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Elektros Tvora Aptvėrė Britų Koncesiją
CHAMBERLAIN REIŠKIA VILTI, KAD 

PAVYKS TIENTSINO GINČĄ 
PAŠALINTI

Netik Baltijos valstybių, bet ir kitais klau 
simais rusų ir britų nusistatymas skiriasi

TIENTSIN, Kinija, birž. 19. lų gale pavyks ginčą išlygin- 
— Pirmadienio vakare japonai 
aptvėrė vielų tvorą britų ir 
franeuzų koncesijas Tientsine. 
Per šitą tvorą jie paleido 1,000 
voltų stiprumo elektros sro
vę.

Britų ir franeuzų koncesijos 
aptvertos elektros barikada 
tikslu atimti britams progą iš
eiti iš koncesijų nakties metu, 
japonų kariuomenei nepastebė
jus.

Britų ir franeuzų koncesijo
se tariamasi išgabenti moteris 
ir vaikus. Tai manoma pada
ryti ateinantį trečiadienį. Vy
rai pasiliksią koncesijose.

Tuo tarpu Londone premje 
ras Chamberlain pareiškė at
stovų rūmuose, kad Britanijos 
ir Japonijos ambasadoriai ir 
abiejų šalių užsienių reikalų 
ministeriai veda derybas Tient- 
sino konfliktui likvid^otį.v4isai, 
Chamberlain, turįs viltį, kad ga-

ti.
Chamberlain taipgi prisiminė 

Britanijos ir Sovietų Rusi josi 
derybas britų-francuzų-rusų są
jungos reikalu. Ir naują daly
ką atidengė. Iki šiol buvo ma
noma, jogei kliūtis sąjungai 
sudaryti yra ta, kad Sovietų 
Rusija reikalauja vadinamų 
garantijų Baltijos valstybėms 
(Latvijai, Estijai ir Suomijai), 
o Britanija tokių garantijų ne
norinti duoti. Pirmadienį Cham
berlain pasakė, kad ne tik Bal
tijos valstybių klausimu, bet 
ir dėl kelių kitų punktų britų 
ir rusų nusistatymas skiriasi.

Kai dėl Tientsin įvykių, tai 
ir Jungt. Valstijos yra gyvai 
susidomėjusios jais. Jungt. Val
stijų charge d’affaires Tokio 
mieste, Eugene Dooman, pir
madienį atlankė Japonijos už
sienių reikalų ministeriją ir 
painformavo ją, kad Jungt. 
Valstijų valdžia norėtų japonus 
ir britus taikyti. >
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ACME-NAUJIENŲ Telephuto
Vaizdas Kinijos uosto Amoy, kur Japonija paskelbė blokadą Anglijos ir 

Franci jos valdomiems kvartalams. IjOM
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Japonų bomba pa 
taikė į Chiang 
Kai-sheko rūsį

Darbo taryba šutau 
pino šaliai $33,- 

400,000

Jungt. Valstijos no
ri taikyti britus ir 

japonus

Iš Lietuvos

19.TOKIO, Japonija, birž.
— Jungt. Valstijų charge d’ 
affaires Tokio mieste, Eugene 
H. Dooman, pirmadienį atlan
kė > Japonijos užsienių reikalų 
ministerijos Amerikos reikalų 
biurą ir painformavo biuro ve
dėją Seijiro Yoshizawa, kad 
Jungt. Valstijų valdžia nori 
taikyti britus ir japonus ry
šium su konfliktu Tientsine.

HONG KONG, birž. 19. — 
Birželio 11 dieną japonų lėk
tuvai mėtė bombas į laikiną
ją Kinijos sostinę Chungkingą. 
Viena bomba pataikė į rūsį, 
kuriame buvo Kinijos valdžios 
ir armijų vadas, gen. Chiang 
Kai shek, p-nia Chiang ir Ki 
nijos premjeras bei finansų 
ministeris H. H. Kung. Tačiau 
taip Chiang Kai-shek, kaip ir 
jo žmona bei premjeras Kung 
išliko gyvi ir sveiki, nes juos 
saugojo 30 storumo apkasas.

Atlantic Clipper pa 
siekė Francuziją

MABSEILLE, Francuzija, 
birž. 19. — Jungt. Valstijų 
lėktuvas Atlantic Clipper pir
madienį pasiekė Marseille mie
stą, Francuzijoj. Jis atgabeno 
30 asmenų. Jo pasažieriai šį 
kartą buvo 18 spaudos ir ra
dijo stočių atstovų. Lėktuvas 
nusileido 9:44 vai. ryto 
cagos laiku). Kelionė iš 
Yorko į Marseille atliko 
valandas ir dvi minutes,
mo laikas tęsėsi 29 valandas 
49 minutes. Sustojimai paėmė 
kitą kelionės laiko dalį.

(Chi- 
Nevv 
j 42 
Lėki-

birž.
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WASHINGTON, D. C., 
19. — Nacionalinė Darbo 
tykių Taryba išleido praneši
mą apie savo darbuotę ’ 1938 
metais.

Jos operacijos šaliai tais me
tais kaštavo $2,700,000. Jos už
laikymas, padalintas tarp visų 
šalies gyventojų, kaštavo kiek
vienam gyventojui po 2 cen
tus per metus.

Ką nuveikė Darbo Taryba ? 
Ji nurodo, kad 1937 m. šaly 
buvo 4,704 streikai. 1938 me
tais, dėka jos pastangų, strei
kų tebuvo tik 
mažiau laiko 
kams, daugiau 
gamybai. '

Tose įmonėse, kuriose į sam
dytojų darbininkų konfliktą įsi
maišė Darbo Taryba, sugaišto 
dėl streikų laiko kiekis buvo 
71 nuošimtį mažesnis, negu ten, 
kur Darbo Taryba jurisdikci
jos neturėjo.

Bendrai, kai padaroma są
matas, kiek sugaištas dėl strei
kų laikas kaštavo, mieruojant 
jį doleriais, tai Darbo Santy
kių Taryba nurodo, kad jos 
veikla sutaupino šaliai 1938 
metais mažiausia $33,400,000.

18 arabų užmušta,
24 sužeisti

2,772. Reiškia, 
sugaišta strei- 
laiko pašvęsta

JERUZALĖ, Palestina, birž. 
19. — Haifa uoste, arabų tur
gavietėje pirmadienį eksploda- 
vo bomba. 18 arabų užmušta. 
24 sužeisti. Tuoj po eksplozi
jos policijos ir kariuomenės 
kordonas apsupo eksplozijos 
vietą ir smulkesnių žinių apie 
nuostolius iš karto 
buvo patirti. Žinoma 
padaryta žalos Haifa 
centralinei stočiai.

Toj pačioj vietoj eksploda- 
vusi 1938 metais liepos 25 d. 
bomba užmušė 23 ir sužeidė 
daugiau nei 60 žmonių.

negalima 
dar, kad 
telefonų

!

Dėl tornado žuvo 9 
asmenys, sužeista 60

Užgyrė apdraudą 
paskoloms ant farmų

WASHINGTON, D. C., birž. 
19.. — Jungt. Valstijų senato 
žemės ūkio komitetas užgyrė 
senatoriaus Lee bilių, kuris rei 
kalauja valdžios apdraudos pa
skoloms duodamoms ūkiams 
pirkti. Pagal tą bilių apdrauda 
paskolų farmoms pirkti turėtų 
būti daroma tokia pat forma, 
kaip' kad teikiama apdrauda 
paskolų namus perkant.

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

Liūtys su perkūnija; debe
suota; vidutinio - stiprumo ir 
apystipriai pietų vėjai; saulė 
teka 5:14 v. r., leidžiasi 8:28 
vai. vak.

MINNEAPOLIS, Minn., birž. 
19. — Šito miesto apylinkėje, 
25 mylių ilgiu, pereitą sekma
dieni praūžė tornado. Dėl jo 
žuvo 9 žmonės. Turtui žalos 
padaryta apie $500,000. Nacio
nalinė gvardija parūpino palai
pines tiems, kurių namus su-

Prasidėjo socialių 
darbuotojų kon

ferencija
BUFFALO, N. Y., birž. 19.

— Sitąme mieste prasidėjo 5,- 
__ ____ , ___ _______  _  000 šalies socialių darbuotojų 

griovė ir turtą nušlavė viešu- (sočiai workers) metinė kon- 
las. 60_________________ — - -...........

madienj 
daugiau

žmonių 
ieškota 

nelaimės

ferencija. Oficialiai suvažiavi-sužeista. Pir- 
griuvėsiuose Inas yra vadinamas National

aukų. Conference of Sočiai Work.

KAUNAS. — Pagal jau tu
rimus praėjusiųjų metų duo
menis, rankiniais budais^ pernai 
buvo pagaminta durpių 71,000 
to ir mašinomis — 110,000 to. 

L.

Tuo budu pernai iš viso dur
piniokuro, buvo pagaminta 
IŠOętfob^to/^raždatig mil.? * -L Lt. Praėjusį vasaros sezoną iš 
viso dirbo apie 50. garo ir elek
tros jėga varomų mašinų. Ap
skaičiuojama, kad į durpių eks
ploatacijos įrengimus šiuo me
tu jau yra investuota apie 2,- 
500,000 Lt.

VILNIUS. — Kurį laiką Vil
niuje nebuvo jokios viešos lie
tuviškos skaityklos. Dabar jau 
yra trys: 1) Lietuvių Mokslo 
Mylėtojų Draugijos, 2) “Kul
tūros” Draugijos ir 3) Lietu
vių Inteligentų “Romuvos” klu
bo. šiose skaityklose galima pa
siskaityti ne vien Vilniuje, bet 
ir kitur leidžiamų lietuviški} 
knygų, laikraščių ir žurnalų*

Gegužės 31 d. Vilniaus uni
versitete dr. Pr. Ancevičius gy
nė savo darbą tarptautinės tei
sės daktaro vardui gauti. Jam 
suteiktas tarptautinės teisės 
daktaro diplomas.

KAUNAS. — šventojoje, Bū
tingėje, Darbėnuose, Palango
je, Monciškės, Pąliepgirių, Už- 
kanavės, Kunigiškių, Vanagu- 
pės, Kontininkų ir Senosios Pa
langos kaimuose gyvena dau
giau kaip 2,000 žvejų. Be to, 
šiek tiek žvejų gyvena ir ki
tuose artimesniuose kaimuose, 
šventosios uoste ir 8 Lietuvos 
pajūrio prieplaukose žvejai tu
rėjo 31 motorlaivį, 31 burinę 
valtį, 36 irklinius laivelius, 309 
tinklus, 43 kiudelius (klipius, 
velkamus tinklus mažytėms 
žuvelėms gaudyti); 1937 m. — 
jau turėjo 35 motorlaivius, 28 
burines valtis, 38 irklinius lai
vus, 448 tinklus ir 53 kiude
lius. Praėjusiais metais šių žve
jybos padargų kiekis dar žy
miai padidėjo ir patobulėjo.
1937 m. perduoti žvejams 2 
nauji motorlaiviai pastatyti 
Šventosios laivų dirbtuvėse,” o
1938 m. šventojoje nuleisti į 
vandenį' dar 6 nauji niotorlai- 
viai. šiais metais jau baigti 
statyti 4 dideli motoriniai ku- 
teriai ir laivų statymo darbas 
tęsiamas toliau.

Susirinko Sųualus 
submarino nelai

mės tirti
PORTSMOUTH, N. H., birž. 

19. — Pirmadienį čia pradėjo 
laikyti posėdžius Jungt. Val
stijų karo laivyno taryba. Jos 
tikslas yrapatirti^ jei galima, 
ptiežastį, dėl kurios submari- 
nas Sųualus nuskendo gegužio 
23 d.

Nelaimėje žuvo 26 jūreiviai, 
o 33 tapo išgelbėti. Sųualus 
dar iki šiol pasilieka juros dug
ne.

Karui kilus Ispanija 
businti neutrali

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
19. — Berlynan atvyko Ispa 
nijos kariuomenės misija. Jo
je yra devyni generolai ir 60 
kitų karininkų. Jos vadas, gen. 
Aranda, painformavo “London 
Daily Express” korespondentą, 
kad Ispanija pasiliks neutrali, 
jeigu kiltų Europos karas. Ji 
tik saugosianti savo rubežius 
ir palankiai žiūrėsianti į Ita 
lijos ir Vokietijos žygius.

Hitleris jiems atro 
do žymiausias as

muo pasauly
PRINCETON, N. J., birž. 19. 

— Baigiančioji šįmet Prince 
ton universiteto kursą klasė 
balsavo klausimą, koks šiais 
metais buvo žymiausias pasau
ly asmuo. Daugiausia tų stu
dentų balsų paduota^už Adolfą 
Hitlerį. Antras daugiausia 
sų gavo Chamberlain, o 
čias prez. Rooseveltas.

bal-

Mirė dėl užnuodiji 
mo žymus kinas

užnuodytas būrys

SHANGHAI, Kinija, birž. 
19. — Nesenai Nankinge, ku
rį japonai yra užkariavę, ba* 
liuje tapo 
aukštų japonų ir kinų valdi
ninkų. Du užnuodytųjų mirė 
tuoj po baliaus. Pirmadienį pa
skelbta, kad miręs ir Nan- 
kingo vyriausybės premjeras, 
kinas Liang Hung-Tze.

NACIAI TYRINĖJA SLOVAKIJOS-LEN- 
KIJOS PASIENĮ—H

dančią iš 30,000 vyrų, tačiau 
vokiečiai su ja nesiskaito ir 
apie savo operacijas slovakų 
kariuomenės neinformuoja.

Slovakijoj prasidėjo judėji
mas prieš vokiečius. Vokiečiai 
gi stengiasi judėjimą nuslopin
ti. Daug slovakų areštuota ir 
laikoma kalėjimuose.

Slovakijos pramonė apmiru
si. Tačiau didelės amunicijos 
įmonės Dubnikoje dirbą dieną 
ir naktį. Visi pagaminami čia 
produktai siunčiami tiesiai į

ŽILINA, Slovakija, birž. 19.
— Vokietijos kariuomenė ty
rinėja Slovakijoje apylinkę 
Lenkijos pasieniu 100 mylių 
ilgio plotu, šita apylinkė turė
tą ypatingai didelės svarbos, 
jeigu kiltų tarp Vokietijos ir 
Lenkijos karas.

Slovakijon šiuo 
traukta per 20,000 
reivių. Vokietijos 
ir kareiviai tiesia
vieškelius ir veda juos į Len
kijos pasienį. Nors Slovakija 
turi savo kariuomenę, suside-i Vokietiją.

laiku su- 
nacių ka- 
inžinieriai 

Slovakijoje

Tornado nugriovė 
20 namų Illinois 

valstijoje

per 
Va- 
nu- 
pa-

DELAVAN, III., birž. 19. 
Tornado praūžė pirmadienį 
miestelio Delavan šiaurės 
karų dalį. Dvidešimt namų 
griauta, apversta arba nuo
matų nukelta. Viesulas taipgi 
nutraukė telefono ir elektros 
laidus, išvertė stulpus ir nu
draskė daugelio namų gonkus. 
Tačiau nepranešta, kad iš žmo
nių kas butų buvęs sužeistas.

Uždraudė sveti
miems pikietuoti

SPRINGFIELD, III., birž. 19. 
— Illinois valstijos vyriausias 
teismas pirmadienį paskelbė 
svarbų sprendimą, kuris liečia 
unijas. Amerikos Darbo Fede
racijos byloje su grožio salio- 
no savininku Swing vyriausias 
valstijos teismas sako, kad ne
valia unijoms pikietuoti tą ar 
kitą įstaigą, jeigu toj įstaigoj 
nėra unijistų, jeigu ją pikie- 
tuoja nepriklausą darbavietei 
asmenys ir jeigu pikietavimo 
tikslas 
vietės

yra priversti tos darba 
samdinius įstoti į uni-

Dar 18 amerikiečių 
yra belaisvių 

Ispanijoj
birž.SALAMANCA, Ispanija, 

19. — Amerikos pasiuntinybė 
Ispanijoj nustatė, kad 18 ame
rikiečių, kariavusių lojalistų 
eilėse, yra laikomi Ispanijoj 
kaipo belaisviai. Jų tarpe ran
dasi lakūnas Harold Dahl, iš 
Illinois. Pastarasis tikisi, kad 
4į greitai paleis grįžti namo.

Ndsinuodijo
RASEINIAI.—Gegužės mėn. 

17 d. nusinuodijo ūkininkas J. 
Žemaitis iš Kulkių km., Rasei
nių valsč. Apsinuodijęs dar bu
vo atvežtas į apskr. saviv. li
goninę, kur netrukus pasimirė. 
Savižudystės priežastis esanti 
šeimyninė nesantaika.

Pastatė plytinę
8 km nuoRASEINIAI.

Raseinių, prie žemaičių plento, 
Valatkiškių dv. žemėse, Girkal
nio valsč., pastatyta plytinė. 
Plytinę statė raseinietis Perlo- 
vas ir kėdainietis Freimanas. 
Pyltinė jau pradėjo darbą.

Fabrikantai r e i k a- 
lauja uždrausti check 

off sistemą
WASHINGTON, D. C., birž. 

19. — Jungt. Valstijų senato 
švietimo komitetui pirmadienį 
liudijo John C. Gali, Amerikos 
Fabrikantų Sąjungos advoka
tas. Kalbėdamas fabrikantų 
vardu jis reikalavo taip pakei
sti Wagnerio Darbo Santykių 
Aktą, kad butų uždrausti check 
off sistema ir uždarytos šapos 
kontraktai. Gali taipgi reikala
vo, kad ne tik samdytojai, bet 
ir'“darbininitai butų baudžiami 
dėl neteisingo elgesio pramo
nėje. Jis įteikė visą eilę kito
kių rekomendacijų, kurios, jei
gu kongresas jas priimtų, vi
sai sudarkytų Darbo Santykių 
Įstatymą.

New Yorko parodos 
biznis sėkmingas
NEW YORK, N. Y., birž. 19. 

— New Yorko pasaulinė pa
roda kaštuoja $155,000,000. 
Spaudos ir kitokiuose komen
taruose išreikšta buvo mintis, 
kad finansiniai paroda atrodo 
nepavykusi.

Grover A. Whalen, parodos 
prezidentas, pirmadienį paskel
bė kai kurias skaitlines apie 
parodos biznį. Skaitlinės rodo, 
kad iki birželio 15 dienos pa
rodą atlankė 8,087,595 asme
nys, iš kurių 5,852,251 užsimo
kėjo įžangą. Whalen sako, kad 
šitie rekordai patenkina paro
dos vyriausybę ir liudija pa
rodos pasisekimą.

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Nauji raštai AKIU SPECIALISTAIIš Lietuvos

paklausu LIETUVIAI

Prekyba su Sovietais

KITATAUČIAI

ADVOKATAI
Laidotuvių Direktoriai

YARDS 1419
LIETUVOS NEPRI 

KLAUSOMYBES

3943 WBST 26TH ST. 
Tėl. Lawndalt 2908-9

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

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

2400 VVEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po

Telefonas SfcELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
e Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso-
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta 
dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

' NAUDAI.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanlca Avenue

Yards 1139
Yards 1138

■**>■ ■» »

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS

jei nepatenkinti

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLĄZA 3200

P. J. ridikas
3354 Soi Halsted Street

DR. STKIKOL’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 1939

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

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

DR. ST. N AIKELIS
Physioian and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Mrs. A. K. JARUSZ
s Physical Therapy 

and MidwifeI Panedčly, Utarn. ir 
SeredojI 6630 S. VVcstern av. 

jK£ĮMI Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 

į čioj, Subatoj ir
<. Nedėlioj:

^eniral Avenue> 
Beverly Shores, 

Indiana
i Tel. Mieli. Gyty 

2799—R3

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai.

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

. KAUNAS, V/2(i — Gegužės 
25 d, Neries Upe iŠ Vilniaus bai
darėmis atplaukė į Kauną 12 
vilniečių lietuvių sportininkų, 
vadovaujamų Prano žižmaro, 
pagarsėjusio pereitais metais

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

os garbę nuo vieno lenkų ka
rininko įžeidimo. Vilniečiai at
plaukė pamatyti Kaune vyks
iančias Europos krepšinio pir- 
iieiiybes. Mes turime su savimi 

atsivežę vainikų, — pasakojo 
?ranus žižmaras, — kurį nupy- 
nėme iš įvairių medžių žalumy
nų, priskintų Vilniaus krašte ir 
paskiau beplaukiant nuo pa
krančių kruinų. šį,vainikų mes 
uždesime ant Nežinomojo Ka
reivio kapo, šioje ekskursijoje 
yra studentų sporto sųjungos 
atstovai, Vytauto Didžiojo gim
nazijos Dariaus ir Girėno spor
to kuopos atstovai ir amatinin
kų sporto Sekcijos atstovai. Jų 
tarpe daugiausia studentų. Vil
niečius svečius prie Vilijampo
lės tilto pasitiko skautai ir di
delė minia žmonių.

(Tęsinys)
—Nepamiršk, mielasai, kad Ir 
dat turiu teisių j Klevus.

—Dėl to aš tavęs ir klausiu. 
O ką tu pasakytum, jei kartu 
su Klevais aš norėčiau ir tave 
paimti?...

— O be Klevų? 
sumišusi Viktutė

— Ir be Klevų, brangioji. Bet 
man butų didelė laimė grąžinti 
tau tėviškę ir joje su tavim įsi
kurti.

Jis paėmė jos ranką, apglėbė 
per juosmenį ir pritraukė prie 
savęs. Judviejų sutartuvių pa
sibučiavimas buvo kartu ir mei
lės prisipažinimas ir pasižadėji
mas eiti bendru gyvenimo ke-

J. LIULEVIČIUS
4348 Si California Avenue Phone Lafayette 3572

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ĖAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
; DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

]—• koplyčios visose 
I—J JK2 crJL1 Chicagos dalyse

kovingu buvimu pripildo nūdie
ninio pasaulio netikėtiniausias 
vietas. Net anglų Jumoro vaiz
duojamas turtingų tėvų lepuo- 
lis sūnūs, kuris “palinkęs” Į bol
ševizmą, yra daugiau pagrįstas, 
apibrėžtas aiškiau, negu šis pa
dauža studentas, dėdei darąs 
vienus nesmagumus ir aiškiai 
kalbąs apie “aukštųjų sluoks
nių” rodomus “pavyzdžius”, 
kurie kitiems netinka dėl ar
timumo savo asmenybėms, o 
dėdei dėl žiauraus nesu likimo* 
su jo svajojamu patriotizmu, 
(Visvydas mato visur ir visame 
tik gerą, tik naudą tautai, jei
gu tik viskas daroma “lietuviš
kai”). Pavadinti bolševiku pa
prastą stačioką padaužą, ir dar 
tokiu JĮ padaryti bolševiku, kad 
ir į slaptus susirinkimus sku
ba, ir (sic!) net tokį tipų, kaip 
Maleišis, kada jis nusišpicavo, 
į internacionalo darbą “samdo”,
— liek težinoti apie bolševikus, 
vadinas — nieko apie juos it 
nerašyti! Kitas dar nereikalin
gas romano žėstas: tas kiaurai 
sukirmijęs Maleišis dar, mat, 
kažin kaip ten “idėjiniai” atsi
gavęs nuo kokio ten pasikalbė
jimo su Visvydu, (po nevyku
sių derybų su “internacionalo 
agentu”, kada šis nė rankos ne
padavęs nuėjo sau, sakydamas
— “kai porą metų pusbadžiu 
pagyvensi, žinosi, kas yra sun
kumai, kad parodysi tikrų norų 
darbuotis, tada galės būti kak

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Aklų Specialistas
Palengvina aaių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolifegystę. 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.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
I mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

ba apie kokį nors “atlygini-1 
mų...”)« Neveltui pasakė Binkis, 
kad kam dvasia nudvesus, tam 
nors bosą spirito, į krutinę įris- 
tum, vlstiek nieko gero nebus... 
Taip ir tas turto, neuždirbto 
turto, metytojas ir donžuanas 
Maleišis, kuris pirmiausia pa
klausė iš “internacionalo , agen
to” “kainos”, ims, mat, ir su
žibs -visomis patriotizmo dory
bėmis po kokio ten pasikalbėji
mo su Visvydu, (kurį neseniai 
dar pats “apšmaukė” ant pen
kių tūkstančių...). Tokios nepa
žįstamos srytys, kaip marksiz
mas, neturėtų būti liečiamos, 
kad ir tokio romanų meisterio, 
Hip Mykolaitis-Putinas. Ir ne
reikia dar tokiais skarmalais, 
kaip Maleišis, kamšyti patrio
tizmo lango, jeigu jis išdaužtas.

Iš viso atrodo, kad šiuo ro
manu autorius pasekė kažko
kiomis vyraujančiomis musų 
tėvynėje tendencijomis, kažkas 
spinduliuoja iš plunksnos, įgy
to gyvenant tam Yikfų politikų, 
tam tikrų laikotarpį. Su visu 
tuo romanas galvojančiam žmo
gui ir patartinas perskaityti. Juo 
autorius pasirodė toliau nuėjęs 
nuo “Altorių šešėly” romano 
savo visuomeniška apimtim, 
nors nesukeliųs, rodos, tiek gi
liai teigiamo pergyvenimo drau
ge su bet kuriuo personažu, 
kaip aname romane. Trumpai, 
— romanu “Krizė” autoriaus 
norėta pasakyti, kad krizės ne
gali būti, kai visi sukrus tautai 
ir valstybei kurti 
vertybes, “nežiūrėdami 
sau naudos”, (tik čia ir 
biasi vėl klausimas 
tais, 
num 
viskas 
Keršy: 
lietuviškumuose visų idealų Su
krauta nėra, (“lietuviškai” “ap
šmaukė” būrį pasitikėjusių 
žmonių, t. y. lietuviškai kalbė
damas, — “lietuviškai” buvo 
“pasiskolinęs” kito vyro pa

juk poetas Putinas žino kito
kių meilę. Čia jis, tur būt, to
kią šaltą, tokią vis dėlto hižhie- 
rlšką, papiešė tam, kad būti, 
tikras dvarininkų vaizdas, (ka< 
ir Sargenis dat tik kandidatas 
į dvarininkus). O gal čia toj 
viena iš tiesų, kuriomis remia
si marksizmas, sakydamas, kac 
buržuazijai terūpi pelnai, šiltos 
vietos etc.? Dievaži, panašu.

Beje, yra knygoje ir “mark
sizmo”.... Tautos patriarcho 
Visvydo sūnėnas — “bolševi
kas”. Bet, kaip puikiai autorius, 
matyt, yra “išsivartęs” dvaru- 
ninku sferose, taip menkai jis 
pažįsta tų tarpų, kuris lanksčiu,

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tel—Hyde Park 3395.

Įvairiausias 
iš to 

skver- 
o kaip su 

kuriems dvarų turėti ne- 
atoma?), Įmaišytas “lietu- 

ekonomisiaš” sukčius 
dar kartą rodo, kad tik

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma dieSąuz

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

)hn F. Eudeikis
Dr. Charles Segal 

OFISAS
4729 So.j Ashland Avė.

; A . r , Suros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

NAUJIENŲ-ACME Telejjhoto
Northwestern, Purdue, Indiana, Illinois ir Iowa universitetų “karalaitės 

kurios New Yorko pasaulinėje parodoje reprezentuos savo mokyklas.

Miesto
Kamb,
Namų ______
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenile 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas ................ ........... ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939
Sales Tax ekstra.

KAUNAS, V/27 — Pernai 
droš palietė 5,150 ha įvairių 
sėlių, padarydarnos tame plote 
apie 30% nuostolių. Nukentėju
siems nuo gaivalinių nelaimių 
ūkininkams prie Vidaus Reika
lų Ministerijos veikia tam tik
ras fondas, kuris nukentėju
sioms nuo audrų išmokėjo per
nai Lt 554,784 pašalpų.

Knygos (330 pusi.) viršelis 
dail. A. Gudaičio,t (vienas iš to
kių— paprastų, “trumpų’’, ry
škių — kurie paprastų žiūrovą 
neretai stebina tuo, kad “prie 
tokio paprasto darbo pasirašy
tas dailininko Vardas...”). Kny
ga rašyta dviem dalim (vieno
je kn.). Leista 3,500, — auto
rius išpopuliarėjęs savo pirmo- 
slorrilš knygomis, (žinoma, čia 
reikšmės nesudarytų faktas, 
kad autorius dėsto literatūrą 
universitete, — knygos populia
rumas eina iš vidujinių gabu
mų, ne iš oficialių vietų). Už 
dolerinę knygą atsiųs leidėjas— 
“Sakalas” Kęstučio 36, Kaunas* 
(arba ir šių žodžių rašytojas— 
Arėjas Vitkauskas, 2138 W. 
Cčulter St., Chicago, I1L)«

Arėjas Vitkauskas 
(GALAS)

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. V. E. SIEDLINSK1 
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antjad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

KAUNAS. — Su Sovietais 
sutarta per metus pasikeisti 
prekėmis 14 mil. Lt sumai. Ta
bakų iš Rusijos pirks fabrikan
tai patys už 8 mil. Lt, o šiaip 
Lietūkis. Į Rusiją eksportuos 
“Maistas”, kuris veisliniams 
gyvuliams pakelė kainų 3 cen
tais už kg, nes rusai pakelė 
kainas už mašinas ir reikia 
išlyginti * prekybos balansų.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-3 
ofisas—3323 So. Halsted St

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 4flth Street Yards 0782 KitiLicytuyiai paktaral _

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6339 
Res, Hyde Park 3395 

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir Bubėtomis

žemos kainos ir kokybės darbas 

Csrmak Constru&iion Co.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTE 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBINGA8-ŠILDYMAS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI PORCIŲ:72 
V1ŠkŲ PLATAI 
VASARNAMIAI “ 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO 

_J_IKI_ 15 _METŲ__
2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ* IR 

CERMAK RD.
Tel. CALumet 2967 

PO 6 V. V. ŠAUKTI 
VICtory 9526

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugijos Nariai______

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107*
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

BARGENAI
A j A Visokių Išdirbysčlų Ir Modelių—Visi Bargertai P Atdara dieną ir vakarais.

F

. .K A* .

Garantuotą Vartotų Karų

jįį Bridgeport Motor Sales
—3040 S. Halsted St. Victory 6992

PRASYK PARODYTI FERMAtOMUJV FU^ITp
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—(steigta 18 metų. -

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 WfiST 26TB ST. 1724 S. ASHLAND AVĖ*

Tel. Monroe 9251
Atdara iki 9 v. p. p.



Antradien., birželio 20, 1939

NARAIŽmogaus troškimas visa žinoti yra toks didelis, kad nepaisydamas įvairių pavojų, rizikuodamas gyvybe visur eina, skverbiasi, lenda. Vienam žuvus jo vietų užima kitas, ir vėl su nauja energija darbų varo toliau. Jokios gamtos stichijos nepajėgia sulaikyti žmogaus veržįmasi į nuotykius, į paslapčių atidengimų.Per aukų aukas mes žinom kas yra aukštai, ore, žinom kas yra toli ašigaliuose tarp ledynų, taip pat pažįstam visus žemės kampus. Bet daug oi daug yra likę neaiškumų, kurių negalima išaiškinti nei mokslo nei technikos pagalba. Viena iš tokių sunkiai nugalimų sričių yra jurų dugnas— nusileidimas į jį. Nors inžinieriai sugalvoja tobuliausius aparatus, kuriais, rodos, kažin kų galėtum nuveikti, vis dėlto 10-20 metrų vandens gelmėje žmogus daugiau priklauso nuo vandens stichijos nei pastaroji nuo žmogaus.Viduriniais amžiais kai dar mokslai, o ypač technika pradėjo tik pirmuosius žingsnius, nusileidimui į juras buvo vartojamas varpas. Savaime suprantama, kad tokia priemonė buvo labai nepatogi: oro rnų- ža, o veikimo plotas tH^po varpu—kur veik nieko naudingo nenudirbsi- Be to, su varpu į vandenį tebuvo gali

ma nusileisti tik iki 10 metrų.Todėl vėliau buvo sugalvotas jau gana patogus aparatas, vadinamas skafanderiu. Skafanderis padarytas iš neperšlampamos gumos, kuri iš vidaus išmušta medvilnine medžiaga; būdamas lankstus leisdavo narui visai laisvai judėti ore, bet juros dugne tas laisvumas dingdavo, nors vis vien nepalyginamai geriau nei po varpu. Skafanderis su laivu būdavo sujungtas vamzdžiu, kuriuo buvo teikiamas oras narui, Žinoma, dabar naras ir giliau nusileisdavo ir ilgiau dugne pabūdavo, bet trukumų šis aparatas turėjo daug. Pirmiausia ir svarbiausia jo blogybė buvo ta, kad labai giliai nusileisti vis vien nebuvo galima, kadangi vandeny leidžiantis gilyn spaudimas smarkiai auga ir 10-ties metrų gilumoje jis yra dvigubas nei žemes paviršiuje. Gi naras— žmogus tų negerovę greit junta: jo krutinę spaudimas laužia ir jį dusina, kojas paralyžuoja, apkurtina, hpakina, nuo ko pamyštama ar net mirštama. Kad išvengti šių nelaimių sugalvota, kad leidžiantis vandenin ir didėjant vandens spaudimui, spaudimas turi būti didinamas ir žmogaus plaučiuose. Tam tikslui buvo pagamintas suspaustas (kondensuotas) oras, kuriuo besi- leidžiųs naras kvėpuodavo.Iš tiesų dabar narai jausdavosi geriau ir įstengdavo nusileisti į 40-60 metrų gelmes.

MOMENCE, III. — Elea- nor M’Murrough Nagle, 17 metų, kuri buvo rasta nusišovusi.
Žinoma, po darbo kilimas atgal vykdavo tkip pat labai pamažu (apie 40 minučių), kad naras vėl galėtų "priprasti prie normalaus spaudimo. Žinoma, naras turėdavo galimybės iškilt ir labai greit, jei kartais jį puldavo kokia nors jurų pabaisa, pav., oktopas ar ryklys, jam pakakdavo savo šal-

NAUJIENOS, Chicags, UI.oro atsargos naras turi pačiame aparate, tai su laivu sujungtas tik telefono ir elektros laidais. Elektra narui reikalinga pasišvietimui, nes jurų dugne taip tamsu, kaip juodžiausių naktį. Saulės spindulių šviesa, o juo labiau šilima, čia neturi jokios įtakos. Teisybė, su šituo aliumini j aus skafanderiu nusileidžiama ir į 450 metrų gelmę, bet judesiai ten negalimi. pa-yraNusileidusio naro prie skendusio laivo uždavinys brangenybių ir pinigų iškėlimas. Tam tikslui vartojamas dinamitas, kad susprogdinti laivo griaučius, ir elektros srovė, kad prakiurint pinigų spintas. Elektros srovė būna *okia galinga, kad spintų sienos įkaista iki baltumo, o vanduo aplink užverda, bet narui tai nepavojinga...Vis dėlto naru ne kiekvienas gali būt. 'Paprastai naras turi turėti geležinę sveikatų ir sveikus nervus, kadangi darbas tarp nuolatinių pavojų ir

PHILCCI-YORK CO«l-WAVE
ELEKTRIKINIS

KAMBARIŲ VEDINTOJAS
Išvėdina kambarius 
iki 11 ant 14 pėdų 
mieros.' Kainuoja tik 
keletas centų dienoje.

tiktai ^”1

NUSPRĘSKITE PIRKTI

WESTINGHOUSE
PEOPLES KRAUTUVĖS,

metų Westinghouse refrigera-Nauji 1939 
toriai, yra aukščiausiai ištobulinti. 
Daugiau ir greičiau ledo sušaldo. 
Mažiau elektros jėgos vartoja. 

Turi gražiausių išvaizdų
• Turj ilgiausių garancijų

Didis pasirinkimas dydžių ir madų 
Palyginus rasite kainas nepaprastai mažas 
Šeimyniškos mieros Wes- 
tinghodse refrigeratoriai 0 4 4 Q C fl 
1939 metų mados parsi-A Į I J H II 

ir aukščiau
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Didelė Nuolaida Už Senus šaldytuvus ir Kitus Dalykus

4179-83 Archer Avenue
Pasiklausykite musų leidžiamo programo Antradienio vakare i 

nuo 7-tos iki 8-tos valandos iš stoties WGES

nų ir padidint spaudimų, nuo ko jo ruĮjai išsipūsdavo ir tokiu budu jį priversdavo labai greit kilt. Bet po tokio kilimo naras mirdavo ar dažniausiai sunkiai susirgdavo, nes greitas spaudimo kitėjimas žmogaus organizmui veik nepakeliamas. Štai, 1921 metais japonai sumanė iškelt paskendusius lobius, kurie gulėjo 60 m. gilumoje. Narais buvo parinkti sveikiausi ir tvirčiausi vyrai. Jie nusileisdavo per 2 min., ten dirbdavo 10 min. ir iškildavo per 3.5 minutes. Visi stebėjos geležine narų sveikata, bet rezultate 3 narai pavojingai susirgo, o ketvirtas mirė stabo paralyžium. ,b, 
r šitie škafanderiai buvo dar tuo patogesni už varpų, kad naro šalme buvo langiukai, pro kuriuos jis stebėdavo aplinkumų ir telefonas nuolatiniam susižinojimui su laivu, nes naras, budanyis po vandeniu, kų mato, tų tuoj ir praneša, kad kartais (kas dažnai dėl neišaiškintų priežasčių atsitinka) neužmirštų.Laivai, kurie veža turtus per avarijas, dažniausiai skęsta didesnėse gilumose. Ir tokia “Luzitanija” ar nenugalimoji ispanų armada, kurios skęsda- mos į jurų dugnų nusinešė milijardinius lobius, guli 80-120 metrų gilumoje. Kad tokių gilumų pasiekti, skafanderiu nepakanka, tai kiekvienam aišku, nes spaudimas ten yra be galo didelis.Užtat jau 1914 m., amerikiečių inžinierius Shester E. Mac- duffee guminį skafanderį pakeitė plieniniu, žmogaus išvaizdos aparatu, šis aparatas yra gana talpus ir naras jo viduje yra visiškai izoliuotas nuo spaudimo, žinoma, šiuo aparatu naudojantis gelmė kliūties nesudaro, nors vanduo įsisunkia ir į jį, bet Čia pagalbon ateina automatiškos pompos, kurios vandenį pumpuoja lauk- šio skafanderio šarvai daromi iš aliumini j aus, o šalmo langai iš 71/> cm storio stiklo. Nors judesių ši plieninė mašina netrukdo, nes jos rankos ir kojos yra lanksčios. Naras būdamas aparato viduje klapanų ir rankenų pagalba valdo visų aparatų ir ma- 

nievruoja prietaisais, esančiais metalinų rankų galuose, šiuo 
aparatu galima leistis į 150 metrų gelmę ir ten dirbti 4-5

reikalauja daug įtempimo.Štai paklausykim vieno narūno pasakojimo, kaip jis kovės su juros pabaisa—oktopu (aštunkoju) ir tik dėka draugu apsižiurėjimo išliko gyvas- Bedirbdamas ties laivo griaučiais pamačiau šmėkšuojan- čius šešėlius. Atsitiesiau pažiūrėti. Ogi akis akin ties manim sukinėjos aštuonkojis ir jau ruošės savo aštuoniom “rankom” apglėbti mane. Tvinktelėjus baimės ir pasiryžimo tvinksniui, aš stvėriau- si durklo, kuris buvo už juostos. Bet oktopas, tarsi supratęs mano mintį,<dar vikresniu judesiu nei a jt Nutvėrė- mano rankų, o kita galūne apsivyniojo apie guminį skafanderų. “Argi mirtis?” — šovė man mintis. Plaukai ant galvos atsistojo, o kūnų išmušė prakaitas. Taip, mirti^. ,Tjk, štai, oktopas vienam akymirksniui atleidžia mano rankų, norėdamas supančiot kojas... Mano rankose pasirodo blizgus durklas. Prasidėjo kova dėl gyvybės. Jėgos ir budrumas pasiekė aukščiausįų taškų. Nužiūrėjęs rėžiau durklu į galūnę, kuri norėjo apsiraityti a- pie mano kaklų. Pataikiau'.. Vanduo nusidažė raudona srovele. Oktopas, pajutęs skausmų, taip pradėjo spaust mano krutinę, o pro šarvų leisti savo čiulptuvus, kad aš kaip pamišęs pradėjau badyti durklu į oktopo kūnų ir tų mane spaudusių galūne nežiūrėdamas, kad galiu prakirsti skafanderį ir susižeisti. Tik staiga palengvėjo. Pasirodo atkirtau galūnės dalį, kuri ištižus nukrito. Bet ataka tęsėsi. . . Likusios šešios pabaisos galūnės draikės ties mano galva. Pabėgt vilties nebuvo. Reikėjo kovot iki paskutinosios. Ir kovojau? kol viena oktopo ranka mane pagriebus suspaudė ... iškėlė ... ir aš netekau sųmonės.Atsibudau tik laive po gydytojo apžiūrėjimo ir suteiktos pagalbos. Pasirodo, man apalpus iš laivo atskubėjo mano draugai narūnai, nes ilgai negaudami iš manės žinios, jie nujautė nelaimę. Jie mane rado ... bekovojantį su mirtimi. Mano durklas buvo susmegęs oktopo kaktoje. Tada jie puolė ir pabaisų galutinai nugalėjo, atimdami mane tiesiog iš mirties glėbio. Jei ne jie, oktopo rankų čiulptuvai būt visų mane sučiulpę, palikdami tik griaučius ir skafanderį.Žinoma, šis naras jurų dug
nu daugiau jau nevaikščiojo, nes jam buvo įlaužta krutinės lustą.

O sų tokiais nuotykiais rei
kalų turi veik kiekvienas na
ras. Daug jų nusileidę dugnan

■«

valandas, be jokio pavojaus 
sveikatai ar gyvybei, Kadangi

St?:’-.
AL

*

Džiaukis Vėsiu Malonumu
visų vasarų savo namuose ar ofise!

® Vėsumo pakanka, ne- 
tvankus oras ofise reiš
kia mažiau karščio ne- 
patogumij —miegamuo
siuose kambariuose rei
škia.,ramų, miegų, karš
tose, tvankiose naktyse.

Šis Philco-York Cool-Wave kambarių vė- 
dintojas galima įstatyti greitai—nereikalau
ja vandens sąryšių—tereikia tik sujungti su 
elektriniu laidininku.

Nelaukite karštu dienu ateinant. Užsisa
kykite dabar kol pristatymą galima užtikrin
ti. Telefonuokite RANdolph 1200.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street

$15 Įmokesnio
Likusią, plūs kiek palū
kanų, išmokėsite' pato
giomis mėnesinėmis su

momis.

TUSTE1 $1-95 WASP CLIPPER PLUNKS- 
/IfttNOS IR PAIŠELIO SETAS 
;SU ŠIUO KUPONU PRIE BET KOKIO GRANT LAIKRODŽIO 

GRAŽUS NAUJI YELLOW GOLD 
MODELS GRANT LAIKRODŽIAI

?FINFST GIFTS fOR?

6RADUATIDN
BEAUTIFUL NEW ,

OjeUo-ut Cfold Modeli.

GRANT VVATCHES

i®”*” s

^l’BROAIKAST
, 1 JEWEL

ICOMMANDER)
7 JEWEl I

Į ♦19*75 Į

Gruen ir Hamilton laik-Turime dideli išteklių Bulovą, Elgin, 
rodėlių. Mokėkite nors ir po $1.00 savaitėj.

H. BEGEMAN
Brighton Parko svarbiausia kredito brengenybių krautuvė.

4184 Archer Avemie

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Rezervas 
-virs 
25,000.00

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.) 
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai andrausti iki 

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
bately Deposil Dėžutės Galima 

Pasirenduotl
Ofiso Valandtks: nuo 9 ryto ik
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die 

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President 
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

SERGĄ ŽMONĖS 
kurie, turi rėumatizrhą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pušies ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis j ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko, nekainuos.

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nustipusiems vyrams gy
dymas specialus. Virš Trisdešimts 
Metų Toj Pačioj Vietoj. Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam prieina
mas.

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’
Health Servise and Laboratories

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St.. Chlcaro III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukftto. Priėmimo kamb. 606 
dėl vyrų ir 608 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 6 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Serod. ir Subatomis nuo 10 
a. m iki 8 p. m.

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
!! 271 AM. LEGION POST 
CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS

Schlitz Alus 
82nd ir KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
. WILLOW SPRINGS, ILL.

/ ........ .................................. ■—. . Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus. 

Daržas mažiems Piknikams.82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

SophieBarčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Taisykite Savo 
Namus Pakol

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulkų,— 
paskolų ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE’'
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Amerikos gyventojų pajamos

U-apžvalga^I Naujais gyvenimo posūkiais M argumy nai
l į i V «■ i <1 ■' ..................J................... ~ “..................... Kraštas, kuriame nusi

TIKRIEJI VALDOVAI

Prieš kiek laiko Jungtinių Valstijų iždo departamen
tas paskelbė davinius apie Amerikos žmonių pajamas 
1937 m. Tie daviniai paremti pajamų mokesčiais (“in- 
come tax”).

Pasirodo, kad 1937 m. tik 6,350,148 žmonės turėjo 
tiek pajamų, kad jiems reikėjo mokėti pajamų mokes
čius. Vadinasi, pavieniai per tuos metus turėjo daugiau 
nei $1,000, o vedę daugiau nei $2,500 pajamų. Tuo tarpu 
tai buvo po 1929 geriausi metai.

Apytikriai skaičiuojant, toji grupė su šeimomis su
darė apie 22,225,500 asmenų. Vadinasi, maždaug sudarė 
17 nuošimčių viso krašto gyventojų.

Tie septyniolika nuošimčių per kalbamus metus tu
rėjo $21,238,574,000 pajamų. Kadangi viso krašto nacio- 
nalės pajamos siekė $67,500,000,000, tai reiškia) jog lai
mingiesiems septyniolikai nuošimčių teko 31 nuošimtis 
visų pajamų.

Iš kitos pusės, 83 nuošimčiams gyventojų teko tik 
69 nuošimčiai pajamų.

Vidutiniškai imant, 17 nuošimčių šeimų pajamos sie
kė $3,340. Tai nėra labai didelė suma. Tačiau toli gražu 
nevisi tiek gavo, kadangi tai grupei buvo priskirti ir to
kie asmenys, kurie per tuos metus turėjo po $5,000,000.

Iš paskelbtų davinių paaiškėjo dar ir kitas labai įdo
mus dalykas, būtent, kad 125,556 asmenys 1937 m. turėjo 
$4,335,256,000 pajamų!

Tarsime, kad su šeimomis toji grupė sudarė 430,000 
asmenų, arba vieną trečdalį nuošimčio visų gyventojų. 
Ir štai vienam trečdaliui nuošimčio gyventojų teko pus- 
septinto nuošimčio visos šalies nacionalių pajamų!

Tie skaičiai yra tiek iškalbus, jog daugiau paaiški
nimų nereikalauja. Iš paduotų skaičių matyti, kad turto 
paskirstymo atžvilgiu tarp Amerikos žmonių tebeviešpa
tauja didžiausia praraja.

Australijos darbininkų laik
raštis apie tikruosius pasaulio 
valdovus rašo taip:

“Žmonių, nuo kurių pri
klauso pasaulio likimas, nėra 
daug. Jie sudaro, palyginti, 
nedidelį būrelį. Skaitydami

• apie milžiniškas apginkluotas 
armijas, kurios yra pasirelv 
gusios kautis dėl pirmenybės 
pasaulyje, jus galite pamąs 
tyti, kad tos armijos ir yra 
tikrieji valdovai.

Tačiau tie skaičiai nespren
džia pasaulio likimo, Papras
tai jie yra tik robotai — iš 
kraujo ir mėsos padaryti au
tomatai.

Masės žmonių, kurie suda
ro demokratijas ir išsirenka 
valdininkus, dažniausiai ne
gali įvykių kontroliuoti.

Žmones, kurie iš tiesų pa
saulį valdo, sudaro tokią ma
žą grupę, kad ji lengvai galė
tų nedidelėje saliukėje su-

JAPONIJOS DARBI
NINKAS

Japonijoje darbininkai per vi
sų dienų uždirba tiek, kiek A- 
merikoje per vienų valandų. 
Taip rašo Commercial Intel Ji- 
gence Journal.

Atlyginimas įvairuoja tarp 34 
centų per dienų tekstilės pra
monėje iki 90 centų metalo fa
brikuose.

Kiek valandų per dienų tenka 
Japonijos darbiniųkui dirbti, 
nepasakoma. Tačiau spėjama, 
jog dešimties ar dvylikos valan
dų darbo diena Japonijoje yra 
paprasčiausias reiškinys.

Ir jeigu juos butų galima 
sukviesti į vienų saliukę, tai 
jus tikrai turėtute didžiausių 
staigmenų.

Jus ne vieno jų nepažintu- 
mėtė!

Jus ten nepastebėkite nei 
Chamberlaino, nei Daladier, 
nei Roosevelto. Ne. Nebūtų 
ten nė dviejų fašizmo buldo
gų.

Vis dar nepatenkinti
Stambiosios korporacijos yra labiausiai prieš naujų

jų dalybų nusistačiusios. Jų atstovai nuolat tvirtina, jog 
bizniui atgyti daugiausia trukdo netikrumas. Girdi, da
bartinės administracijos patvarkymai tiesiog paralyžuo- 
ją visas pastangas grąžinti normalius laikus.

Kadangi mokesčiai nuolat augą, tai pramonininkai 
negali tinkamai išvystyti gamybą, nes pas juos pasireiš
kusi baimė.

Viena stambiausių Amerikos korporacijų yra Lam- 
mont duPont. Jos atstovai kartkartėmis spaudoje yra 
padarę pareiškimus, jog juo greičiau bus nuimti “naujo
sios dalybos” varžtai, juo šaliai bus sveikiau.

Dabar bus pravartu patirti, kiek kalbamoji korpo
racija nukentėjo nuo “naujosios dalybos” patvarkymų.

Hooverio prezidentavimo laikais duPoint korporaci
ja, vidutiniškai imant, per metus turėjo $53,000,000 pel
no. Vidurklis pelno per šešerius Roosevelto prezidenta
vimo metus siekė $62,000,000.

Vadinasi, depresijos ir “biznio paralyžavimo” metais 

 

toji korporacija uždifbo daugiau, negu Hooverio laikais, 

 

kada buvo žadama, jį>g “kiekviename puode virs višta ir 
kiekviename garaže įtovės du automobiliai”. Vienok kor
poracijos vadai vis /Bar nepatenkinti. Matyti, jie norėtų 

 

savo pelnus apsaugoti taip, kaip tie pelnai buvo apsau- 

 

gojami Hooverio $do sekretoriaus Andrew Mellon, ku

 

ris pasižymėjo didbliu “geraširdingumu” ir grąžino kpr 
poracijoms milijonus dolerių sumokėtų mokesčių.

Mokslas ir visuomenė

Kariaujama karo nepaskelbus. — Sulikvidavimas Čeko
slovakijos, 
ganda. — 
lai.
ras ir taika. — Pirkliai, kurie tyko pelnų. — Ko ga
lima tikėtis.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

— Vokiečių šeimininkavimas. — Propa- 
Kaip į Klaipėdą buvo įšmugeliuoti gink- 

Klaipėda kaipo strateginis punktas. — Ka-

Kraštas, kuriame nusi
kaltėliai priverstinai 

turi vesti

KONFISKUOJA BIBLIJAS

Toje nedidelėje saliukėje, 
kur susirinktų'tikrieji pasau
lio valdovai, jus pastebėtute 
stambiausiųjų finansinių į- 
staigų, amunicijos trustų ir 
žymesniųjų pramonės mono
polių vadus.

Vadinamosios inteligenti
jos atstovų ten nebūtų. Nc- 
malytumėte ten nė išgarsėju
sių mękslijiinkų, rašytojų, fi-

I Į losbfų ir■ iįradėj ų.
j Toje nedidelėje salėje jus 

susidurtute su kapitalistų gu
driais machinatoriais ir są
mokslininkais, kurie siekda
mi savo tikslų visai nepaiso

• žmonijos gerovės.
Ir tas nedidelis mažai kam 

težinomas būrelis ašmenų, 
susidedąs iš senyvų storakak- 
lių plikagalvių, kaip tik ir 
sudarytų tikruosius pasaulio 
valdovus ir istorijos kūrė
jus!”
Prieš kiek laiko Ferdinand 

Lundberg išleido knygą apie 
šešiasdešimt Amerikos šeimų, 
kurios faktiškai kontroliuoja 
šią šalį. Kalbamoje knygoje pa
duoti faktai yra tikrai įdomus 
ir budingi. Iš jų matyti, kaip 
tos “garbingos” šeimos, kaip 
sakoma, yra įkišusios nagus į 
kiekvieną “pajų”. Jos ne lik 
kontroliuoja milžinišką Ameri
kos pramonę ir prekybą, bet 
taip pat netiesioginiu budu sten
giasi nustatyti ir visuomenės o- 
piniją. O tai jos daro per savo 
kontroliuojamus laikraščius, 
žurnalus, radijo programas ir, 
pagaliau, universitetus.

Anglijoje irgi pasirodė pana
ši knyga, kur paduodami tos ša
lies “tikrųjų valdovų” vardai. 
Apie tos rųšies prancūzų valdo
vus buvo rašoma prieš kelis 
metus. Taigi, panašių Valdovų 
turi kiekviena valstybė. Ir, ži
noma, nėra mažiausios abejo
nės, kad jie daro milžiniškos 
įtakos pasaulio įvykiams pa
kreipti į vieną ar kitą pusę.

Quebec yra gal atžagareiviš- 
kiausia Kanados provincija, kur 
fašistinis elementas susuko sau 
lizdą. Niekam nėra paslaptis, 
kad premjeras Duplessis yra 
linkęs į fašizmą. Vyriausiai jo 
pastangomis liko pravestas va
dinamasis “užrakto įstatymas”, 
kuris suteikia policijai teisę už
daryti sales ir net privatinius 
namus, jei ten yra susekama 
“kramola”. Policijai taip pat su
teikiama teisė konfiskuoti nepa
geidaujamą literatūrą.

Quebec provincijoje dominuos 
ja katalikai, kurie paprastai ne
pasižymi didele apkauta. Ir štai 
paskutiniais laikais tasai “už
rakto įstatymas” pradėta taiky
ti protestantų misijoms. Polici
ja konfiskavusi nemažą kiek 
bibliją bei kitokių knygų reli
ginio turinio. Net anglų-pran- 
euzų kalbos žodynai atsidūrę 
“nelegalios”- t literatūros sąraše 
ir liko konfiskuoti.

Tai tik, taip sakant, fašisti
nės veiklos žiedai. Jeigu Que- 
bec’o provincijai butų lemta su
silaukti ir to(s veiklos “vaisių” 
(atseit, jeigu' fašizmas ten vi
siškai įsigalėtų), tai ten dėtųsi 
tokių pat dalykų, kaip ir hitle
riškoje Vokietijoje.

Jau esame lyg susipratę su mūšio ir be pasipriešinimo at- 
ta padėtimi, kad karo nepaskel- i 
bus kariaujama ir kariaujama 
net diplomatinių santykių nenu
traukus. Štai Japonija su Kini
ja. Taip jau atbuko musų jaus
mai ir priprato prie tokių gy
venimo reiškinių, kad svetimos 
Valstybės įsikiša į kaimyninės 
valstybės vidaus reikalus ir 
smurto keliu, karo žygiais pri
verčia tą valstybę pas save įgy
vendinti tokią tvarką, kuri jai 
patinka. Tai yra pastatyti pry- 
šakyje vyriausybes tokius as
menis, ar asmenį, kuris lieka 
tik žaislu svetimų valstybių į- 
geidžiams. štai turime pavyzdį 
Ispanijoje. Italai, vokiečiai iš 
pradžių dangstydamies, o jau 
vėliau visai atvirai ginklu visų 
kultūringų tautų akivaizdoje 
privertė ispanus nusileisti ta
riamam savo vadui, kuris ne 
kas kitas, kaip vokiečių ir ita
lų imperialistų pastumdėlis.

Dabar jau turime ir naujus 
reiškinius, kurie skaudžiai pa
lietė ir Lietuvos valstybę. Ne
skelbiama karo, net nepatiekia
ma formaliai ultimatumo1 ir mo
raliai priverčiama valstybei su- 
silikviduoli, pasiduoti kitos val
stybės globai, ar dalį savo teri
torijos perleisti svetimiems, štai 
tokiu budu be šūvio, be jokio 
pasipriešinimo ir be ultimatu
mo priversta susilikviduoti ge
rai ginkluota, kultūringa ir tur
tinga savo pramone Čekolsova- 
kijos valstybė. Jos prezidentas 
tiek buvo moraliai nuginkluo
tas, tiek moraliai paveiktas, 
kad jisai pasirašė raštą, kad su
tinkąs savo kraštą atiduoti pro- 
tektoriatui.

Iš Lietuvos
Baudžia^ už nešvarius 

kiemus
ŠIAULIAI. — Sanitarine ko

misija uoliai ėmėsi tikrinti kie
mus ir netvarkingiems savinin
kams surašė nemaža protoko
lų. Charakteringa, kad netur
tingieji namų savininkai savo 
kiemus laiko švariai ir proto
kolus daugiausia tenka rašyt' 
stambiesiems savininkams, ku
rių mažos baudos po keliolikai 
litų nebaugina. Atsižvelgdamas 
į tai, apskr. virš, stambiuosius 
savininkus pradėjo smarkiau 
bausti, uždėdamas kai kuriems 
bandąs (Sviatskiui ir kitiems) 
net po 100 litų. Dabar laukia 
savo eilės protokolai, surašyti 
šiems savinipkams: Fainui J., 
Radavičienei, Lipkinui, Kacui, 
Fainbergui, Skurdenskiui, “Ez- 
ro” draugijai ir kt.

Cukermanienei, Trakų g. 2*7, 
surašytas protokolas už paklo
dės nukratymų piliečiams 
galvų. ’

m r —     •'

Žemaičių plento 
atidarymas

an

Oficialus irRASEINIAI.
iškilmingas naujojo žemaičių 
plento atidarymas įvyksta bir
želio 15 d.

Musų laikų civilizacija yra mokslo vaisius. Bet ar 
mokslo žmonės gali pasididžiuoti tuo, kad jie žymiame 
laipsnyje prisidėjo prie sukūrimo tokios civilizacijos, ko
kią mes šiandien turime?

Vargu galima į tai duoti teigiamą atsakymą. ‘Patys 
mokslo vyrai juo tolyn, juo labiau pradeda susirūpinti 
tuo, kad jų išradimai vis labiau ir labiau pradedama nau
doti žalingiems tikslams.

Seniau mokslininkai mažai tekreipdavo dėmesį į tai, 
kokią įtaką jų išradimai daro visuomeniniam gyvenimui. 
Tačiau karas ir pokariniai laikai jautresnius mokslinin-

kus paskatino susimąstyti, ypačiai po to, kai tūkstančiai 
pasižymėjusių mokslo vyrų be niekur nieko liko išguiti 
iš Vokietijos vien tik dėl to, kad jie nepritarė barbariš
kam nacizmui arba nebuvo “tyro kraujo” ari jonai.

Tiek Amerikoje, tiek Anglijoje jautresni ir pažan
gesni mokslininkai pradeda rūpintis tuo, kad mokslo re
zultatais negalėtų pasinaudoti visokie žmonijos pažangos 
priešai. Jie stengiasi mokslo įtaką praplėsti visuomenėje^ 
kad toji galėtų lengviau atsispirti prieš naujojo barba
rizmo šalininkus ir skelbėjus.,

buvo tiek paveikta, kad neišdrį
so ginklu pasipriešinti, savo val
stybės teritorijos dalį “geruoju” 
užleido vokiečiams.

Skelbiama, kad tai daroma 
“taikos” labui, “geresniam” su
gyvenimui su kaimynu. Atrodo, 
kad net nuskriaustos tautos, 
šiuo atsitikimu lietuvių tauta, 
net turėtų būti kažkaip ypatin
gai dėkinga, jog iš jos atima
ma teritorijos dalis.

Visi šie atsitikimai nebevadb 
narni kąru; sakoma, kad tai 
vyksta visai geruoju, gera va
lia, kad tik išvengus karo...

Šitaip samprotaujant stipres
nės valstybės be jokio šūvio ga
li lengvai žygiuoti po svetimus 
kraštus, savo nuožiūra tų vals
tybių sienas kilnoti, kaip joms 
tinka. Ir pagaliau elgtis su to
mis tautomis, kurios patenka 
protektoratui, kaip tinkamai, 
visai neatsižvelgiant į jokią 
teisę. Taip jau ir yra. štai če
kų visa kultūringa tauta atsi
dūrė antraeilių piliečių padėty
je, kuriems lyg kokiems nusi
kaltėliams susiaurintos teisės. 
Čekai šiuo atsitikimu atsidūrė 
nusikaltėlių padėtyje, nes jie 
negali užimti valstybėje aukš
tesnių pareigų, jie neturi balso 
teisės renkant tos valstybės vie
nus ar kitus organus, čekus net 
teis kiti specialiai skirti teismai 
ir jiems skiriami net kiti ne 
bendri valstybes įstatymai.

Taip lygiai elgiasi vokiečiai 
okupavę Klaipėdos kraštą. Štai 
lieluvhj ūkiams jau paskirti ko
misarai, matykite, lietuviai tiek 
yra negabus, kad nepajėgią^ net 
savo ūkių tvarkyti... Jei dar če
kams palikta teisė laisvai var
toti savo gimtą kalbą, tai Klai
pėdos krašte lietuviams ir ši 
teisė visiškai atimta. Lietuvis 
čia kaipo žmogus atsiduria vi
siškai neviltėje ir beteisėje pa
dėtyje.

O kaip šioks užkariavimas be

siekiamas? Gyvenimas jokių , 
staigmenų nemėgsta. Viskas ei- I 
na iš anksto planuojant, iš ank
sto žmonių mintis ir jausmus 
paruošiant. Eina savotiškas, jei 
taip galima išsireikšti, moralis 
ginklas.

Visokiais papirkimais, apgau
lės keliu, savotišku moraliu te
roru pradedama veikti to kraš
to žmonės, vyriausybės nariai, 
kad jie pasilieka lyg bevaliai ir 
kitos tautos, ar valstybės įta
kai pasiduoda.

Čekijoje veik pora metų pra
sidėjo savotiškas vokiečių tero
ras. Iš Berlyno diktuojami vie
tos vokiečiai pradėjo kelti vi
sokius neramumus, skleidė pra
manytas žinias ir visaip veikė 
čekus, kad tie dieną naktį jo
kios ramybės neturėjo. Vokie
čių spauda ir jos papirkti kitų 
kraštų spaudos bendradarbiai 
skleidė aliarmuojančias žinias, 
kad Čekijoje prasidėjęs savotiš
kai neramus gyvenimas, kad te
nai vokiečiai kenčiu didžiulę

■ priespaudą, kad jie visai nebe-
■ galį gyventi ir laukią išsivada- 
1 vimo.

Šios rųšies propaganda taip 
smarkiai veikė, Berlyno agentai 
taip visą kraštą terorizavo, kad 
atrodė, jog iš tikrųjų tenai esa
ma kažkokių neišpasakytų su
iručių. Ir kaip Čekija buvo ga
lutinai krikdoma, valstybė skal
doma, jau daug kas buvo tos 
nuomonės, kad kitos išeities ir 
negalėjo būti...

Tas pats buvo ir su Klaipė
dos kraštu/ Pirmiausia Vokieti
ja palyginamai mandagiai pa
reikalavo leisti čia laisvai įsi
kurti nacionalsocialistams. Esą 
jei bus leista kultūriniai ir po
litiniai laisvai vokiečiams veik
ti, tai Vokietija busianti visai 
rami ir Klaipėdos krašto nepa- 
liesianti, nes Vokietija norinti 
su Lietuva geruoju gyventi, nes 
supranta, kad Lietuvai uostas 
esąs būtinai reikalingas, bet tik 
reikia leisti vokiečiams laisvai 
veikti.

Lietuvos tautininkų vyriausy
bė šiokiais pažadais suviliota 
lengvapėdiškai pradėjo nuolai-

Tas kraštas yra Siamas. Mat, 
čia galvojama taip, kad neve
dęs vyras greičiau gali pada
ryti įvairių nusikaltimų, negu 
vyras, sukūręs ir išlaikąs šei
mą. Siamiečiai sako, kad 
sikalsti linkstąs vyras, kai 
apsiveda, dažnai pasitaiso, 
žmona jį nuo nusikaltimų 
laiko ir priverčia padoriu 
du užsidirbti sau ir šeimai duo
ną.

Siame yra tam tikros įstai
gos, kurios tarpininkauja ve
dyboms. Merginos, kurios pa
čios negali susirasti sau vyrų, 
ateina į tas įstaigas ir užsire
gistruoja. Tos įstaigos turi 
rasti joms vyrus. Įstaigose 
trūksta užsiregistravusių 
vyrų, kurie nori, kad jiems 
tų surastos žmonos. Be (o, kaip 
jau minėjome, vedyboms kan
didatai 
stančių

; bausmė 
karnos 
vyrų jau 
gauti. Todėl daugelis senmer
gių, gaudamos jaunus ir daž
nai gražius vyrus, sutinka už 
jų tekėti, nors jie ir kokius 
nusikaltimus yra padarę. Tuo 
bud u siamiečiai iš kart nušau 
na du kiškius: senmergės ga
li ištekėti ir nusikalsti linksta 
vyrai, sukurę padorias šeimas, 
dažnai yra pataisomi.

Moterys, žinoma, tokiais pa
pročiais yra be galo patenkin
tos, nes visuomet gali tikėtis 
gauti sau vyrą. Todėl nurodo
ma, kad neištekėjusių moterų, 
Siame beveik nėra ... Laimin
gas kraštas, tas Siamas!

nu
tik
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su- 
bu-

su-
nc-

ir
bu-

parenkami ir iš mėg- 
nusikalsti. Tiktai kaip 
žmonos jiems paren- 

senos, kurios geresnių 
nebegali besitikėti

KORESPONDENCIJA
New York, N .Y.

Lietuvos Cent valinio Konsula
to Nciv Yorke, aukų 
Pakvitavimas Nr. 9

Klaipėdos krašto vokiečiai ga
vo daugiau, negu jie galėjo 
gauti. Jei net pradėjo tiesiog 
visame persekioti lietuvius, juos 
terorizuoti, net Lietuvos vy
riausybės pareigūnus savo teis
muose teisti. Lietuvos centro 
valdžia tylėjo, delsė ir kentėjo. 
Berlyno spauda pradėjo rašyti, 
kad Klęipėdoje esama net, jei 
norite, savotiško bado. Žmonės 
tiek nuskurdę, kad neturį net 
kaip žmoniškai apsirėdyti, ir 
tos propagandos pasėkoje Ber
lyne ir kitur net buvo sudary
ta savotiška rinkliava klaipė
diškių vokiečių naudai. Fakti- 
nai, jei skurdo buvo, tai tik ne 
vokiečių, bet lietuvių darbinin
kų tarpe, nes vokiečių įmonės 
jiems jokio darbo nedavė, o jei 
kuriais atsitikimais ir davė, tai 
pusdykiai jie turėjo dirbti...

Lietuvos vyriausybė tautinin
kų vedama nemokėjo ir nesu
gebėjo šiems gandams ir tai 
propagandai atsispirti ir paga
liau net lietuvius darbininkus 
nuo žiauraus išnaudojimo ap
saugoti.

Pagaliau Berlynas pareikala
vo įsileisti į Klaipėdą įvežti ke
letą dešimčių automobilių dova
nų su drabužiais, — tik mažu
tė sąlyga‘buvo pastatyta, tos 
dovanos eina be muito, be val
dininkų kontrolės.

(Bus daugiau)

Klaipėdos Imtiniams:
ALDU) 14 kuopa, Minera- 

ville, Pa............................  $5.00
Amerikos Lietuvių Socialis

tų Sąjungos 71 kuopa, Camb- 
ridge, Mass...................... 10.00

T. Mileška, Levviston, Maine
2.00

J. Laueiškis, Brooklyn, New 
York ................................. 5.00

VI. Yvonis, Brooklyn, New 
York ..................   1.00

V. V. S-gos Skyrius, Boston, 
Mass............................  25.00

Ansonia, Conn. lietuviai 
105.00

D. L. K. Vytauto Kliubo D-ja 
Ansonia, Conn.................. 5.00

L. P. Kliubas ir Šv. Antano 
Draugija, Ansonia, Conn. 10.00

SLA 66 kuopa, Ansonia, 
Conn.................................. 5.00

Šviesos Draugystė, Ansonia, 
Conn................................. 10.00

Šv. Onos Draugystė, Anso
nia, Conn......................... 5.00

Lietuvos Vyčių 17 Algirdo 
kuopa, S. Boston, Mass. 20.00

Toronto Lietuvių Socialde
mokratų kuopa — $5; per kuo
pą aukojo: J. ir J. Monkai — 
$2; A. ir E. Frenzeliai — $1; 
V. ir O. Dagiliai — $1; J. ir E. 
Slankai — $1; I. ir S. Pieliaus- 
kai — $1; J. ir O. Indlrcliai $1; 
P. ir M. Jurkšai —, $1; J. No- 
vogrodskas — 50c; A. ir T. 
Kudrevcovai — 50c; O. Mar
ge vičienė — 25c; viso $14.25

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas, Brooklyn, N. Y. 25.00

Įvairios aukos:

ton, Mass., narių metinis mo
kestis .............................. 50.00

Viso $297.25
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LABAI SVARBUS TRIJŲ CICERO 
PARAPIJONŲ PASIKALBĖJIMAS

APIE KUNIGO PUSDOLERĮ

PETRAS — Labą vakarą, 
Jokūbai.

JOKŪBAS — Labą, labą va
karą, mano mieli draugai. O 
ką gera šį vakairą pasakysita?

PETRAS — Nei šiokios, nei 
tokios naujienos.

JOKŪBAS — Nagi, nagi? O 
kas tokio atsitiko? Bene vėl 
kas nors nepaprasto musų pa
rapijoje atsitiko?

PETRAS — Taip.. Atsitiko 
O atsitiko tai nei' šis, nei tas.

JOKŪBAS — Na, tai saky

kite greįt, aiškinkite ką žino
ta.

JONAS — Jau veik visas Ci
cero žino, o daugelis apie tai 
žino ir kitose kolonijose.

JOKŪBAS — Na, o kas to
kio įdomaus atsitiko, kad aš 
ikišiol nieko negirdėjau?

JONAS — Tai tuoj sužinosi.

iPETRAS — Viskas prasidė
jo kapinių dieną, gegužės 30, 
Vytauto parke, Labdaringosios 
Sąjungos piknike. Ten prasi
dėjo, galėjo ir turėjo viskas ge

va
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• Du!ux Finiihed

Porcelain Lined Cabinef
18 Poinf llluminated Tem- 
perature Control

Automatic Interior Lighf 
Q Chrome Plated Hard wara 
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Shelves
• Defroster Storage Tray

28 Metų Milžiniškas

IŠPARDAVIMAS
Elektrikinių Ledaunių Skalbimui Mašinų, Gasinių 

Pečių, Rakandų. Gera Maleva
Varnišas Atpigintas ................................ po S0£ gal.
Geras Baltas Enamel ir Maleva........... po $1.75 gal.
DYKAI! 4 Pakeliai Soilax Muilo Su Kožnu Galionu.

Jos. F. Sudrik, "■
3409-11 SO. HALSTED STREET

Tel. Yards 3088 Annex—3417-21 So. Halsted St.

Leidžiamas Žymus Radio Programas Nedėlioj, WCFL, 970 k.
Nedėlios Vakare, 9 Valandą.

rai baigtis, bet nesibaigė ir 
dar nežinia kada ir kaip baig
sis.

JONAS — Mudu jau tą pat 
dieną viską žinojova, bet tau 
nepranešėva dėlto, kad manė- 
va, kad greit kitaip baigsis.

PETRAS — Bet nesibaigė 
turime tartis, kaip Čia kuo- 
greičiausia ir kuogcriausia bai
gus.

JOKŪBAS — Gerai, apie tai 
visi tarsimos, 'bet pirma tegu 
Petras išpasakoja, kas ir kaip 
ten atsitiko.

PETRAS — Kaip jau žinota, 
kapinių dieną aš buvau Šv. 
Kazimiero kapinėse. Pasibai
gus pamaldoms, nuėjau į Vy
tauto parką, kur buvo Labda
ringosios Sąjungos piknikas. 
Diena buvo graži ir viskas ge
rai klojosi. Ten pamačiau vie
ną kunigą. Pradėjau jį sekti 
ir žiūrėti kaip jis daug biznio 
padalrys Labdaringai Sąjungai.

tolo pastebėjau, kad jis su
sitiko su dviem moterim, ku- 
diiois turėjo kokią tai kaš.ę. Įsi
žiūrėjęs, pamačiau, kad kasėjo 
buvo kokių tai įvairiausių 
spalvų, įvairiausių didumų dė
žių. Moteris sako, kad viena 
dėžė—dešimtukas. Žiūriu, krai 
gas ima vieną dėžę po kitai. 
Pasiėmė net penikias. Netikė
tai po to staiga išgirdau skys- 
tabalsę moterį šaukiant: “Tė
veli, negerą pusdolerį davei!” 
Girdžiu kunigas sako: “Na, na, 
ims ir bus negeras.” “Tikrai 
negeras, tėveli,” kartoja mo
teris. Visi buvusieji arti su- 
žiulro į moterį ir pradėjo ginti 
kunigą. Moteris, norėdama į- 
tikinti kleboną, kad j|o- pini
gas negeras, norėjo parodyti 
kaip jų pinigas skamba ir 
metė į medį. Pinigas, atšokęs 
nuo medžio, įkrito į kasę su 
dėžutėmis. Moteris negalėjo 
tuoj surasti to pinigo. Tada ki
ti žmones susannatino ją ir sa
kė, kaip girdi kunigas nepažįs 
ar jo pusdoleris geras ar ne
geras. Tada kuidgas ir daug 
kitų Žmonių nuėjo. Kai dar
bininkė kašėje surado pusdo- 
lt|rį, tai vėl ėmėme visi jį tyri
nėti. Gavau ir aš jį pamatyti 
ir pačiupinėti. Ir man išrodė 
negeras. Jis tamsesnis, negu 
tikras sidabrinis pusdoleris ir 
čiupinėjant išrodė lyg slidus, 

I lyg taukuotas. Data ant jo bu
vo 1912. Tai, ve, Jokūbą^ kas 
atsitiko Vytauto parke ir, ve, 
ką žino daugelis ciceriečių ir 
čiikagiečių.

JOKŪBAS — Tai tikrai nei 
šiokia, nei tokia naujiena. O 
kaip žmonės šneka apie tai?

JONAS — O, nesuvaikysi 
viso, ką jie kalba. Sako, kad 
girdi, šiaip žmogui lai kunigas 
išrišimo neduotų už tokį dar
belį, o jam tai mat valia. Kiti 
vėl sako, kad dabar kunigo 
mišios, sakramentai i!r pote
riai nėra vožnųs ir nebus vož- 
nųs tol, kol Labdaringą j ai Są
jungai neatiduos gerą pusdo
lerį. i

JOKŪBAS — Tai va, koks 
žmonėms papiktinimas. Todėl 

Į dabar aišku, ką turime daryli. 
Reikia toms kalboms padary
ti gakb

JONAS — Tai kaip dabar 
užkimši visiems žmonėms bur
nas? šneka ir tiek.

Į JOKŪBAS — Klysti, Jonai. 
Galima ir reikia tuoj, veikti, 

rkad išgelbėti (kunigo gerą var
dą. Visi turime reikalauti, kad 
Labdaringosios Sąjungos valJ 

Į dyba su tuo nelaimingu pus- 
| doleriu tuoj atsilankytų pas 
kunigą ir rimtai apkalbėtų šį 
dalyką. Klausimą išrišus, apie 
tai tuoj viešai plačiai paskelb
ti. Tuomi dalykas ir baigtųsi. 
Jeigu tai nebus padaryta, tai 
visokioms kalboms apie kuni
gą nebus galo.

J

KELIONĖ

Garsiuoju 
Vėdinamu

COMMODORE
VANDERBILT

MAŽŲ IŠLAIDŲ SAVAITINES 
KELIONES Į

New York PASAULINĘ PARODA
KAS PENKTADIENĮ

Rengia SEE AMERICA TRAVEL ASSOCIAT1ON

Štai jums pasitaiko reta proga pasinaudoti grupinių ke
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TeL Victory 4965.
STOGDENGY STB IR BLEKOS 
DARBAI. 85 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO. 
8216 So. Halsted SL

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

BALTIMORE, Md., ber
niukas Melvin Bridge su 
žaizda ant kaklo. Jisai sako, 
kad būrys nacių vaikų žaiz
dą padarė bandydami išde
ginti kakle raidę “H” — už 
tai kad jis yra žydas (“Heb- 
rcw”).

Vargu ar galiu.a ką geresnio 
tokiame atsilikime sugalvoti. 
Todėl visi kelkime balsą, kad 
Labdaringos Sąjungos valdyba 
tie jokio atidėliojimo sueitų 
su kunigu išrišti nesusiprati
mą ir paskelbtų apie tai visuo
menei, ypač musų ciceriečiams
ir čikagiečiams, nes didelė 
daugybė žmonių apie tai žino 
ir kalba,

JONAS — Tai tu, Jokūbai, 
labai puikiai šį mudom klau
simą išrišai. Ačiū tau už tai 
labai. ŽJiurėk, Petrai, jau ne
betoli dvylika, stkubėkiva na
mo. O nuo rytojaus pradėsiva 
Jokūbo nurodytą planą' vykin
ti, kad apgynus tą garbingą 
kunigą.

PETRAS — Taip, Jonai, nuo 
ryt dienos pradėsiva veikti. Lik 
sveikas, Jokūbai.

■

JOKŪBAS — Likite sveiki, 
mano mieli bičiuliai. Kaji da
lykai išsiaiškins, vėl užeikita
pasikalbėti.

Cicero J o laibas

TIKTAI

S38.9G Valandų
KELIONĖJE

SEKANTI KELIONĖ BIRŽELIO 23 D
(Kita kelionė įvyks Liepos 1 d.)

Del rezervacijų J** smulkesnių žinių kreiptis i

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Tel. CANal 8500

k systlmJ

V**
NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THE WATER LEVEL ROUTE • • YOU CAN SLEEP

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S*1 Westėtn Avė. Phone Grovehill 0306

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

UTHUANIAN BUILOING, LOAN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ SPŲLKA

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

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą' 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėtu Mes duosime gerą 
kaina už jūsų senąjį, o liku
sią dalį 
GALITE IŠSIMOKBTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir vis^. dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 1 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 03rd Street 

prie Loomis

VIENINTĖLIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

Įvairių rusių medžiaga staty
mui ir taisymui namų. Porčių ir 
garažų. Durių langų ir kitokių 
medžių, popiera stogams ir por- 
čiams. Apskaičiavimas dykai.

Zolp Milwork & Lumber Co.
3554 S. Halsted St. Yards 2576 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTNG
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius rankandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies 
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantvotas. Taipgi pristatom an 
glis i visas miesto dalis. v

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plum beris
— Laisnuotas —

GAS FITT1NGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Geriausia Vieta 
Praleisti Atostogas 

Viena iš geriausių vietų dėl atos
togų, tai yra Wolf Lake, Michi- 
gan. Geriausia dėl maudymos ir 
žvejoti, daug miško su daugybe 
čiulbančių paukštelių. Del infor
macijų kreipkitės pas PAUL 
AMBROSE, 1843 S. Halsted St., 
Chicago, Tel. Monroe 5533 arba 

MRS. CARRIE AMBROSE 
Peacock, Michigan 

BOX 15

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už

GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... »■ 
VISAS LIGAS GYDOMA $ j .00

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

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD Į 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd SL 
'Tel. ENG. 5883-5846
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ROCKFORDO LIETUVIU DRAUGIJOS VEI
KIMO TRUMPA APŽVALGA

Antradien., birželio 20, 1939
i—A-

LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Ganai 0117
VALDYBA

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugija ir Jos Reikšmė

kad

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chicago .................................... .............
Adomas Markūnas, Chicago ......................................
John Petkus, Aurora, III..............................................
Juozas Ascilla, Chicago ............................. .................
Petras Galskis, Chicago ..............................................
V. B. Ambrose Chicago ..............................................
Frank Bulaw, Chicago ................................................
Benedict Vaitekūnas, Chicago ............ .........................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, BĮ..........................
Joseph Laurinas, Aurora, III........................................
Petras Lapenis, Chicago ............................................
E. Norgailienė, Chicago ..............................................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III......................................
Mike Senko, Chicago ..................................................
S. Yurchis, Chicago ................................................. .
S. Mockus, Racine, Wis................................................
Antanas Visbaras .........................................................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis....................................
Jonas Thomas, Chicago .............................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III............................
Chester Prakuratas, Gary, Ind....................................
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.......................
Bruno Arlauskas, Chicago ........................................
V. černauskas, Springfield, III. ;................................
Joseph Augaitis, Cicero ...............................................
Frank Klikna, Chicago ...............................................
Jonas Kaulinas, Chicago .............................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.......................
Marijona Ascilla, Cicero .............................................
Thomas Šalkauskas, Chicago ....................................
Constantin čepulevičius, Chicago ..............................
Anton Marshall, Maywood, III...................................
J. Cinikas, Cicero .........................................................
Pavieniai nariai įrašė .................................................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

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

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

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

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

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

38
32
27
19
13

8
12
10

6
3
3
2
2

2

.. 31 
metais.
tikėtus
visi tie

na-

vai.

Kontestantų Veikla Cicero, III

Užėjus vasaros laikui kon
testantų veikla sumažėjo ir 
pereitą savaitę įrašyta tik trys 
nariai. J. Žukas per paskuti
nes kelias savaites šuoliais 
žengęs pirmyn, pereitą savaitę 
neįrašė nė vieno nario. Iš kon
testantų tik vienas Adomas 
Markūnas įrašė narį, o kiti vi
si kontestantai užėjus vasarai 
pavėsiauja ir apie narių ga
vimą visai užmiršo. Lauksim 
gal šią savaitę kontestantai 
pasidarbuos smarkiau ir gaus 
kiek daugiau narių.

Rosclandietis Frank Pučko- 
rius, nekontestantas, įrašė du 
narius. Laukiu narių atne
šant iš kiekvieno Draugijos 
nario.

Per šį jubiliejinį kontestą 
iki šiam laikui jau įrašyta 232 
nariai.

NAUJI NARIAI

Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyko 
birželio 16 dieną Liuosybės 
svetainėj. Susirinkimas buvo 
gana gausingas. Apsvarsčius 
draugijos bėgančius reikalus 
vėliau buvo išduotas praneši
mas iš įvykusio išvažiavimo. 
Iš komiteto paaiškėjo, kad iš
važiavimas davė apie $20.0( 
pelno. Kadangi pereitas išva
žiavimas davė pelno ir susirin
kusieji nariai buvo entruziastiš- 
ki, tai kaip vienu balsu nutarė, 
kad rudenį vėl surengti išva^ 
šlavimą.

Buvo garsinta, kad po su
sirinkimo tirės muzikalį pro
gramą, kurį išpildys daininin
kas M. Overlingis, bet dėl ko
kios tai priežasties neatvyko, 
kas valdybai padarė nesmagu
mo, o susirinkusieji nariai bu
vo apvilti. Nesulaukus daini
ninko pirmininkas uždarė su
sirinkimą ir pranešė, kad ka
dangi yra karštas vakaras, tai 

visi susirinkusieji nariai gali 
nueiti prie baro ir ten. turės 
progos šiek tiek
nes ten y(ra šalto alučio. Veik 
visi nariai nuėjo prie baro ir 
gavo po keletą stiklų alučio iš
sigerti, ir kiek pasikalbėję vi
si linksmi skirstėsi. Susirin
kusieji matyt visi buvo paten
kinti, nes po trumpo susirin
kimo dar galėjo šiek 
draugiškai pa&ikšlbėti.

Dalyvavęs

Kon. Adomas Markūnas įrašė:
Kazimierą Virbickis
Adomas Markūnas įrašyda

mas p. K. Virbickis pažymi, 
kad pats p. Virbickis jau yra 
draugijos narys. Jis šiuo lai
ku užlaiko valgomų daiktų 
krautuvę, 3659 South Halsted 
St. Ponai Virbickiai yra drau
giški žmonės, seni patytrę 
Bridgeporto biznieriai, kos- 
tumeriams patarnauja manda
giai ir reikalaujantiems pre
kes pristato į namus. Taipgi 
pažymi, kad ponai Virbickiai 
yra dideli “Naujienų” rėmė
jai, todėl reikalui esant patar
tina kreiptis pas ponus Virbic- 
kius kaipo Draugijos narius iries Teller ir Petrą Warpiotas.

atsivėdinti,

tiek

gerus naujieniečius.
Nariai įrašė:

Frank Puckorius įrašė Char-

Neatsižvelgiant į tai, 
šiai draugijai yra lemta žy
giuoti vos tik trečius metus sa
vo egzistavimo (vadinas, sa
vo amžium ji yra jaunutė,— 
vos tik pražydus), tačiau ne
paprastu judrumu !ir aktyvu
mu visuomeniniam judėjime ji 
yra pralenkus visas vietos se
nąsias organizacijas bei drau
gijas. Kulturiečiai ne tik turi 
kilnių užsimojimų, bet ir suge
ba juos atatinkamai įkūnyti 
visame gyvenime. Tenka už
akcentuoti kai kurie rekordi
niai įvykiai, kuHe sau lygių 
neturi. Pirmas žy$is, kuris kul
turiečių užduotim buvo, tai su 
pasiryžimas skleisti ir ugdyti 
šios kolonijos lietuviuose rea
lų vaidybinį meną ir klasišką 
muziką, kurios ypač pastara
jam mete musų scenai taip 
stigo. Ir štai kulturieČių pa
stangoms pirmas pramogų pa
rengimas įvyksta balandžio 11
O. 1937 metais. (Programas su
sidėjo iš dviejų dalių: muzika- 
lė komedija “Sveikam Ligos 
Neįkalbėsi” (muzika įžymaus 
kompozitoriaus Offenbacr’o) 
ir koncertas. Pildymui šio tu
riningo programo buvo už
kviesti Chicagos Birutė.s Cho
ro nariai ir svečiai artistai, 
dalyvaujant pačiam Birutės 
muzikaliam direktoriui J. By- 
anskui, dainininkei Genovai
tei Giedraitienei, J. Romanui,
P. Milleriui ir B. Brukniui. 
Kaip spektaklio talentingų ar
tistų vaidybinis meniškumas, 
taip aplamai ir koncertine 
programo dalis, kurią pildė 
Birutės Choro moteįrų sekcija 
priešakyje su Nora Gugiene ir 
Ona Biežiene žavėjo žiūrovų 
sielas ir paliko rockfordiečių 
jausmuose neišdildamoje at
mintyje tikrojo meno veiks
nius.

Lapkričio 14 d., 1937 m. jau 
buvo kulturiečių suruoštas an
tras pramogų vakaras. Naujor 
Gadynės Choras iš Chicagos, 
III., po vadovyste Jurgio Ste
ponavičiaus sėkmingai suvai
dino dviejų aktų Gilberto Ir 
Sullivano komišką Operą “Pi
ratai iš Penzanco”. Kaip paties 
veikalo muzikalis turinys, taip 
lygiai ir choro sklandus vai
dinimas sukūrė publikoje en
tuziastišką ūpą, patiekdamas 
dailės mėgėjams itin gražų ir 
jaukų įspūdį.

Lapkričio 13 d., 1938 me
tais Naujos Gadynės Choras iš 
Chicago, III., vėl buvo užkvies
tas suvaidinti vieną iš garsiau
sių Gilberto ir Sullivano 'kuri
nių, dviejų aktų komišką ope
rą ,‘MIKADO”. Reikia atvirai 
pasakyti, jog šis programo vy
kusis pildymas irgi kuo pui
kiausiai visais atžvilgiais nusi
sekė, ilr choristams rockfordie- 
čiaii pareiškė įvertinimą di
džiausiomis ovacijomis.

Balandžio 16 d. 1939 m. iš 
eilės programo pildymui pa
sirūpinta užkviesti Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras, vado
vaujant gabiam chorvedžiui 
Kaziui Steponaviičiui. Scenoj 
buvo perstatyta dviejų aktų 
juokinga komedija “Nutrauk
ta Meilė” ir koncertas. Daly
vavo gausingas choras, pa
garsėję solistai P. Stogis ir 
Anelė Steponavičienė. Rock- 
fordiečiai vėl turėjo malonu
mą pasigrožėti ijr pasigerėti 
melodingomis 
lėmis, kurios 
taip arti prie 
jaučiama.

Be to, Rockfordo 
Kultūros Draugija jau pasi
rūpina savo nariams surengti 
net keturiųs pavyzdingus ban- 
kietus, kurie pasižymėjo gra
žiais koncertiniais programai®, 
ir nariai pasistengta kuo pui
kiausiai pavaišinti skaniu mai-

stu iir savo rųšies atatinkomais 
chemįkalais. šių jaukių ir en
tuziastiškų sueigų proga Drau
gijos natrių tarpe užsimezgė 
ideališka solidarumo dvasia, 
Ir ištempė naujas draugiškumo 
stygas, kurių rezultate bendrai 
skatina ne vien sehosis gvar
dijos darbuotojus, bet ir jau
nosios kartos žmones prie kon- 
truktyvio visuomeninio darbo, 
-prie darbo švento ilr vaisin

go-
Kadangi draugijos narių są

stato sudėtyj yra aštuonios de
šimtys nuošimčių jaunosios 
kartos piliečiai, tai šiai orga
nizacijai itin sėkmingai pavy
ko išvystyti ir išplėsti įvairios 
sekcijos sporto srityje, kur mu
sų įgudę šaunus sporto mėgė
jai garbingai triumfuoja sporto 
žaidimo rungtynėse su kita
taučiais ir tuo budu vykusiai 
populiarizuoja aplamai lietu
vių gerą vairdą. Nes ir kitatau
čiai pripažįsta lietuviams spor
tininkams didelį kreditą’ už jų 
darbštumą ir kuklų toleran
tiškumą sporto asenoje.

Dar vieną charakteringą ir 
kilnų obalsį kulturiečiai sau 
yra pasibrėžę ir jau suspėji 
įkūnyti gyvenime. Tai žmoniš
kumo ir nuoširdumo obalsį, 
kuris savo laiku iš musų tairpo 
taip negarbingai buvo prasi
šalinęs. Realį žmoniškumo ir 
nuoširdumo jausmą kulturie
čiai ryškiai įrodė gausiai su
šelpdami vieną nelaimingą sa
vo narį.

Ir štai jums faktas iš nuogo
jo gyvenimo. Kazys Weaver, 
jaunas vyriukas, liko priimtas 
į Chicagos Lietuvių Draugiją 
su pirma dienū birželio 1938 
m., o rugpjūčio mėnesį 1938 
metais jau jam buvo lemta at
sidurti džiovininkų sanitarijos 
patalpuose. Kadangi Chicagos 
Lietuvių Draugija ligoje pašal
pos nariams nemoka be šešių 
mėnesių nuo įstojimo datos, 
tai nelaimingajam teko rimtai 
susirūpinti savo ekonomine 
būkle. Tačiau jau buvo aiškiai 
pasakyta: Brolau, nenusimink; 
buk tvirtas dvasioje, tavo fi
nansinę būklę ines pasisteng
sime aprūpinti.

Tai žodžiai pareikšti pirmi
ninko jaunuolio M. A. Gibo, o 
p-lė Birutė Evans, protokolų 
sekretorė, pati būdama kupi
na nuoširdumo ir 
niiškumo jausmo 
karštai pritarė p. 
niems žygiams. Jų
domės atkreipimo dėka buvo 
nutarta ligonio naudai sureng
ti parę. Minėtas įvykęs paren
gimas davė gryno 
$178.50, o po šešių
Chicagos Lietuvių Draugija 
pradėjo ligoniui išmokėti ligo
je pašalpą. Dabar apmokėjus 
visas kasdienines Kazio Wea- 
ver lėšas jo tam tikrame fon
de randasi “Cash” pinigų apie 
$250.00. Pastaruoju laiku ligot
ais laipsniškai eina geryn, ir 
kada p. Weaver pasiliuosuos iš 
džiovininkų sanitarijos, tai 
jam bus įteikta sakyta suma 
pinigų, su kurių pagelba jis 
galės kelis mėnesius laimin
gai pragyventi ir atsargiai, iš 
lėto, prisiruošti tolimesniam 
kasdieniniam savo gyvenimui 
nutiesti bei išdirbti planus.

Taigi, jeigu kada nors šios 
kolonijos išeivijos istorija bus 
rašoma, tai bešalus istorikas 
turės pabrėžti.: 1) kad Rock- 
fordo Lietuvių Kultūros' Drau
gija faktinai atgaivino ir pui
kiai papuošė sceną muzikališ- 
ku menu, suteikdama progos 
vietos lietuviams pasigrožėti 
meniškais vaidybiniais kuri
niais tokioje aukštumoje, ko
kių nei viena kita draugija ne
įstengė savo gyvenime suruoš
ti; 2) sėkmingai atgaivino 
draugiškumo dvasią, kurią 
pasaulinis karas ir frakcijų 
nelemta audra taip nežmoniš-

<ai buvo nustelbus; 3) ener-1 
gingai suorganizavo ir sukau
kė jaunosios įkartos žmones, 
su kurių pagalba populiariškai 
išvystė sporto meną ant to- 
<ios plačios skalės, kokią šios 
kolonijos lietuviams nėra ži
noma; 4) pasišventusiai, kil
niais darbais, parodė žmoniš-

kūmo jausmą, sykiu savo na- šaltu alučiu. Draugijai 
riams aiškiai duodama su- gažaus pelno, 
prasti, ką reiškia ši įtakinga 
cLganiazcija. Nes tik laike ne
laimės galima pažinti ir įver
tinti, kas yra tavo artimas 
draugas ir kas tau teikiasi iš
tiesti draugišką pagalbos ran
ką. •—Žvalgas

SĖKMINGAS DRAUGIJOS PIKNIKAS
Pereitą sekmadienį Sunset 

Park Darže įvyko labai sėk
mingas metinis piknikas Chi
cagos Lietuvių Draugijos.

Oras buvo gražus, todėl ilr 
publikos atsilankė gana skait
lingai.

Tos Bolės — Tos Bolės
Labai netikėtai pasitaikė, 

kad Draugijos tymas pralaimė
jo ciceriečiams 5 prieš 10. Taip 
ir turėjo būti. Mat, musų lie
tuviškas svetingumas reikalau
ja, kad svečias butų patogiai 
priimtas. Būt kitaip, 
atvyksim pas juos.

Po pirmo lošimo 
tymas nepasidavė
susitarė antru kartu susikibti. 
Gaila, bet pralošė ir antru 'kar
tu.

kada mes

draugijos 
ir tuojau

Bilrutiečiai tapo sumušti Stu
dentų Klubo. Well, vargu ki
taip ir galėtų būti. Kaip seni 
žmonės sako, (kur mokytas, ta 
mokytas,—nieko nepadarysi.

liaudies dainer 
mums 
širdies

visiems 
stovi ir

Lietuvių

uoli žmo- 
šalininkė 

Gibo kil- 
ypatingos

uždarbio 
mėnesių

atliks 
—VRA.

P. S. Dovanas laimėjo šie 
asmenys: suris teko Akelaitie- 
nei iš Rodkdale, III.; paršiu
kas p-iai Jacobs 1614—51 h A v., 
kvorta “tvirtosios” F. Sapit, 
6641 S. Washtenaw.

Publikai abu lošimai labai 
patiko. Riiksmo tai už vieną, 
tai už kitą pusę buvo pakan
kamai. Be to, dar prisidėjo ir 
gausinga minia čirškiančių va
balų.

Rišt y nė# ir Kumštynės
John Mason gerai pasirodė 

su savo atletikos programų. 
Dvi poros ristikų ir dvi poros 
boksininkų. Publikai labiausia 
patiko du maži vaikučiai 
“(boksininkai”—vienas 7 metų,| 
kitas 8. Kaip du gaidukai pe
šėsi per pora minučių ir labai 
vikjriai pasirodė.

Mažas žmogutis su savo gar
siakalbiu ir vežimu, kuris pa
darytas panašiu į didelį “Hot 
Dog”, įdomavo žmones savo 
gabiais juokais apie kilbasu- 
kus.

Na, o kurie mėgo pasišokti, 
tai Mike Balutis jiems pagro
jo iki soties. Baras per visą 
laiką gesino žmonių troškulį
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“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”

H

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

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

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

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

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

PRIEŠINGAI, musų
teisę savo pasiūlymą 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu
popiilerų 8 puslapių

bendrovės direkcija rezervuojasi 
atšaukti, kaip greitai ji matys

įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
laikraštį. Adresuokite taip:

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.
1938 m., žurnalo priedu specialiai išleidžiama I 

įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio I 
gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

pasislėpę jį 
savo parapi
ją į rankas

Ar Žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
joniins draudžia 
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.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir gerų pa
mokinimų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOJ”

PAVASARINIŲ

f

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, III.

Vardas..

Adresas.

Miestas.—

Valstija..

****^*^*ww*



Anfradien., birželio 20,1039 NAUJIENOS, Chicagū, III. 7
■ .................

Diena Iš Dienos
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Šaunus Gimtadienio
Pokilis

Juozo Gabalio gimtadienio 
proga jam buvo suruoštas šau
nus pokilis, kuris įvyko birže
lio 11 d., jo name, 3548 So. 
Union Avė. Ten atsilankė gi
minės, draugai, pažįstami ir 
visi linksminosi prie geros 
muzikos, tenkinosi .gardžiu 
maistu ir skaniais gėrimais.

Pp. B. Urbonas (Gečas), S. 
Mažeika, M. Milašius, Ona 
Matkaet, J. Sutkus ir visi kiti 
širdingai linkeji jam ilgiausių 
metų, gausos ir sėkmingumo. 
Taip pat ir aš, kaipo talkinin
kui, linlkiu pasimatyti joniniu 
piknike. • Jūsų Ona.

Antanas M. Phillips 
Sumodernizavo 
Koplyčią

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
James Savage, 37, su Naomi

Alston, 27
John Shimkus, 37, su Fran

cis Mrowozynski, 30
Charles Baranovic, 26, su 

Ann Haw, 23
Tadas Kulma, 23, su Josc- 

phine Gancarczyk, 20
Stanley Pecelunas, 26, su 

Mary Baun, 24
Robert Kirkland, 44, su Ju- 

lia T. Trimba, 35

Reikalauja
Perskirs

Genevieve Crowe nuo Duane
P, Crowe

Sekmadienį — 
Keistučio Klubo 
Met. Piknikas

Turės Daug Dovanų, Įdomų 
Programą

Įdėjo Daug Naujų Įrengimų

BRIDGEPORT — Pereitą 
savaitę plačiai žinomas jaunas 
laidotuvių direktorius p. An
tanas M. (Phillips sumoderni
zavo savo koplyčią, antrašu 
3307 So. Lituanica Avė.

Dabar buvusi puošni p. Ma
salskio koplyčia visai kitaip 
atrodo iš vidaus pusės. Nega
lima sakyti, kad pirmiaus ne
buvo graži. Betgi, dabair visa 
kas kita. Gerai patyręs artis
tas—'dekoratorius skoningai 
suderino naujas spalvas ir vi
są koplyčią aprėdė naujais 
“rūbais” iš vidaus pusės.

Kur pirma buvo gražaus 
murmuro grindys, dabar ten 
vaikščiosi ant minkšto kauro 
(kairpeto); kur buvo gražus 
bažnytinio stiliaus suolai, da
bar galėsit sėdėti ant minkštų 

H kėdžių Bijfi^apsįįnatete gra
žiai varnišiuotą medį, dabar 
matysite pieno spalvos baltu
mą gražiai suderinta su mels
va spalva ant sienų.

žodžiu sakant, nepaliesti pa
liko tik vien spalvuoto stiklo 
gražus langai.

Šiaip viskas viduje atrodo 
tartum ne ta pati koplyčia. 
Ypatingai pirmas pamatymas 
daro labai žavintį įspūdį.

Antanas Phillips yra vertas 
didelio pagyrimo už gerą sko
nį. Kaimijnas

DABAR JAU GALITE MATYTI!
Chicagos censorius atšaukė drau
dimą rodyti Lion Feuchwanger’io 

paveikslą 
OPPENHEIMŲ ŠEIMĄ

Tai už širdies stverianti drama 
iš Hitlerio Vokietijos gyvenimo 
SONOTONE, 66 E. Van Buren

Tarpe Michigan ir Wabash
Vėdinamas — vėsu ir patogu 

25c iki 1 v. p. p. išskiriant 
šeštadienius ir sekmadienius

Lietuvių Keistučio PaŠ. Kliu- 
bo Metinis Piknikas jau Čia 
pat. Įvyksta 25 d. birželio, Bi
rutes Darže, 79th ir Archer 
Avė.

Biznio Komisija jau nuo se
niai rengiasi prie tų iškilmių 
ir turės ką tai nepaprasto. Ne- 
vien, kad bus gražus progra
mas iš muzikos, dainų ir kal
bų, bet bus duodamos dovanos 
kaip tai Radio $60.00 vertės. 
Laikrodėlis ir apie 10 kitų ver
tingų dalykėlių.
Nauji Dainininkai Pasirodys
Taipgi bus visokių žaidimų, 

naujų dainininkų, kurių dar 
daugumas nėra girdėję. Jie pa
sirodys pirmą sykį šiame iš • 
važiavime. Taigi, nepraleiskite 
progos jų nepamatę ir negirdė
ję-

Kaip teko patirti, jau dau
gumas rengiasi ir rezervavo tą 
dieną būti su Keistutiečiais, ir 
tikrai gerai daro, neš1 kurgi 
gali linksmiau dieną praleisti, 
jei ne su Keistutiečiais, po ža
liuojančiais medžiais, tyrame 
ore, prie skanių gėrimų ir val
gių. Keistutietės šeimininkės 
pagamins tai, ko kituose pa
rengimuose arba išvažiavimuo
se nėra.

Piknike linksmai praleisit 
laiką ir sueisit daug draugų ir 
pažįstamų, kurių jau gal se
niai neturėjot progos matyti.

Taigi, jeigu tik aplinkybės 
leidžia, bukite Birutės Darže, 
ant Kalnelio, birželio 25-tą die
ną nuo 10-tos vai. ryto iki 
tamsios nakties. Nuvažiavimas 
visiems yra žinomas. Iki pa
simatymo Birutės Darže. 
Biznio Komisijos Narys N. K,

Ir Vėl Piknikas
Naujam Darže

I Alfl-llfSiunčiam Gėles LOVEIKIS gg-u 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7368

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kletams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE S80*

Vasaros karščiamss užėjus, 
žmonės gavę progą skubinasi 
į užmiestį pakvėpuoti tyru oru 
ir gamtos prieglobstyje atsivė
sinti, sustiprinti ir sykiu, pro
gai esant, pasilinksminti.

Tam tikslui įvairios organi
zacijos rengia gegužines-pikni- 
kus. Daug yra piknikams įreng
ta parkų-daržų ir jie visi už
pildyti, tad vis dar ir naujų 
daržų įrengiama.

šįmet baigiamas šauniai 
įrengti naujas piknikams dar
žas p. Butchas ūkė j e, prie 83

Nauja Valdyba 
“Naujos Gadynės” 
Choro Priekyje
Eddie Budraitis — Pirmininkas

Kas metas, pirmoj dalyj bir
želio mėnesio beveik visi cho
rai, kartu “Naujos Gadynės” 
choras, perrenka savo valdybą 
ir visas komisijas. Taip sakant, 
nustato savo meno ir kultūros 
gaires ateinančiam sezonui, t. 
y., 1939 ir 40.

Šiuo kartu liko išrinkti gan., 
veiklus ir energingi sekantį cho
ro busiančių darbų pareigūnai: 
Edie Budraitis, prezidentas; Er- 
nie Grigas, vice-prezidentas; p-a 
E. Kučinskas, iždininkas; p-lė 
Juziukė Milleriutė, turto sekre^ 
tore; p-lė Angeline Misevičių te, 
protokolo sekretorė.

Kam buvo progos pažinti virš 
paminėtus išrinktus choro vai- 
dybon narius, kiekvienas pasa
kys, kad tai yra darbštus ir pil
ni pasitikėjimo darbuotojai. 
Reikia jus pasveikinti ir palin
kėti kuogeriausių pasekmių.

O štai eilė komisijų, kurios 
nuskirtos atlikti nurodytus cho
ro darbus: Valerija Ladygaite 
ir Bertha Garad, draugiškų va
karėlių sekretorės; Frau Gri
gas, Francis Latvėnas ir J. Va- 
lentis — biznio pareigūnai, su 
gabiu energingu gaspadorium, 
draugu A. Dainium.

Gražiai Tvarkosi
Nemanau, kad butų reikalin

ga bent kokie komentarai apie 
čia paminėtus choro darbuoto
jus. Jų darbingumas išauklėjo 
chorą lig tokio aukštumos laips
nio, kad šiandien mes visi juom 
džiaugiamės ir didžiuojamės. 
“Naujos Gadynės” choras, kai
po organizacija tvarkosi gra
žiai, demokratiškai ir pavyzdin
gai. Choras meno ir kultūros 
srityje yra padaręs didelę ir 
grąžią- pažangą. Dabar tik ten
ka pasveikinti ir palinkėti, kad 
ateities darbai dar butų vaiz
dingesni tarp chicagiečių lietu
vių. Pirmyn jaunime! Prie me
no ir kultūros darbo, kuris švie
čia ir džiugina kiekvieno lietu
vio sielą! K. L.

Kodėl Pagiriečių 
Kliubas Nieko 
Neveikia Šį Sezoną
Birželio 24 Svarbusi Susirink.

Praeityje kielkvienais metais 
vis ką nors surengdavo, ar tai 
pikniką ar išvažiavimą, bet šią 
vasarą nieko negirdėti apie pa
rengimus.

Aš norėčiau, kad kas pagel- 
betų tiems rengėjams, kurie 
net per dešimts metų rengda
vo pramogas, gal jau senieji 
komiteto nariai pavargo be
dirbdami. Geistina butu, kad 
visi nariai Pagiriečių Kliubo 
atsilankytu į susiįrinkimą, ku
ris įVyks birželio 24 d. Apie 
vietą susirinkimo bus vėliau 
pranešta. Tad susirinkime tu
rėtume sukelti daugiau entu
ziazmo ir noro padirbėti mu
sų kliubo gerovei. Nepamirš
kite atsilankyti į minėtą susi
rinkimą. J. R. Pakiraitis

, .. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Generolas A. J. Houston, sūnūs garsaus generolo 

Sam Houston, kuris traukia vieną filmų bendrovę atsa
komybėn už jo tėvo apšmeižimą filme “Man of Con- 
quest”. Jis reikalauja $1,000,000 atlyginimo. Su juo yra 
Mioilley 6’ Daniel, Texas gubernatoriaus duktė.

■>

St., pora blokų į vakarus nuo

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

M

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.i

“THE HOME OF FINE FURNITURE* 8INCE 1904
11748-50 West 47th St Phone Yards 5069

f 
i

Willow Springs Road, tuoj aus 
į vakarus nuo buvusio Dam
brausko arba dabar žinomo 
Liberty Grove. Naujas daržas 
pavadintas “Willow West”, prie 
įvažiavimo, didele iškaba su 
vardu.

Tame naujame parke rengia
ma šaunus draugiškas piknikas 
jungtinai net 8 organizacijų, 
liepos 23 dieną. Tai Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Cen trali
nės kuopos, Lietuvių Darbinin
kų Draugijos 4 kuopos ir Nau
jos Gadynės Choro. ; j

W.

CLASSIFIED ADS
PERSONAL

AsmenųIeško_________
IEŠKO brolių Pijušo ir Juozo 

Mazečių. Gyveno Grand Rapids, 
Michigan. Yra miręs brolis .And
rius Mazetis, randasi County ligo
ninėj. Prašome atsišaukti.

CHARLES YUŠKA ’
S. 48 Ct., Cicero, III.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAI) darbo už bartenderį, 
garantuotas teisingumas, patyrimas 
16 metų. Kam reikalinga — nesi- 
gailėsit. Pašaukit Canal 0243 8 A. 
M. Stip.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA, lengvam ruošos dar
bui. Nėra skalbimo — geri namai. 
Telefonas Crawford 3631.

REIKIA merginų patyrusių ran
komis siūti — namų ar dirbtuvės 
darbui, šaukti 421 S. Market, ant
ras aukštas.

Naujienų-Ac-mu Telephoto
Lou Gfehrig, garsus New Yorko Yankee balscball lo

šikas, kuris pasidavė Mayo ligtolinės (Roche^te-r, Minu.) 
.. daktarų glųbai. Nesveikuoju,ir ne^eg^JĮpšti. . .

■■ MIMBMlMl
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LENKAI ATIDARĖ DIDŽIULĘ STOVYKLĄ 
SAVO JAUNIMUI

Užima 250 Akrų Plotą
Sekmadienį Lenkų Tautiškas 

Susivienijimas, kurio piripinin- 
Icu yra pusiau-lietuvis John 
Romaszkiewičz, atidarė didžiu
lę stovyklą-“kempę” savo , jau
niems nariams. Stovykla ran
dasi Fox River slėnyj, prie 
Yonkville, III., ir užima 250 
akrų žemės plotą.

Stovykla yra aprūpinta ligo
nine, valgykla, skaitykla ir ke
liais kitais triobesiais. Taipgi 
yra daugybė palapinių, kuriose 
jaunuoliai mėgsta nakvoti ge
riau negu po stogu.

Lenkų Tautiškas Susivieniji

Jonistų 
Rėmėjai

Aukotojai Joninių šventei *
čia minima vardai jonistų 

rėmėjų ir bendradarbių, kurie 
širdingai prisidėjo aukomis ir 
triusu joninių šventės suruoši
mui: Joseph Jozaitis, Central 
District Furniture Co., 3410-12 
S. Halsted St; Jonas Seibutis, 
Meat Groceries, Liųuors and 
Beer, 1840 S. Halsted St.; Po
vilas Saulėtis, maisto krautu
vės sav., 3435 S. Wallace St.; 
J. Petrauskas, Vyrų rūbų krau
tuvė, 3812 S. Halsted St.; Joe 
Spaitis, Federal Meat Market, 
3407 S. Halsted St., 8407 S. 
Halsted St.; 1949 S. Halsted 
St.; A. Norkus, Universal Res- 
taurant sav., 7&0 W. 31st St.; 
A. R. JunievięžS, aukso ir žem
čiūgų krautuvės sav., 3817 S. 
Halsted St

Vladas Butkus, vartotų reik
menų krautuvė, 564 W. 18th 
St.; Juozas Pikelis, vyrų ir mo
terų drabužių krautuvė, 8322

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI tavernas lietuviš
koj kolonijoj. Kampinis namas, 4 
kambariai pagyvenimui, gerai biz
nis išdirbtas, arti šapų. Pardavimo 
priežastis — esu našlė, negaliu at
laikyti. 2301 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI taverna. Priežas
tis — liga. Gera vieta, geras biz
nis. 1238 W. 59 St.

PARDAVIMUI taverno biznis su 
namu, biznis geras ir gera ateitis; 
parduosiu . už labai prieinamą kai
ną. Turiu apleisti šį biznį, nes tu
riu kitą biznį.

3116 W. lllth St.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas per devynis me
tus. Parduosiu su namu ar be na
mo, gera vieta Bridgeporto kolo
nijoj. Rašykit arba klauskit Naujie
nos Box 1009.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PARDAVIMUI Geotge’s Tavern. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Sa
vininkai išeina į savo namą.

837 W. 34 Place

REIKIA agentų, kurie dabar par
davinėja vaistus. Ateikit ir kreip
kitės į mus. Turi gerą pinigus da
rantį pasiūlymą, šaukti tarp 12 ir 
5 valandos p. p.Lauber, 3551 Ogden 
Avė.

REIKALINGA mergina ar mote
ris namų darbui ir pagelbėti prie 
biznio. Gera mokestis. Gyvenimas 
vietoje. 2418 W. Marųuette Rd.

REIKALINGAS janitorius, kuris 
supranta darbą; negirtuoklis. 1606 
S. Halsted St. Tel. Monroe 2725.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

TAVERNAS ant rendos. Perkanti 
kaina $185.00. Barai, stalai, krės
lai ir visokie įtaisymai. Randasi 
prie Kedzie ir 53rd St. Galima 
pirkti namą labai pigiai arba mai
nyti į privatišką namą.
C. P. SUROMSKIS, Grovchill 0306 

6816 S. Western Avė.

RENDAI 3 kambariai, apšildomi, 
su visais patogumais. Renda $20.00. 
1608 S. 50 Avė., Cicero. Tel. Cicero 
2633.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA ar mainysiu 14 

pėdų Liųuid Carbonic baras ir ma
šinos—yra 13 vietų dėl “pumps”— 
Užpakaly gražus stiklai.

4119 S. Francisco

PARDAVIMUI bargenas—2 aukš
tų plytinis, 2—6 kambarių flatas, 
karšto vandens šildymas, 2 karų 
garažas. 7013 S. Washtenaw. Kaina 
$8500. Ateikite ir paduokite pasiū
lą. Pulaski Savings & Loan Ass’n, 
3156 S. Morgan St. Tel. Yards 3500. 
Priimsim 20% rankpinigių, kitą 
kaip rendą po kontraktu.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS — 434 West 31st St. 
Gerai apsimokanti vieta dviem 
žmonėms. Savininkas eina ilsėtis 
nuo liepos 1 d.

PARDAVIMUI tavernas — geras 
biznis, geroj vietoj, nebrangiai.

2853 W. 63rd St.

PARSIDUODA tavernas greįtp 
laiku ir 4 kambarių fornišiai. Pigi 
kaina, nes važiuoju į Lietuvą.

3111 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Beauty Shop pil 
nai įrengta. 8 metai įsteigta. Savi' 
ninkas apleidžia miestą. Tel. Cana 
6467.

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
TIKTAI $900 ĮMOKĖTI

Pirkite 3 apartmentus 3x6 kam
bariai, uždari porčiai, garo Šildy
mas, tile sienos ir virtuvė bei mau
dynė. Puikus namas ir investmen- 
tas. Veik greitai, tiktai $9,500.

NEPAPRASTAS
Už tiktai $300 įmokesnį
Jus galite pirkti Chicago Avenue 

krautuvę, 4 kambarių plytinį na
mą, 6 kambarių freiminį budinką 
užpakaly, garu šildomą už $2,000. 
Dėl. kitų gerų pirkinių kreipkitės 

•į ’ftltft.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
• Spaulding 1500

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 
10 N. Clark St.
Dearborn 1540

mas turi 25,000 jaunų narių, 
ir jų naudai palaiko “harcer- 
zų” (skautų) skyrių.

Stovykloj atostogas praleis 
neturtingų Chicagos lenkų šei
mynų vaikai, kurie priklauso 
prie Susivienijimo.

Stovykla buvo nupirkta ir 
įrengta aukomis, kurias sudė
jo nariai, ir pinigais iš orga
nizacijos iždo. Susivienijimas 
taipgi jaunuoliams supirko 
įvairiausius sporto įrengimus 
ir parūpino instruktorius sto
vyklos įnamius lavinti visose 
sporto šakose.

S. Halsted St.; Joe Rūta, Ta
vern sav., 3141 S. Halsted St.; 
Ollie’s Beer Tavern, 652 W. 
18th St.; St. Ruikis, Halsted 
Buffet, 1816 S. Halsted St.; 
Jonas Petrauskas, Smagi Už
eiga, 1750 S. Union Avė.; Bo
leslovas Pužauskas, Bill’s Ta
vern, 645 W. 18th St.; William 
šugžda, Smagi Užeiga, 2001 
Canalport Avė.; Bruno Gaidy- 
mowicz, Bruno’s Tavern, 732 
W. 31st St.; Marcella’s Para- 
dise, 2040 S. Halsted St.

Bruno Kazlauskas, Bruno 
Tavern, 3417 S. Union Avė.; 
Oll’s Tavern, 3259 S. Union 
Avė.; Unior- Tavern, 8437 S. 
Union Avė.; Marta Zulpa, šir
dinga pagelbininkė; Juozas 
Zaksas, maisto krautuvė, 332'2 
S. Halsted St.Jokūbas Mas
koliūnas, Tavern sav., 3503 S. 
Halsted St.; Jonas Gautias, deg
tinės ir alatfs sankrova, .3&39 
S. Halsted St.; Emilija Meižis, 
Tavern sav., 1901 Canalport 
Avė.; Community Tavern, 3111 
S. Halsted St.; Vladas Neffas, 
Viešbučio savininkas, 2435 S.

GROSERNĖ ir dalikatesų, si 
elektriniu šaldytuvu, aiskrimas. La 
bai nebrangiai. 1122 W. 69 St.

Dainuos Brighton Parį 
Lietuvių Parapij’os 
Choras, Justas Kudirk;

Primintina radio klausyto 
jams šiandie, antradienį, 7-t( 
valandą vakare, užsistatyti sa 
vo radio ant Stoties W.G.E.S. 
pasiklausyti reguliario antra 
dienio radio programo, kuris 
visuomet yra gražus ir įdo 
mus. šios dienos programe dai 
nuos Nekalto Prasidėjimo P 
Š. Parapijos Choras, 
jant muzikui Justui 
Išpildys daug gražių

Bus patarimų apie
bus patarimų iš moterų “Gro- 
žio žodyno”. Prie to, smagi 
muzika bei pranešimai suįdo
mins kiekvieną, nes sužinosite 
ką lietuvių visuomenė veikia ir 
kas naujo prekyboje. Namų 
'užlaikytojams bus labai įdomu 
girdėti apie Peoples Krautuvės 
didį ir nepaprastą vasarinį iš
pardavimą, kuriame yra geros 
progos susipirkti visokias na
mų reikmenis labai sumažintom 
kainom. Nepamirškite pasi
klausyti. Rep. xxx

vadovau- 
Kudirkai. 
dainelių.
sveikatą,

Leavitt St.;. Baįn’s Tavern,f Old 
Style Lager Beer, 3438 South 
Emerald Avė.

Jonistai širdingai dėkoja ben
dradarbiams ir aukotojams ir 
linki visiems gausos ir sėkmin
gumo. (Sklb.)

$5000 pinigais nupirksi kampinį 
apartment. 3x5 — 1x4 kambarių 
apart. Rendos $5800 metams, grei
tam pardavimui $16,000.00.

2,000 pinigais nupirks 4 apart. 
2x4 garu šildomus, 2 karų garažą. 
Tiktai 38250. Veik greitai. Kreiptis 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
$5000 pinigais nupirks 13 hpart- 

mentų, garo šilumą, elektrinį šal
dytuvą. Rendos $7422 metams. Tik
tai $23,500. Veik greitai.

$3,300 pinigais nupirksi 6 apart
mentus, garo šilumą, elektrinį šal
dytuvą, 6 karų garažą plytinį. Ren
dos $3,516 metams. Negalima suby- 
tinti, tik $13,300.
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4754 W. Fullerton Avenue 
Spaulding 1500

TURI PASIŪLYTI pardavimui 2 
flatų namą ir pilnai įrengtą deli
katesų krautuvę, katedžį užpakaly. 
$4500. Lafayette 4466.

BARGENAI NETOLI MARQUETTE 
PARKO

Medinis namas, kaina $1900
Mūrinis bungalow, kaina $3200.
2-flatis po 6 kambarius, mūrinis, 

kaina $6700.
Receiveriai parduoda didelius na

mus pusdykiai. Turime visokių 
mainų. Kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avė.
Tel. Grovehill 0306

Vakarais Prospert 0176.

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
Namą. Patarnavimas; ir ^ikmenys

APLAMA statyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Republic 1180.

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui_______

40 AKRŲ vaisių ir grudų far- 
mą, 7 kambarių namas, elektriką, 
: iimaso - Šildymas, 2 arkliai', 2 kar-1 
vės/vištos, visi* įnagiai, braškės, avė-/ 
ės, vynuogės, pyčiai, kraušės, obuo- 
iai, vyšnios, šienas, komai, avižos, 

kviečiai. Tai yra viena iš geriau
sių Michigane farmų. Kaina $7500. 
Tuojau nuosavybė. Priverstas par
duoti.

CHAS. YANK, 
Stevensville, Michigan
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SIOS LIETUVIŲ VESTUVES PRASIDĖJO 
LINKSMAI, PASIBAIGĖ TRAGIŠKAI

Nelaimėj Žuvo Alice Petronis, Aldona 
Montvidas, D. Šokas Sužeisti

ST. CHARLES. — 10 dieną 
birželio čia įvyko iškilmingos 
vestuves panelės Valoros Ra
manauskaitės su Albertu 
Glemža. Jaunuoliai abudu yra 
čiagimę, paeina iš lietuvių tė
vų ir pažangių vietos šeimynų.

Vestuvių puota buvo pa
rengta A. Pearsono svetainėj, 
kur dalyvavo labai skaitlingas 
būrys svečių, susidedančių iš 
vedusios poros giminių, drau
gu ir pažįstamu, kaip vietinių, 
taip ir iš kitur. Valgių ir gėri
mų buvo įvairių ir visiems 
užtektinai. Ttfipgi buvo pui
ki lietuviška orkestrą net iš 
Chicagos. Visi susirinkusieji 
labai gražiai ir pavyzdingai 
linksminosi.

Važiavo pasivažinėti
Bet štai apie 11 valandų va

karo staiga atėjo į svetainę 
pranešimas apie atsitikusių 
automobilio nelaimę visai ne
toli nuo svetainės, kurioje vy
ko vestuvių pramoga. Vėliaus 
pasirodė, kad tame nelaimin
game automobilyje buvo išva
žiavę pasivažinėti du pajau
niai ir dvi pamergės: Ignas 
Makaraitis, savininkas ir vai
ruotojas automobilio, su p-le 
Alice Petronis priekyje, ir Da
nielius Šokas (chicagietis) su 
p-le Aldoną Montvidas užpa
kalyj. Buvo nuvažiavę į Potta- 
Nvattamie 'Parkų pajuodyti cbi- 
cagiečiui svečiui naujai atida
rytų viešų maudyklę. Bet ka

Lietuvių Papročiai 
Bus Atvaizduoti 
Buriui Svetimtaučių

šienapiutė ir Joninės
Penktadienį, birželio 23 d., ly

giai pusę po septynių, Mark 
White Sųuare parke, kuris ran
dasi Bridgeporte, prie 30tos ir 
Halsted gatvių, bus atvaizduota 
lietuviška šienapiutė ir Joninės.

Programas prasidės su mar
šu visų darbininkų, kinkytų ar
klių ir vežimu pilnu šieno. Dar
bininkai seks vežimų, su grėb
liais ir dalgiais dainuodami lie
tuviškas darbo ir meilės dainas. 
Atvaizduos visokias žemdirbys
tės scenas, dainuos grynai lie
tuviškas tautiškas dainas ir 
šoks tautiškus šokius.

Visos apeigos, surištos su 
Joninėmis, taip pat bus atvaiz
duotos. Bus prirengti du laužai 
ir bus atvaizduotos rungtynės 
tarp tų, kurie bandys uždegti 
laužus ir tarp tų, kurie neleis 
uždegti. Laužai turės būti už
degti.

Prie laužų šviesos bus atvaiz
duojama komiška interpretaci
ja liaudies dainų, ši interpreta
cija bus gana juokinga, ypatin
gai lietuviams, kiltie supras 
dainų žodžius.

šokėjai pirmu kartu Chicagoj 
šoks “Blezdingėlę”.

Tarp garbės svečių bus kon
sulas p. Daužvardis su p-ia 
Daužvardiene, p-lė Marė Baro
naitė ir p-ia Harriet Vittum, 
garsi humanitarė. Aplankys iš
kilmes būrys svetimtaučių “W. 
P. A. tours” su 300 svečių. Vy
tautas Beliajus surengė ir vado
vauja šioms Joninių iškilmėms, 
įžanga veltui. B.

TIK KĄ GAVOME 
NAUJA NUMERĮ 

KULTŪROS No. 5
Kaina 45 centai. Galima gauti 

NAUJIENOSE

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

dangi lietus lijo, tai jie netru
kus buvo begrįžtų atgal į sve
tainę.

Ant syk kokiu tai neišaiški
namu budu automobilis peršo
ko per kurbingų, pasuko į ša
lį ir atsimušė į didelį medį su 
tokiu smarkumu, kad p-lės 
Petronis, sėdėjusios pirmoj sė
dynėj, galva buvo mirtinai su
žeista. Neatgavusi sųmonės pa
simirė antradienio vakare, bir
želio 13 dienų St. Charles 
miesto ligoninėj. Laidotuvės 
įvyko 16 d. birželio.

P-lė Aldona Montvidas dar 
tebėra ligoninėj, bet jai yrą 
vilties pasveikti. Svečiui iš 
Chicagos, kuris su ja sykiu va
žiavo, sužeista ranka. Automo
bilio vairuotojas išliko visai 
nesužeistas.

Antra tragedija Petronių 
šeimynoj

Šis tragiškas atsitikimas yra 
labai skaudus ir balisia.i sun
kus Petronių šeimynoj, ypač 
tėvui ir motinai, nes jie var
gu porų metų atgal palaidojo 
staiga mirusių vieną dukterį 
pačioje jos jaunystėje. Dabar 
jiems tik lieka vienas sūnūs 
Stasys ir duktė Berhice.

Visų svečių, dalyvavusių 
vestuvėse ir vietos gyventojų, 
ku|rie pažįsta ponus Petronius, 
užuojauta ir liūdesys daro la
bai griaudingų ir jaudinantį 
įspūdį. —Vietinis.

Ruošiasi Statyti 
Daug Naujų Namų 
Southsidėj
Daugiausia 2 Aukštų Mūrinius 

Namus
šiomis dienomis savininkai 

arba kontraktoriai gavo leidi
mus statyti namus sekamose 
vietose, Chicagos Southsidėj.

7157 So. California avenue,
2 aukštų mur. namas, kaina, 
$8,000;

6838 So. Campbell avenue, 
(Savininkai, Marųuette Park 
Suilders, 7140 S. Mozart), 1 
aukšto mur. namas, $4,000;

10838 So. Campbell aventte, 
1 aukš. mur. namas, $7,000;

8929 Carpenter St.,» 1 auk. 
mur. namas, $5,500;

9722-24 Charles Street, 2 
aukš. mur. namas, $4,500;

9323 So. Claremont avenue, 
l1/? auk. mur. namas, $1,200;

7654 So. Honore St., 1 auk. 
mur. namas, $4,000;

6416 So. Keeler Avė., 1 auk. 
mur. namas, $6,000;

6533 So. Keeler Avė., 1 auk. 
mur. namas, $4,100;

8035 Lafayette Avė., 1 auk. 
mur. namas, $3,700;

9318 So. Leavitt St., 2 auk. 
mur. narnas^ $10,000;

9258 So. Oakley Avė., 2 auk. 
mur. namas, $7,000;

7308 So. Washtenaw Avė., 
(sav. Frank Basta, 7301 South 
Fairfield), 1 auk. mur. namas, 
$5,000;

4039 W. 57th St., 2 auk. 
mur. namas, $5,500;

3930 W. 58th St., 2 aukš. 
mur. namas, $4,500;

3907 W. 59th PI., 2 aukš. 
mur. namas, $6,000;

5938 W. 64th St., 2 aukš 
mur. namas, $7,000;

2022 W. 66th St., iy2 auk. 
mur. namas, $4,500;

3222 W. 66th Place, 2 auk. 
mur. namas, $6,000;

3933 W. 66th PI., 1 aukš. 
mur. namas, $4,500;

1132-42 W. 91st St., 2 auk.
mur. namas ir garažas, $9,000;

2658 E. 92nd St., IV2 auk. 
mur. namas, $4,400.

R.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMES

žuvo Trys žmonės
e Gatvekarių linijos autobusas 
prie Irving Park ir Nina gatvių 
užmušė 73 metų moteriškę, 
Mrs. Pauline Spies, nuo 3543 
Montrose avenue. Ji ėjo namo 
iš Acacia Park kapinių, kur lan
kė vyro kapų. Nelaimė įvyko 
autobusui “bėki 110 jaut” į s to į 
prie Irving Park avenue.
O Prie 52-ros avenue ir 29Ji 
Place, Ciceroj. taxi automobi is 
mirtinai sužeidė 60 metų gelž- 
kelio konduktorių William O 
Lambcrt, iš Freeport, III. Vie
tos policija suėmė taxi šoferį 
Frank Kaderka inkvestui. Jisji 
gyvena adresu 34322 59th C t, 
Cicero.
• “Hit-and-run” automobilistas 
prie Pulaski ir 59 th st., suvaži 
nėjo ir užmušė 36 metų Ste- 
phen Belicų, nuo 3102 W. 63rd 
Place.
• Apskričio ligoninėj pasimirė 
60 metų chicagietė Mrs. Fran- 
ces Karschnick, nuo 707 S. 
Campbell avenue. Gegužės 26 
d., automobilis jų suvažinėjo 
prie Westęrn ir Montrose gat
vių kryžkelio.
0 Prie Cicero avenue ir 87Ji 
st., užvakar vakare susiduri ke
li automobiliai. Sužeistų buvo 
keletas, bet visų žaizdos buvo 
menkos.

* ■■■ -....... ■ Į

Pagrobė
Daktarą?

Pereitų trečiadienį iš savo 
namų, Havana, III. miestelyj, 
pražuvo Dr. Glover Crum Han- 
son. Federalio kriminalio biu
ro agentai Chicagoj pradėjo 
įvykį tyrinėti, numanydami, 
kad daktaras buvo pagrobtas. 
Jo automobilis buvo atrastas 
prie Canton, III.

ACME-NAUJIEJNŲ Telephoto
Du vaizdai Anoka miestelio, Minnesota valstijoj, po viesulo, kuri ten siautė 

sekmadienio vakare, llriobesių griuvėsiuose žuvo 11 žmonių, o sužeistų priskai- 
toma iki 200. »

Policistas Areštavo 
Savo Sūnų

Nemaloni Buvo Tėvų Diena
Tėvų diena nebuvo smagi po- 

iicistui Whitney Mitchell iš 
Vilią Park, III. , <

Pereitą sekmadienį jisai tu
rėjo areštuoti savo 19 metų 
sūnų Jerry, kai surado, kad ji
sai apiplėšė tąxi‘ šoferį.

Kitas tėvas Chicagoj, Joseph 
Kaufman, 2106 N. Kedzie avė. 
turėjo atiduoti savo sūnų Ab 
raham areštui, kai tasai pra
dėjo ji mušti pereitą sekma
dienį, tai yra Tėvų dieną.

Du Nuteisti Mirti 
Elektros Kėdėj

Kriminalio teismo teisėjas 
Dunne vakar nuteisė du' vyrus 
mirti elektros kėdėj liepos 7 
diena.

Pasmerktieji buvo apkaltin
ti dviejų žmonių nužudymu — 
policisto ir pašaliečio, laike api
plėšimo vienoj Northsidėj ali 
nėj.

Abu teisiamieji nuosprendį 
priėmė labai ramiai. Jie yra 
37 metų Edward Riley ir 29 
metų Orville Watson.

Antoine Datteau paveikslas 
“LTndifferent”?' kuris buvo 
pavogtas iš Louvre muzie
jaus Paryžiuj.

VAKAR
CHICAGOJ
———1Į——I—

• Du jurininkai buvo skau
džiai apdeginti, kai užsidegė ga- 
solinas laive “Pioneer” Sanita
riniam kanale, prie Touhy ave- 
nde. Sužeistieji yra Edward Dy- 
bas, nuo 1440 Fuller street, ir 
George Holland, iš Alton, III.
d Grant Parke bandė nusišauti 
Milo Otto Bron, buvęs U. S. ar
mijos seržantas, nuo 639 Mel- 
rose street. Jisai sunkiai susi
žeidė. Buvo paguldytas apskri
čio ligoninėj.
O Apskričio ligoninės daktarai 
vakar išėmė adatą iš krutinės 
19 metų jaunuoliui, Frank Ju- 
Fan, nuo 3124 W. Huron Street. 
Adatą jaunuoliui į krutinę su
varė jo šešių metų broliukas, 
bežaizdamas su žaisliniu šautu
vuku.
e Bridcwcll ligoninėje guli 35 
metų chicagietis, Oliver Nare, 
gatvekarių motormonas nuo 
3015 Flourney street. Jį pašovė 
policistas Walter Garazin, kai 
jis patyrė, kad Nares bičiulia
vo su jo žmona. Garazin, nuo 
4937 N. Mobile, buvo laikinai 
suspenduotas, o Nare buvo ap
kaltintas betvarkės kėlimu. Gin
čas ir susišaudymas įvyko prie 
North Melvina ir Higgins gat
vių, kur Nares, Garazin ir Mrs. 
Garazin netikėtai susitiko.
• Vakar Chicagon atvyko pen
kių Francuzijos parliamento na
rių delegacija. Apsistojo Palmei’ 
House viešbutyje. Chicagoj pra
leis kelias dienas, susipažinda
mi su pramone.

Apskričio ligoninėj pasimirė 
46 metų chicagietis John Zrada, 
nuo 1638 W. 18th PI. Policija 
jį rado skaudžiai sumuštą tarp
dury], prie 1620 W. 18th St. 
Jam buvo perskelta galva. \

Vietoj pasveikinimo
Dr. Pilis Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius

Dr. P. Grigaičio, “Naujienų” 
redaktoriaus vairdas yra pla
čiausia žinomas ne tik Ameri
koj ir Lietuvoj, bet ir visame 
pasaulyj, kur tik lietuviai gy
vena. /

Dr. P. Grigaitis yra žinomas 
ir daugeliui svetimtaučių.

Vieni Dr. Grigaitį mini su 
malonumu ir pagarba, kiti su 
panieka ir neapykanta ir be
veik visi jį mini kaipo gerą 
redaktorių, kalbėtoją ir t. t.

Bet kas Dr. Grigaitis ištik- 
rųjų yra? Tą lietuviai aiškinus 
sužinos, kaip paprastai, po jo 
mirties! Dabar tik žinom ir 
pažįstam jį iš jo veikimo.

Dr. Grigaitis pats apie save 
nemėgsta kalbėti arba rašyti, 
tik kai kada, reikalo verčia
mas, nušvietimui dalyko, kuk
liai prisimena, kad ten ir ten 
buvęs ar dalyvavęs.

Labiausia norėjosi žinoti 
apie Dr. P. Grigaitį 1918 me
tais, kada Lietuvių Socialistų 
Sąjungos narių dalis, tuom 
laiku vadinami “kaiiriaspain- 
nia.i” (prie kurių ir aš pri
klausiau) per savo spaudą, o 
ypačiai prakalbose ir pokal
biuose jį labai šmeižė. Jis esąs 
turtingo “buožės” sūnūs ir, kai
po tolkis, ne esąs ir negalįs bū
ti darbininkų draugas ir užta
rėjas ir t. t.

1921 me’tais, man dirbant F. 
J. Rawley Co. (ten dirba žmo
nėms medines kojas—artifi- 
cial limbs), iš Springfieldo at
vyko lietuvis suvalkietis pa
sidabinti medinę koją. Jam 
reikėjo būti Chicagoj apie dvi 
sąvaites. Jis klausė kur jam 
butų pigiaus pragyventi? Pasa
kiau, pas save neturiu vietos, 
bet gal jus patys turite kokį 
pažįstamą Chicagoj. Mielu no
ru jus nuvežčiau.
“Kai Pastatys Melnyčią, Bus 

Lygus — Grigaičiui"
Jis sako: Tik vieną žmogų 

žinau, Pijų Grigaitį. Jis esąs 
laikraščio redaktorius.

Pasakiau: pažįstu ir aš ir 
kai kada matomės.

Jis prašė duoti Grigaičiui 
gerų dienų, o jeigu Grigaitis 
jo nebatsimintų, tai prašė pri
minti, kad jis dirbęs pas Gri- 
gačio tėvus tais metais, kada 
koks tenai Grigaičio kaimynas 
—kavalierius statęs vėjinį ma
lūną, ir gyrėsis, “kaip pasibu- 
davosiąs melnyčią, tai Busiąs 
lygus Grigaičiui.”

Tas žmogus papasakojo, kad 
Grigaičiai buvo stambus ūki
ninkai. Visus savo sūnūs ir 
dukteris leidę mokslam įPius 
esąs labai didelio mokslo. 
Labai nekentęs caro. Parva
žiavęs atostogų eidavęs pas 
darbininkus ir jos agituodavęs. 
Ragindavęs reikalauti didesnio 
užmokesčio, geresnių drabu
žių ir valgio. Klausiau: Ar tė
vai jam to nedrausdavo? Ne, 
sako, tėvai jam nieko nesaky
davo.

O kaip Grigaičiai savo šei
myną—samdinius užlaikyda
vo?

Valgis ir drabužiai buvę ge
ri. Visi sakydavo, “kur taip 
rasi, Ika’ip pas Grigaičius. Jie 

šeimynai yra kaip tikri tė
vai.”

Tikras Darbininkų Draugas
Nors visuomet Dr. P. Grigai

tį aukštai vertinau, bet tas mi
nėtas suvalkietis (pavardės 
nepamenu), pats matęs ir pa
tyręs, (matomai ir laikraščių 
neskaitęs—niekieno nesuvil- 
tas) dar labiau mane įtikino, 
kad musų Dr. p. Grigaitis nuo 
pat savo jaunų dienų buvo 
darbininkų draugas, kilnus, 
nepaprasto gabumo energin
gas žpiogus.

Rengiant Transatlanrtiinį skri
dimą teko būti “N-nų” ofise 
pas A. Vaivadą. Įėjo p. Grigai-’ 
tis ir sako Vaivadai: “Turi bū

ti šiandien pasiųsti pinigai 
Janušauskifi į New Yorką.” 
A. Vaivada, kaipo sekretoriaus 
buvo pareiga pinigus siųsti. 
Jisai aiškino, kad šiandien ne
gali suspėti. Dr. Grigaitis vėl 
sako: “Turi būti šiandien pa
siųsti.” Vaivada sako: “jau 
vėlai, bankas uždarytas.” Bet 
Grigaitis savo: Turi būt pa
siųsti pinigai šiandien. A. Vai
vada thukterėjo pečiais, link
telėjo galva, žut-but padarys. 
Pagalvojau: Taii gaspadorius, 
be triukšmo,be įsikarščiavimo, 
tris sykius pasakė, kad “turi 
būti pinigai pasiųsti šiandien” 
ir buvo taip padaryta.

Nepavyko skridimas pri
rengti su p. J. Janušausku. Pa
vyko su Leitenantu F. Vait
kum, ir Dr. Grigaičio pastan
gos ir energija yra žmonių į- 
vertinti.

Visi J. Gerbia
Kitas gražus istoiriškas dar

bas pasiuntimas Chicagos “Pir
myn” choro į Lietuvą įvyko. 
Ne be Dr. Grigaiuio paramos, 
pritarimo, agitacijos ir t. t.

Amerikos, Lietuvos ir Kana
dos laikraščiai, organizacijos 
5r pavieniai asmenys, kurie 
proga “Naujienų” 25 metų su
kakties ką teigiamo parašė ar 
pasakė apie 'P. Grigaitį nie
ko neperdėjo. Ir man tebūnie* 
leista prisidėti prie skaitlingų 
P. Grigaičio draugų ir palin
kėti jam geros sveikatos ir il
gai, ilgai savo kiilnų darbą 
dirbti. Juozas L. Grušas

Suėmė Jaunuolį 
Už Vagystes

Prie LaGrange policija su
ėmė 21 metų jaunuolį James 
Mathew, ir apkaltino jį pavo
gimu automobilio ir kitomis 
vagystėmis. Automobilis, ku
riame jaunuolis važiavo buvo 
pavogtas nuo chicagietės Mar- 
garet Lee, 5140 Kimbark avė. 
Jaunuolis buvo apsiginklavęs 
šautuvu. Sako, kad gyvena 
Chicagoj, bet adreso policijai 
neduoda.

Gėlių Parodos
' Chicagos Parkų distriktas 
skelbia, kad liepos antrą ati
darys vasarinių gėlių parodas 
Garfield ir Lincoln parkų kon
servatorijose. Parodos tęsis iki 
Labor Day.

Dar Galima Suspėti 
Dalyvauti Ekskursi
joj į Lietuva

Išplauks liepos 1 d. M.S. 
Gripsholm laivu

Jau tik dvi savaitės beliko 
iki išplaukimo skaitlingos eks
kursijos į Lietuvą, moderniš
kam švedų Amerikos Linijos 
motorlaivyj “GRIPSHOLM” per 
Gothenburgą, Švediją. Nuo Go- 
thenburgo keleiviai vyks trauki
niu apie 6 valandas laiko per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą 
Švediją į Stockholmą. Kelionė
je visais kelionės reikalais rū
pinsis patyręs ekskursijų paly
dovas V. Mučinskas, š.A.L. lie
tuvių skyr. vedėjas, ekskursiją 
lydės nuo New Yorko iki Kau
no.

Dar ir dabar Amerikos pilie
čiai gali suspėti prisidėti prie 
šios ekskursijos, Amerikos 
sui gauti ima apie 7 dienas, 
kalui esant ir greičiau.

Jei manote aplankyti šią 
sąrą Lietuvą prisidėkite 
šios vasarinės ekskursijos, ir 
neatidėliojant kreipkitės j
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