekvie
nas karas garantuotas. Pirkęs nuo musų karą, turėsi daug metų 
ekonomijos.

JEI PKRKS1TE NUO MUSŲ KARA ŠIA SAVAITĘ, TAI MES 
DUOOSIME DYKAI GASOLINČ. DĖL VAŽINĖJIMO

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

Gook CountyFinanceCo.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

HARVEY BARBER 
SHOP

Musų greitas ir sanitariškas pa
tarnavimas jus patenkins.
Užeikite ir persitikrinkite

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

HARVEY, 1LL. _

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus
Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau.

• Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Svetainė Dėl Rendos
Vos^vėm*?, šoi'inms, parems, Pvnco ir įvairiems va
karėliams. Pr’vnžiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė.. Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
VVALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

Norėdami Geriausios ANGLIES
VISUOMET KREIPKITĖS Į

1VESTERN COAL & SUPPLY C0.
4016 SOUTH WE”TERN AVENUE
TEL. PROSPECT 3400

J. MOŠCIPAN. Prezidentas. PATARIMAI DYKAIKLAUSYKIME
VAKARĄ ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ KAUKI 1 ■ f | | Į R
PROGRAMŲ 8Tjį„ W H I P
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■ ■ ■■■■■■■

KAS VAKARĄ-—1480 K.

Adv. C. P. Kai 
Grižo Chicagon

Ro-

KalAdvokatas Charles P.
sugrįžo iš atostogų, kurias su 
šeimyna praleido vakarinėj da- 
lyj Wisconsino. Jis pats ir jo 
šeimyna sugavo daug žuvų prie 
Green Bay.

Dabar jaučiasi labai gerai ir 
vėl pradės priiminėti savo kli- 
jentus ir duoti advokato 
rimus raštinėj, antrašu 
3o. Western Avė.

pata-
6322

Perkūnas Trenkė Į 
Lietuvių Namus

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chieago) >
Joseph Tolitus, 26, su 

sella Flint, 26
James Reeder, 28, su Alice 

Balniski, 26
John Riczkus, 124, su Tekia 

Taylor, 21

Reikalauja 
Pėrskirų

Anna Gole nub John Gole
Hazel Kowall huo Wm. Kc- 

wall
Jennie

Zymont
Alice 

Lowe 
‘ .Lillian 
Schrom 
z.

Zymont nuo Anthony

Lowe nuo Edward

Schrom nuo Joseph

KYKITE JARUSZIIVasarnamį
BEVERLY SHORE, SAND DUNES. IND.

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

TONY LUKOŠIUS
Brighton Park Drabužių Valytojas

m

namą Curtis

didelė
žaibas

audra 
patai-

Sugriovė Kaminą
BRIDGEPORT. — Chicagie- 

tė p-nia Agata Phillips nuvyko 
į Baltimore, Md. pas savo se- 
serę Palianskienę parsivežti sū
nų Albertą, kuris ten buvo nu
vykęs atostogoms. Pp. Palian- 
skai turi didelį 
Bay priemiestyje.

Netikėtai užėjo 
su perkūnija, ir
kė į Palianskų namo kaminą. 
Dalis kamino subyrėjo į gat
vę, o likusias plytas ugniage
siai vėliaus nutraukė su vir
ve.

Buvo nemažai baimės visiems 
namo gyventojams ir kartu 
viešniai iš Chicagos. P-a Phil
lips taip aprašė tą visą įvykį 
savo laiške, kurį atsiuntė šią 
savaitę. —VBA.

NAKTINIS PIKNIKAS!
į /

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

(Buvusio Dambrausko Darže) 83rd ir Willow Springs Road
Pradžia 4 valandą po pietų. Grieš Gera Muzika, širdingai Kviečiam Atsilankyti Visus Povilo Švel- 
nio Draugus ir Pažįstamus. Programą Pildys Chhagos Lietuvių Vyrų Choras po Vadovyste Kazio
Steponavičiaus. Kviečia KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DRAUGIJA

POVILUI SVELNIUI

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

Išvalome ir pataisome visokius drabužius, austinius, langų kor
tines ir karpetus.

Taisome ir Valome Fnr Kautus ir perdirbame pagal 
vėliausios mados.

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

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

A. A. 4193. — Graži suknelė tin
kanti ir jaunai mergaitei ir auges
niam moterei. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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

MADOS

PETER PEN

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted SU, Chieago, IIL 

čia įdedu 15 centų ir praiau
atsiųsti man pavyzdį No.
Mieros ........... .......... per



šeštacl., rugpiucio 10, 1939

abio
Sudriko Radio 
Programas
Septintadienio vakare, 9-tą 

valandą Chicagos laiku, bus 
gražus Budrike radio progra
mas iš stoties WCFL.,—970 k. 
I*rograme dalyvaus simfonijos 
orkestrą iš dvylikos muzikantų 
ir musų mėgiamieji daininin
kai
Chapas ir kiti.

Bus gera muzika, parink tinęs 
lietuvių liaudies dainos ir kla
siški guriniai — solo ir duetai. 
Taigi, nepamirškite pasiklausy
ti. — Pranešėjas.

p-nia Ona Juozaitiene,

' Žavinčios dainos, smagi muzi
ka, patarimai, naujienybės,etc.

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ry
toj nedėlioj, 11-tą vai. prieš 
piet ir pasiklausyti tikrai 
gražaus ir įdomaus lietuviško 
radio programo, kokiais jau 
daug melų visuomenė aprūpi
nama Iprogress Furniture Co. 
pastangomis. Ryt dienos pro
gramas bus naujas, gražus ir 
svarbus kiekvienam pasiklau
sytu O prie to įdomus praneši
mai iš Progrcss Krautuvės bus 
svarbu girdėti. Nepamirškite 
atsisukti savo radio minėtu 

' laiku. ....—Rep. J.

URŠULĖ ŠMITIENĖ

amžiaus. Gimus 
Kilo iš Tauragės 

Šilalės parap., ši- 
Amerikoje išgyve-

Mirė rugpiučio 17 d., 1939 
m., 11:30 vai. vakaro, sulau
kus pusės 
Lietuvoje, 
apskričio, 
lių kaimo,
no 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Zidorą, tris sūnūs: Pran
ciškų, Kązįmjerą ir Jurgį ir 
dukterį Agniešką;-*tris mar
čias ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks pir
madienį, rugpiučio 21 d., 1939 
m. Iš koplyčios 1:30 vai. po
piet bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę Vyras, Su- 
nai, Duktė, Marčios ir Gimi
nės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai, Tel. CANAL 2515.

M
11 f! A GėIės Mylintiems] 

KK II Vestuvėms, Ban-£ 
kietams, Laldo-g 
tuvėms, Papuoši-2 

GĖLININKAS mams. E
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5809

i A hp i u i A. Siunčiam GėlėsL0VE1KIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 73«8

NAUJIENOS, Chicago, UI

Rytoj Rinks Gražuolę Piknike

BUSINESS CRANCES 
Biznio Progos

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

■----------------------- -------------- - 1 ?
HELP VVĄNTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
GERAI PATYRUSI MERGINA 

namų ruqšos darbui, 3 suaugę, eiti 
būti. $8.00. Rogers Park 2270.
I' f n < h iii i i i......H «

Štai kelios gražios lietuvaitės dalyvauja “Miss Tipiška Lietuvaitė”
konkurse, kuris įvyks rytoj po pietų jaunuolių laikraščio “Jaunimo” piknike. Kon
kursas užinteresavo musų lietuvaites, nes kandidačių yra apie šimtas; Kuri iš jų lai
mės—vien atsilankiusi publika galės pasakyti, nes publika turės sprendžiamąjį balsą 

“Jaunimo” piknikas, kuriame konkursas įvyks, yra pcngiaųias Sunset dafže, prie 
135th ir Archer avenue. Programe dalyvaus “Birutės’’ ir “Pirmyn” chorai, šoks Be- 
liajaus grupė, įvyks keli baseball lošimai, etc. Bet svahriausia dalis programo, žino
ma, bus gražuolės rinkimas. Linkini “Jaunimo” jaunuoliams pasekpiingo parengimo.

> -- —Drg.

HELP VVANTEb-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Dąrbinipkiu Reikia
PAIEŠKO VYRO IR MOTERS, 

kurie galėtų vęjhti alaus išvežioji- 
mo biznį. Gyvenimas prie vietos. 
950 Wesp36th St, 
.......................

HELPVVANTED—MALK 
Darbininkų Reikia

2*2

PIKNIKAI PIKNIKAI PIKNIKAI
Povilo Švelnio Parėmimui -

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos naktinis piknikas, rengia
mas Povilo Švelnio naudai,

darže Wiįlow Springs, III., bu
vusioj 'Dambrausko farmoj. 
Prasidės 6 vai. popiet. Rengi
mo komisija užprašo visus P. 
Švelnio draugus, pažįstamus

būdamas, 
j odėj i- 

vienam 
ranką,

atsilan- 
ne tik

parengimą ir parodyti Povilui 
savo draugiškumą.

Povilas, svekas 
rėmė ne tik pažangų
mą, bet neatsisakė nei 
ištiesti savo pagelbos 
ištikusį nelaimei.

Taigi, tamsios visi, 
kydaini į šį pikniką,
prisidėsite prie šio labdaringo 
darbo, bet sykiu turėsite ir 
gerus laikus. Rengimo komisi
ja tikrina, kad piknikas bus 
šaunus. Prie geros A. Jakučio 
muzikos bus galima išmiklinti 
savo kojas. Na, bus ir progra
mas, ^uris susidės iš dainų, 
kurias išpildys gerai visiems 
žinomi dainininkai — Chica
gos Vyrų Choras, po vadovys
te K. Steponavičiaus.

Tai yra seni dainų mylėto
jai. Kur jie nepasirodo su savo 
dainomis, visur jie užkariauja 
klausytojų širdis, o šiame pik
nike jie dar šauniau pasiro
dys. Dainomis jie išreikš Po
vilui užuojautą ir dainomis 
prirodys Povilui koks šis pa
saulis nėra žiaurus. Po atviru 
dangumi jų dainos aidės per 
žalias girias ir aš manau, kad 
kiekvienam mums bus malonu 
jas išgirsti.

Kviečiam Jo Visus Draugus* 
Atsilankyti.

Rengimo komisija užprašo 
visus Chicagos Vyrų Choro 
narius ir Chicagos Dr-jos na
rius, nes prie abiejų įstaigų 
Povilas prigulėjo, rodos, nuo 
pat jų įsikūrimo ir dirbo 
joms kiek galėdamas ir kiek 
laikas leido. Užprašo ir visus 
naujieniečius, nes Povilas sy
kiu su tamstoms dirbo gražų 
apšvietos darbą, per daug' me
lų ir jis tamstoms yra arti
mas žmogus. Dar užprašo vi
sus biznierius su kuriais Po
vilas turėjo ryšius, tai yra ve
žė “Naujienas”. Visi Povilą 
gerbėt už jo atvirumą. Da
bar žinote, jo padėtis yra ap
gailėtina, tad atsilankydami į 
šį pikniką išliesit Povilui savo 
pagelbos ranką. Užprašome ir 
aplinkinių miestukų Povilo 
draugus iš St. Charles, Bata- 
via, Aurora.

Visi * atsilankiusieji busite 
gražiai ; priimi i ir pavaišinti. 
Liberty' Grove yra visiems ži
noma vieta, patogu privažiuo
ti, užteikti nai vietos maši
noms pastatyti, yra didelė sve
tainė šokti ir kiti parankumai. 
Išlroškusicms bus alučio ir 
stipresnių gėrimų. Alkaniems 
bus užkandos, kepto paršiuke), 
kumpio, karštų šuniukų ir ki-

veltui.
Užprašo visus rengimo k-tas

Žinios iš Field Day Pik 
niko Rengėjų Štabo

IŠNUOMUOJAME
GYVENIMUI

KAMBARIUS
Atvažiavę į New Yorką apsi

stokite pas lietuvius, čia rasite 
gražią vietą ir draugišką patar
navimą. Dideli kambariai su pri
vačia maudyne, virtuve ir šaldy
tuvu. Maži kambariai su vieša 
maudyne gražiai įrengti. Priei
namos kainos.
Vieta: 331 West End Avė. Tarpe 
75th ir 76th Sts. W. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Tel. SUSąuehanna 7—8533

Field Day įvyks rugpiucio 
27 dieną.

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

WHIT1NG STOKERIUS.

ECONOMY COAL CO.
2740 WEST UNION STREET

BLUE ISLAND, ILL. Phone BLUE ISįLAND 59.

Kalbės Dr. P. Grigaitis 
. ( • •• .M.7 ' . ■ 'i

Piknikas t bus Su įvairiu ir 
gražiu programų su džiaugs
mu turiu pąsąkyti, kad sutiko 
kalbėti gerbiamas Dr. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius. 
Taipgi yra atvažiavę Stasys 
Strazdas, “Naujos Gadynės” 
redaktorius, kuris irgi kalbės. 
Dainuos ir 4 chorai. Beje, pik- 
nikininkai galės išlaimėt! net 
iki $25. Dovanos bus prie įžan
gos tiktietų, .Juos galima gauti 
pas visus naujagadyniečius ir 
naujieniečius. Vijsus kviečia
me. —Senas Putina*.

REIKALINGAS DRAIVĘRYS dėl 
išvežipjimo minkštų gėrimų. Turi 
3uti patyręs. Geram žmogui gera 
alga. 5654 West 64th Place.

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

REIKALINGAS KRIAUČIUS 
prie moteriškų kailinių taisymo. 
Geistina patyrusio. G. BURBA, 
1857 West 47th St.

FURN1SHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS DĖL DVIEJŲ ypa
tų arba ženotai porai — yra gara
žas. 4221 So. Sacramento.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS
Muro namas—du dideli flatai, 

“vapor” apšildymas, geriausiame 
padėjime, senas savininkas apleid- 

. .... .žia nuėstą Parduos su $500 įmokė-
PARDAVIMUI TAVERNAS su 3 j imu. Randasi prie Emerald Avė. 

flatų naųiu—50 pėdų priešakiu — ir 45th St. HOUGH, prie Stoęk 
gerai išdirbtų biznių. 5000 South Yardų nuo 1899, 4172 So. Halsted 
Western Avenue. Sf. Tel. YARDS 0808.

FlECEiVĖRIS PARDUODA' BAR- ----------------------------------------------
BERNE su Beauty Šhop—1747 So. PARDUOSIU PIGIAI, arba mai- 
Halsted St. Visi įrengimai. Atsišau- nysiu kitą namą ar farmą, 2 aukš- 
kite taverųe: 1749 So. Halsted St. tų mędinį namą, cimentinis foun- 
  damentas, 3 pagyvenimai ir što- 

PARDAVIMUI ANGLIŲ J AR- ras. Netoli lietuviškos bažnyčios.
DĄS. Biznis išdirbtas per daug FELIX KAMPIKAS,
metų. Visi įtaisymai. Atsišaukite te- 832 West 33rd St.
lefonu. MRS'. A. AMBROSE. Pull-_______________________
man 6776 arba Hemloęk 2383. DĖL LIGQS PARSIDUODA 5

PARDAVIMUI VIEŠBUTIS su 201 kambarių mūrinis bungaloiy, yisi 
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.

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

Boulevard 8498.

RENDAI ŠVIESUS KAMBARYS 
su visais patogumais dėl vaikino. 
Antros lubos. 4515 So. Fairfield 
Avenue.

RENDAI 2 ARBA 1 kambariai, 
apšildomi dėl gerų vyrų, su visais 
patogumais. 3028 West 55th St.

PARSIDUODA SHOE SHOP su 
visomis mašinomis. Kas nori gali 
paimti ir namą. 2649 West 43rd St.

PARDAVIMUI SALDAINIŲ krau
tuvė, pigi renda. 3239 Lituanica 
Avenue.

vėliausios mados įtaisymai, 2 akrų 
garažas, kaina $8,700, parduosiu už 
$4,750. Nereikia daug pinigų įmo
kėti, kitus kaip rendą. Randasi prie 
South Rockwell St. netpli 63rd St. 
telefonuokite po 8:00 vai. vakaro 
Prospect 0176.

PARDAVIMUI Marąuette Parke 
mūrinis bungalow, arba mainysiu 
į 2 flatų po 4 kambarius. 6436 So. 
Californįa Avenue.

PARSIDUODA BARGENAS 79 
ir Marshfield avė. apylinkėje, 9 
flatų mūrinis apartmentas, garu 
apšildymas, dvigubas lotas, visi 
flatai šviesus, mėnesinė renda 
$400. Greitam pardavimui $16,500, 
atsiliepkitės Box 1027, 1789 South 
Halsted St.

Tautiškos
Parapijos
Piknikas

FOR RENT—JN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

Rytoj, rugpiučio. 20 d., įvyks 
Tautiškos Parapijos 
su Išlaimėjimais, J. 
darže, prie Tautiškų 
Kviečia visus

* *... . i •

Klebonas ir Komitetas.
(Skelb.)

piknikais 
Leppa’s 
kapinių.

RENDAI GYVENIMUI KAMBA
RIAI 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L ir gatvekarių susisiekimas. 
Su virtuvėlėmis pigiai kaip $4.00 
savaitei. Mokėk už dvi savaite ir 
gauk vieną dykai. Miegami kamba
riai pigus kaip $3.00 savaitėje, šva
rus, gerai užlaikomas namas. Agen
tas vietoje.

Demokratų 
Piknikas

RQSELAND _ ; Rugpiučio 
20 d., įvyksta didelis metinis 
9-lo wardo demokratų pikni
kas, Galunurt Grove, Blue Is- 
land, III. Patartina ir lietu
vi am-s dalyvauti kuoskaitlin- 
giausia. Linksmai laiką pra-

mojimui ir gerai pabaliavosi- 
tc. Alų piknikui parūpins mu
sų Roselando “byrmanas” p. 
Petronis. 

.. ■ ‘

Pasimatysime piknike.
— Demokratas.

^11 !■ III I . ........ . ....nmjiUįįiIII I I .„I,„

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

RENDON 2 IR 3 KAMBARIAI 
bungalow name. 6542 So. Talman 
Avenue.

. jREND.ĄI ()5V KAMBARIŲ- flatas, 
sviesus, būtų geistina maža šeimy
na, kuri atiduotų kambarį dėl sa
vininko. Galima matyti vakarais 
po 6 ir visą dieną šeštadienį.

6627 So. Fairfield Avė.

RENDAI 4 IR 3 KAMBARIAI. 
Karšto vandens apšildymas. Renda 
prieinama. 846 W, 54th Place. Bou- 
levard 1857. '

RENDAI KRAUTUVĖ su ar 
gyvenimui kambarių — $25.00 
gera bet kokiam bizniui.

YARDS 2414.

be

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai k įtaisai Pardavimui

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

NAUJA KATEDŽ STATYTA 
unijistų karpenterių, visa gatava 
pertvarstymui ir plumbingavimui, 
10 akrų puikios žemės, tuoj į pie
tus nuo miesto ribų, prie sekcijų 
linės, pagerinto vieškelio, arti vie
šosios mokyklos, ims $2500, $395 pi-

RE AL ĖST ATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui
DIDELIS BARGENAS!

2 aukštų plytinis namas South 
Sidėj arti Archer Avenue 
flatai, aukštas beismentas ir viš- 
kus, šildomi. Platus lotas. Pasiūlo Į nigais, $30 mėnesiniais su paluka- 
už tik $2500.00 įmokėjimą.

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

du

nomis, tuojau nuosavybė.
Box 1028, 1739 So. Halsted St.* • - »

---------------------------------------------PUIKUS 10 AKRŲ ŪKIS apie 15
PARDAVIMUI arba MAINYMUI minučių važiuoti nuo miesto ribų, 

bizniavas namas į privatišką 2 prieš pagerinto sekcijų linės kelip, 
flatų namą arba renduosiu taverną, arti mokykla ir busąs. Kaina už 

815 West 51st St. akrą $120, $300 pinigais, $15 mėne-
--------- ------------------------ ------------- Įsy. Box 1030, 1739 So. Halsted St.

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

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

Prospect 1844.

30 AKRŲ PRIE Lakeshore,, dide
lių šešėlių, 8 akrai vaismedžių, ge
ras namas, elektriką, kiti pastatai, 
80 minutės iki Chicagos, puikus na
mas vasarai. $5500. Box 1031, 1739 
So. Halsted St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

LIETUVIAI, KURIE
TURITE $10,000 

CASH

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.

investavę į šį namą, galėsite 
gyventi be darbo, šis pardavimas 
yra Bondholderių. 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 penkius kambarius, 3 što- 
rai—drugstoris, finansinė įstaiga ir 
barber sht>p. Rendos neša dabar 
$550 į mėnesį. Pavasarį bus dau
giau. Kaina tik dabar $28,500, jei 
kam reikės morgičiaus, galėsime 
padaryti aht 10 metų. Matykite—

pra-

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

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

.. ..... . .. i

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

94 AKRŲ FARMA pardavimui 
arba mainyti į namą ar biznį. Per 
laukus teka upė, 4 blokai nuo mie
stelio. 3831 Archer Avenue. Tel. 
Lafayette 5973.

“Field Day piknikas’’ po ši
tuo vardu jau per daugel 
metų buvo ir šįmet yra rengia
mas piknikas paramai sąvait- 
raščio ‘Naujoji Gadynė.”

Nuo 'pat pradžios minėti 
parengimai sutraukė skaitlių-, 
gą publiką, o ypač pastarųjų 
dviejų metų bėgyje buvo tiek 
skaitlingi, kad veik buvo ly
gus Chicagos. didžiųjų organi
zacijų parengimams. Tas liu
dija, kad “Naujoji-- Gadynė” 
ir “field day” rengėjai randa 
vis didesnį pritarimą lietuvių 
visuomenėje. Už tat rengėjai 
dėkingi. Nėra abejonės, kad 
ir rugpiučio 27 d. Field Day 
turės dar didesnį pasisekimą.

Kad 
tuvių 
“field 
rengia 
sėje rugpiučio mėn. kada jau 
organizacijos jau būna atlikę, 
tūlos net po du parengimus. 
Jeigu bus ne “field day” ren
gėjų kaltė.

Kaip jau minėjau, “Field 
Day” įvyks rugpiučio 27 d., 
tai yra paskutinį seknlacjienį 
šio mėnesio Liberty Grove 
darže, buvusioj p. Dambraus
ko formoje. Dabartinis sayį- 
ninkas p. Pilkis įvedę daug 
patogumų; pati vieta primena 
Lietuvos ūkininko sodą.

nepakenkti kitiems lie- 
piknikų rengėjams, 

day” rengėjai visuomet 
parengimą antroje pu-

Bri-

Persikėlė ’ 
Batsiuvis

BRIGHTON: PARK.
' I •

ghtonparkieti^ “Naujienų” iš
nešiotojas Geifis Jr. praneša, 
kad geras jo kostumeris bat- 
šiuvisr?shoem4ker” T. Vėžis, 
kuris. gyvenom po num. 4456 & 
Washtenąw Ąyę., persikėlė į 
patogesnę vietą, 2530 W. 47th 
St., kampas ’Maplevvood Avė., 
ir dar geriau galės aptarnau
ti kaimynus. 

. ‘ ....

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI 1938 METŲ DOD- 
GE 4 durų touring sedan su bak- 
su, radio, heąteriu ir defrosteriu. 
Kaęas atrodo kaip naujas. Kaina 
$550.00.

CENTRAL AUTO SALES 
SERVICE, 3207-9 S. Halsted St.

CARL WAINORA, 
Phone Cictory 1717.

&

(Skl.)

Visiems

NAMON FINANCE Co.
6755 S. Western Avė.

CHICAGO, ILL.
Tel. GROVEHILL 1038.

Ofiso valandos nuo 10 iki 6.
tądien į iki pirmos valandos popiet.

Sekmadieniais—uždaryta.

šeš-

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

PASKOLOS ANT PIRMŲ MOR- 
GIČIŲ nuo 1 iki 15 metų. Leng
vais išmokėjimais. Dėl platesnių in
formacijų kreipties pas Charles 
Zekas, Secretary — GEDIMINAS 
BUIŲDING & LOAN ASS’N. 4425 
So. Fairfield Avė. Lafayette 8248.

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

DESPLAINES SLĖNYSE 60 ak
rų ūkis, tik apie .15 minučių- puo 
mięsto ribų, vienos šeimos nuo 
1869, didelė sena akmeninė rezi
dencija, teka greitas upelis Šiaurės 
nuosavybės dalimi, apie trečdalis 
pušų medžiais, arti 3,000 pėdų prie 
akmeninio kelio, nuosavybė į apie 
6 mėnesius, mokesčiai mažesni ne
gu $100 metams. Kaina $10,000, 
pusė pinigais.

Box 1029, 1739 So. Halsted St.

— ■■■..U ...I llll . ............................................. . ......................

BRINKIMAI

PARSIDUODA ŽEMIAU MOR- 
GIČIŲ naujas su dideliu štoru, 
naujai pertąisytas ir 4 flatai, 3312 
Halsted St. Atsišaukite pas savi
ninką FELIX KAMPIKAS, 832 W. 
33rd St., Chicago, III.

Tukstantinęs pirkėjų armijos l 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t

DĖL VYRO MIRTIES parduodu 
2-jų flatų namą. Vienai sunku iš
laikyti. Kreipkitės 2645 West 43rd 
Street. 4

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

SKAITYKITE kas dieną Nau- 
jięnų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, Kur šildomą daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa- 
tąrnavimu pašaukdami arbaai- 
veždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.

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 skaitlingai susirink
ti ir pasirūpinti &u užsilikusiais 
mokesčiais.

—Paul J. Petraitis, rašt.
,il ui į ' m- .............  „...i,.,..........  ..i, —

BIZNIAVAS NAMAS—Storas ir 
flatas gyvenimui. Garažas. Parsi
duoda pigiai. 4454 So. Rockwell St.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION, 

4425 So. Fairfield Avė.- ponios Julir

j

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

BRIDGEPORT.
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės
jos ĄdaČkus. Ji yra gerai pa
tyrusi virėja 4r, todėl, ji jus 
pavaišins su skaniais lietuviš
kais; valgiais, ž

Kas atsilankys, tas nesigai
lės Kaimynas.

(Skelb.)

Pirkite tose C krautuvėse, ku
rios gąrsinasi “NAUJIENOSE”

į> Kontraktoriai skelbia, 
kad pirma Chicagos požemi
nių frautoįmų ^eįkcija 
State gatve) bus baigta spalių 
pirmą d. Visą ‘‘subivay” aarbą 
tikimasi užbaigti 1940 metų 
pabaigoj.

56 IR TRUMBULL, gražus dide
lis bungalow, garažas, didelis lotas 

tik .................................. $6000
59th IR ROCKWELL, 6 kambarių 
bungalow, pirmos rūšies sąlygos, 
garažas, ..................................  $6000
65th IR MARSHFIELD, 6 kamba

rių didelis katedž .......... $3500
56th IR MORGAN, gražus 9 kamb., 
2 aukštų freiminė rezidencija, nau

jas boileris ............  $3500
MR. MEDORA,

8119 So. Ashland Avė. $iewart 3601

i
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ŠIANDIEN LAIDOJA TRAUKINIO KATA 
STROFOJ ŽUVUSIĄ LIETUVAITI

Vieniems Nukirto, 
Kitiems Pakėlė

Metinės Mirties 
Sukaktuvės

Važiavo Į Californiją Atostogoms
Šiandien Holy Sepulchre ka

pinėse bus palaidota jauna 
lietuvaitė, kuri žuvo baisioj 
traukinio katastrofoj, Nevada 
valstijoje.

Ji buvo Betty Naujokaitė, 
29 metų amžiaus, gimusi Chi
cagoj.

Laidotuvės prasidės iš Rai- 
ney Brothers laidotuvių įstai
gos, 1222 East 47th Street, kur 
kūnas vakar buvo pašarvotas. 
9 valandą ryto grabas bus iš
vežtas gedulingoms pamal
doms į St. Ambrose bažnyčią, 
prie 47th ir Ellis gatvių, o iš 
ten į kapines.

Velionė buvo duktė pp. Po
vilo ir Minnie Naujokų, kurie 
gyvena adresu 4749 Dorchest- 
er avenue. Ji paliko tėvus, dvi 
sesutes, Helen ir Mary, ir du 
brolius, William ir Raymond.

Velionė Betty Naujokaitė 
tarnavo per 11 metų Chicago 
Clearing House įstaigoj, ir tu
rėjo atsakomingą darbą. Ato
stogų ji gaudavo dvi savaites.
; ---------------

Išteisino Unijistą 
Kaltinamą Žmogaus
Nužudymu

Bet pernai paėmė tiktai vieną 
savaitę, kad šįmet galėtų iš
važiuoti į Californiją ir ten 
atostogauti kiek ilgiau savai
tės.

Taigi, šįmet gpvo atostogas 
viena savaite anksčiau, negu 
butų gavusi tos savaitės nesu
taupiusi pernai metais. Tokiu 
budu p-lė Naujokaitė ir sa
vaite anksčiau išsirengė ke
lionėn, bet Californijos jai ne
buvo lemta pasiekti.

Ji žuvo prie Carlin, Nevada 
valstijoje, kur pereito penkta
dienio naktį nuo bėgių nukri
to ir sudužo ekspresinis trau
kinys, “The City of San Fran- 
cisco”. Velionė, verods, buvo 
valgomajame vagone, kuris 
nelaimėje buvo sudaužytas. 
Visi to vagono keleiviai žuvo.

Viso tragedijoje 20 žmonių 
prarado gyvybes, o sužeistųjų^ 
skaičius siekia apie 115. Tarp 
sužeistųjų yra ir vienas lietu
vis, Kalvellis,, iš Racine, Wis.

Nauji W.P.A. Algų Patvar
kymai

Rugsėjo 1 d., W.P.A. admi
nistracija Chicagoj įves naują 
algų tvarką. Ikišiol darbinin
kai gaudavo štai kiek:

Paprasti darbininkai, dirbą 
viduj — $52’ mėnesiui;

Paprasti darbininkai, < 
lauke — $57.50;

Pusiau-amatininkai — 
90;

Amatininkai — $87.70, 
Profesionalai — $94.90.
Einant nauju patvarkymu, 

žemiausio atlyginimo darbinin
kams (kurie gauna $52,00) al
gos bus nukirstos $2.49, o vi
siems kitiems darbininkams los 
bus pakeltos tokia pat suma.

dirbą

$68.-

0

Palydėjus B. Senonį, 
Buvusį R. R. Kliubo 
Pirmininką

Buvo Nepamatuotai Suimtas

Laike Wieboldt departamen- 
tinių krautuvių šoferių strei
ko, kas tai nužudė streiklaužį 
James Lavvrence. Cook apskri
čio prokuratūra, kuri nemažai 
į streiką kišosi, suėmė 31 me
tų unijistą Oscar Kofkiną, ir 
jį nužudymu apkaltino. Kofkin 
yra vice-prezidentas ir biznio 
agentas Chicago Taxicab Dri- 
vers unijos, 
streikieriams 
jiems gelbėjo 
vauti.

ir kaipo tokjs, 
simpatizavo ir 

streikui yado-

Kofkinui buvo daromi viso
kiausi užmetimai, bet užvakar 
vakare džiurė jį greitai ištei
sino, ir paliuosavo nuo atsako
mybės. Teisėjas Sbarbaro, ku
ris pirmininkavo Kofkino by
los svarstymui, pareiškė, kad 
jisai buvo be pamato suimtas 
ir kaltinamas.

Kofkin išsėdėjo kalėjime ke
lis mėnesius laiko, nuo balan
džio 12 iki vakar dienos.

Povilas Švelnis

Paramos
Suteikime, Jam Pagalbą!

šįvakar įvyks naktinis pik
nikas Liberty Grove Darže, 
Willow . Springs, kurį rengia 
Kupiškėnai, dalyvaujant ir 
Chicagos Vyrų Chorui. Visas 
gautas pelnas iš pikniko yra 
skiriamas sušelpimui Povilo 
švelnio, kuris sunkiai nuken
tėjo automobilio nelaimėje.

Povilas Švelnis turėjo išgu
lėti ilgą laiką ligoninėje ir da
bar, nors jau randasi namuo
se, bet dar negalės dirbti per 
ilgą laiką. Kadangi Povilas nie
kuomet neatsisakydavo parem
ti kitus, kada pats buvo svei
kas, ir prie to dar yra pirmei
viškos visuomeniškas» žmogus, 
todėl jis yra vertas didžiausios 
paramos, kurią musų pajėgos 
leidžia jam suteikti.

Naktinis Piknikas 
gūbai vertingas, nes 
proga pasilinksminti
paremti vertingą tikslą.

Bukime visi.

Jau Ilsisi Kapuose
CICERO, 

ankstyvą rytmetį, saulutei be
bučiuojant karštomis lupomis 
šaltą žemelę, nudūlinau prie na
mo, kur B. Senonis buvo pa
šarvotas, kad atidavus pasku
tinę pagarbą buvusiam klubie- 
čiui ir pirmininkui.

Radau didelę minią žmonių, 
ir gi su tuom pačiu tikslu at
ėjusių kaip ir aš. Išnešus vai
nikus, kurių buvo gana daug, 
pasigirdo širdį veriantis kliks- 
inas. Tai velionio moters ir jų 
dukrelės paskutinio atsisveiki
nimo momentas. Publika su
rimtėjo, kai kuriems sužiba 
ašaros akyse, ir, neilgai lau
ktis, pasirodė karstas, nešamas 
L. R. Rožės kliubiečių.

Laidotuvių direktoriui J. F. 
Eudeikiui patarnaujant, velio
nis buvo nulydėtas į šv. An
tano bažnyčią pamaldoms, o iš 
ten išvežtas į šv. Kazimiero 
kapines, palydint ilgai virtinei 
automobilių, susidedančiai net 
iš pusės šimto.

Tai jau antras klubietis, ir 
tai tik mėnesio bėgyje, nuo 
musų atsiskyrė. Prieš porą sa
vaičių — krautuvininkas Rim- 
džius, o dabar ir B. Senonis.

Kaip vienas, taip ir antras, 
buvo gana pažangus žmonės ir 
veiklus lietuviškose organizaci
jose. Todėl nors tiek jums, 
brangus kliubiečiai, pranešu 
musų lietuviškoje spaudoje. 
Kiti gal daugiau parašys.

— J. Tarulis.

Ketvirtadienio

Suėmė Kalinį 
Pabėgusį iš Joliet

Ieško Aštuonių Kitų
Prie Rockfordo vietos poli

cijai pasisekė suimti 37 metų 
Charles Emmersoną, kalinį, ku
ris užvakar pabėgo iš Joliet 
kalėjimo. John McGuire, 33 
metų chicagietis, kuris pabėgo 
kartu su Emmersonu, tebesi- 
slapsto Chicagoj.

Valstijos policija ieško dar 
septynių kalinių, kurie šiomis 
dienomis pabėgo iš 
nois kalėjimų.
Atgabeno Chicagon

Bylai Chicagos
teisme vakar buvo atgabentas 
kidnaperis Jack Russell, kuris 
prieš kurį laiką pabėgo iš Ok- 
lahoma valstijos kalėjimo, pa
grobė žmogų ir vėliau jį už
mušė. Russell prisipažino. Pro
kuratūra reikalaus paskirti 
jam mirties bausmę.

kelių Illi-

Kidnaperį 
federaliam

bus dvi- 
bus gera 
ir kartu

—VBA.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

Vincas “Dėdė” Mišeika.
Šiandien, lygiai metai laiko 

atgal, Cook apskričio ligoni
nėje pasimirė visų mylimas 
senelis—švietėjas, ;

Vyras Prigėrė 
Prie Prieplaukos

Moteriške Pasikorė
Ogden įlankėlėj, prie Navy 

Pier prieplaukos, prigėrė 59 
metų chicagietis James Henry, 
nuo 2508 N. Mason avenue. 
Velionio draugai sako, jog ji
sai ilgai rūpinosi, kad negali 
gauti darbo, ir turbut nusižu
dė.

Grįžęs namo iš darbo, radio 
mechanikas, Herman Groth, 
rado žmoną pasikorusią buto 
lange. Ji pasidarė kilpą iš vir
vės, naudojamos skalbiniams 
džiovinti. Grothai gyveno ad
resu 3923 N. Kimball avenue.

Aplanke Daug 
Lietuvių 
Pennsylvamjoj

Antanas Bačkys, praleidęs 
tris sąvaites atostogaudamas 
rytuose, šiomis dienomis su
grįžo Chicagon.

Atostogų proga jis atlankė
mokytojas'Pasaulinę Parodą, New Yorke. 

ir veikėjas — Vincas Mišeika, Buvo sustojęs ir Philadelphi- 
joj, pas savo seną draugą, Jo- 

buvusio Lietuvos 
prezidento Dr. K. Griniaus bro-

kurį visi mėgo vadinti “Dėde.
Velionis ilsisi gražiose Lie- uą Grinių, 

tuvių Tautiškose 
šalia Dr. Karaliaus, Dr. Bago- lį. Eastone, Pennsylvanijoj, jis 
čiaus ir kitų garsių chicagie-'pasimatė su pp. Urbais, Stau
čių, -kur jisai buvo palaidotas kum, Bigu, Tilviku, Markausku 
rugpiučio 23 d., 1938. Jo ir^r kitais pažįstamais. Iš Easto- 
šiandien tebeliudi. žmona Sta-.no nuvykęs 
sė ir sūnūs Vytautas Mišeikąi

— Draugas

Apipiešė Chicagos 
Universitetą

težinomi piktadariai įsigavo 
į Hutchinson Commons rumus, 
Chicagos universitete, ir pasi
vogė $196 iš Mįss. Ruth 
White, rūmų prižiūrėtoja, tik 
vėliau pastebėjo/ kad pinigų 
nebėra

j Budd Lake ap • 
p-nus Šidlauskus, 
svetingai jį pri-

sistojo pas 
kurie labai 
ėmę.

Smagiai praleidęs atostogas, 
A. Bačkys Vėl stojo prie savo 
kasdieninio užsiėmimo. Jis Chi- 
cagoje dirba pas p. D. Kuraitį, 
Milda- Auto Sales įstaigoje, kai
po automobilių pardavėjas.

b AUJUiiN Ų-AUME Teleplioio
,Jay Meredith, kuri sakosi 

esanti Thomas Cochrano 
žmona. Cocluan Floridoje 
nužudė merginą.

x NAUJIENŲ-ACME TelephotO - •
UVALDE, TEX. — Vide-pręzidentas John N. Gar- 

ner žuvauja

Naujlenų-Acme TelnphoU
KANKAKEE, ILL. — P-ia Virgil Deschand, 23 metų, su trimis mergaitėmis, kurias ji pagimdė. Ket

virtas naujagimis buvo berniukas; jis mirė dviem valandom praslinkus po gimimo.

EDISON, DRYDEN RUBBER IR KITOS 
CICERO DIRBTUVES “ATOSTOGAUJA”

Kitos Žinios Iš Cicero Lietuvių Gyveninio
CICERO. — Praeitą savaitę 

ponia Zabukienė su duktere ir 
draugais išvažiavo į rytus at
lankyti giminių. Ta proga už
suks ir New Yorko pasaulinei! 
parodon ir t. t.

Dirbtuvių “atostogos”
Edison dirbtuvė nuo pirma

dienio užsidaro porai savaičių. 
Dirbantieji gauna apmokamas 
atostogas. Ten dirba ne mažas 
skaičius lietuvių. O čia vėl ato
stogauja Dryden Rubber Co., 
geriaus žinoma vardu “Roberi- 
nė”. Ten taipgi dirba nemažas 
skaičius lietuvių. Dabar lei
džia atostogas J. Erbreideris ir 
D. Masulis — su F. Danausku 
išvažiavo grybauti ar žuvauti, 
bet namie tai nėra.

Dr. A. J. Gussen, vietos sėk
mingas dentistas, ilgų atostogų 
neima, bet važiuoja kas savai
tę dienai-kitai. Jo mėgiamiau
sias sportas, lai golfas.

Atgyja draugijų veikimas
Draugijų atostogos užsibai

gia, viskas eina prie tvarkos, ir 
su rugsėjo mėnesiu prasidės 
normalus susirinkimai. Drau
gystė Lietuvos Kareivių turės 
savo mėnesinį susirinkimą šį 
sekmadienį, Liuosybės svetai
nėj. Nariai, ateikite, visi atsi
veskite naujų. Jau laikas pra
dėti galvoti apie svetainių pa
rengimus, nes vasaros pikni
kai jau baigia dienas.

Liuosybės namo piknikas
Paskutinis piknikas rugp. 10 

dieną — Liuosybės Namo Ben
drovės. Yra platinamos serijos. 
R. R. Kliubas nupirko 3, F. Za- 
jauskas paėmė visą seriją. Ren
gėjai ir visi direktoriai yra nu
sistatę, kad tas piknikas butų 
sėkmingas. Vien rengėjų ir di
rektorių nusistatymas nieko 
nereiškia, turi prisidėti visi Šė- 
rininkai ir pašaliniai, tuomet 
bus pasisekimas. Bendrovė yra 
lietuvių įstaiga, gana sėkmingai 
vedama pačių lietuvių, tad lie
tuviai turėtų ją remti visokiais 
budais. Reikia užbaigti mokė
ti skolą, t. y. pirmą morgičių 
$16,500. Kai tas bus išlyginta, 
tuomet šėrininkai pradės imti 
dividendus.

tr **SLA kuopos reikalai
SLA 301 kuopa turėjo savo 

mėnesinį susirinkimą. Buvo ne
skaitlingas, nes oras dar nepa
lankus sėdėti svetainėj. Duok
les užsimoka ir per duris lau
kan. Pirmininkas V. Ascitą 
naujiems nariams įteikė paliu
dymus: pp. T. ir S. Šalkaus
kams, J.‘ Ascilai ir S. Peikai- 
lei. Sekretorius-organizatorius 
pranešė, jog SLA ateitis atrodo 
labai šviesi, bus galima gauti 
daug naujų narių, nes įstoji
mas panaikintas, o pristoti ga
li net 60 metų senumo žmonės, 
kaip vyr«i. taip ir moterys, tik 
turi būti sveiki. “D. ’

Išvažiavimas
Povilui Švelnini
Sušelpti

j • i> —

Rytoj, rugpiučio 19 d. 
įvyks naktimis 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 jį nelaimėje.

Švenčia 25 Metų 
Sukaktuves

Pp. Louis ir Kazimieras Bel
skis, 2453 W. 71 st Street, šį
vakar švęs 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves. Jų na
muose įvyks iškilmės, kurio
se dalyvaus daug giminių ir 
draugų.

Pp. Belskiai turi 5 vaikus, 2 
sūnūs ir 3 dukteris. Visi jau 
išaugę. Vienas yra inžinierius, 
antras eina muzikos mokslus. 
Viena duktė yra “fashion de- 
signer”, o kitos dvi lanko auk
štesnę mokyklą. Pp. Belskiai 
yra biznieriai, užlaiko gražų 
taverną, ir per metų metus 
skraito “Naujienas”.

—Draugas.

Šiandien “Tudor Inn” 
Atidarymas

ROSELAND. — Jaunas biz
nierius, p. Louis Mikutis, nese-
niai atidarė taverną Roselan- 
de, adresu 10737 So. Michigan 
avė., ir pavadino jį “Tudor 
Inn”. Jaunas p. Mikutis yra 
apsukrus ir gabus tad jo vie
ta graži, švari ir maloni ap
lankyti.

šiandien ir rytoj įvyks “Tu
dor Inn” Grand opening —su 
užkandžiais visiems svečiams, 
muzika, šokiais ir geru pasi
rinkimu įvairių gėrimėlių.

Kartu su p. Mikučiu alinę 
valdo p. Mary Gritz. Jie nuo
širdžiai kviečia lietuvius atsi? 
lankyti. —RoHetis.

VAKAR
ČHIČAGOJ

• Pręręse, prie UOth ir Tor- 
rence avenue, ganėsi trys ož
kos. Staiga jos pašoko ir nu
sigandusios pasileido bėgti. Jų 
savininkas Robert Byncuch, 
10915 Calhoun nuėjo pažiūrė
ti kas atsitiko ir rado piktžo
lėse kūną apie 35 metų žmo
gaus. Pasirodė, kad tai buvo 
Vernel Daniels, jurininkas iš 
Algonac, Mich. Jisai užsimušė 
užkliuvęs į akmenį, ant kurio 
pavirto- ir persiskėlė galvą.
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• Prieš kiek laiko rašėme, kad 
Chicagos “hobo”, 55 metų Fred 
Sharpe gavo žinią, jog vienas 
giminaitis jam paliko $45,000 
palikimą. Sharpe atsisakė pi
nigus priimti ir dabar slapsto
si. Žinių apie jį ieško policija.

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 bendrd 
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.




