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J.V. gelbės Kanadą kare-sako prez. Rooseveltas
J. VALSTIJOS NESTOVĖS NULEIDUSIOS 

RANKAS, JEIGU KANADĄ PULTŲ 
KITOS ŠALYS

Queens universitetas suteikė prezidentui 
Rooseveltui Teisių Daktaro titulų

KINGSTON, Ont., Canada, rankas,
rugp. 18. — Prezidentas Roo- 
seveltas ketvirtadienį pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos nesto
vės nuleidusios rankas, jeigu 
Kanadai grūmos bet kuri sve
tima šalis. Kalbėdamas Queens 
universitete prezidentas akcen
tavo Jungt. Valstijų draugin
gumą Kanadai, kaip Amerikos 
valstybių nariui. Tarp ko kita 
prez. Rooseveltas pasakė:

Mes Amerikose nebesame to
limu kontinentu, kurio neįdo
mina arba kurio negali užgau
ti pasaulio ginčų sūkuriai.

Mes Amerikose pasidarėme 
tema kalbų kiekvieno propa
gandos ofiso ir kiekvieno gene- 
ralio štabo užjūriuose. Platus 
musų šalių turtai, musų pirk- 
lybos * ir musų žmonių pajėgu
mas padarė mus reikšmingais 
veiksniais pasaulin . taikai, ar 
mes to norime Ar nenorime...

Kalbėdamas toliau preziden
tas pareiškė:

jeigu Kanados žemei 
grūmos bet kuri kita imperi
ja.” z >

Jungtinės Valstijos ir Kana
da, aiškino prezidentas, yra 
draugingos todėl, kad jos pa
laiko savo • teises atvirai, kad 
jos nepriima slaptosios diplo
matijos vingių, kad jos riša sa
vo ginčus pasitarimais ir kad 
jos svarsto bendras problemas 
atsižvelgdamos į bendrą gero
vę.

Washingtone prezidento Roo- 
sevelto kalŲa interpretuota kai
po Monroe doktrinos pritaiky
mas Kanadai. Monroe doktrina 
esmėj yra priešinga kitų kon
tinentų užsimojimams kištis į 
Amerikos valstybių vidujinius 
reikalus. Iki šiol ji turėjo ome- 
nėj pietines Amerikos šalis. 
Ketvirtadienį prezidento Roose- 
velto kalba įtraukė į Amerikos 
šeimynų tarpą ir Kanados Do
miniją. " . .’ j.

Prezidentas Rooseveltas kal
bą pasakė ryšium su Queens

TRUMPOS ŽINIOS E VISUR

prasidėjo Sovietų Rusijos me- 
tininiai oro laivyno manievrai. 
Pulk. Lindbergh su žmona ste
bėjo manievrus iš ložos, kuri 
buvo gretimai Stalino ložos.

• HOLLYVVOOD, Cal., rug
pjūčio 18. — Anti-Nacių Są-

• NEWT0N, la., rugp. 18. j > MASKVA, Sovietų Rusija, 
_  Maytag plaujamų mašinų rugp. 18. — Ketvirtadienį čia 
įmonės darbininkai, CIO nariai, 
penktadienio vakare vienu bal
su nutarė nepriimti kompani
jos pasiūlytų darbo sąlygų. 
Unija taipgi nutarė, kad nau
jas kontraktas su kompanija 
turi reikalauti sugrąžinimo 12 
darbininkų, kuriuos kompanija 
pašalino iš darbo dėl streiko, junga Hollywoode, kuriai pri-

• TAUNTON, Mass., rugp. 18 
—. Ketvirtadienį čia mirė Jane 
Toppan, 81 metų moteriškė, ku-

UŽSIENIO LIETUVIŲ VAIKAI LIETUVOJ—Draugija Užsienio Lietuviams Remti kiek- paslsak® reporteriam s jujž u- 
vienų meių vasarą j Gelgaudiškio < 
vasaroja 80 vaikų iš Latvijos ir iš 
tojais ir globėjais.

dvarą sukviečia užsienių lietuviukus vasaroti, šiemet ten džiusi mažiausia 100 žmonių, 
iš (Prancūzijos. Atvaizde matome vaikučius su savo moky- J* savo aukas nuodijusi. Pripa-

Prezidento sūnūs va-Numato susisiekimo Britai siunčia dau 
dovauja 23 radijo tarp Rusijos ir Ame- giau laivų į Hong 

stočių tinklui rikos lėktuvais gali- Kongątikos lėktuvais gali- 
I mumus

Kongą

“Kanados Dominija yra bn- universiteto suteikimu jam Tei
tų tautos seserų dalis. Aš už- šių Daktaro titulo. Vėliau jis 
tikrinu jus, kad Jungtinių Vai-'išvyko atidarymui tilto tarp 
stijų žmonės nestovės nuleidę Kanados ir Jungt. Valstijų.

Ieškos paslapčių dar
bo departamento 

rekorduose

Vokiečiai norėtų pir- 
klybos sutarties, bet 

savo sąlygomis

žinta kaipo nesveiko proto, mo
teris buvo padėta Tauton State 

Į ligoninėje visam amžiui /002 
metais.

klauso ir keletas žymiųjų ak
torių, penktadienį pareiškė, jo
gei kaltinimai aktorių komuniz
mu yra paremti Los Angeles 
šnipų pasakomis. Tie šnipai pa
tys buvo pašalinti, nes pasižy
mėjo bombų metimu ir kito
kiais nelegaliais aktais.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
18. — Atstovų buto ne-ameri- 
koniškai veiklai tyrinėti komi
tetas, kuriam vadovauja Mar
tin Dies, dar vis domisi komu
nistų veikla. Trečiadienį komi
tetas nutarė peržiūrėti Jungt. 
Valstijų darbo departamento 
rekordus. Komitetas nori sura
sti kokį ten dokumentą, kurs 
išaiškins, kodėl valdžia nede
portavo Harry Bridges, Pacifi- 
ko pakraščių uostų darbininkų 
vado.

Tuom tarpu Bridges byla yra 
teisme. Bridges apeliacija įro
dinėja, kad priklausimas komu
nistų partijai negali būti pa
grindu deportavimui.

Dies komitetas taipgi pašau
kė keturis liudininkus iš New 
Yorko. šie liudininkai paaiš
kins, kaip Amerikos jaunuome
nė buvo verbuojama Ispanijos 
civiliam karui tarnauti.

Detroite Homer Martin, au
tomobilių darbininkų unijos 
prezidentas, ketvirtadienį pa
reiškė, kad daugelis John 
Frey’o, ADF šulo parodymų, 
jogei CIO dominuoja komunis
tai, yra neteisingi.

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 18. — Rudolf Brinkmann, 
Vokietijos komercijos (econo- 
mics) departamento sekreto
rius asistentas, kalbėdamas ket 
virtadienj Amerikos Pirklybos 
Buto vakarienėje paaiškino, 
kad Vokietija mielu noru iš
mokėtų Jungt. Valstijoms sko
las, kad ji pirktų daug Ame
rikos medvilnės, kviečių, tau
kų ir įvairios žaliavos, jeigu —

Jungt. Valstijos sumažintų 
skolą, jeigu Jungt. Valstijos pa
čios pirktų iš Vokietijos dau
giau prekių, negu Vokietija 
pirks iš Amerikos.

O kadangi Jungt. Valstijos 
ieško rinkų savo produktams, 
gi iš užsienių produktų reika
lauja palyginti mažai, ir kadan
gi dalies paskolų jos jau yra 
išsižadėjusios, tai vokiečių pa
siūlymai vargiai joms pasiro
dys priimtini. Todėl neatrodo, 
kad pirklybos sutartis tarp 
Jungt. Valstijų ir Vokietijos 
bus artimoj ateity pasirašyta.

Vokietijos vyskupai 
nesusitaria

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

Bendrai giedra; šilčiau; sau* 
lė teka 8:01, leidžiasi 7:46 va
landą.

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 18. — Šiuo laiku vyk- 
sta Vokietijos katalikų vysku
pų konferencija Fuldoje. Senes
nieji vyskupai norėjo pasmerk
ti Austrijos vyskupus dėl to, 
kad jie kooperuoja su nacių vy 
riausybe. Konferencijos mažu
ma, susidedanti iš jaunesnių 
dalyvių, pasipriešino senių su
manymui. Taigi pasmęrkimas 
Austrijos vyskupų nepraėjo.

• ROMA, Italija, rugp. 18. 
— šiuo laiku fašistų vyriausy
bės ir Vatikano atstovai veda 
derybas dėl vadinamos katali
kų akcijos ir bažnyčios jaunuo
menės organizacijos politinės 
■veiklos.

• CLEVELAND, Ohio, rug- 
piučio 18. — Clevelande suim
ta 65 asmenys — dauguma jų 
vadinami padugnų gyventojai. 
Policija klausinės juos, ar jiems

* « z-oa 4-« 1 r-4-«

HONG KONG, rugp. 18. — 
Britanijos vyriausybė painfor-

’Jmavo, kad į Hong Kongą, bri-'nėra tekę susitikti su kokiu 
paskelbė, jogei Elliot Roosevelt, į-į lk ’ Undbergho^ vizitas tvirtovę tolimuose rytuose,,nors žmogum, kurs mėgino 
prezidento Roosevelto sūnūs, Maskvai nepadės pagrindo re. islunciama dar sešl torpidimai sipažinti su jais. Policija ieško 
suorganizavo Texas^.valstijoje guIiariam.. įisi3iekimui - ‘ 
23 radijo stočių tinklą; Nauja 
kombinuotė pasivadino Texas 
State Network, Ine. Jos prezi
dentu bus jaunasis Roosevelt

NEW YORK, N. Y., rugp.
18. — Mutual Broadeasting' WASHINGTON, D. C., rugp.
Company trečiadienio vakare -£g — spėjimai, ar • LANSING, Mich., rugp. 

18. — Valstijos pašalpos be- 
l<įa»biams teikimo administrato •

N epasitenkinimas 
Vokietijoj didėja

LONDONAS, Anglija, rugp. 
18. — Vokietijos birža šlubuo
ja. Biržos vargai, manoma, yra 
tiesiogi perdidelių išlaidų karo 
reikalams pasėka. Vokietijos' 
darbininkai rodo vis <

■ 16ktu laivai, šie laivai sustiprins jau ženklų asmens, kurs nužudė 12 paskelbė, kad paskutiniuo- 
Ru^iosTr “limfft Vai-esai*as ten laivyno jėgas žmonių, supiaustydamas ar ąų- jį |aik sumažėjo pašalpgaviųvais taip -Rusijos ir junge, vai ..... .w. -

stijų.
Į Rusų lėkimai pernai į Jungt.
'Valstijas per šiaurės polių liu- laivus.
dija, kad^/ru-sąi yęa prisiruošę! -----------------

naujus aukso
I rusams teisę nusileisti Alaskoj.| ĮMUKUS IkOTlildOJ
Dalykas toks, kad jeigu rusai, -----------
gaus tokią teisę, tai ir japonai) MONTREAL, Que., Canada, 
gali pareikalauti panašių teisių rugp. 18. — Turtingą auksu 
sau. i apylinkę surado Kanadoje Fred

----------------- |W. Thompson, Veteranas auk-

— šešis kreiserius, naikintuvų kapodamas jų lavonus. Viena skaj£jus 7,609. 
eskadrą, 
submarinus ir kitokius karo rys surasdavo savo aukas gal-j 

važudystėms padugniuose, farp 
pabastų.

lėktuvų gabentojas, teorija yra, kad tas piktada-’

“Septintos Valau 
dos” Klubas

didesnio :Žydų teroristų aktaiso ieškot°J'as- ^yta apylinke 
nepasitenkinimo. J.e skundžias. PaleStl!lOl daUgeja Yellowknife. Nuo liepos 
prastu maistu ir drabužiais. ° J . „„
Jie skundžiasi neturį laisvės. -------- ----- - -
Nuolat daromi areštai įmonėse. i8" VasTutiniu’oj'u' ia'iku a°iš-
Daibe, ypač kai o reikmenų. galima matyti žydų tero-

~ _ - - _ - _ randasi 30 mylių į rytus nuo
> mene-

----------- šio 22 dienos, Thompson pra-
JERUZALe, Palestina, rugp. nešė, jis ir jo bendrai rado auk-

• LONDONAS, Anglija, rUg- 
piučio 18. — Britanijos milita- 
riai ekspertai rodo neramumo 
dėl Vokietijos kariuomenės ma- 
nieviij. 1,000,000 ar 1,500,000. 
karių sumobilizavimas duoda1 draugijų, apie kurias 
Hitleriui aiškią pirmenybę prieš kiams dažnai nė sapnuoti neten- 
anglus, franeuzus ir čekus, jei
gu jis sumanytų užpulti čeko-j spauda aprašo vieną tokių klu- 
slovakiją.

Įvairiausių klubų bei organi
zacijų tėviškė yra Amerika. 
Ten dažnai įsisteigia net tokių 

musiš-

ka. šiomis dienomis užsienio

Darbe, ; 
įmonėse, matyti rankų nuleidi
mas.

Stebėtojų manymu, šie ženk
lai nereiškia, kad nacių reži
mui gręsia žlugimas. Greičiau 
tikimasi, kad ekonominių šalies 
reikalavimų verčiami naciai pa
sidarys sukalbamesni ir ieškos 
kreditų Anglijoj.

Federalė valdžia su 
daužė loterijų 

grandinį
rugp. 18.BOSTON, Mass

— Jackson J. Holtz, Jungtinių 
Valstijų prokuroras asistentas 
Massachusetts valstijoj, ir Ten- 
nyson Jefferson, Jungt. Valsti
jų pašto vyriausio inspekto
riaus asistentas, sugrįžo Į Bos
toną 
džia 
rijų 
gely

ir čia pareiškė, kad vai- 
sudaužė didelį suktų lotę- 
grandinį, operavusį dau- 
didesniųjų šalies miestų.

Jie pranešė, kad apie 100 as 
menų bus patraukti teisman. 
Areštų laukiama Chicagoj, St. 
Louise, Detroite, New Yorke ii 
kituose dideliuose miestuose.

Pasak Holtzo, kas metai 
Jungt. Valstijose būdavo išpla 
tinama apie 20,000,000 loterijų 
bilietų. Jų kaina būdavo $1 bi
lietui. 1

so kasdien.

rištinių aktų prieš arabus Pa
lestinoj daugėjimas. Manoma, 
kad tuos aktus papildo nariai 
žydų organizacijos žinomos kai
po “revizijonistai”.

Tai yra organizacija turinti 
savo militarius vadus. Jos na
riai rodo palinkimo fašizmui. 
Jaunuomenės grupės net rudus 
marškinius dėvi.

Teroro aktai papildomi skap
tai. Visgi nuožiūra puola revi
zijonistų pusėn. Nekaltinama 
visų revizijonistų. Nužiūrima 
grečiau užsidegėlius iš jų tar
pi-

Palestinoj esama apie 450,000 
žydų. Revizijonistų priskaitoma 
apie 30,000. Gal dar jie turi 
apie 50,000 pritarėjų. Tai jau 
ne menka Palestinos žydų da
lis. Be to, pritarimas revizijo- 
nistams auga.

Nušovė žymų kiną 
Shanghajuje

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
18. — Teroristai nušovė Loh 
Lien-Kwe, Shanghajaus tarp
tautinio setlemento policijos ki
ną superintendentą. Loh parei
gos buvo areštuoti kinus ir ja
ponus teroristus tarptautinia
me setlemente.

Paneigė gandus apie 
Halifaxo rezigna- 

vimą

Senatoriaus Borah 
sveikata taisosi

LONDONAS, Anglija, rugp. 
18. — Ketvirtadienį spaudoj 
pasirodė pranešimas, jogei BrŲ 
tani jos užsienio reikalų sekre
torius lordas Halifax ketina 
rezignuoti. Pranešimas sakė, 
kad Halifax nusivylęs ta Bri
tanijos užsienio politikos krip-- 
timi, kuria Britanijos vyriau
sybė iki šiol ėjo. Kad Halifax 
linksta priimti buvusio pirm jo 
užsienio reikalų sekretoriaus 
Anthony Edeno nusistatymą, 
kurs reikalavo griežtesnės bri
tų akcijos prieš diktatorius

POLAND SPRINGS, Me., 
rugp. 18. — Jungt. Valstijų se
natoriaus Borah daktaras šian
dien išleido pareiškimą, jogfci 
senatorius, po sunkios ligos,
jaučiasi geriau, nors didžiąją vietoj nuolankavimo jiems, 
laiko dalį dar praleidžia lovoj.
Senatorius Borah yra jau se- riausybė kategoriškai paneigė 
nas žmogus.

Penktadienį Britanijos vy-

šį pranešimą.

Francuzu lėktuvas 
atidėjo kelionę į 
Jungt. Valstijas

bų. Tai “Seven O’clock Club”, 
mūsiškai—“Septintos Valandos 
Klubas”. Dabar šis klubas turi 
130 narių. Klubas įsigijo du di
delius vagonus, kurių vidus 
taip įrengtas, kad atrodo, lyg 
tikro puošnaus klubo patalpa.

Kiekvieną rytą lygiai septin- 
j tą valandą traukinys išvažiuo-

; BISCAROSSE, Francuzija, ja i§ philadelphijos į New Yor- 
rugp. 18. — Trisdešimt septy- ką, 0 septintą valandą vakare— 
nių tonų francuzu hidroplanas New Yorko į Philadelphią. 
Lieutenant de Vaisseau Paris 
sugrįžo į savo bazę ketvirta- ja septintą valandą, iš čia ir pa
dienį, kai pasirodė ydų prope- jr paimtas klubo vardas. Laik- 
lery. Lėktuvas buvo pakilęs lė- rodžio lenta, kurioje rodyklės 
kimui per Atlantiką j Jungt.’rodo septintą valandą, yra klu- 
Valstijas. Jo vairuotojai plana- bo ženklas, kuris taip pat puo-. 
vo lėkti į New Yorką per Azo- §įa jr vagono sieną. Kelionėje 
rus. Tikimasi, kad lėktuvas iš
lėks į Jungt. Valstijas penkta
dienį. ,

Kadangi šis traukinys išvažiuo-

nariai gali naudotis visais klu
bo patogumais. Gali iš bibliote
kos gauti knygų, lošti, pato
giai ilsėtis ir t. t.

Kiekvienas naujai įstojęs tu- 
Iri pasveikinti kiekvieną senes
nį klubo narį, sakydamas: “Hel

ijo Clocker!” Įdomiausia, kad 
POINT BARR0W, Alaska, septintos valandos klubas turi 

rugp. 18. — Būrys žmonių iš- ir savo himną. Jų himno Žo- 
vyko iš Point Barrow į Olik- džiai primena traukinio ratų 
tuką — 200 mylių kelionėn į dundesį. Himnas prasideda ta
rytus. Alaskos gyventojų paša- džiais: “Rickety, rickety, riek- 
kojimais, prieš metus laiko jie ety rock”, o baigiasi—“Seven 
matė lėktuvą nukrentant j van
denį prie Colville upės žioties. 
Būrys žmonių išvykęs iš Point 
Barrow nori patirti, bene žu
vo ten rusai lakūnai, kurie pra
puolė rugpiučio 13 d. 1937 m. 
lėkdami iš Rusijos į Jungt. Val
stijas per šiaurės polių.

Ieško žuvusio pernai 
rusų lėktuvo

O’Clockera—rad rah rah!

BRANGUS PAŠARAI

ROKIŠKIS. — šiame mieste 
turgadieniais ūkininkai atveža 
nemažai pašarų, bet jie šiais 
metais yra labai brangus.
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I PITTSBURGH’O NAUJIENOS!
g—' J* 1,1 ;

PITTSBURGH, PA. — Rug
pjūčio 15 d. Fort Fitt viešbuty, 
apie 10:30 ryto prasidėjo Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
4-tas seimas. Seimas atidarytas 
su Lietuvos ir Amerikos him
nais. Salė buvo papuošta Lietu
vos, Amerikos ir LDS vėliavo
mis. LDS vėliava yra raudona.

Lietuvos himną giedant, visi 
delegatai ir svečiai buvo papra
šyti atsistoti, bet mažai kas iš 
delegatų ir svečių tegiedojo. 
Nežinia, ar mažai kas mokėjo 
ar taip sau buvo “pamiršę*’. 
Giedant Amerikos himną sve
tainė gana gerai skambėjo.

Kol mandatus mandatų ko
misija sutvarkė, tai buvo pa
kviesta kalbėti įvairių kolonijų, 
viso apie 18 kalbėtojų. Vieni 
kalbėjo ilgiau, kiti trumpiau. 
Daugumoje jaunuoliai delega
tai.

Iš senesnių kalbėtojų pareiš
kimų yra dar vis jaučiama ir 
neapykanta SLA. Primenamas 
skilimas, pergyventos bėdos po

Gavome Kultūrą 
No.6-7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

moje teisėje—Tad. Zaleskis.
Eilėraštis—Juozas Kėkštas.
Dreifuojančios poliarinės stoties 
mokslinė reikšmė—prof. V. J. Vizė. 
Aš tada mąsčiau—Danas Pumputis. 
Tragiškas jaunojo rašytojo likimas 

Julius Butėnas.
Bakūžės—Danas Pumputis.
Teatras kaime—Zuzka Zguriška.
Šių dienų Meksikoje—B. Traven.
Šventųjų Paveikslų garbinimas t—

Ed. Levinskas. ’1' \
Populiaris Mokslas ir ApžvaĮgg. v 

KAINA 45 CENTAf X * 
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted S t.

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MAOE’tf ONEIDA tTt>

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 šakutės
1 šaukštas
2 Šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

Kitur
Kainuoja

$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

Taupyki!
Kuponus

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Ui.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėže paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu ..............  kuponus. Taipgi pinigais ....... ................. ............

Atsiųskit man ................................     „

Vardas .......................................... ...... —.... ........................... _................_

Miestas ...............— ----------- ..........— Valstija   —------ .....

skilimui. Kaltė dėl skilimo ver
čiama kitiems, bėt ne atskilu
siems. Salaveičikas savo kalimo
je pareiškė, kad per skilimą 
“SLA sulūžęs“ ir SLA jiems 
buvęs “žiaurus patėvis.“

Vienas kalbėtojas iš Shenan- 
doah, Pa., Stanley Kuzmickas, 
pareiškė, kad Gegužio kuopose, 
reiškia, SLA kietųjų kasyklų 
apylinkėje, po praeito seimo y- 
ra nesutikimų ir skilimų, ir jie 
tuomi maną pasinaudoti, tuos 
narius gaunant į savo LDS.

Buvo išreikšta daug kons
truktyvių ir gerų minčių apie 
organizavimą jaunimo, iš ko 
galima butų pasimokyti ir ki
tiems susivienijimams.

Mandatų komisija pranešė, 
kad seime yra atstovaujama 72 
kuopos su 92 delegatais ir kol 
kas seime randasi tik 4 centro 
valdybos nariai.

Mandatų komisijos raportas 
užgirtas vienbalsiai.

Pagal seimo dienotvarkę, pri
einama prie seimo vedėjų rin
kinio. Susivienijimo preziden
tas Rojus Mizara pareiškia, kad 
imagai valstijų įstatymus, seimą 
turėtų vesti nacionalis prezi
dentas ir sekretorius. Bet jisai 
tokiai tvarkai priešingas, nes 
jie kovoję SLA prieš tokią u- 

Įzurpaciją ir dėlei to SLA ski
lęs. Jisai norįs, kad galima bu
tų apeiti tokius valstijų patvar
kymus ir kad seimas išsirinktų 
savo vedėjus.

Taip ir buvo sulošta komedi
ją; —‘ seimas rinko savo vedė- 

j jūs. Vedėju buto išrinktas <pats 
pfiČrzara. P. JačiohTs iŠ Detroito 
— pagelbininkas, J. Siurba, se
kretorius, o sekretoriaus pagel-

bininke buvo paskirta p-lė Al- i svečių. Kaip pasirodo, tai jau-
ba Kairytė.

Tuomi prieš-pietine sesija bu
vo uždaryta.

Smulkmeniška seimo aprašy
mas seka.

—S. Bakahas.

PltTSBURGlI, Pa., Bugpiu- 
čio 15 d. — Šiandien apie 10:30 
vai. prieš piet, Fort Pi 11 viešbu
tyje prasidėjo Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 4-tas Sei-į 
mas. Seimą atidarė LDS 8-to 
apskričio, kartu ir Seimo Ren
gimo Komisijos, pirmininkas 
Jurgis Urbonas, tardamas kele
tą žadžių į delegatus ir svečius 
prašydamas užimti jiems skir
tas vietas ir pavesdamas oficia
li Seimo atidarymą organizaci
jos nacionaliam prezidentui Ro
kui Mizarai.

Mizara pareiškė, kad LDS 
4-tas Seimas yra oficialiai ati
darytas, ir kad Seimą atidarant 
btis sugiedotas Lietuvos ir A- 
merikos himnai. Pakviečia pa
nelę šalinaitę prie piano ir ke
letą dainininkių vadovauti gie
dojimui. Taip pat pareiškė, kad 
jei rasis tokių, kurie ir nemo
ka giedoti himnus, “tai ne ką 
padarysi”. Tačiau prašo, kad vi
si stotųsi, ir giedame Lietuvos 
himną. Bet giedant Lietuvos 
himną, išrodo lyg kokiame lie
tuviškos Draugijos susirinkime 
butų giedamas Amerikos him
nas, kur mažai kas gali pritar
ti vadovaujantiems daininin
kams. Negalėčiau pasakyti, ar 
delegatai lik taip susilaikė nuo 
giedojimo ar lik tiek temokėjo 
himno žodžių kiek dauguma 
musų, temokame Amerikos 
himno židžius;

Tai tiek bėdos * kas mokėjo, 
kas nemokėjo Lietuvos.. himno 
žodžius, bet visi atsistojom ir 
atlikom kas reikėjo. O jei ne 
klystu, tai gal bus pirmas atsi
likimas LDS istorijoj, kad Sei
me buvo giedamas Lietuvos 
himnas.

Prisiminus LDS istoriją, prieš 
10 metų, reiškia, porą melų 
pirm gimimo LDS., tie patys 
veikėjai, kurie sudaro dabarti
nę LDS vadovybę, tais laikais 
dalyvaudami SLA seimuose 
kaipo delegatai arba kaipo sve
čiai, Baltimoi'ės SLA seime ne 
lik kad negiedojo hfmrto, bet 
nė neatsistojo, o sėdėjo.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo gimimo metais, Chica- 
gos SLA Seime, atidarant SLA 
Seimą Chicagoj ir giedant Lie
tuvos himną, tas pats Mizara 
las pats Pruseika, tas pats ša- 
laveičikas, tas pats Jačionis ir 
daugelis kitų, kuriuos randame 
šiame Seime, ne tik kad negie
dojo Lietuvos himno, bet atsi
sėdę, sėdėjo. Tik visi buvo at
sistoję kada buvo giedamas A- 
merikos himnas.

Lietuvos himno žodžiai tie 
patys tebėra, Lietuvos valdžia 
ta pati tebėra, bet musų drau
gų komunistų mintys yra labai 
daug pasikeitusios, žodžiu sa
kant, komunistai yra daug su- 
lietuvėję ar su tau tėję.

O jei tik gyvenimo ratas vis 
suksis į tą pačią pusę, tai kita
me LDS Seime Lietuvos him
nas taip garsiai skambės, kaip 
ir SLA Seimuose.

Jei nenumirsime, tai visą tai 
pamatysime.

Atleiskit kad taip toli nuo te
mos nuklydau, grįžkim prie Sei
mo darbų aprašymo.

Pabaigus Lietuvos himną gie
doti, p-lė šalinai tė jau buvo Įla
ši traukusi mio piano ir delega
tai buvo pradedą sėstis, bet pre
zidentas Mizara padaro pastabą 
visietns, kad dabar giedosim A- 
merikos himną. Giedame Ame
rikos himną, bet daug garsiau 
ir skambiau negu Lietuvos, nes 
šiame Seime dalyvauja geras 
skaitlius jaunuolių delegatų ir

nuoliai daug geriau moka Ame
rikos himną negu seniai Lietu-

1 vos.
Mandatų Komisija

Prezidentas Mizara skiria į 
Mandatų Komisiją; 67 jaunuo-, 
lių kp., delegatą iš Montello, 
Mass. Antaną Vasarį; 102 kp., 
iš Chicagos, Stasį Jušką ir 202 
kp., iš Chicago, Ill.> delegatę Ci
ną Petru tienę. Seimas vienbal
siai paskirtą Mandatų Komisiją 
Užtvirtina ir yra iššaukiami 
kuopų delegatai. Sudeda savo 
mandatus ir jie perduodami ko
misijai patikrinti.

Prezidentas Mizara pareiškia, 
kad kol mandatų komisija per
žiūri ir patikrina delegatij man
datus, jisai pakviėsiąs kuopų 
veikėjus tarti po keletą žodžių. 
Bet pirmiausiai jisai pats taria 
keletą žodžių organizacijos rei
kalais, pareikšdamas, kad LDS 
Seimai skirias nuo1 kitų visų or
ganizacijų seimų, tuo, kad “ki
tos panašios organizacijos laike 
vieno Seimo, turi du; vieną — 
dieną, kitą — vakare, kokusus 
ir visokius politikavimus. Pas 
mus to nėra, nėra pasiskirsty
mo, yra vienybė, pas mus pa
siskirstymo niekada negales nė 
būti“ — užtikrina prezidentas 
Mizara. O kalbėdamas apie ki
tas organizacijas, tai tur būt 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE'
/ DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

y—y * koplyčios visose
' PCZ cl 1 Chicagos dalyse

„ ■ I ' ■■■■■— • I N .... - ' ................. ............................................................................. ................................................

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.
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Laidotuvių Direktoriai

jis turėjo mintyje SLA, nors ir 
iteįvardino.

Reiškia Mizara užtikrino Sei
mo delegatus, kad pas juos nė
ra opozicijos ir opozicija nieka
dos negalės nė būti. Tik nepa
sakė kaip ta opoziciją bus lik
viduojama, jei ateityj organi-
zacijai augant, ji atsirastų 

(Bus daugiau)

JUOKAI
Keleivis palieka viešbutį ir 

labai skuba į geležinkelio sto
tį. Kad nepavėluotų, pasišau
kia taksi. Skubiai besėsdamas 
pastebi, kad kambaryje užmir
šo skėtį. Pasišaukia patarnau
jantį berniuką ir sako:

— Užbėk j ketvirto aukšto 
277 kambarį ir pažiūrėk, ten 
dešiniame kampe, prie Veidrod
žio, liko mano skėtis. Tik sku
bėk 1

Pagaliau nerimstąs keleivis 
pamato atbėgantį berniuką. Bet 
skėčio jis neturi.

— Kur skėtis, nėra? — sku
biai klausia keleivis.

— Yra. Jis kaip tik ten sto
vi, kur sakėte.

L.A.EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLCYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

Į krautuvę užeina nedidelis 
mokiniukas ir mandagiai klau
sia pardavėjo:

— Kiek, pone, kainuoja kilo
gramas kavos?

— Keturi litai ir trisdešimt 
penki centai.

— O kilogramas cukraus?
— Vienas litas.
— Kiek iš viso reikia mo

kėti.
— Viso reikia mokėti penki 

litai trisdešimt penki centai.
— Tai kiek jus man duotu

mėte grąžos, jei aš jums pa
duočiau dešimtį litų?

— Keturis litus ir šešiasde
šimt penkis centus. Bet kam 
jus visa tai klausiate, nesu
prantu ? ' ■

— Tokį uždavinį šiandien 
mums mokytojas uždavė iš
spręsti... — atsakė išeidamas 
iš krautuvės mokiniukas.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. VVestem 
Avė., 2nd floor
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
Tel. Michigan Ci

ty 2799-3X

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone:.Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Rocm 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hy<|e Park 3395 

KAliŽARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western A ve.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ DrauglĮosNarial
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rea. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

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

TeL Kenwood 5107

Ofiso Tek Virginia 0030 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija: 

8939 SOUTH CLAREMONT AVK 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 VVEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswlck 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 3261 So. Halsted Street

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. Western Blvd. Laf. 0361-8016 

Valandos:
7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti Lietuviai paktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVY.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

BIAMI NAUJIENŲ 
lai Prašomi Pirkimų



4

Penktadienis, Rugp. 19,1938 NAUJIENOS, Chlcagft, m.

BAISUSIS MARAS PRIEŠ 200 METŲ SU 
VIRŠUM IŠGULDĖ PRŪSŲ 

LIETUVIUS.
Tautų gyvenime būna skau

džių Valandų, apie kurias ge
riau, rodos, iš viso nebereikėtų 
bekalbėti. Lietuvių tauta tokių 
valandų ypačiai turi daug. Jos 
apgyventąjį plotų kadaise ne 
tik teriojo kardu ir ugnimi į- 
vairųs prašalaičiai, bet ir pačią 
tautą plakė skaudžios gamtos 
nelaimes. Viena pačių skau- 
džiųjų nelaimių buvo prieš 200 
su viršum metų siautęs maras, 
kuris ypačiai , žiauriai išguldė 
Prūsų lietuvius. Ar beverta tą 
musų tautos žaizdą vėl atideng
ti skaitytojams? Taip, būtinai 
reikia, nes ta žaizda aiškiai pa
rodo vieną iš tų aplinkybių, dėl 
kurios Prūsų Lietuvoje taip su
mažėjo tada lietuvių gyventojų 
skaičius. O tokias aplinkybes 
turi žinoti kiekvienas susipra
tęs lietuvis, kad pažinti savo 
tautos garbę ir vertę praeityje 
ir butų tautiškai stipresnis 
šiais laikais. '

Iš KUR BAISIOJI GAMTOS 
RYKŠTĖ ATĖJO?

Apie tą baisiausią musų tau
tos istorijoje marą nėra daug 
išlikę žinių, nes mirtis tiek bu
vo gyventojus išretinusi ir nu
varginusi, kad kiekvieno di
džiausias rūpestis buvo kautis 
su juodąja giltine ir kaip nors 
išsaugoti savo gyvybę. Tačiau 
vis dėlto jų pasiliko tiek, kad 
galima apie jį susidaryti visiš
kai pilnoką vaizdą. Iš kur gi 
tas maras atėjo? Jo kilmė—ne 
Lietuva. Jis atėjo iš tolimosios 
šiaurės. Marą į Lietuvą, ypač 
į Prūsų Lietuvą, atnešė švedų 
karaliaus Karouaus XII kariuo
mene. Maras buvo labai žiau
rus ir panašus į dėmėtąją šil
tinę. Pirmiausia maras į paskli
do Pinczosvo ligoninėj^* kur 
gulėjo sužeisti švedų kariai. 
Toliau jis buvo atneštas į Var
šuvą ir Lvovą. Žydai pirkliai iš 
Varšuvos ir Lvovo marą atnešė 
į Toninės prekybos miestą, o 
iš čia į Rytų Prusus. Marui pa
plisti padėjo ir labai šalta 1707 
metų žiema, kada žmonėms pri
truko maisto. Baisiame skurde 
ir varge žmonės buvo priversti 
maitintis sunkiai virškinamais

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

maisto produktais, nuo kurių 
jie vėliau ėmė sirgti kraujalige 
— dezinterija. Tokiose aplinky
bėse marui plisti buvo labai pa
togi dirva.

“MARKAPIAI” — BAISIŲJŲ 
DIENU LIUDYTOJAI

Ir dabar dar tų baisiųjų die
nų liudytojai tebėra daugelyje 
Lietuvos vietų užsilikę marka- 
piai. Tai dažniausiai ant kalne- 
ių padaryti aptverti ir me

džiais apsodinti' kapai, kur ta
da žmonės buvodaidojami ma
siškai. Maras buvo toksai bai
sus, kad su j uo kovoti visos 
priemonės negalėjo nieko pada
ryti. Buvo išleisti griežčiausi į- 
sakymai, net įsteigtos kartuvės 
kovoti su marą skleidžiančiais 
žmonėmis, pirlraiikti į tą kovą 
geriausi gydytojai, tačiau visa 
tai nieko negalėjo padėti. Žiau
riausių įstatymų baimė dar la
biau stiprino maro jėgą. Įsru
čio apskrityje maras taip bai
siai siautė, kad išbraukė iš gy
venimo beveik visą jo praeities 
istoriją. Tas pats dėjosi ir kito
se Prūsų Lietuvos vietose. Kai 
kuriose apylinkėse nuo maro 
išmirė keturi penktadaliai žmo
nių. Ypačiai maras stipriai 
siautė prie parapijų, kur žmo
nės, nelaimės ištikti, ieškojo 
dvasinės pagelbos. Klaipėdos 
apskrityje apytikriais apskai
čiavimais per vienus metus nuo 
maro mirė 9,797 asmenys. Ta
čiau maras paglemžė dar dau
giau žmonių, nes jis siautė ne 
vienus metus. Bet Klaipėdos 
apskritis buvo viena iš mažiau
siai maro paliestų vietų.

NUO MARO IŠKRITO IŠTISI 
PRŪSŲ LIETUVOS KAIMAI

■ Įsručio ir kitosd gretimose 
apskrityse nuo maro iškrito iš
tisi kaimai. Net kunigai, kurie 
buvo skirti žmonėms dvasiškai 
sustiprinti, krito kaip lapas.
1709 metais paskirtas į Baletus 
kunigas Heinrichas Bebrendtas
1710 metais jau buvo kapuose. 
Trempų kunigas Reggė iš pra
džių palaidojo visą savo gausią 
šeimą, o kiek vėliau jau ir pat
sai buvo maro nukirstas. 1707 
metais paskirtas Įsručio klebo
nas Jokūbas Perkūnas, 1711 
jau buvo miręs nuo maro. Jo 
klebonavimo metu čia nuo ma
ro mirė 17 kunigų. Jų tarpe 
buvo daug Karaliaučiaus uni
versiteto studentų, kurie, kon
sistorijos sutikimu, paskubomis 
buvo įšvenčiami į kunigus ir 
siunčiami į maro ištiktas vie
las žmonių dvasinių reikalų at
likti ir žmonių stiprinti. Trem
pų bažnytkaimyje iš 533 kie
mų 1710 metais 332 kaimai jau 
buvo tušti. Juodlaukių bažnyt
kaimio Draskinėlių ir Grafer- 
norto kaimai buvo maro visiš
kai išskinti. Juose nebebuvo li
kę nė vieno gyvo žmogaus. Ma
ras kiek aprimdavo žiemomis, 
tačiau atšilus, ypačiai vasaros 
karštaisiais mėnesiais, vėl pra
dėdavo skinti žifiones “juodoji 
šiltinė.” Iš viso maras nuvarė į 
kapus apie 150,000 žmonių. 
Tuščių sodybų liko: Įsručio ap
skrityje 4,620, Ragainės 1,613, 
Tilžės 1,307 ir Klaipėdos 871.

Naujienų-Acme Telephoto
ANTRAS SŪNŪS — Buvusi filmu aktorė Clara 

Bow su antru sūnum, George Rober'j Bell, kuris gimė 
birželio 14d.

PO MARO PRADĖJO PELNY
TIS IŠNAUDOTOJAI

Maro padariniai ypačiai skau 
džiai pradėjo reikštis, kai kai
muose labai mažai, beliko žmo
nių ir jie nebeturėjo jokio at
sparumo prieš baisią ligą. Tuš
čiuose pasilikusiuose laukuose 
gyvieji galėjo daryti ką norė
jo. Buvo lokių, kurie dėl to 
greit praturtėjo. Ypačiai tai da
rė naujai paskiriamieji kuni
gai. Taip antai Trempų kuni
gas Fiedleris, kuris čia buvo 
atkeltas į vielą mirusio per ma
rą kunigo Reggės. greit čia pa

kantonų gyventojai, kurių čia
tuojau atkilo keli šimtai šeimų.

;j "Daugumas jų apsigyveno Įsru
čio apskrityje. Kolonistai buvo 
reformatai, iš pradžių temokė
jo tik prancūziškai kalbėti ir 
laikėsi kiek nuošaliau nuo visų 
kitų gyventojų. Nuo 1724 metų 
čia pradėjo traukti kolonistai iš 
Nassau, Oldenburgo, Pfalco, 
Wuertembergo ir Halberstaedt- 
cheno. Tačiau daugiausiai tuš- 
čiosioso vietose apsigyveno zalc
burgiečių, kurie į Prūsų Lietu
vą pradėjo keliauti tik 1732 
metais. Baletų krikšto knygose 
yra pati pirmoji žinia apie zalc
burgiečių atsikrautymą į nuo 
maro išnaikintąsias Prūsų Lie
tuvos vietas. Tenai taip parašy
ta: “1732 m. gruodžio mėn. 4
d. Tą dieną buvo pakrikštytas
Juozas Farsteineris. Krikšto liu
dytojais buvo Martynas ir Ro- 
zina Gu m berta i ir Kristina 
Woldnerin”. Zalcburgiečių 
daug apsigyveno Baletų, Tarpu
čių, Didlaukių, Jurgaičių ir ki
tose Prūsų Lietuvos vietose. Iš 
viso į Prūsų Lietuvą atsikėlė a- 
pie 20,000 svetimšalių.
KOLONISTŲ SANTYKIAI SU

Didesnis Patenkinimas
Kai Jiįs Perkate Pas “MIDWEST STORES”!
Ekstra Vertybės Penktadieniui ir šeštadieniui, Rugpiučio^lG ir 20

3 už 25*

FANCY NEBRASKA WHITE COBLER 

BULVES 12 SVARŲ PEKAS 

“KLONDYKE SPRING” EARLY VARIETY WISC. 
ŽIRNIAI No. 2 KENAI ...... . ..........................
“TASTEWELL” Extra Standard Golden Bantom 
KORNAI No. 2 KENAI .................................
“Midwest” Geriausios Kokybės Išdirbystės 
SALAD DRESSING KVORTINIS DŽIARAS 
“Midwest” Geriausios Kokybės Išdirbystės
FRENCH DRESSING 4 unc. Butelis 9c. 8unc. Butelis 
“Miller’s” Crispy 
CORN FLAKES Dideli 13 unc. Pakai .......
PAPRASTA ARBA CHOCOLATE SKONIO 

OVALTINE Didelis 59c- 
“Midwest” Pure .... 
GRAPE JUICE Paintės Buteliai 
Fancv ’ California Thompson 
GREIPSAI Saldus Besėkliai 
“Sunkist” California 
GRANDŽIAI 288 DYDŽIO TUZINAS 

Fancv California Bartlett 
KRIAUŠĖS ................................................

SAUSI SVOGŪNAI

Mažas

2 už 19«
29* 
14* 

2 už 19*

33c
2 už 25*

3 sv 19*
17*

4 sv. 23* 
9*Sv.

30 Years Success! DoctoKs 
Amazing Liquid for Itching of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimi), kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos. žvynuotos, ugninės Eczema.

U pirmo sykio Žemo neSa nuostabių pa- 
gelbų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
ražo iŠ visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip ražo p. F. M. ii Jersey City: “I 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 31 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks 91.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

niekų nepaliko. Tokių vietų bu
vo ir daugiau. O kiek maro nu- 
terioloje šalyje buvo visokių 
kitokių pasipelnytųjų ir išnau
dotojų. Tačiau visa tai buvo 
užmiršta ir niekas to nebegalė
jo iškelti, nes tikrieji krašto 
žmonės buvo kapuose.
VIETON IŠMIRUSIŲ ATSIRA

DO SVETIMŠALIŲ
♦

Kai tik Prūsijos karalius 
Fricdrichas I sužinojo apie Prū
sų Lietuvos nelaimę, jis tuojau 
pat pradėjo rūpintis priemonė
mis lai nelaimei pašalinti. Jis 
tuojau pat išleido įsakymą ma-

sidare turtuoliu. Kadangi ap-jro išnaikintosioms vieloms ap
linkiniai kiemai buvo pasilikę ■ gyvendinti žmonėfiiis iš tų apy
tušti, tai jis arė liek laukų, i linkių, kurios maro nebuvo pa
klek galėjo pajėgti. Gyvulių ga-j liestos. Trejus melus nuo mo
lėje augintis iki valiai, nes vi- 'kesčių buvo atleisti visi amati- 
sos pievos buvo pasilikusios bejninkai, prekybiųiakai ir kitokie 
savininkų. Užaugintepderlių jis ; verslininkai. TaČiail daugiausiai 
brangiai pardavinėjo apylinkių nuo maro nukentėjusių sričių
aludariams, kurie už jį brangiai kolonizacijai pasidarbavo kara- 
mokėjo. Be to, jis pats įsisteigė: liūs Fricdrichas ^Vilhelmas. Jis 
savo vyno daryklą, kuri jam j išleido atsišaukiiną, kuriuo 
davė gražaus pelno. Nors tada i kvietė iš visur skubėti gyvento- 
ši vieta ir nebuvo turtinga, bet!jus į nuo maro aptuštėjusią 
minėtasis kunigas čia susikro- Prūsų Lietuvą. Pirmieji į Pru-
vė didelius turtus, 
čiau prašvilpė, nes

kuriuos ta- sų karaliaus šaukimą 
namiškiams 1 Šveicarijos Bazelio

a įsiliejo 
ir Berno

LIETUVIAIS

Anksčiau Prūsų Lietuvoje vi
sai nebuvo svetimšalių. Po ma
ro lietuviai su jais susidūrė Bir
mą kartą. Lietuviai jų nemėgo, 
nes jie turėjo visokių lengvatų, 
buvo atleisti nuo mokesčių, ne
reikėjo eiti Į baudžiavą ir kt. 
Tačiau kolonistai iš pradžių ga
na sunkiai vertėsi, nes neturė
jo iš ko įsikurti. Tik vėliau, val
džios šelniami, jie prakuto ir 
ėmė kurti savo ukius. Iš lietu
viu jie išmoko ūkininkauti. 
Vokiečių valdžia, bijodama, kad 
jie nesulietuvėtų, uždraudė 
jiems apsigyventi kartu su lie
tuviais vienuose kaimuose. Ko
lonistams buvo uždrausta lie
tuviškai kalbėli. Apskritai kolo
nistai nepasižymėjo nei suma
numu nei geru gyvenimu. Dau
giausia tai buvo-visokių nuoty
kių 'ieškotojai; JoPrūsų Lietuvą 
jie- atnešė daug negerų papro
čiu: girtavimą, tinginiavimą, iš
tvirkavimą. muštynes ir kitas 
nedorybes. Dėl to ir Prūsų Lie
tuvos didysis rašytojas Kristi
jonas Donelaitis savo raštuose 
jspėia Prūsų lietuvius su jais 
nesidėti. nes jie moko visokiu 
nedorybių. Tačiau pamatinis 
krašto elementas ir po maro

AGURKAI..........................................
“Normandie” O
FRFNUH FRTF.D BULVĖS ............................................
«nhA*-Bn^-AR-Doe” O
RPAGHF^r vfeAT BALLS .................................  “

DIDELIS 21/ž KEN.

59*

Ken.

Ken.

19*
25*

AFRIKATAI ...........
PoU’r Tr-io—a” pjaustyti
PINEAPPLE......
VISU SKONIŲ O

1FT.T. ........................................................................ W PAKAI
“SNIDER’S” Tomato Catsup Didel. Butel.

Gerinusios Kokybės O
TDMEITĖS Dideli Kenai ..........  už
“TT-Se*^>’-Tt” Grvt'as Nesaldintas 
nRApFFRUTT JUICE No. 1 Kenas ...............
«M’dv'eqf.” Fancv 

Np. 1 
«WOODRURV’ą” VAIDUI MUILAS . 
“P A T.MOT,TVF” MUILAS ...................
<«5TTPFP, 
“SUPFR 
“CTFAN

“CHIPSO” 2 Maži 17c. Didelis Pakas. 
“P & G” BALTAS NAPHTHA MUILAS ...

Didelis 2% Kenas

................  3

................ 4

17*
?n* 
14*
15*

20c
31c

20* 
už 25c 
už 23c

SUT><?” ........................................ Didelis Mėlvnas Pakas
OUTCK” SOAP ČIUPS 214 Sv. Pakeliai ....... 2 už

.......91* 
4 už 15<

PIRK NUO

MIDWEST
400

Nts pigiAu

STORES

PIRKITE SAU APŠILDYMĄ, PLUMBINGĄ IR MALEVĄ 
Kur visi lietuviai perka. Sutaupysite pinigų nusipirkę 

LINK-BELT STOKER

South Oenler Plumbing & Heatiug Supply Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

pasiliko lietuviai, kurie tik vė
liau, pradėjus Prūsų Lietuvoje 
lietuvius visaip persekioti, ėmė 
silpnėti, ir jų įtaka pradėjo žy
miai mažėti.
KRAŠTO KULTŪRA IŠLIKO 

LIETUVIŠKA

Nepaisant labai baisių maro 
padarinių, vis dėlto Prūsų Lie
tuvos kultūra išliko lietuviška, 

j Daugumoje parapijų ilgą laiką 
buvo lietuviškos pamaldos. Ka
raliaučiuje, Tilžėje ir Klaipėdo
je buvo bažnyčios vien tik su 
lietuviškomis pamaldomis. Kiek 
vėliau prie Karaliaučiaus uni
versiteto buvo įsteigta semina
rija lietuviams kunigams ruoš
ti, nes ypačiai po maro metų jų 
skaičius buvo labai sumažėjęs. 
Tačiau po maro Prūsų Lietu- 

jvos kraštas jau niekados nebe
galėjo be atgauti tokio stipraus 
lietuviškumo, koks čia bu anks
čiau. Tik arčiau Didžiosios Lie
tuvos tautine gyvybė pasiliko 
stipresnė.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma Įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $............... už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas _ _ _ ._______________ ,__
Numeris ir gatvė .................................................. ..............
Miestas ir valstija _____ ____ _______________

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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SKAIČIAI NEMELUOJA, 
BET... Amerikiečių Dienos Lietuvoje

POETAS JOVARAS

Lenkija ir Tautų Sąjungą
Europoje vis labiau ir labiau kalbama apie tai, kad 

Lenkija netrukus pasitrauksianti iš Tautų Sąjungos ta
rybos. Tai ji padarysianti tuo sumetimu, kad galėtų iš
laikyti “nešališkumą” nesusipratimuose, kurie nuolat ky
la tarp fašistinių ir demokratinių valstybių. Girdi, Len
kija bijosi, kad kartais nesusidarytų sąjungos taryboje 
priešfašistinis blokas, susidedąs iš Prancūzijos, Anglijos, 
Sovietų Rusijos ir kitų mažesnių valstybių. Pasilikdama 
taryboje, Lenkija priversta butų tą bloką remti.

Tas pasiteisinimas, žinoma, yra tik akių dūmimas. 
Niekam nėra paslaptis, kad pastaruoju laiku Joseph 
Beck, Lenkijos užsienio reikalų ministras, laikosi įsiki
bęs į Hitlerio skverną. Jo pronaciška politika ypač pa
aiškėjo šiomis dienomis, kai jis pasiuntė protesto notą 
Rumunijos valdžiai, kuri leido čekoslovakams per savo 
teritoriją transportuoti karo lėktuvus, pirktus iš Sovie
tų Rusijos. Protestas buvo tikrai keistas. Jis aiškiai pa
rodė Lenkijos fašistišką veidą.

Kai gegužės 21 d. naciai buvo pasimoję pulti Čeko
slovakiją, tai Lenkija pasijuto lyg ant karštų žarijų. Jos 
simpatijos buvo vokiečių pusėje (mat, ji vis tikisi iš Če
koslovakijos atplėšti lenkų ir rusinu gyvenamą teritori
ją), bet atvirai surišti savo likimą su naciais ji vis dėlto 
nedrįso. O nedrįso dėl to, kad tikrai patyrė, jog prancū
zai, anglai ir rusaį gins Čekoslovakijos nepriklausomybę.

Lenkijos svyravimas tuo kritišku momentu labai ne
patiko naciams. Štai kodėl jie dabar atkreipė ypatingą 
dėmesį į Dancigą. To miesto naciai, kuriems vadovauja 
Foester, rengiasi busimuose rinkimuose “paskandinti 
lenkų balsus vokiečių balsų juroje.”

Tai įspėjimas lenkams, kad jie butų “geri” ir rem
tų Hitlerio politiką. Priešingu atveju jie gali susilaukti 
nemalonumų Dancige ir bendrai visame koridoriuje.

Nacių judėjimas Dancige greičiausiai ir bus tikroji 
priežastis, kodėl Lenkija rengiasi iš Tautų Sąjungos ta
rybos pasitraukti. Tačiau tuo pačiu metu ji vis dar ne
drįsta atvirai nacius remti. Nėra tikrai įsitikinusi, jog 
naciai butų tiek galingi ir pajėgus, kad galėtų Čekoslova
kiją ir jos talkininkus sutriuškinti.

Jonas Krikščiūnas-Jovaras sa
vo laiku buvo labai liaudies mė
giamas poetas. Jo eilėraščiai 
buvo įvairiuose laikraščiuose 
spausdinami ir su pamėgimu 
žmonių skaitomi. Rašyti jis 
pradėjo prieš 35 metus. Būtent, 
savo pirmą eilėraštį “Gamta ir 
Vargdienis” parašė liepos 30 d. 
1903 m.

Tos 35 metų literatūrinio dar
bo sukakties proga Jonas Orin- 
tas apie jubiliatą “L. Ž.” patie
kė šiek tiek žinių. Jisai rašo:

Jonas Krikščiūnas-Jovaras 
gimė 1880 m. sausio mėn. 1 
d. Kalniškių kaime, Šiaulių 
valse, ir apskr. Skaityti ir ra
šyti išmokė jį tėvas namie, į 
mokyklą leisti negalėjo, nes 
gyveno gana vargingai, ma
žame 3 dešimtinių pelkėtos 
žemės ūkyje, dūminėj,’ be ka
mino gryčioj. Iš atsilankan
čių knygnešių tėvas nupirk
davo įvairaus turinio knygu
čių, kurias busimasis poetas 
norom, kaip pats sau, taip ir 
kitiems skaitydavo. Augant 
teko jam visas vaikų ligas 
persirgti. Ypač sunkiai veik 
4 metus teko sirgti akimis. 
Paūgėjusiam teko eiti pas u- 
kininkus ganyti. Pabaigus ga
nyti, žiemą, ūkininkai jį 
samdydavo už “daraktorių” 
jų vaikus lietuviškai skaityti 
ir rašyti pramokyti. Tada jau 
pats pradėjo knygų nusipirk
ti. Labai mėgo knygnešius ir 
eidamas 16 ar 17 met. pradė
jo pats knygas platinti — pa
sidarė knygnešiu...

Kartą Jovarą, vežantį kny
gas, rusų valdininkai norėjo 
sulaikyti, bet jis turėdamas 
gerą arklį ištruko, tik maty
dami, kad jo negalės pavyti 
ir suimti, pradėjo į jį šaudy
ti ir peršovė kairįjį šoną. Gy
dėsi slaptai Šiauliuose, pas 
daktarą Laucevičių, kuris pa
darė operaciją, kulką išėmė 
ir per mėnesį Jovaras pagi
jo--

Vieną kartą vistik į rusų 
valdžios nagus pakliuvo ir a- 
pie 2 mėn. išsėdėjo kalėjime. 
O tris kartus nuo rusų polici
jos atsipirko pinigais...

Draudžiamiems laikraš
čiams rašinėjo įvairių kores
pondencijų ir eilėraščių. Pa
sirašinėdavo “Laukinio” sla- 
pyvarde. O spaudą leidus, pa
sirašinėjo Jovaras. Per šiau
liškį stud. Aug. Janulaitį su
sipažinęs su pažangiais Lie
tuvos veikėjais a.a. P. Višin- 
kiu, a.a. VI. Putvinskių, že
maite ir kitais, dalyvauja VI. 
Putvinskio dvare, Šilo-Pavė
župyje, vadovaujant P. Vi
šinskiu! ir VI. Putvinskiui, 
slaptuose rašytojų susirinki
muose, kur per rankraščių— 
raštų kritiką buvo lavinami 
nauji rašytojai; “Varpui”, 
“Ūkininkui” ir Amer. Lietu
vių spaudai parenkami tin
kami raštai. Iš čia pareida
mas, Jovaras visada parsineš
davo gerą našulį draudžia
mos literatūros.

Sykį a.a. P. Višinskis Jo
varui gerai išaiškino, kas yra 
ritmas. Jis suprato ir eiles 
pradėjo rašyti ritmuotai. Nuo 
tada jo eilės visur spausdi
namos. Amerikoj spausdino 

“Vienybė Lietuv- 
L'aisvoji Mintis”, 
Kova’”, “Keleivis”

ir kit. laikraščiai bei žurna
lai. O spaudą leidus, tuoj pra
dėjo jo eiles spausdinti ir

ninku”,

Lietuvos Žinio- 
”, jo 
;Nau- 

lynėj”, “Skarde”, 
ir pažang. minties 
. Taip pat buvo

se”, “Lietuvos Ūkininke 
prieduose, “Jaunime”, “ 
jojoj Gac 
“žaryjoj” 
žurnaluose
plačiai pasklidę spausdintais 
laiškais ų- atvirukais. Buvo 
dedamos dainų knygelės ir 
mok. vadovėliuose.

Ir dabar Jovaro eilės k. a. 
“Ko liūdi1 berželi...?”, “Pava
sario rytas” ir kit. yra deda
mos į pradž. mokyklų chres
tomatijas.
Toliau Oriu tas siūlo nors ir 

kukliai 35 melų Jovaro litera
tūrinio darbo sukaktį paminėti. 
Juo labiau, kad savo laisvės 
dainomis jis praeityje daug pri-

Vienas Londono žurnalistų 
sumanė išskaičiuoti Ispanijos 
naminio karo laimėjimus ir 
pralaimėjimus. Nuo pat karo 
pradžios jis su atsidėjimu sekė 
laikraščiuose abiejų kariaujan
čių šalių pranešimus apie lai
mėjimus. Tuos aštuoniolikos 
mėnesių laimėjimus jis sudėjo 
į daiktą ir gavo tiesiog fantas
tiškas sumas, štai kai kurie į- 
domųs skaičiai apie laimėji
mus :

Per aštuoniolika menesių už
imta teritorijos — keturis kar
tus tiek, kiek išneša visa Ispa
nija.

Armijos pasistūmė pirmyn — 
šešis kartus skersai Ispaniją.

Priešo nuostoliai — 4,000,000 
(taip, keturi milijonai).

Priešo lėktuvų nušauta — 
150,000.

Kanuolių užgriebta — 650.- 
000.

Šautuvų užgriebta — 8,000,- 
000.

Sunkiosios artilerijos užgrieb
ta — 100,000.

Armijos prisiartino “prie 
strateginių pozicijų” — 2,000 
kartų.

Tie fantastiški skaičiai dar 
kartą patvirtina tą faktą, jog 
pranešimais iš karo lauko be
veik negalima tikėli. Tie pra
nešimai paprastai yra išpusti. 
Kaip sakoma, iš adatos bando
ma vežimas priskaldyti. Bet tai 
lik tuo atveju, kai kalbama a- 
pic savo laimėjimus. Apie prie-

1 šo laimėjimus paprastai nutyli
ma.

’ Rusuose užsiliko budingas 
1 posakis iš karo su japonais. Jis1 
1 skamba taip: “Priešas sumuš- 
1 tas, musų armija traukiasi”.
1 Tas posakis tinka ir šiandien, 

nes daugumas pranešimų iš ka
ro lauko nėra tikslus.

skatinimo kovoti su caristine 
valdžia.

Čekoslovakija nesnaudžia
Laikraščiai plačiai rašo apie tuos milžiniškus karo 

manevrus, kurie dabar vyksta Vokietijoje. Tie manevrai 
jaudina Europą, kuriai vis labiau ir labiau vaizduojasi 
pasaulinių karas.

Kadangi tarp sudėtų vokiečių ir čekoslovakų santy
kiai nė kiek nepagerėjo ir, be to, maža vilties, kad trum
poje ateityje jie galės pagerėti, tai kai kurie mano, jog 
šį kartą naciai galį net jėgos griebtis. Kitais žodžiais sa
kant, jie mano, jog ir milžiniški karo manevrai faktiškai 
yra kreipiami į Čekoslovakiją.

Ar taip iš tiesų yrą, žinoma, sunku pasakyti Tačiau 
jeigu naciai ir sumanytų Čekoslovakiją pulti, tai jie ten 
sutiktų didžiausį pasipriešinimą. Vokietijos karo manev
rų akivaizdoje čekoslovakai taip pat nesnaudžia, — jie 
taip pat rengia karo manevrus. Kadangi laukų darbai 
jau pasibaigė, tai buvusieji kareiviai yra šaukiami pra
timams ir karo manevrams.

Tai reiškia, jog Čekoslovakija rengiasi visokioms 
staigmenoms, kurios netrukus gali įvykti. O Čekoslova
kijos armija, kaip karo ekspertai byloja, gal yra geriau
si visoje Europoje. Gegužės mėnesį, kai kilo pavojus iš 
nacių pusės, ji pravedė mobilizaciją su tokiu nepaprastu 
sklandumu, jog nustebino visus. Sakoma, jog tatai labai 
paveikė nacius, kurių pasiųsta kariuomenė Austrijai o- 
kupuoti parodė labai daug trukumų.

Tąsyk Čekoslovakų ryžtingumas ir griežtesnis jų tal
kininkų nusistatymas sulaikė nacius. Klausimas kyla, 
kas atsitiks dabar, jei Hitleris ir vėl sumanys Čekoslova
kiją pulti?

Kad čekoslovakai laikys iki paskutinųjų, tai vargu 
galima abejoti. Bet kiek bus ryžtingi jos talkininkaj. tai 
į tą klausimą tik netolima ateitis tegalės atsakyti.

Amerikiečiai švaistosi po Kauną. — čiauška anglų kal
ba. — “Pirmyn” choro savotiška demonstracija Vil
niuje. — Salomėja Aleksiunaite pasilieka Lietuvoje. 
— Kai kuriems Lietuvoje gerai pavyko. — Susiarti
nimas su Amerikos jaunąja karta. — šventadieniška 
ir kasdieninė Lietuva.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Tikrai dienos

® Raseiniuose švietimo minis
terija stato,, didelius gimnazijos 
rumus su sporto salėmis. Rū
mai kaštuos 960,000 litų.
• Kaune ant Vytauto Didžiojo 
tilto autosunkvežimis užvažia
vo ant šalygatvio ir užmušė 7 
metų berniuką Dreną, o jo mo
tiną nesunkiai sužeidė. Sunkve
žimio šoferis suimtas ir , trau
kiamas atsakomybėn.

tik Kaune. Amerikiečiai sporti
ninkai, choristai ir kiti vis dėl
to didesnę laiko dalį praleido 
Kaune, o juos pasekė kiti. Kau
ne visą laiką čiauškėjo anglų 
kalba.

Vieni kalbėjo nežinia prieš 
ką norėdami lyg ir pasirodyti, 
kad ją moka, o kiti reikalo spi
riami, nes lietuviškai tiek pra
mokę, kiek kasdieniniai namų 
apyvokai reikia, kiek juos Ame
rikoje tėvai pramokė, ar kiek iš 
tėvų išmoko.

Čia lyg ir buvo nedrąsu pa
sirodyti daug lietuvių kalboje 
žiną, o kili gal didžiavosi ang
liškai kalbą.

Nevisi. Buvo ir tokių, kurie 
kietai užsispyrę tik lietuviškai 
kalbėjo. Kiti jų net stebėtis ste
bėjosi, kad Lietuvoje, kur tik 
neisi visur tik lietuviškai kal
ba... Esą, keista, bet taip buvę. 
Kitas jaunuolis jau visai pradė
jęs užmiršti lietuvių kalbą, čia 
atvykęs lyg atkuto. Patyręs jos 
skambesį, turiningumą, užsispy
ręs visur kitaip nekalbėjo, kaip 
tik savo tėvų kalba. Vaikštinė
jo po knygynus, ieškojo lietu
vių kalbos gramatikos, anglų- 
lietuvių kalbos žodyno... Deja, 
kurio surasti negalėjo, nes to
kio nėra. Rado tik vielos mo
kykloms pritaikintus anglų kal
bai vadovėlius. Kitas graibšte 
anglų kalba literatūrą apie Lie
tuvą, bet, deja, teko nusivilti, 
nes tokios taip kaip ir nėra. 
Nusivylė, skundėsi, ką jis į A- 
meriką grįžęs kitiems, savo bi-

Tsb.

Vilniuje nepaliko... Nenorėjo 
lenkams patarnauti, tiek. įgriso 
jiems lenkų visi ‘‘malonumai”, 
nes vos spėjo Lietuvos sieną 
peržengti, kaip pasijuto dviejų 
šnipų globoje, be to, patsai Vil
nius darė įspūdį tikrai okupuo
to miesto: visur, kur tik pasi
suksi, šnipai ir kareiviai...

Visi tik atvirukus saviems į 
Ameriką pasiuntė iš senos Lie
tuvos sostinės, tai ir visos išlai
dos! Užteks ir tiek lenkams.

Lietuva daug kam iš ameri
kiečių tikrai susuko galvą. Jau 
melas išvažiuoti, o taip sunku 
skirtis.

“Pirmyn” choro dalyve Salo
mėja Aleksiunaite tiek užsispy
rė Lietuvoje likti, kad iš pirmų 
dienų Draugijos Užsienių Lie
tuviams Remti padedama susi
rūpino stipendiją gauti. Ir savo 
atsiekė. Jai skiriama dviejų 
šimtų penkiasdešimts litų mė
nesinė stipendija Vytauto Di
džiojo Universitetą lankyti ir 
tenais lituanistiką studijuoti. 
Du metu galės Lietuvoje viešė
ti.

Džiaugiasi, didžiuojasi savo 
atsiekusi,! Ji jau tikriausiai liks

—Oi kaip čia man smagu! 
Kiek laimės, kad galėsiu čia pa
gyventi, giriasi ji.

laimės džiaugsmas.
—Jau telegramą pasiunčiau 

tėvams, kad nelauktų parva-

80 METŲ AMŽIAUS Mažosios Lietuvos patriarchas aušrininkas Martynas Jankus.
Jam š. m. rugpiučio 7 d, sukanka 80 metų amžiaus.

papasakoti.
“Pirmyn” choro visi dalyviai 

tik vienai dienai nuvyko į Vil
nių ir išvažiuodami davė vienas 
kitam žodį tenai tik lietuviškai 
kalbeli. Ką žadėjo, tai ir ištesė
jo. Vilniaus sulenkėjusi mies- 
čionija nustebo išgirdusi Vil
niaus gatvėse demonstratyviai 
tik lietuviškai kalbant... Ir ką? 
Kalbėjo didžiulės Amerikos pi
liečiai, kurių ča neužkabinsi, 
nepasityčiosi... Reikia'* žinoti, 
kad ir žandus daužyti, tai kam 
daužyti. Pagaliau jau ir vietos 
lietuviai žandus daužomi nesi
duoda, net į dvikovą šaukia.

-Prakeikti lietuviai, — ne 
vienas Vilniaus gatvės praeivis 
siuntė amerikiečiams lietuviams 
neapykantos žodį.

Bet tai ne visa. Štai tieji lie
tuviai atsilanko Rasos kapuose 
ir čia ties tautos didvyrių ka
pais drąsiai ir galingai 
kia lietuviškas giesmes 
nas... Reikia tylėti ir 
nors čia pat sukinėjasi 
šnipai, bet Amerikos lietuvių į 
kalėjimą nekiši, jie ne Lietu
vos pavaldiniai, reiktų turėti 
reikalą su Amerikos pasiuntiny
be, tai jau prasčiau... '

“Pirmyn” chorui neleista Vil
niuje koncertuoti, bet niekas 
jam negalėjo uždrausti lietuvių 
gimnazijos patalpose privačiai 
padainuoti, ir dainavo...

Vietos lietuviai su ašaromis 
džiaugsmo ašaromis, į tą tylią 
demonstraciją žiurėjo’ir stebė
josi amerikiečių lietuvių drąsa.

Lenkijos pasiuntinybe Lietu
voje davė “Pirmyn” chorui lei
dimą važiuoti j Vilnių su sąly
ga, jei jie būtinai užsuksią į 
Varšuvą, nes nesą kas jiems 
Vilniuje veikti... Veik sutiko, 
bet į Vilnių nuvykę pareiškė, 
kad nesą kas jiems Varšuvoje 
veikti... ir tą pačią dieną Vil
niuje apsisukę grįžo į Kauną. 
Kaune visi pasididžiuodami kal
bėjo, kad Vilniuje nei vienas 
chorų dalyvių nei vieno cento

žiuojant...
—Po menesio jau Lietuvos u- 

niversitetą lankysiu, — ji taria 
taip tuos žodžius, tarytum jau 
beldžiasi į šventoves šventovių 
varius.

Kiti žiuri į ją su pavydu, ki
tos žada jai net padėti, parem
ti, jei ji tik tokios paramos rei
kalinga.

—Oi, kaip aš laiminga, — 
stipriai spaudžia savo draugių 
rankas!

Ir lyg abejonės pagauta, ar 
tikrai liksianti Lietuvoje į visus 
žiuri, lyg laukdama patvirtini
mo, pritarimo.

Važiavo į Lietuvą su didele 
baime ir čia visai nesitikėjo to
kią laimę alrasianti.

—Juk pamanykite, Ameriko
je bučiau netesėjusi tiek moky
tis, o čia galėsiu, stipendiją

Tvirti ryž tingi žodžiai.
jai palinkėti laimingai 
ir dar arčiau Lietuvą

užtrau- 
ir dai- Yra ir kili, kuriems Lietuvo

je pavyko, tai jau biznio vyrai.

(omobiiiais ir čia juos vykusiai 
pardavė. Kelionė apsimokėjo ir 
dar kaip kas liko.

Ne, Lietuva jau toksai kraš
tas, su kuriuo ir biznis galimas.

Kitas jau suka galvą, planus 
daro, kaip jis parvykęs į Ame
riką sueisiąs su Lietuva į biznio 
santykius. Karlą pavyko, mano, 
kad ir ateityje taip seksis. Yra 
kas perka, ir yra kas parduoti. 
Taigi, Lietuva tiems vyrams jau 
virsta ne tik vien pasisvečiavi
mo kraštas, liet ir biznio gali
mybes kraštas.

—Kitais metais, kai atvyksi- 
mc, jau busime gudresni. Ame
rika motorų kraštas, o Lietuva 
tik dabar visai intensingai pra
deda molorizuotis. Tai galima 
prekyba. Įsigysime firmų atsto
vybes. Yes, bus biznis!

Jie jau lando po visokias į- 
staigas ir teiraujasi, kas galima 
parduoti. Seka Lietuvos preky
bos gyvenimą.

(Bus daugiau)
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Detroito Lietuviu Žinios
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Iš Detroito lietuvių veiklos
Rinks Miss Lithua- 
nia of Detroit

*

Detroito Lietuvių Dailės Cho
ras rengia didelį metinį pikni
ką, rugpiučio 28, Beechnut 
Grove Darže.

Kaip pereitais metais, taip ir 
šįmet bus išrinktos trys gra
žiausios Detroito lietuvaitės ir 
visos gaus dovanų. Pati gra
žiausia gaus vardą Miss Lthu- 
ania of Detroit, 1938.

Komisija užprašo detroitie • 
čius kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti.

Tolimesnių žinių apie piknikų 
išgirsti per radio valandą iš 
stoties WMBC, kas šeštadienį, 
kaip 5 vai. vakare.

Susiorganizavo 
Vyrų Choras

Linksma žinia. M. Masys pra 
neša, kad tik ką susitvėrė Vy
rų Choras, ir duos lietuvišką ra
dio pusvalandį iš stoties WJBK 
rugpiučio 23 d., 9 vai. vakare.

Pakeitė Pikniko 
Dieną

Paskutiniam SLA 352 kuo
pos susirinkime buvo pranešta, 
kad kuopos piknikas įvyks rug
sėjo 5 d., Labor Day dieną.

Dabar komisija, K. „Būtis, P. 
Vencelevičia ir Vasiukonis pra
neša, kad diena buvo pakeista. 
Dabar piknikas įvyks šeštadie
nio vakare, rugsėjo 3 d., ir tai 
bus naktinis piknikas. “* '‘

Komisija darbuojasi, renka 
darbininkus ir rūpinasi visais 
kitais rekalais. Ji nuoširdžiai 
kviečia visus detroitiečius at
silankyti.

Komisija pakeitė dieną atra
dusi, kad piknikas vargu galės 
būti pasekmingas Darbininkų 
Dieną. Dauguma SLA 352 kp. 
narių turės paroduoti gatvėse

...... ....... " ~<s
AR ŽINOTE KA 

RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti ?

Net kunigai pasislėpę j j 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia ji j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Jie to, juiue rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, {domių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON. MASS.

su vietiniais unijų skyriais, taip
gi kai kurie komisijos nariai 
turės paraduose dalyvauti. Be 
to, Darbininkų Dieną yra ir vi
sokiausių kitų pramogų.

Koresp.

Progr. Kandidatų 
Parengimas

Komitetas Ispanijos Demo
kratijai Gelbėti surado, kad 
rugsėjo 11 d., Liberty Darže ne
galima rejngti piknikas, nes tą 
dieną yra/ruošiamas didelis rin 
kiminišOparengimas progresy
viems kandidatams į valstijos 
urėdus, kaip gubernatoriui F. 
Murphy ir kit.

Tas parengimas įvyks rūgs. 
11 d., Capital Darže, prie Tele- 
graph Road.

Socialistų Kalbėtojai 
Clark Parke

Clark Parkas praneša, kad 
rugpiučio 19 d., tai yra, šian
dien, ten kalbės Socialistų Par
tijos kalbėtojai. Pradžia 8 vai. 
vak.

Apie Parką
Clark Parkas yra 50 akrų 

žemės padovanotas miestui se
novės labdarių su ta sąlyga, 
kad nei vienas šmotelis žemės 
nebus naudojamas kitiems rei
kalams, kaip tiktai parkui. Už
drausta net kelius vedant pa
naudoti bent vieną pėdą to plo
to. Juodajai rasei parku nega
lima naudotis.

Vienas žemės, ploto galas yra 
apaugęs šimtmečiais ąžuolais ir 
kitokiais medžiais. Antras ga
las yra be medžių. Ten yra į- 
rengtos aikštės baseball ir teni
so lošėjams. Taipgi yra vietos 
pasagų mėtymui. Ten pat gali
ma rasti specialius stalus, įreng
tus šaškių (čekerių) ir kitiems 
lošimams.

Kartu su kitais detroitiečiais, 
parku naudojasi ir lietuviai. 
Ča sueina įvairių nuomonių 
žmones prie pinaklio rišti viso
kius pasaulio klausimus ir gin
čytis.

Netoliese yra platforma, ku
rią beveik kas vakaras turi už
ėmę visokio plauko kalbėtojai. 
Kartais atvyksta miesto benas, 
klausytojus palinksminti. Pub
lika, didžiumoj, susideda iš pa
prastų piliečių.

Viena bėda, kad pirmą pro
gą estrada naudotis gauna vi
sokie “salaveišiai”. Knights of 
Columbus savo prakalbas pra
deda ir baigia maldomis. Dabar 
klausytojam dalina korteles, 
kad jie duotų klausimus. Drą
sesni gali tai padaryti žodžiu. 
Kartais, kai kalbėtojus progre
syviai žmones užklumpa viso
kiais klausimais, tai ir gabiau
si a ms kalbėtojams pasidaro la
bai riestai. Bet už tai dabar su
sirenka daug publikos prakalbų 
klausytis.

Retkarčiais parke prakalbas 
rengia komunistų partija, uni
jos ir t. t. Koresp.

Tame Clark Parke, kuris ran 
dasi prie W. Vernor Hy. ir 
Clark St., rugp. 24 d., įvyks ir 
tęsis nuo pietų iki vakaro va
karinės miesto dalies biznierių 
ir piliečių didelė “Rally”.

Vakarinėj daly j gyvena daug 
lietuvių, tad ir jų ten bus gana 
daug.

Programas susideda iš viso
kiausių sporto rungtynių, klau 
nų šposų ir kitikių numerių. 
Kai prasideda kumštynės, tai 
išeiti muštis nuo mažų vaikų 
iki gerai lavintų boksininkų.

Kas met tą “Rally” aplanko 
tūkstančiai žmonių. Įžanga lai
sva. Koresp.

Naujas Radio 
Programas

Detroito ir apylinkės lietu
viai, nepamirškit pasiklausyti 
dar vienos lietuviškos radio va
landos. Pirmas programas bus 
transliuojamas rugpiučio 23 d., 
9 vai. vakare, iš stoties WJBK, 
1500 kilocycles.

Aš tikiu kad tas programas 
bus geras ir įdomus, nes jį 
tvarko geri ir rūpestingi dar
buotojai. Nuo savęs linkiu ge
riausio pasisekimo. B.

Dar Apie SLA 
Pikniką

SLA 352 kuopos piknikui, 
kuris įvyks rugsėjo 3 d., yra 
ruošiami įdomus pamarginimai. 
Įvyks trijų gentkarčių šokių 
konkursas, kurio laimėtojai bus 
apdovahoti $15.00 vertės dova
nomis. Senelių, viduramžių ir 
jaunųjų poros gaus po dovaną 
už gražinusį pašokimą Suktinio. 
Polkos ir amerikoniško šokio, 
Music Maestro, Please.

Piknike taipgi bus rodomi 
garsiniai krutami paveikslai 
(“Taikės”), kurių dar niekam 
niekur neteko matyti.

Platesnės žinios apie pikniką 
bus paduotos per radio, šešta
dieniais 5 vai. vakare. Narė

Lietuvių Demokratų 
Sąjunga

Detroite susiorganizavo Lie
tuvių Demokratų Sąjunga (De
troit Lithuanian Democratic 
Association). Ši organizacija 
rūpinsis rinkimais, ypač parė
mimu gubernatoriaus Murphy 
ir kitų gerų kandidatų. (Sp.)

Specialė Legislatu- 
ros Sesija
LANSING, Mich. — Rugp. 29 
d., prasidės speciali Michigan 
legislaturos sesija, svarstymui 
trijų klausimų:

1. Pašalpos
2. Statybos Akto pataisymų 

reikalą, ir
3. Morgičių “moratoriumo” 

prailginimą.
Sukėlimui naujų pinigų pa

šalpai legislatura žada uždėti 
naujus taksus šešių mėnesių 
laikotarpiui.

Acme-Naujienu Telephoto
MEDAUS MĖNUO PASIBAIGĖ NELAIMINGAI. — 

Mrs. Laurine MacDonald Dodge, kuri prieš dvi sa
vaites ištekėjo už Daniel G. Dodge, o šiandien jau naš
le. Beleidžiant medaus mėnesį mažoj salėj prie Little 
Current, Ont, jos vyras prigėrė. Dodge buvo to paties 
vardo automobilių fabrikantų šeimos turtų įpėdinis.

Margumynai
Vyras, Kuris Prary
davo Laikrodžius, 
Gyvas Žuvis ir kt.

Pasauly dažnai pasitaiko nuo
stabių žmonių: vienas, žiūrėk, 
išauga nepaprastai didelis, ki
tas pasilieka visai mažiukas, ne- 
užauga, trečias išauga nepapra
stai storas, riebus, ketvirtas vėl 
ten kokių nors nenormalumų 
turi. O štai 'prieš kiek laiko mi
rė vyras, ktfris savo fiziniai 
kūno privalumais taip pat bu
vo vienas iš nuostabiausių žmo
nių pasauly.^.(Tai buvo Hacfži 
Ali, kuris galėdavo praryti lai- 
krodžiukus, gyvas žuvis, degan
čius papirosus ir kitus įvairius 
daiktus ir juos, jei panorėdavo, 
tuoj vėl galėdavo iš pilvo atry- 
tL •/

Tai buvo egiptietis. Bet Egip
te jis mažai tegyvendavo, nes 
savo pilvo sugebėjimus norėda
vo parodyti visam pasauliui ii 
todėl nuolat važinėdavo iš vienT/ 
miesto į kitą, iš vieno žemyno 
į kitą. Hadži Ali galėjai sutik- 
;i Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, Kinijoj, Indijoj, Afri
koj, įvairiose Vakarų Europos 
valstybėse ir t. t. Jis savo su
gebėjimais demonstruodavo vi
sur: parodydavo ir universite
to profesoriams, gydytojams ir 
paprastiem žmonėm, turgų aik
štėse ir cirkuose, žiūrėtojų pa

JUOKAI
Pas Plikienę nepabuva tar

naitės. Neilgai tepabuvus išei
na ir Marytė, šeimininkei su
mokėjus atlyginimą, tarnaitė 
nueina į krautuvę ir nuperka 
šeimininko šuniui geros mėsos. 
Pamačiusi tai šeimininkė nu
stebusi šaukia:

— Bet ką tu darai! Tu švie
žią mėsą šuniui atiduodi...

— Bet, ponia, jis užsitarna
vo, jis man padėdavo lėkštes 
šluostyti...

» » »
Mažasis Jonukas nakčia pa

bunda iš miego ir pradeda gai 
liai verkti.

— Ko verki? — klausia ma
ma, gal ką skauda?

— Skauda... Labai skauda...
— Ką skauda, mažyti, ką?

— Nežinau, tamsu ir nema
tyti...

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

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

Buenos Aires, Argentina.

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ku būdavo pilve, turėdavo eiti 
laukan. Dėl to jis ir galėjo Vėl 
viską atryti.

Yra buvę ir daugiau žmonių, 
kurie galėdavo praryti įvairius 
daiktus: gelžgalius, sagutes ir 
kt. Tačiau Hadži Ali visus juos 
žymiai pralenkdavo.

Mirus Kadžiui, jo lavoną nu
pirko vienas Jungt. Am. Valsti
jų institutas, nes norėta jį skro
sti ir nuodugniai ištirti.

Išspręstas Individu
alaus Skraidymo
Klausimas

Italų laikraštis “Populo di 
Roma” praneša, kad italų ka
riuomenės atsargos kapitonui 
Lucačiui pasisekė išspręsti in
dividualaus skraidymo proble • 
mą. Lucačio išradimo lėktuvą 
turi varyti pats žmogus taip, 
kaip dviratį mindamas pedalius. 
Transmisijos grandis čia taip 
įtaisyta, kad ji galėtų sukti 
propelerį 1,400 kartų per minu
tę. Italų laikraščiai gana optr 
mistiškai pasisako apie šį apa
ratą.

Tenka pažymėti, kad specia
listai tvirtino, jog žmogui nie
kados nepasiseks skraidyti be 
motoro, žmogaus raumenų jė
ga buvo laikoma per menka, 
kad galėtų ore išlaikyti žmogaus 
kūno svorį ir perkelti iš vienos 
vietos i kita. f *-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7-25
(Screened) Tonas ............................ ..... ■

SMULKESNES DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

APSIDR AUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo Šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,008.00. Ligoje pašalpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašei pos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikraštj “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SI.A. kuopų valdybos, arba kreipkis {
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

Pasirašė Sutarti Su 
Mėsos Firma

DETROIT, Mich. — The A- 
malgamated Meat Cutters and 
Butcher VVorkmen’s Union pa
sirašė sutartį su mėsos firma, 
Robinson Packing Markets, ku
ri užlaiko visą eilę mėsos krau' 
tuvių Detroite. Sutartyj ben
drovė pripažįsta “closed shop”, 
sutinka pagerinti darbo sąly
gas ir pakelia algas.

Paskutiniu laiku ‘.‘bučerių” 
unija padarė didelę pažangą.

Koresp.

prastai niekuomet netrukdavo, 
nes visi norėdavo pamatyti 
žmogų, kuris gali praryti gyvą 
žuvį, po kėletos minučių ją vėl 
iš pilvo atryti—ir žuvis tebe 
būdavo gyva. Suprantama, kad 
Hadži Ali, rodydamas nepapra
stus savo pilvo sugebėjimus, 
uždirbdavo labai daug pinigo. 
Būdavo daug tokių savaičių, 
kai jis kišenėn įkišdavo po 10 
tūkstančių dolerių.

Hadži Ali i galėdavo ryti ne 
tiktai įvairius daiktus, bet jis 
galėdavo gerti ir žibalą. Ir nuo
stabiausia tai, kad žibalo jis 
galėdavo išgerti beveik pilną 
statinę ir paskui jį vėl atryti. 
Dažnai jis parodydavo tokių 
numerių: išgeria keletą literių 
vandens, paskui keletą literių 
žibalo,—po kiek laiko vandenį 
ir žibalą vėl atryja, tačiau at
ryja ne susimaišiusį, bet ir van 
denį, ir žibalą atskirai. Dėl To 
Hadži Ali dažnai būdavo vadi
namas žmogumi, kuris turi dvi
gubą pilvą.

Hadži Ali pilvą daug kartų 
tyrė gydytojai. Buvo manoma, 
kad tokius sugebėjimus Hadži 
Ali galėdavo padaryti todėl, 
kad jo pilvo raumenys bu^b ne
paprastai stiprus. Esą, kai Ha
dži Ali sutraukdavo savo pilvo 
raumenis, tai visa, kas tuo lai-

FulMlavored

0 Kraft American hag a mellow, 
full-flavored richness that makes 
it perfect for sandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perjeetly.

”’EPFICIENT^>
Ūse only one leve! tea- 
spoonful to -a eup of sifted į 

flour for most recipes. j 
mpBAKiNG 
^WP0WDER 
Samepricetoday ] 
as 48 years ago į 
25 ounces |
Manufactured by bailins pewdar Ii 
specialiu* who malta nothlng būt II 
baltins powdar—undar iuparvi*i«n II 
of exp«rl chtmiah of nailonai Ir 

i raputation. H
MlLUONS OF POUNDS H4VE BEEN.
■ UMD BYOUR GOVERNMENT .

Statyk arba Taisyk 
namus skolindamas iš 

NAUJIENŲ SPULKOS
Lietuvio tokia jau prigimtis, kad pirmai galimybei pa

sitaikius įsigyti nuosavybę—namus. Dėja, kartais ir ge
riausioms norams esant, savomis pajėgomis nedaug gali
ma atsiekti,—reikia pašalinės pageltos—lėšų. Dabar, ypač 
prieš šį rudenį susidaro visiems puikios sąlygos tokioms 
svajonėms įkūnyti, t. y. galima gauti pasiskolinti, atnau
jinti morgičius labai lengvomis sąlygomis. Tad, nepraleis, 
kitę šios progos... statykite, arba taisykite namus, o kurie 
turite atliekamų pinigų, galite ir pasidėti.

Užeikite ir smulkmeniškai išdėstykite savo sumanymus, 
mes maloniai jums padėsime,

'• Užsitikrink savo in
dėliams tikrą apsau- 
gą ir pelną.

• čia visų INDELIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING,^ 
LOAN and SAVINOS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SOUTH HALSTED STREET Tel. CANAL 8500 

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
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Tarp 
Naujieniečių

Ijienas” ir pasižadėjo būti nuo- 
latiniu skaitytoju.

» » »
Frank Stalnionis, 2500 West 

39th Street, neseniai atidaro 
gražų Taverną. Frank ir jo 
žmona Katy yra labai draugiš 
ko budo žmones. Numatoma, 
kad biznis seksis gerai. Jie už
siprenumeravo “Naujienas”. Ge
rų pasekmių.

» » 8
A. K. Valukas, 3941 W. 6Sth

Antanas ir Monika Kliknai, 
4239 So. Washtenaw Avė., yra 
seni “Naujienų” skaitytojai. 
Taip jau yra Teisybės Mylėto
jų ir Chicagos ’Lietuvių Dr-jų
nariai. Atsinaujino “Naujiė- Pociai žinomas tarp Chi- 
nas”. cagos lietuvių biznierius. Taip

» » » jau žymus Keistučio kliubo vei-
Jonas Naavosas, 8216 South kėjas. Apart to, A. K. Valukas 

Vincennes Avė., užlaiko gražų yra Lithuanian American Busi- 
kombinacijinį Taverną, žodžiu ness Men’s Organization of 
sakant, čia galima pasivalgyti Cook County pirmininkas. At- 
ir išsigerti ką tik žmogaus šir- sinaujino “Naujienas”, 
dis reikalauja. Drg. J. Nakvo- » » »
sas yra darbininkų kliasos ša- Frank Jakavičia, žymus Kei- 
lininkas, todėl užsirašė “Nau- stučio kliubo veikėjas, ir pa-

SUSIRINKIMAI

stovus “Pirmyn” choro rėmė
jas, užrašė savo žmonai “Nau
jienas”.

P-a Jakavičienė šiuom laiku 
atostogauja Cedar Lake, Ind., 
ir mano prabūti ten dar ilga 
laiką.

» » »
Tai tiek šiuom laiku apie ma

no “kostumerius” naujieniečius. 
Dabar eisiu jieškoti naujų. Kaip 
greit sudarysiu ganėtiną skai
čių, paskelbsiu vėliaus. Kurie 
pageidaujate mano patarnavi
mo, pašaukite mane Lafayette 
3819 arba rašykite — Steponas 
Narkis, 4353 So. Talman Avė.

— Steponas.

........................... ............................... 1 "i" "

TARP MUSŲ
5 BIZNIERIŲ

Antanais Rupšis 
Rengia Grand 
Openingą

šį šeštadieni, rugp. 20-tą 
įvyks milžiniškas Grand Ope- 
ningas Antano ir Marijonos 
Rupšių taverno, 4358 South 
Western avė.

Kadangi Antanas Rupšis ir 
jo žmona Marijona (po pir
mu vyru Uselienė) turi daug

Didelis Gaisras
Mėsos Sandėlyj

šešių aukštų mėsos ir kitų 
maisto produktų sandėlyj, ties 
310 North Peoria Street, vakar 
rytą kilo didelis gaisras, kuris 
sunaikino daug mėsos ir apga
dino triobėsį, padarydamas ap*e 
$50,000 nuostolių.

Sandėlis priklausė National 
Tea Co. bendrovei. Gaisro me
tu dirbo apie 75 darbininkai, 
daugiausiai moterys, bet įvi- 
siems pasisekė išsigelbėti.

Trys Jauni “Bandi
tai” Apiplėšė Jau
ną Biznierių

Policija suėmė tris “baisius” 
“pavojingus” banditus: 11 me
tų Robert Crabish, 5300 S. Ar- 
tesian, 13 metų Richard Schen- 
old, 3417 W. 51st ir trečią, 15 
metų berniuką.

Apsiginklavę į revolverį pana
šiu metgaliu, jie apiplėšė 12 me
tų Richard Lackner, nuo 5611 
S. Trumbull, kuris Gage Parke 
pardavinėja laikraščius. Atėmė 
nuo jo $4.00.

DUODAME PINIGUS
• Jeigu reikia atnaujinti

morgičių;
• Jeigu norite ta šyti na

mą;
® Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
o Kreipkitės j Naujienų 

Spuiką. Gau ite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

Ciceros L. Kultūros Draugijos (Chicagos L. Draugijos skyriaus) 
mėnesinis susirinkimas įvyks 19 rugp.-Aug. L. L. Svet. 14 
St. 49 Ct. 7:30 vai. vak. Malonėkite dalyvauti susirinkime 
ir patikrinki t savo mokesčių knygelę, kad nebūtumėt su
spenduoti. Fin. rašt. K. Jokubka

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Klubas 12 
ward laikys mėnesinį susirinkimą sekmadienį Rugpiučio 
(August) 21 d., 1 vai. popiet Hollywood Svet. 2417 W. 43 
St. narių privalumas skaitlingai susirinkti taipgi apsiru- 
pinkit su užsilikusiais mokestimis — Paul J. Petraitis, rašt. 

15-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubo susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugp.-August 19 d. 7:30 vai. vak. bažnytinėje 
salėje, 68 ir Washtenaw Avė. Visi nariai malonėkite ateiti, 
išgirsite ką nors naujo. M. C. R.

Nepamiršk, kad penktadienį, rugpiučio 19 d., 8 vai. vak. D-ro 
A. L. Graičiuno ofise (3310 So. Halsted St.) įvyks 5 kuopos 
Laiv. Etinės Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas. Vi
si nariai ir norintieji įstoti į eiles narių — malonėkite ne- 
sivėluoti ateiti į susirinkimą.

Dr. A. L. Graičunas — 5 kp. sekretorius.

JONAS JACKUS
SUGRĮŽO Iš ATOSTOGŲ

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
atostogų Jonas Jackus ir jo 
žmona Kotryna, žymėtina, kad 
drg. Jackai praleido vakacijas 
ne kokiame viešbuty, bet savo 
“locname” “palociuje”. Mat, 
drg. Jackai turi įsitaisę savo 
“palatką” arba “tent”, Indiana 
Dunes State Park ir ten pra
leido atostogas “likę nobody’s 
business”.

Juozas Rizgenas 
Jau Sugrįžo 
Iš Ligoninės

Juozas Rizgenas šiomis die
nomis sugrįžo iš ligoninės. Dr. 
Biežis padarė jam sėkmingą 
operaciją. Juozas šiuom laiku 
jaučiasi silpnas, bet yra žymės, 
kad greit pasveiks ir vėl va • 
rys savo laikrodininko biznį 
kaip ir pirmiaus, ties num. 
3249 So. Halsted Street.

— Steponas.

PARENGIMAI tlHMIlIlItlIlIlIiaillllltlN

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Ned. Rugpiučio 21 dieną įvyks Liet. Kunigaikščio Mindaugio 
Draugijos nuo Town of Lake, antras metinis piknikas, Juo
zapo Spaįčio Shady Tree darže, 8900 S. Archer Avė. Wil- 
low Springs, III. Bus muzika, šokiai, daržo įžangos nebus. 
Visi lietuviai raginami skaitlingai atsilankyti.

Victor Gabrėnas, 25, su Pau
line Yuknis, 21

Joseph Aleksy, 24, su Marie 
Bednarski, 25

pažįstamų ir draugų, tai nu
matoma, kad bus didelis “šu- 
rum-burum”. Antanas Rupšis 
yra žentas Juozo B. Pauliko. I 
Rytoj tėmykite garsinimą “N.” j 

—Steponas.

Tavernos
Atidarymas

BRIDGEPORT, — Adams 
Dauksha, pirmiau turėjo ta
verną 2701 W. 35th St., o da
bar po numeriu 3238 So. Hal
sted st. turi iškilmingą ati
darymą šį šeštadienį ir sek
madienį. Prie gėrimų duos 
skanius užkandžius.

Daugiau žinių rasit šios die
nos apgarsinime.

—Alex Ambrose.

Valandos: nuo

Pabaiki! Savo Kojų Vargus 
DYKAI EKZAMINACIJA

duodami kojų kaulus sutvarkyti be skau
smo Dr-ui Chaikin, kurs iš naujo lankė Great 
Canadian Foot Clinic. Specialus Kojų atitai
symas arba Chiropody....................   $1.00

DR. W. A. CHAIKIN
189 N. LA SALLE ST. DEARBORN 9089

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSGCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, Eskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare
9:00 a.m. iki 6:00 p.m. kasdien. Antrad. nuo 9 a.m. iki 9 p.m.

Iškilmingas Atidarymas 
ADAM’S TAVERNO 

3238 South Halsted Street 
ŠEŠTADIENI ir SEKMADIENĮ, RUGPIUČIO (AUGUST) 20 ir 21 
Gros gera muzika šokiams. Bus skanių užkandžių ip visokių gė
rimų. Visus draugus ir pažįstamus kviečiam atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti. 

ADAM DAUKSHA.

! Į” Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
l Perkraustom forničius, pianus ir 
j visokias rakandus bei Storus. Ve

žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an- 

: glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

TAUPYKIT KUPONUS
F? MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSI? GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS P1RMESN1UOSE
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk 
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKI!', nes mažai jų be 
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien b 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

MĖGSTA LOVAI KAPA.

CROCHETED SQUARE PATTERN 1794 >

Gavo 
Perskiras

Charlotte Zielney nuo Robert 
Zielney

Papilde Apie 100 
Apiplėšimų 
Southsidėj

Septyni jauni piktadariai 
kalėjime

Septyni jauni piktadariai va
kar prisipažino policijai, kad 
per kelis mėnesius laiko papil
dė apie šimtą apiplėšimų pieti
nėj miesto daly j. Apiplėšinėjo 
daugiausiai žmones gatvėse ir 
butus.

Trys iš suimtųjų jauhuolių 
pakliuvo, kai policija netikėtai 
juos užklupo besibraunant į bu
tą ties 8549 Rhodes avenue. 
Tie trys išdavė keturis savo 
sėbrus.

Suimtieji yra, Edward Wy- 
socki, 19, nuo 8510 Marąuette 
avenue; Theodore Nicpon, 21, 
8523 Marąuette avė.; Zigmun- 
das Siūba, 21, 8543 Marąuette; 
Jonas Siūba, 21, Zigmundo bro
lis; Stanley Szklarski, 16, nuu 
8512 Saginaw avenue; Edward 
Perz, 17, 8518 Marąuette, ir 
Stanley Janiška, 18, nuo 8548 
Marąuette.

Tryba Dabar Žino, 
Kad Sprogs!

Irgi Atidarymas
Stanley’s taverno, 4949 So. 

Halsted st., atidarymas vyks 
šį šeštadienį ir sekmadienį. 
Sophie ir Stanley Draugeliai 
prie gėrimų duos skanius už
kandžius. Taipgi turės gerą 
muziką. Draugai ir pažįstami 
Draugelių nepamirškite atsi
lankyti, nes turėsit progą lin
ksmai laiką praleisti.

(Plačiau rasit š^os dienos ap
garsinime. —-Alex Ambrose.

Šis Jaunuolis Ištikro 
Nori Vedybų

, . f f • <r .----- -—urr t ■

19 metų jaunuolis Lawrence 
Snodgaras, yra labai pamilęs 
18 metų merginą Mary Gross, 
1428 East 67th Place.

Bet, kaip pasirodo, mergi
nos tėvas Lawrencui nelabai 
pritaria.

Užvakar jaunuolis nuspren
dė, kad negalima ilgiau dels
ti, reikia tuoj aus klausimą ga
lutinai išrišti. Apsiginklavęs 
peiliu nuėjo ( Gross’ų namus, 
ir atkišęs peilį į mylimosios 
tėvą, pareiškė,

“Vesiu Tamstos dukterį-”
Šiandien Lawrence sėdi ka

lėjime, bet sako, kad jis kada 
nors merginos ranką laimės.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

No. 1794 — Graži mėgsta lovai kapa. Apačioj galit pakloti 
spalvuotą materiolą, tai mezginiai gražiau išrodys.
i--------------------------------- ;
f NAUJIENOS NEEDLECRAFr DEPT., No. 1794 j

1739 So. Halsted St., Chicaao, III.
I , I
| i*ia įdedu 10 centu ir prašau atsiunti man Pavyzdi No......................... |

| Vardas ir pavadi ................................... ..........................................  |

| Adresą* ---- ----- ------------ ------------ ~------------------------ —------------- ------ ------- ----- |

1 Miestas ir valstija ..............—........  —.........    — |

17 metų berniukas Mitchell 
Tryba, 684 West Superior, gat
vėj rado kulką. Sprogs ar ne?i 
galvojo berniukas, jeigu jis 
kulkai smarkiai drož akme
niu.

Tryba taip ir padarė. Pade-1 
i o kulką ant vieno akmens, ir 
kitu į ją trenkė.

Trybai dabar teks pagulėti 
lovoj kurį laiką, bet jis žino, 
kad kulka sprogs!

Iškilmingas Atidarymas 
STANLEY’S TAVERNO 

4949 SO. HALSTED ST.
ŠEŠTADIENI ir SEKMADIENI, RUGPIUČIO (AUGUST) 20 ir 21 

Gros gera muzika šokiams. Bus skanių užkandžių ir visokių gė
rimų. Visus kviečiame atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.

SOPHIE IR STANLEY DRANGELIS. 
Phone Boulevard 8723

FRANK ZALPUS
5308 So. Wentworth Avė

NAUJAS TAVERNAS
šiuomi pranešu visuomenei, kad aš atidariau taverną, 
kur užlaikau įvairią degtinę ir šaltą MILLER HIGH 
LIFE ALŲ. Taipgi pėtnyčiom prie gėrimų duodame 
žuvį DYKAI. Kviečiam savo draugus ir pažįstamus at
silankyti.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
i indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 

I indus už mažus pinigus, i
Naujienos savo skaitytojams 

suteikia tokią progą. Pasinau- 
j dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš
sikirpkit juos 4r tifojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga 
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

I ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS— BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

KLAUSYKITĖS 
§ A L T I M I E R O 

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENĮ—

W. H. F. C.
—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

GARSINKITES “NAUJIENOSE

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywooa 
šviesomis. Dalbas 
garantuotas.

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

• LIGONINES
IR^SPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS...........................ŠCn.OO
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ----- $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .........“
VTSAS LIGAS GYDOMA $-< AA
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedz.ie Ave^ Chleago.

Tel. Lawndale 5727.

ANGLYS—CO AL
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia 

75% Coarse ...................... $7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

75% Coarse --    $7.75
Tllinoi* Nut ..........   $5.60
Rex Egg ----    $7.50
Black Band Lump _________  $8.75
Millers Creek Lump _____ $9.00
Chestnut Hard Coal ..._ $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
MOS SO. FAIRFIBLD AT*.
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NAUJIENOS, Chicago, n.

ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS NUOPEL-!—
NAI DARBININKU «LAS

II l» I' III M»l I II >11

Beveik kiekviename Bostono 
“Darbininko” numeryje randa
me po straipsnį, kttr išrodinė- 
jama, kaip gera yra Romos ka
talikų bažnyčia darbininkų kla
sei. štai liepos 29 d., 1938 m. 
tame laikrašty besąs ilgas strai
psnis tokia antrašte: “Bažny
čia — darbininkų teisių gynė
ja.” Ten išrodinėjama, buk Ro
mos katalikų bažnyčia esanti 
“darbininkų užtarėja,” “darbi
ninkų sušelpėja,” “darbininkų 
išlaisvintoja,” “darbininkų ge
radariai.” Dar įrodinėjama, kad 
Romos katalikų bažnyčios ge
rus darbus darbininkų klasei 
pripažįsta ir ne katalikai.

Nuolat šitaip deklamuoti apie 
Romos katalikų bažnyčios nuo
pelnus darbininkams nebūtų 
reikalo, jei ji iš tikrųjų tokia 
butų, kaip Romos katalikų va
dai apie ją rašo. Tiesa yra ta, 
kad Romos katalikų bažnyčia 
nėra tokia, kaip apie ją rašo 
Romos katalikiški laikraščiai. 
Keletas faktų iš netolimos pra
eities ir dabarties daugiau pa
sako apie Romos katalikų baž
nyčios nuopelnus darbininkų 
klasei, negu ilgiausi straipsniai.

Aš esu kilęs iš Raseinių pa
rapijos. Kaip daugelis žino, Ra
seiniuose yra buvęs pagarsėj il
sis Dominikonų vienuolynas. 
Raseiniai yra pagarsėję ne tik 
savo Magde, o ir šituo Domini
konų vienuolynu. Baudžiavos 
laikais tas vienuolynas turėjo 
didelius dvarus, kuriuos turėjo 
apdirbti baudžiauninkai. Mano 
tėveliai, tetos ir dėdės pasako
ja, kad vargšai baudžiauninkai

vadindavo

pasako a- 
bažnyčios

tuos dominikonus 
baltaisiais velniais.

Tas vienas faktas 
pie Romos katalikų
nuopelnus darbininkų klasei 
daugiau, negu butų galima ap
rašyti keliuose ilguose straips
niuose.

O kitas vėl pasakojimas Lie
tuvos senų žmonių, kad bau
džiavos laikais px*:e vienos pa
rapijos bažnyčios priklausė ke
letas kaimų. Ten klebonavo tū
las kanauninkas. Tų kaimų 
baudžiauninkai buvo dar Smar
kiau plakami, negu prie ponų. 
Jie būdavo plakami šventadie
niais prieš sumą, špitolės prie
angyje. Ir kad persitikrinti, jog 
perdėtiniai tikrai išpildys savo 
darbą, tai tas kanauninkas išė
jęs ant krapylos ir daėjęs iki 
bažnyčios durų, pereidavo per 
šventorių iki špitolės. Ir persi
tikrinęs, kad prasikaltusis bau
džiauninkas yra tikrai plaka
mas, tada grjždavo atgal ir 
baigdavo žmones krapyti bei 
pradėdavo laikyti sumą. Mat, 
jo buvęs nusistatymas, kad vi
si prasikaltėliai turi būtinai at
siimti savo bausmę prieš sumą. 
Pagal jo išvedžiojimą, Kristus 
negali būti iš naujo per mišias

ACME-NAUJIENŲ TelephotO
POTVINYS TEXASE — Vaizdas Texas valstijos sostinės Austin, kur neseniai patvinusi 

Colorado upė buvo užliejusi kai kurias gatves. Nuostoliai nebuvo dideli.

■

CLASSIFIED ADS
situation wanted 

Ieško Darbo
PAIEŠKAU DARBO

Penteris ir popieruotojas iš vi- 
J daus, iš lauko ir Storuose, 10’ metų 
; patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
; goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J AUGAITIS
1608 S. 50th Avė., Cicero^ CIC. 2633

IEŠKAU DARBO kepykloje, ži
nau visą darbą prie benčiaus ir pe
čiaus, prie visokių duonų kepimo.

3203 So. Halsted St. 
Calumet 6579.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

I REIKALU* GOS
I popierio sortuotojos. 
karnoms moterims.

THOMAS PAPER
860 W. Evergreen,

1 blokas į šiaurę nuo Halsted ir 
Division.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

DEL LIGOS GREIT PARSIDUO
DA 100 akrų farma su budinkais 
ir gyvuliais nebrangiai. Rašykit 
J. S. TAUCHUS, R. 3 Box 50 A, 

Scotville, Mich.
..... .------------------------ --------------- -----------■---------- --------------------------- --------

MADOS

PATYRUSIOS 
Gera alga tin-
STOCK CO.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir^ Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

CERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fiKČerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
įce baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

šame girdėję, kaip marijonai 
išnaudoja savo darbininkus, o 
ypač darbininkes.

Romos katalikų kunigams 
darbininkų reikalai yra taip ar
ti širdies, kaip tai gailestingai 
poniai, apie kurią esu girdėjęs 
savo jaunose dienose. Taigi ta 
ponia 
kioje 
atrą. 
ponia

Mirė Mylimas 
Mano Draugas 
Jonas...

Vargšas, nelaiminga® 
apleistas.

visų

drau-

“Naujos Gadynės” 
Field Day 
Darbininkai

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
2 metų vaiką, 'gyvenimas ant vie
tos. 5708 So. Morgan St.

SKUDURŲ SKIRSTYTOJŲ—Pa
tyrusių atmatų jardui. 
WEST END PAPER STOCK CO. 

736 Fullerton.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

ATEIK į didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėtu

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara kas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

MOTERIS — patyrusi tiktai — 
mišriems sukudurams skirstyti — 
darbas nuolatinis. 1429 S. Jeffer- 
son Street.T. Miller

K. Liukus
A. Kazlauskas
J. J. Pranskus
G. šarkiunas
A. Kondrotas
F. Rubašius
J. M. Bručas
L. Artišauskas
P. Pavilonis
J. Puniška
F. Alvikis
A. Dainis
A/ Kondratienė
A. Ambrozienė
F. Thomienė
P. Misevičienė
B. Rubašienė
E. Ručinskiene
S. Alvikienė
M. Jasinskienė 

t J. Thomas x
A. Misėvičius
J. Jasinskas 

ir
J. Kondroška

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų ReikiaMirė mylimas mano 

gas Jonas. Vargšas, nelaimin
gas, visų apleistas. Gyvenimas 
jo taip susidėjo, kad prarado 
turtą, kurį buvo sunkiai susi
taupęs, prarado žmoną ir vai
kus. Kas liko Jonui daryti — 
tik pasimerkti į dektinės vil- 
lio jaučius ir užburiančius 
sapnus. Dingo jo idealai ir 
Svajonės, kurių atsiekti nega
lėjo. Atvažiavo į svetimą mie
stą, manydamas, kad gal liki
mas čia jam nusišypsos. Bet, 
deja, dar 1\fogiau, vargas ir 
skurdas aplink...

Gyveno Jęjhas viename iš 
pigesniųjų Cliicagos viešbučių 
(kur valgis itCgūolis tekainuo
ja $1.50 savaimėj). Nepažino; 
Jonas nei vieno lietuvio, nes 
lietuviai jį tokį nuvargusį ir 
nuskurusį pažinti nenorėjo! 
Jis ir nepagydoma džiovos li
gą turėjo. Tankiai Jonas man 
skusdavos kam mane ir moti
na sutvėrė!

Daug kalbėta, daug mudvie
jų svajota, prie ežero kranto, 
tarp siūbuojančių medžių šla
mesio, kad ateis laikas ir vėl 
gyvensim tarp savųjų, ir ten 
amžių baigsim.

Be4i užgeso jo svajonės ir ii-į 
gesio jausmai, nes sekantį va
karą jau nesulaukiau jo mu
dviejų priprastoj vietoj, eže
ro pakrantėj. Tik vėliaus suži
nojau iš pigaus viešbučio už- 
veizdos, kad Jonas rytą rastas 
negyvas, išvežtas į miesto la
voninę ir po poros dienų, nie
kam neatsišaiikus, ir neaplan
kius, tapo palaidotas miesto 
kapinėse. '

Ilsėkis, brąngus drauguži, 
gal neužilgo įį; aš ten 
liausiu... *-*J. ^Kaunas.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos nesenesnis 50 metų, ge
ra vieta ir mokestis dėl ge"- ~— 
gaus. Adam Balukevicz, R. 
ter, Mich.

kartą žiemos laiku pui- 
karietoje atvažiavo į te- 
Garbinga ir gailestinga 
įėjo į šiltą teatrą, o ve

žėjas turėjo likti lauke.prie ar
klių, nors baisus speigas buvo 
surakinęs visą gamtą. Teatre 
buvo vaidinama įspūdinga dra
ma. Gailestinga ponia visą lai
ką iš susigraudinimo šluostė a- 
šaras. Po visam ta gailestinga 
ponia, išėjusi iš teatro rado sa
vo vežėją sušalusį.

Kaip ši ponia, tai taip ir Ro
mos katalikų bažnyčia yrą gai
lestinga. žodžiais padeklamuoti 
apie darbininkų reikalus bažny
čia gali, bet nelauk jos pasiro
dant su darbais.

ero zmo- 
, 1, Cus-

liai liks neplakti už savo nuodė
mes.

Todėl visoje Žemaitijoje yra 
dar ir šiandien posakis, užsili
kęs iš baudžiavos laikų ir žmo
nių kartojamas šitaip: “At
mink, vaikeli, kad grieks ne
plak ts nepaliks.” Reiškia, kad 
nusidėjimas prieš poną arba 
prieš Romos katalikų kunigų 
įsakymus be bausmės nepaliks, 
nepraeis.

Kaip kunigai apmoka savo 
samdomiems darbininkams da
bartiniais laikais ?z Tai visi ži
nome. Patys jų laikraščiai' pH 
pažino, kad jų redaktoriai ne
gali pragyventi iš gaunamos al
gos. Bažnytiniai tarnai gauna 
tik “starvation wages.” Visi e-

REIKIA SKIRSTYTOJŲ GELE
ŽIES atmatų jardui—turi būti pa
tyrę. Nuolat. APEX IRON & ME- 
TAL CO., 2204 So. Laflin St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT
^-^2-_Qyj a , _

RENDON KAMBARYS su valgiu 
ar be valgio. 7022 So. Talman Avė.

RENDON ŠVARUS, didelis ap
šildomas, su visais parankumais 
kambarys. 754 W. 33 St.2 augštas.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes»t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

No. 4810—Sporto suknelė. Pato
gi ir elegantiška. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa* 
Vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali* 
te pasiųsti pinigui arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti t 
Naujienos Pattern Depu 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

JONAS JANUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 16 d., 6:30 vai. va
karo, 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Tauragės apskr., 
Gaurės parap., Užvėjų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Kinči- 
naitę, dukterį Stellą, sūnų 
joną, brolį Vincentą ir jo 2 
sūnūs: Vincentą ir Raymon- 
dą, šVogerį Joną, švogerką 
Anelę Kinčenus, pusbroli Juo
zapą Sliažą Detroit, Mich. ir 
daug kitų giminių. O Lietu- 

z voje tėvą Vincentą, 2 brolius 
Petrą ir Pranciškų ir seserį 
Stanislavą.

Kūnas pašarvotas 1714 W. 
44th St. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, rugp. 20 d., 8 vai. 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi* 
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Janučio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs, Tėvo 

Broliais, Sesuo ir Giminės.
Laid. Dir. J. F. EudeikisTel. 
YARDS 1741.

Kada kapitalistai išnaudoja 
dal’bTninkusf tai jie tą daro ne* 
sidangstydami jokiais idealais. 
Jie atvirai sako, kad jiems ru
pi pelnas. Jie nesigiria esą dar
bininkų teisių gynėjai, darbi
ninkų išlaisvintojai, darbininkų 
geradariai. O Romos katalikų 
kunigai patys prabangiškai gy
vena, turtus sau kraudami iš
naudoja darbininkus ir kartu 
skelbia esą darbininkų gynėjai, 
darbininkų išlaisvintojai, darbi
ninkų geradariai. Tad kapita
listų teisingumas yra pilnesnis, 
negu Romos katalikų kunigų. 
Galų gale dar atsiminkime tą, 
kad Romos katalikų bažnyčios 
kunigai sako, kad jie skelbia iš 
dangaus apreiškštas tiesas.

Matome tad, kad visai nėra 
taip, kaip kad rašo apie save 
Romos katalikų kunigai.

—Raseiniškis.

ANT RENDOS DUONKEPYKLA 
—duosime ilgą lysą. Pigi renda; 
biznis išdirbtas. 10754 Perry Avė.

‘ * BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas -

patar-Viršminėti draugai-ės 
naūs Field Day piknike, rug
piučio 21 d., Dambrausko Far- 
moj, Willow Springs, III. Dar
bininkus prašome susirinkti 11 
vai.

6 KAMB. ŠVIESUS FLATAS 
rendon. Naujai dekoruotas — šei
mynai be vaikų. $25.00.

3321 West 51st St.

PASIRENDUOJA FLATAS 5-kių 
kambarių, moderniškai ištaisytas. 
Renda nebrangi. 3934 So. Rockwel.

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

ryto.
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos Field Day Pikniko 
Komisija.

Kyt Kazimiero 
Jokšo Laidotuvės

Kazimieras Jokšas, kuris 
užmušęs savo du vaikus, už
vakar pasikorė kalėjime, bus 
laidojamas šeštadienį, 10 vai. 
ryto, iš Mažeikos koplyčios į 
S v. Kazimiero kapine®.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

CLEANING IR DYEING krautu
vė. Turi būt greitai parduota. Prie
žastis — liga. Pigiai. 1909 So. Hals
ted St.

11 A Gėlės Mylimiem*
11 M M fl Vestuvėms, Ban- 

jU kietams, Laido- 
W ■ 1 i 1 tuvėms, Papuoii- 

mama.
GfiLiNINKAS

4180 Archer Avenue
Phouė LAFAYETTE 5800

inVFIKlR ™^amnT*LUlLIlMU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETK ĮNINKĄS
Gėlės Vestuvėms. Ba n kieta m* 

ir Pągrabanuu
3318 So. Halsted Street

TeI. YARDS 7308 .

MYKOLAS YESULAfTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 18 d., 1 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 52 m. amž., 
?yvend po antrašu 7307 So. 
Ilaremont Avė. Gimęs Lie

tuvoje Kražių parap., Rasei
nių apskr.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Agotą, dukterį Jose- 
phine Waską, žentą Benedik
tą, 2 sunūs Mykolą ir Victorą, 
brolienę Yesulaitienę, 2 pus
brolius Stanislovą ir Juozapą 
Gedvilą, daug anūkų - ir kitų 
giminių, Lietuvoje paliko se
serį ir brolį.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46th St. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, rugp. 22 d., 8 vai. 
ryto iš koplyčios į Gimimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Jesulai- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,.
Moteris, Duktė, Žentas, Sunai, 
Brolienė, Pusbroliai ir; Gim.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”-

atkc-

Kelly Nori 
Taikos Su 
Horneriu į
Dalyvavo

kilmėse
Gubernatoriaus 
Valstijos Mugėje.

Iš-

valstijos metinėjIllinois 
mugėje, kuri dabar vyksta 
Springfielde, vakar buvo “Gu
bernatoriais Diena”. Suvažia
vo iškilmėms Hornerio šali
ninkai iš visų valstijos dalių, 
savo vadą pagerbti ir patriuk
šmauk.

Mugėn buvo nuvykęs pirmą 
kartą trijų metų bėgyje ir 
majoras Kelly, kuris su “bosu” 
Nash vadoyaųj a > Chicagos; de
mokratų frakcijai.

Kelly, kuriam Horner ikišiol 
buvo didžiausias kaulas gerk
lėje, visus nustebino pasiūly
damas Hornerjui susitaikyti ir 
užriiff šti

Paskyrė Antrą 
Arbitratorių N. S. 
Streikui Likviduoti
Valdžia atsisako duoti pasko

lą gelžkeliui.

strei-

labai
siun-

North Shore gelžkelio 
kas tebevyksta.

Federalė valdžia yra 
susirūpinusi padėtimi ir 
čia Chicagon antrą arbitrato-
rių. Ikišiol nepasekmingai 
streiką likviduoti bandė vie
nas arbi Oratorius, Harry E. 
Scheck.

Gelžkelis nenori arbitraci- 
jos, o darbininkai nesutinka 
streiko baigti tol, kol nebus 
arbitracijos. Streikas buvo pa
skelbtas protestui prieš 15% 
algų sumažinimą
1,300 gelžkelio darbininkų.

‘Gelžkelis kreipėsi 
ralę Reconstruction 
Corporation^ prašydamas 50,- visai iš biznio, bet įų gandų •
000, kad galčių “atsistoti ant tikslas, greičiausiai yra strei- 
kojų”, bet ta valdiška įstaiga kilojančius darbininkus pagąs- 
atsakė, kad ‘prie dabartinių dinti.

COAL—WOOD—OIL 
Angly

Kainos Numažintos—
ANGLYS

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

EGG
NUT
B1G
MINE RUN ..
SCREENINGS

-------------------------------------- i PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
PARSIDUODA ROADHOUSE; 

prie 111 St. su nuosavybe 100x125, 
labai nebrangiai. 6810 So. Western 
Avė., Tel. Prospect 3730.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
gąsdino stotis. 79 ir Archer Avė., 
Justice, III. Henry Kumpus, Tel. 
Willow Springs 72.

PARDAVIMUI 
bučernė, išdirbta 
mui kambariai 
biznis, parduosiu 
Emerald Avė.

GROSERNĖ ir 
15 metų. Gyveni- ! 
užpakalyj, geras , 

pigiai. 2955 South

TAVERNAS PARSIDUODA grei
tu laiku # dėl nesutikimų šeimynoj. 
Gerai įrengta. Yra šokių salė.

3911 Irving Park Blvd.

EXTRA GERAS BIZNIS geram 
žmogui. Delikatesen, 4 kambariai 
garu apšildomi, 2 karų garažas, 
$25.00 rendos, turiu du biznius, 
parduosiu pigiai. 4451 So. Halsted 
St. Boulevard 2950.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

DABARTINIU LAIKU.
Mes siūlome 6 apartm. namus. 

f aru apšildomus, taip pigiai kaip 
9500; 12 apart, už $20,000. Įsięykit 

didelį bargenų sąrašą. Lengvi iš
mokėjimai.

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 Milwaukee 

10 North Clark Street.

aplinkybių tokios paskolos 
negali daryti.

Arbitratorius Scheck pasiū
lė gelžkelio viršininkams su
šaukti bondholderių susirinki- 
nią ir gauti iš jų pagalbos, betir paliečia 13jie pakol kas pasiūlymo ne-; 
priėmė.

į fede- Vakar Chicagoj pasklido 
Finance kalbos, kad gelžkclis išeisiąs

LUMP

DIENĄ AR NAKTĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

SK0L1NAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD CanaJ 8887

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS
VISI SKAITO,

PAGARŠINKIT
SAVO BARGENUS

PAŠAUKIT mus TUOJAU 

C ANA L 8500
Mum) Apgurziniroą kainu* 
prieinamo* Ut pakart^Jl- 
muB duodame rerą nuo
laida.

> JlJ
r
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IR MANO ŽODIS KITAS APIE 
“NAUJIENŲ” PIKNIKU

Piknikas, Naujienos ir Am. Lietuvių 
Išeivija

Puikus praeito sekmadienio 
“Naujienų” piknikas, Sunsec 
Parko darže, sutraukė daug 
gražios publikos, kurios matė
si iš arti ir toli. Sprendžiu di
džiumą publikos atvyko auto
mobiliais, nes ta daugybė auto
mobilių, susiliejusiu krūvon 
spr’es žvilgėjo tarsi didis 
chigano ežeras.

Visą dieną matėsi gera 
niko dalyvių nuotaika. Čia
nieriai, profesionalai ar papra
sto darbo darbininkai pasirodė 
esą lygus “Naujienų” rėmėjai. 
Visi prie linksmo pobūdžio pa
šnekėsiu

Braze, ir kitais iš įvairių mie
stų, kurie piknike dalyvavo.

Saulei nusileidus ir jau ge
rokai sutemus, piknikininkai 
pamažu pradėjo skirstytis kas 
sau, ir taip baigėsi puikus “Nau
jienų” piknikas.

nuo
ML

pik- 
biz •

Kiek Vertas
Cook Apskritys

si,695,771,134!
Cook apskričio mokesčių 

pirkosi tai užkandų, liacijos taryba nustatė,
ape- 
kad 

tai įvairius gėrimus savo troš- 1937 metais Cook apskritis bu- 
kuliui prigesinti. Vadinasi, dė-'vo vertas — $1,695,771,134 —■ 
jo centus, kad biznio eiga ne- vieną bilioną, šešis šimtus de 
šlubuotų, žinoma, su ta minti-- 
mi, kad dienraščiui netik mo-| 
ralė, bet ir materiale parama* 
yra geras dalvkas. Juk kasgi| 
butų, jeigu “Naujienų” nebu

penkis milionus

tų?
Kas Butų, Jei “Naujienų” 

Nebūtų?
Tegul šiuos žodžius skaitan • 

tis padaro nors trumpą pauzą 
ir apie tai pagalvoja. Man ro 
dosi butų dalinai taip kas bu
vo, kaip mes Tautiškų kapinių | 
neturėjome. Tautiškų kapinių 
įsteigimas nulaužė musų lietu
viškų, neva dusių ganytojų, di
delius ragus. Dabar jie nežiūri 
kas nabašninko “dusią” ims, 
neims, bet kūną jau ima (bile 
tik gauna) palaidojimui į “šven
tą vietą”, tai yra, šv. Kazimie
ro kapines ir — didžiausio be
dievio laisvamanio. Tautiškų 
kapinių nesant, tokiems vieta 
buvo už tvoros.

Atleiskite už mano pakrypi
mą iš temos, aš jau grįžtu prie 
jos ir noriu tiesą pastebėti, kad 
“Naujienos” nemažiau reika
lingesnes už minėtą ir kitas 
reikalingas ištaigas, ne tik 
mums chicagiečiams, bet visai 
pažangiai lietuvių išeivijai, ku
ri pateko į šią laisvą dėduko 
Šamo žemelę, įskaitant ir daug 
gerų katalikų, visi be “Naujie
nų” negalėjo, negali ir nega
lės apsieiti. Tai faktas, kuris 
užslėpti nebegalima.

“Naujienų” Jubiliejus
Užtad, “Naujienų” laimingo 

gyvenimo eiga, su gausingu pa
žangios išeivijos pritarimu, jau 
žengia per slenkstį į savo reikš 
mingą 25 kių metų sukaktį, kiu
ri pripuls kitais, 1939 tais me
tais. To dėlei verta ir šiuos an
gliškus žodžius pacituoti. “25th 
Anniversary, 1914-1939. Cele- 
bratinr a ųuarter of a century 
of Public Service, promoting 
Prcgress among Lithuanians in 
America”.

Praeitas, 
nusisekęs 
mums dar
būtent, jeigu ne ši nelaboji de
presija bedarbė, — tai publiką 
toli gražu nebūtų sutilpusi i 
Sunset Parko daržą. Daugelis 
ir prie geriausių norų turėjo 
susilaikyti nuo dalyvavimo. 
Mat, žmogui, išsikėlusiam iš na
mų, visgi

Kai dėl 
panara mos 
nutylėsiu, 
pondento

visais atžvilgiais 
piknikas pridavė 

aiškesnį supratimą,

šiek tiek kainuoja, 
suvaidinimo piknike 
“Diktatorių Maršas” 
nes jau kito korės - 
buvo “Naujienose’

Akla Mergaitė 
Laimėjo $100 
Už Raštą

vyniasdešimts 
suvirš dolerių.

Apskričio Asesoriaus įkaina
vimas yra beve:k devyniais mi- 
lionais dolerių aukštesnis.

Apeliacinė taryba nustatė, 
kad Cook apskričio žemės ver 
te yra $787,813,442, triobėsių 
— 899,307,677, o gelžkelių — 
$8,650,015.

parašyta, o, antra, pačiam vai
dinimo dalyviui nepritiks. Tiks
tiek pasakysiu, kad, kaip kil 
savo, taip aš savo užduotis sten
gėmės atlikti kuo geriausia.

“Diktatorių Maršui” užsibai
gus, besisukinėjant po platųjį 
daržą, teko daug gerų pažįsta-1 
mų draugų susitikti. Visi jie 
buvo linksmi, kupini draugiš
kumo.

Be to, ir svečių negaliu pa-( 
miršti, su kuriais buvo malonu 
pasimatyti, kaip tik su 
diečiu J. Novogrodskiu, 
skiečiais pp. Pabarškais,

kana- 
keno-

Frank Gustainis
Tebėra Kritiškoj
Padėtyj

254 Alinės Neturi 
“Laisnių”

tuvių Komitetas ir pažadėjo; 
$100 berniukui ar mergaitei, 
kuris ar kuri parašys geriausi 
600 žodžių raštą apie konsti
tuciją.

Konkursą laimėjo akla ir ne
turtinga chicagietė, 15 metų

de-Chicagos alinių laisnių 
partmentas skelbia, kad Chica
goj veikia 254 alinės be “lais- 

buvo " paskelbtas rašybos kon-1 amžiaus Martha Jane Stainton, nių”. Kai kurie savininkai netu- 
kursas. Konkursą tvarkė USA! kuri su našle motina gyvena ri pinigų, o kiti nenori laisnių 
Konstitucijos 150 Metų Sukak-' adresu 1673 Milwaukee.

Illinoisšių metų pradžioj 
valstijos pradinėse mokyklose

Rado Kun. Francis 
Vaitukaitį Negyvą 
Lovoj, So. Chicagoj

pirkti.

nugalėtojai: kairėje—vienetoLIETUVOS TENISO ŽVAIGŽDĖS — Lauko teniso vyrų
Gerulaitis (šaulių Sąjunga), dešinėje-— dvejeto Kuprevičius-Giedrys (abu Kauno Teniso 
Klubo).

Buvo šv. Juozapo Liet. Parapi
jos Klebonas

SOUTH CHICAGO — Vakar, 
apie 8 tą valandą ryto, lovoj 
buvo rastas negyvas kunigas 
Francis Vaitukaitis, South Chi 
cago lietuvių parapijos klebonas.

Mirties priežastis dar tikrai 
nežinoma, bet daktarai spėja, 
kad tai buvo širdies liga. Ve
lionis kun. Vaitukaitis sirgu
liavo per kurį laiką, buvo šalčio 
kamuojamas, ir neseniai gulėjo 
kelias savaites šv. Kryžiaus Ii 
goninėj.

Kūnas buvo atrastas velionio 
miegamąjam, .So. Cbicago šv. 
Juozapo parapijos klebonijoj, 
8801 South Saginaw avenue.

Kun. Vaitukaitis buvo apie 
50 metų amžiaus. South Chica
goj klebonavo apie penkis me 
tus laiko. Parapijonai jį mėgo 
ir jų tarpe velionis buvo popu
liarus.

Lhidotuvės įvyks, turbut, pir
madienį. Kūnas bus pakastas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Rep.
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KREPŠINIO ČAMPIONAI — Iš Krepšinio varžybų: viršuje iš kairės į dešinę: trečią vielą laimėjusi šaulių Grandies komanda, viduryje: gausus 
žiūrovai, dešinėje: antrą vietą laimėjusi Aušros ir Kazimieriečių gg. jungtinė komanda; antroje eilėje iš kairės i dešinę: trečią vietą laimėjusi .ISO ko
manda, viduryje* pirmą vietą laimėjusi Amerikos lietuvių komanda ir dešinėje: pirmą vietą laimėjusi LFLS komanda.
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~ OLlMPTjADOT“PLAŪKYMd RUNGTYNĖS —Plaukymo olimpinių rungtynių užbaigtuvės. Kairėje iš viršaus apačion: ŠKJK plaukikės, laimėjusios 
4x100 m. estafetę (šaviraitė, Kunickaitė, (Palubinskaitė, Litvinavičiutė); plaukia ant krutinės Amerikos lietuvis Bikinas; vyrų šuolis, priekyje nugalė
tojas Astrauskas (karo laivas “Prezidentas Smetona”); ovale — Amerikos lietuvis Macionis, laimėjęs 5 aukso medalius. Viduryje viršuje* moterų šuo
lių nugalėtoja Jakobenkaitė (ŠKJK). Dešinėje iš viršaus apačion: Amerikos lietuvių komanda, laimėjusi 4x200 m. estafetę (Bikinas, Budrikas, Dal- 
bukas, Macionis); ŠKJK plaukikė Šaviraitė, laimėjusi kelis aukso medalius; vandeninio finalas tarp Amerikos lietuvių ir ŠKJK (laimėjo Amerikos lie
tuviai.

Guli Libertyville Ligoninėje

rašant, jis tebegu- 
Memorial ligoninėj, 

miestelyje, Lake 
Illi.

Frank Gustainis, 19 metų 
jaunuolis iš Melrose Parko, ku
ris buvo sužeistas automobilio 
nelaimėje, tebėra kritiškoj pa
dėtyj.

Šią žinią 
Ii Condell 
Libertyville 
apskrityje,

Frank Gustainis buvo sužei
stas, o kitas melroseparkietis 
užmuštas, nelaimėj, kuri įvyko 
užvakar ant vieškelio 45, prie 
Half Day, Lake apskrity j. Už
muštasis buvo Jonas Morkus, 
23 m. amžiaus, nuo 129 15th 
Street, automobilio vairuotojas. 
Gustainis gyvena ties 1119 
19th avenue. Toje nelaimėj bu
vo sužeisti dar trys žmonės. 
Gustainio ir Morkaus bendra
keleivis Stanley Citowski iš 
Maywood, ir du šoferiai troko, 
su kuriuo Morkaus keleivinis 
automobilis susidūrė.

Atsinaujino 
“Kukių” Kratos
Policija Areštuoja, Teismai Pa

leidžia

Laiks nuo laiko Cook apskri
čio prokuratūra pradeda daryti 
kratas ir uždarinėti “bukins”— 
arklių lažybų biržas ir pinigų 
lošimo įstaigas. Tokią “oblavą” 
prok. Courtney policija pradė
jo šią savaitę ir uždarė eilę į- 
staigų didmiestyj ir priemies
čiuose.

Teismai suimtuosius įstaigų 
savininkus paprastai paleidžia, 
kadangi uždarinėdami “buklus”, 
prokuroro policistai nepasirūpi
na gauti įrodymų.

Iš to dauguma sprendžia, kad 
“otlavos” yra tiktai dėl žmo
nių akių ir ateinančią savaitę 
uždarinėtos įstaigos vėl operuos 
“pilnu štymu”.

Pasiutęs Šuo Sukan 
džiojo Keturis 
Žmones

Prie 62nd ir Carpenter gat
vių kampo nežinomas pasiutęs 
šuo sukandžiojo keturis žmones; 
WiHard Carlson, 624 W. 61st; 
Walter Mahon, 6244 S. Carpen 
ter; Maxine McKinley, 6159 S. 
Sangamon ir Harry Harman, 
6512 S. Green. Visi buvo apru 
pinti skubia medikale pagalba.

šeši žmonės buvo sunkokai 
sužeisti, kai į miestą važiuo
jantis Ravenswood Rosehill gat- 
vekaris nušoko nuo bėgių prie 
Damen ir Balmoral.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.




