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Britai gelbės lenkams 
--sako Chamberlain

PATS HITLERIS GARANTAVĘS DABARTI
NĘ DANCIGO PADĖTĮ

Lenkai sutinka derėtis dėl Dancigo
LONDONAS, Anglija, liepos 

10. — Kalbėdamas pirmadienį 
atstovų rūmams premjeras 
Chamberlain pareiškė, kad Di
džioji Britanija yra tvirtai nu
sitarusi išpildyti savo prižadus 
Lenkijai ir suteikti jai milita- 
rinės pagalbos, jeigu jos nepri
klausomybei grūmotų pavojus 
dėl Dancigo.

Pareiškime, kurį Lenkijos 
vyriausybė užgyrė pirmiau, 
Chamberlain pasakė: “Mes esa
me garantavę Lenkijai suteik
ti pagalbą, jeigu jos nepriklau
somybei grasintų aiškus pavo
jus ir ji matytų reikalą kovo
ti pavojų savo nacionalinėmis 
pajėgomis; mes esame nusitarę 
išpildyti šitą prižadą.”

Chamberlain pripažino, kad 
veik visi Dancigo gyventojai 
yra vokiečiai. Tačiau jis nuro
dė, kad Dancigo gyventojų ger
būvis priklauso nuo prekybos 
su Lenkija ir nuo lenkų pri
ėjimo prie juros.

Automobilių darbi
ninkai hnbalsaytr** 

streikuoti
CLEVELAND, O., liepos 10. 

— Įrankių ir modelių (tool 
and die) ir dirbtuvių priežiū
ros (maintenance) departamen
tų darbininkai Fisher Body 
įmonėse šitame mieste nubal
savo streikuoti. Pirmadienį 
ętreikieriams įsakyta pikietuo- 
ti įmones.

Unijos atstovai išleido pa
reiškimą, kad šitas streikas 
yra dalis bendro streiko Gene
ral Motors įmonėse. Streiko gi 
tikslas yra priversti korpora
ciją padaryti papildomą sutar
tį su automobilių darbininkų 
unija — C.I.O.

Sako, kad japonai 
nušovę 59 rusų 

lėktuvus
TOKIO, Japonija, liepos 10. 

— Japonijos žinių agentūra 
Domei pirmadienį praneša, kad 
59 rusų lėktuvai tapo nušauti 
kautynėse su japonais Chalka 
upės fronte. Japonai pripažino, 
kad jie praradę vieną lėktu
vą.

Be to, japonai sako, kad jie 
paėmę 50 rusų tankų ir tūlą 
kiekį šarvotų sunkvežimių, 
lauko artilerijos ir sunkiųjų 
kulkosvydžių, šitas grobis te
kęs jiems, kai jie paėmė Bal- 
shagal aukštumas.
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Toliau kalbėdamas jis aiški
no, kad faktinai pats Hitleris 
yra garantavęs tokių Dancigo 
padėtį, kokią miestas dabar tu
ri, bent iki 1944 metų. Hitle
ris garantavęs ją 10 sutarti
mi, kurią vėliau Vokietija pa
neigė.

Lenkija, kalbėjo Chamber
lain, turi pavyzdžius Austrijos, 
Čekoslovakijos ir Klaipėdos. Ir 
jeigu ji matys, kad įvykiai 
Dancige gresia jos nepriklau
somybei ir kad jai tenka ne
priklausomybę ginti, tai Didžio
ji Britanija yra tvirtai nusi
tarusi ateiti jai pagalbon.

Chamberlain taipgi pasakė, 
kad Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris Beck siulijo Vokie
tijai pasitarimus Dancigo klau
simu ir kad Lenkija pritaria 
sumanymui, kad ji kartu su 
Vokietija tvarkytų Dancigo rei
kalus.

Italijos užsienių rei
kalų ministeris 

Ispanijoj
BARCELONA, Ispanija, lie

pos 10. — Pirmadienį Barce- 
lonon atvyko Italijos užsienių 
reikalų ministeris Ciano. Jis 
Ispanijoj išbus septynias die
nas.

Ryšium su jo atvykimu Bar- 
celonos gatvės tapo papuoštos 
Ispanijos ir Italijos vėliavo
mis.

Pataria advokatams 
mažiau imti už pa

tarnavimus
SAN FRANCISCO, Cal., lie

pos 10. — Pirmadienį čia pra
sidėjo Amerikos Advokatų Są
jungos metinė konvencija. De
legatai ypatingo dėmesio krei
pė į Generalinio Jungt. Val
stijų Advokato (Solicitor Ge
neral), Robert H. Jacksono, 
įspėjimą, kad advokatai turi 
imti mažiau už savo patarna
vimus.

Pasak Jacksono, vis dides
niam Jungt. Valstijų gyvento
jų skaičiui advokatų patarna
vimas darosi perbrangus. Ji
sai įspėjo advokatus, kad val
džia gali būt priversta uždėti 
kontrolę advokatų profesijai, 
jeigu patys advokatai dalykų 
nesutvarkys.

Neužilgo tikisi iškel
ti Sųualusą

PORTSMOUTH, N. H., lie- 
pos 10. — Jūreiviai, kurie dar
buojasi tikslu iškelti nusken-
dusį submariną Sųualus, tiki
si pakelti jį nuo dugno atei
nantį trečiadienį. Nors subma- 
rinas visai neiškils į paviršių, 
jį betgi bus galima tempti 
Portsmouth uostą. Jo galuti
nam iškėlimui paviršiun darbas 
bus tęsiamas, kai jis bus at
vilktas arčiau prie kranto. I
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Nužiūrimas galvažu- 
dis mėgino nusi

žudyti
CLEVELAND, O., liepos 10. 

— Frank Dolezal prisipažino, 
kad jis nužudė p-nią Polillo. 
Spėjama, kad nuo jo rankos 
žuvo ir 11 kitų žmonių, kurių 
lavonai rasta supjaustyti arba 
sukapoti. Tačiau dėl kitų gal- 
važudybių Dolezal neprisipažį
sta.

Pirmadienį šerifas Martin 
O’Donnell paskelbė, kad jis ga
vo laišką iš p-nios Nettie Tay- 
or, gyvenančios Wheatone, 
U. Ta S: laiškas sako, kad JI 93 Į 

metaisbuvo" užmušta p-nia 
Anna Nigrin, Dolezalio sesuo, 
::armoje prie Chadron, 30 my- 
ių toly nuo Clevelando. Be to, 
aiškas aiškina, kad p-nios Nig
rin sūnūs atvykęs į Clevelan- 
dą gyventi pas Dolezalį. Ir jis 
nežinia kur dingęs. Laiškas 
prašo šerifą ištirti, ar Dolezal 
nenužudė savo seserį ir jos 
sūnų.

Naktį į pirmadienį Dolezal 
dviems atvejais mėgino pasikar
ti kalėjime. Pirmą kartą jis 
mėgino pasikarti savo marš
kiniais. Kitą kartą — čeveri- 
kų juostelėmis. Abu kartu sau- 
žudystė nepavyko, nes ir marš
kiniai, ir batų juostelės nu
truko.

Nacių kariuomenė 
siunčiama Lenki

jos pasienin
VARŠUVA, Lenkija, liepos 

10. — Varšuvą pasiekia prane
šimai apie Vokietijos kariuo
menės judrumą Lenkijos pa
sieniu buvusios Čeko-Slovaki- 
jos srityse. Kaip daug nacių 
kariuomenės čia sutraukta, ne
pranešama. Kiti pranešimai sa
ko, kad vokiečių kariuomenė 
tveria spiglotų vielų tvoras pa
sieniu apie 200 jardų nuo ru- 
bežiaus. Ir ne tik tvoroms, bet 
ir kitokiems sustiprinimams 
vis daugiau medžiagos atsiun
čiama pasienin.

Lojalistų vadui 30 
metų kalėti

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
10. — Pereitą šeštadienį buvo 
nagrinėjama byla, iškelta pro
fesoriui Julian Besteiro, žino
mam Ispanijos socialistui, ku
ris buvo paskutinis respubliki
nės valdžios viršininkas. Pir
madienį tapo paskelbtas spren
dimas jo byloje. Karo teismas 
paskyrė Besteirai bausmės 30 
metų kalėti.

Laukią Midelio ku
kuruzos derliaus

WASHIN^TON, D. C., lie
pos 10. — Privačių įstaigų ap- 
skaičiavimai humato, kad šį
met kukuruzos derlius Jungt. • 
Valstijose sieksiąs daug-maž 
2,640,000,000 bušelių. Šita skait
linė yra 100,000,000 bušelių di
desnė, nei pereitų metų der
lius.

Valdžios atstovai Washing- 
tone pirmadienį davė suprasti, 
kad agrikultūros departamento 
ekspertai artimoj ateity išleis 
oficialų jaukiamo kukuruzos 
derliaus apskaičiavimą, kurį 
bus>'galima^4M^<aityti alsakin- 
gesniu.

Prasidėjo byla prieš 
unijų viršininkus
NEW YORK, N. Y., liepos 

10. — Pirmadienį prasidėjo na
grinėjimas bylos iškeltos 70- 
ms unijistų ir šešiems Asme
nims ne unijistams. Visi jie 
yra kaltinami tuo, kad ėmę 
graftą —- iki $1,000,000 per 
metus — iš išvežiotojų maisto 
reikmenų ir kitokių prekių tre
kais.

Dauguma kaltinamųjų yra 
International Brotherhood of 
Teamsters, Chauffeurs, Stable- 
men and Helpers unijos loka- 
lo 807 viršininkų ir darbuo
tojų.

Areštuoti 8 sąmoks
lininkai prieš valdžią

SANTJAGO, Chile, liepos 10. 
— Pereitą sekmadienį tapo 
areštuoti aštuoni asmenys. Jie 
yra kaltinami sąmokslu nuver
sti Chile respublikos vyriausy
bę.

LONDONAS, Anglija, liepos 
10. — Pereitą šeštadienį mirė 
Havelock Ellis, 80 metų, tarp
tautiniai žinomas mokslininkas 
ir sociologas, sekso (lyties) 
psichologijoj tyrinėtojas. Pas
kutinius keletą mėnesių jisai 
sirgo, tačiau paliovė rašymo 
darbą tik prieš porą mėnesių.

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

Giedra; šilčiau; lengvi ir vi
dutinio stiprumo šiaurės rytų 
vėjai, pasikeičią į pietų vėjus; 
saulė teka 5:24 v. r., leidžiasi 
8:27 v. v.

Įsakė sovietų ūkiams 
daugiau gyvulių 

auginti
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 10. — Iki šiol Sovietų 
Rusijoj žemės ūkiai turėdavo 
parūpinti valstybei tam tikrą 
kiekį mėsos — atsižvelgiant i 
tai, kiek ūkiai laikydavo gy
vulių.

Tokių nuostatų pasėkoje 
ūkininkai stengdavosi auginti 
kiek galima mažiau gyvulių. 
Dabar tapo išleistas patvarky
mas, kuris reikalauja tam tik
ro kiekio mėsos valstybei jau 
ne pagal tai, kiek gyvulių, bet 
kiek žemės ūkiai turi. Tikima
si, kad šitas nuostatas privers 
ūkininkus daugiau gyvulių au
ginti ir daugiau mėsos valsty
bei parūpinti. .
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Bridges sakosi nesąs 
komunistas

SAN FRANCISCO, Cal., lie- 
pos 10. — Pirmadienį buvo 
klausinėjamas Harry Bridges, 
C.I.O. organizatorius, ar jis 
yra komunistas. Trys klausi
mai buvo duoti Bridgesui. Pir
mas: ar jis yra svetimšalis? 
Bridges atsakė, kad yra sve
timšalis. Kitas klausimas: ar 
jis priklauso komunistų parti
jai? Klausiamasai atsakė, kad 
nepriklauso. Trečias klausimas 
buvo: ar jis priklausė komu
nistų partijai praeity? Bridges 
atsakė, kad niekuomet nepri
klausė.

Bridges priešai stengiasi įro
dyti, kad jis esąs komunistas, 
ir dėl menamo jo komunizmo 
norima jį deportuoti į Austra
liją

Šimtai žmonių mė
gina slaptai per

eiti rubežių
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 10. — Nacių pranešimais, 
šimtai žydų mėgina slaptai per
eiti rubežių iš Vokietijos į 
Lenkiją. Antrą vertus, dauge
lis vokiečių mėgina pabėgti iš 
Lenkijos į Vokietiją.

86 žmonės žuvo eks
plozijoj

BURGOS, Ispanija, liepos 
10. — Peneranda de Braca- 
monte miestely, parako sandė
liuose, kilo eksplozija. Pirma
dienį 86 žmonių lavonai ištrauk
ti iš griuvėsių. Daugiau nei 
300 žmonių eksplozijoj sužei
sta.

BULGARIJA IR JUGOSLAVIJA NENO
RI PAKTO SU HITLERIU

BELGRADAS, Jugoslavija, 
liepos 10. — Naciai dėjo daug 
pastangų, kad Bulgarija ir Ju
goslavija pasirašytų draugin
gumo su Vokietija paktą.

Pirmadienį Jugoslavijos ir 
Bulgarijos valdžios atstovai iš
leido bendrą pareiškimą, kuris

sako, kad abi šalys stengsis 
palaikyti savo nepriklausomy
bę ir neutralitetą Balkanų val
stybių interesuose.

Šitas pareiškimas interpre
tuojamas kaipo abiejų šalių 
atsakymas, kad jos neketina 
glaustis prie Vokietijos ir Ita
lijos.

POLICININKAS UŽMUŠTAS RYŠIUM 
SU WPA DARBININKŲ STREIKU

MINNEAPOLIS, Minn., lie- 
pos 10. — Pirmadienį 30 po
licininkų palydėjo apie 150 
moterų iš siuvyklos, kurioje 
jos dirba WPA darbą. WPA 
darbininkai streikieriai sukėlė 
moterims ir policininkams de
monstraciją. Sąjūdy kas ten iš 
minios pataikė akmeniu į po
licininką John Gearty. Polici
ninkas buvo taip skaudžiai su
žeistas, kad nugabentas į ligo
ninę mirė.

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

LIETUVOS KARO MOKYK
LAI DVIDEŠIMTS METŲ.

KAUNAS, liepos 6 d. — Ka
ro Mokykla ir Lietuvos gele
žinkeliai šventė dviejų dešim
tų metų sukaktį, šventėje da
lyvavo Valstybės Prezidentas 
ir Vyriausybės nariai.

AUKŠTOJI KARO MOKYKLA 
IŠLEIDŽIA NAUJĄ KARININ

KŲ LAIDĄ.

KAUNAS, liepos 8 d. — Lie
tuvos Aukštoji Karo Mokykla 
išleidžia naują laidą, šios mo
kyklos auklėtiniais parenkami 
gabesnieji karininkai iš įvairių 
ginklų rųšių paruošimus į auk- 
štesnios vietos.

ATIDAROMAS ŽEMAIČIŲ 
PLENTAS.

KAUNAS, liepos 9 dieną iš
kilmingai atidaromas ką tik 
baigtas statyti žemaičių plen
tas.

PILIETYBĖS DERYBOS SU 
VOKIETIJA BAIGIAMOS SE

KANČIĄ SAVAITĘ.

KAUNAS, liepos 7 d. — Vo
kietijai prijungus Klaipėdos 
Kraštą, kilo- reikalas sutvarky
ti ir to krašto gyventojų, bu
vusių Lietuvos piliečių, piliety
bės stovį. Tuo reikalu su Vo
kietija vedamos derybos, ku
rios veikiausia bus baigtos at
einančią savaitę.

NEW YORK, liepos 8 d.- 
P-lė M. Baronaitė grįžo iš Či
kagos ir Pittsburgc* su geriau
siais įspūdžiais. Visur lietuviai 
ją nuoširdžiai priėmė ir paro
dę didelį susidomėjimą tauti
niais šokiais. Liepos 10 d. p-lė 
Baronaitė vyksta Į Waterbury, 
Hartfordą, New Britainą ir 
Bridgeportą, Conn.
1939/VII/8 d.

KAUNAS. — Petrikas su 
bendrove įteikė Prekybos ir 
Pramonės Departamentui pra
šymą leisti statyti Lietuvoje 
didelį faneros fabriką, kuris jau 
pirmaisiais metais galėtų ap
rūpinti visą Lietuvos rinką, o 
vėliau gaminti ir eksportui.

No. 161

Kaip 5 valandą popiet pirma
dienį 2,500 ms WPA darbinin
kų Chicagoje grėsė netekimas 
darbo, jeigu jie ir toliau streL • 
kuos. Pavarymas iš darbo grė
sė 8,790 darbininkų dirbančių 
WPA darbus visoj Illinois val
stijoje.

Tuo tarpu dėta pastangos 
WPA darbininkų streiką likvi
duoti, suteikiant jiems geres
nes darbo sąlygas.

Dėl streiko užsidarė 
Pontiac automobi

lių Įmonė
PONTIAC, Mich., liepos 10. 

— Pirmadienį prie Pontiac 
automobilių įmonių automobi
lių darbininkų unija pastatė 
pikietus. Dėl streiko įmonės 
tapo uždarytos.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Birželio 23 d. 

pradėjo į Kauną suvažiuoti šau
lių jubiliejinės šventės daly
viai. Kelių valandų bėgyje į 
Kauno stotį atvyko 9 pilni trau
kiniai, kiekvienas po 60 vago
nų, atveždami mažiausiai 20.- 
000 šaulių. Nemažas jų skai
čius atvyko autobusais, garlai
viais ir kitomis susisiekimo 
priemonėmis. Šauliai ir šaulės 
sportininkai, dainininkai ir gro
jikai jau buvo suvažiavę j 
Kauną porą dienų anksčiau. 
Prie geležinkelių stoties atvyk
stantiems šauliams pastatyti 
vartai, kuriuose įrašyti žodžiai 
“Šauliai, tėvynės viltys jumy
se”.

KAUNAS. — Žemės Ūkio Rū
mų įvairius kursus ir paskaitas 
pernai lankė 20,615 ūkininkų. 
Kursuose dėstyti įvairiausi ūkio 
patarimai.
e Lietuvoje pernai parduota 
24,5.53,490 dėžučių paprastųjų 
degtukų ir 197,300 dėž. praban
ginių degtukų už 1,313,172 Lt.

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

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tes 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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Iš kultūros istorijos JUOKAI
PIENIŠKA DIETA

(Nežinomo Autoriaus) vv-

(Tęsinys)

Mulu jų žemė yra giminės 
nuosavybė. O atskiri gimines 
nariai gauna žemės tik laikinai 
naminiis. Ten žmogus dar yra 
molinos šeimos narys, tai jisai 
gauna žemės paveldėjimo teisę 
l)o motinos.

Nuosavybės teisė buvo žittU- 
liai vykdoma ir saugojama, 
žmonės, šeimos nariai ir ver
gai, priklausė savininkui kaip 
daiktai, arba gyvuliai. Tų daik
tų dalį daug kur atiduodavo 
savininkui, jam mirus. Jo lavo
nų sudegindavo sykiu su mė
giamiausiais jo daiktais.

— o —
Galingos gamtos jėgos žmo

gaus buvo laikomos antgamtiš
komis, visagalinčiomis. Kas 
žmonėms buvo nesuprantama, 
į tai buvo tikima, kad vyksta 
dievų valia ir viskas daroma 
dievų. Nesuprantami reiškiniai) 
stebuklai, buvo laikomi nema
tomos jėgos veiksmais.

Tas įsivaizduotas pasaulis tu
rėjo didelės reikšmės todėl, kad 
paprastai jis buvo įsivaizduoja
mas ypatingame santykyje su

dovai, tik dar galingesni už 
žmones.

— © —-
Visa, kų žmonės sužinojo ir 

pasiekė patyrimu, buvo laiko
ma, kda tai sužinota su dievų 
malone, žmonės manė, kad 
dievai yra galingesni už juos. 
Galingesni už visus galingiau
sius, kuriuos jie gali įveikti ir 
suvaldyti. Buvo patariama, kad 
visiems žmonėms būti geruoju 
su dievais. Melsti dievus, kad 
jie butų geri žmonėms. Duoti 
dievams aukų, pripažinti jų ga
lybę, vertinti jų, neužmiršti die
vų laimėje ir melsti jų pagel- 
bos nelaimėje. O už malones 
dėkavoti dievams.

Be to, žmonėse vyko darbo 
pasidalinimas,—pirmiausia tarp 
vyro ir žmonos, o toliau ir tarp 
šeimos ir bendruomenės narių. 
Tarnavimas dievams pasidarė 
atskiras užsiėmimas. Atsirado 
dvasiškiai ir kulto įstaigos. Ku
nigai, laikomi antgamtiškų bū
tybių ir jėgų pasiuntiniai, pasi
darė tarpininkais tarp žmonių 
ir dievų. Tie tariamieji dievų 
tarnai įgijo didelės pagarbos 
žmonėse ir buvo laikomi šven
tais.

Kelionėje susipažįsta du 
rai. Vienas išdžiuvęs, raukšlė- 
;u veidu, išbalęs, o antras sto
ras, raudonskruostis, nutukęs.

Storulis: — Kaip laikaisi?
Plonasis: — Blogai. Man įsa

kyta pieniška dieta. Kažin, ar 
iš tikrųjų tai sveika?

Stotu! is:
turėjau laikytis tos dietos aš
tuoniolika mėnesių. Ir štai, 
(rodo į save) matai, Tamsta,
rezultatas !..

Plonasis: (Nudžiugęs) — Ar 
Jad seniai?

Storulis: — Nuo gimimo iki 
aštuoniolikos mėnesių amžiaus.

Puikiausia! Aš

. \ Naujienų-Acme Telephott

LONDONAS. - - Anglijos karalius ir karalienė Londone su savo dukterimis. 
Sugrįžę iš Amerikos kiek laiko atgal jie turėjo ilsėtis kelias savaites laiko.

Office and Res. Phone Caiumet 7472
Office Hours:2-4 p. m* 7-8:36 p. uL

DR. ST. NA1KEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. HalsUd Street

Dr. V. E. SlEDtiNSKi
DENTISTAS

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

Tel. V artis 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadieni
4143 So. Archer Ave«

Tel. Lafayette 3651*

DR. STR1KUL1S 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1938

žmonių bendruomene. Dievai 
buvo laikomi lokiais viešpa
čiais, kaip kad žmonės — val-

AR SKAUDA jūsų kojos? Yra
Silpni Arches. Fiat Kojos. Jus gau
sit pageibą, jei atsilankysit pas 
mus, kad pritaikius Arch Suporters. 
Mes išdirbam Arch Suporters, kad 
pritaikius kiekvienam.

ORTHOPEDIC LABORATORIES 
19 South Wells Street, Chicago, III.

Room 500. Ph. Dearborn 3847

Dievų santykiai su žmonėmis 
yra grynai tokie pat, kokie 
žmonių su žmonėmis: už ge
rų gerti, už piktų piktu atsily
ginama. Kokie žiaurus senovėje 
buvo žmonės, tokį žiaurų jie 
manė esant ir dievų.

— • —
Tikyba turėjo ir turi didelės
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PASKOLOS PIGIAI

ant 1-nių MORTGEČIŲ
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 melams be mėnesių atmokoj imu.

IfederalSavings
8 AND LOAN ASSOCIATION

* OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Chicago, III

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAI apdrausti iki 
$5,000.00 Eederal Savings and Loan Insurance Corpora
tion, \Vashington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS. Raštininkas

COPft NEEDtECRAPT SEftVICe, INC

ALPHABET PATTERN 1947

n

5
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reikšmes ne tik atskiram žmo
gui, bet ir žmonių socialiniam 
gyvenimui. Etikos ir teisės nor
mos buvo daugiausia kunigų 
sukurtos savo naudai, o jų dar
bai buvo gerbiami.

— e —
Pradžioje žmonių giminę val

dė seniausias jos narys, kaip 
labiausiai prityręs asmuo. Toks 
valdovas yra vadinamas pa
triarchu, tėvu — valdovu. Vė
liau, bendruomenei, dar padidė
jus, gimines ryšis buvo užmirš
tas ir valdžia priklausė vienam 
asmeniui, — monarchui. Mo
narchai palengva įgijo tokios 
pagarbos, kaip dievai, buvo die
vinami. Bet monarchas negalė
jo pajėgti vienas valdyti, todėl 
kvietėsi sau pageli)i n inkų, daž
niausiai iš tarpo turtingų žmo
nių.

— © —
ši epocha „yra buvusi labai 

ilga. Nedidelė bendruomenės 
dalis skriaudė plačias mases. 
Valdantieji sugebėjo užgrobti į 
savo rankas turtus. Jie sykiu su 
monarchu valdė klases' ii’ kure 
teisę savo naudai, savo privile
gijoms saugoti.

Visos epochos visuomenės, 
neišskiriant nė tų, kurios buvo 
pasiekusios aukšto kultūros 
laipsnio, rėmėsi biauriu s^cinli- 
niu reiškiniu — vergija.

Žmonos pirkimas yra randa
mas ne tik laukinėse taniose, 
bet ir tautose, kurios yra pa
siekusios aukštesnio kultūros 
laipsnio. Jis ir dabar tebeprak
tikuojamas daug kur rytuose, 
Mahometo tikybos tautose.

z Valstybinėje formoje, kuri 
yra vadinama litanija, kraštų 
valdo vienas asmuo savo nuo
žiūra, nesilaikydamas anksčiau 
išleistų įstatymų. O jei ir lei
džia įstatymus, tai tik tuomet 
ir tokius, kokius jisai nori.

vo laikomas dalyku, tvarkomu 
išorinės jėgos, kurių turėjo 
bažnyčia ir valstybė.

Didesnei dievo garbei, žmo
nės buvo visaip kankinami, ku
rie buvo įtarti ne hlip tikį, kaip 
liepė bažnyčios dogma. 
t

Reformacijai įvykus, katali
kų visuomenėje buvo sukurta 
ypatinga teismo forma, — in
kvizicija, nusidėjUsiems dėl ti
kybos teisti. Kadangi tikyba y- 
ra žmogaus minties sritis, lai 
dažniausiai sunku jų susekti. 
Įtartuosius atskilimu nuo baž
nyčios, inkvizicinis teismas vi
saip kankindavo ir reikalavo, 
kad jie prisipažintų. Šis nusi

kaltimo išaiškinimo būdas bu
vo vėlinu ir Valstybinio teisino 
vartojamas, nusikaltimams su
sekti. Dažnai visai nekaltas pri
siimdavo kaltę, kad tik galėtų 
Išsigelbėti nuo tardymo kanki
nimų. Bausmės buvo labai žiau
rios: žmogus buvo kapojamas 
į dalis, arba sukamas ant rato.

— ® —
Ankstybesiiėse epochose Vi

suomenė buvo pradėjusi skirs
tytis į luomus, į laisvuosius ir 
vergus; o laisvieji į turtingus ir 
neturtingus. Tačiau luominė 
santvarka pilnutiniai išsivystė 
ir suklestėjo viduramžiais.

(GALAS)

— Tamstai dantys sopa? 
Jei taip mano butų, tai jau se
niai bučiau davęs ištraukti!..

-— Aš taip pat... jei tai bu
tų tamstos dantys!

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

(teikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE "
n DIENĄ IR NAKTĮ ,

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

-r-1 J! koplyčios visose
J—J c T 1 Chicagos dalyse

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

—Pranešėjas F. ŠALTLMIERAS.
tBHBMHSMfflaann

Laidotuvių Direktoriai

Daugiausia kardu ir ugnimi 
buvo platinama krikščionybė. 
Valstybė, susijungusi su' bažny
čia, padėjo bažnyčiai kovoti su 
tikybos priešininkais žiauriau
siomis bausmėmis. Kai katalikų 
tikybos tarpe įvyko skilimas, 
reformacija, įvyko eilė karų 
dėl tikybos. Vienas karas tęsėsi 
net trisdešimts metų.

Valstybės savo viduj naikino 
atskalūnus. Hugenotai buvo iš
žudyti, arba priversti bėgti iš 
savo tėvynės Prancūzijos. Ispa
nijoje buvo išnaikinti arba iš
varyti maurai.

NARIAI ,
Chicagos,
Cicero
Lietuvių ■
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktj.

F TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYS*

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phonfc Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street__________ Tel, PUlHnan 12?8
~~ ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wostern Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

No. 1947 — Raidės. Tinkamas bile kur

Į NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 1947 I

1739 So. Halsted SL, Chicago, DL |
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Nn.............. *
/ .. 1

Vardas ir pavarde —_____  j

* Adresas ______________________ .u- .... ............ ........................    _ I
> I
1 Miestas tr valstija .........   ■ , - .........  ... , _ , ,

— — —• ~ ” ““ ““" • *•— •* *• «• * KM IM. arf ■>

Graikijos ir Romos kultūrai 
žlungant, žmonijos buvo lauk
ta išgelbėtojo iš šio žemiško gy
venimo negerumų: iš skurdo ir 
nelaimių. Tačiau tb nesulaukta. 
Ir krikščioniška visuomenė nu
kreipė savo viltį į tikybų, į 
žmogaus vėlės išgelbėjimų nuo 
pomirtiiiių kančių.

Tikyba, šis grynai žmogaus 
sielos reikalas, šioj epochoj bu-

Garsinkites “N-nose”

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phoilė Gtovehill 0142
1410 South 49th Gdiirt Cicero Phone Cičėro 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. j. RIDIKAS
3354 So. Halsled Street YARDS 1419

.........................    I .. .... II

t’ L J. ZOLP ' Phoūe Yards 0781
1646 Weat 46th Street Yards 0782

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu nėturl pihigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, 1LL.

AKIU SPECIALISTAI
■ — ---------------------------- --------------------------------------------------------------L   

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yatds 1829
Pritaiko Akiniu® 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

fa

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TCL Office Wentworth <334 
Reto. Hyde Tark 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
utaltvrus seredomis ir •ubatnniia

KITATAUČIAI
Mrs. A. K. JARUSZ

Physical Therapy 
and Midvvife

Panedėly, Utarn. ir 
Seredoj

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTlSTAI 
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. Kfenwood 5107.

Phonė CANAL 6122

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: ntio‘ 1—3 ir 7—3 

Seredoriiis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Teb Virglnta 0036.
Rėšidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

rttio 2—4 Ir nuo 6—8 VaL vakaro
9939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

--------------- ■' ; - ■ . ...

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

2400 WEŠT MADkSON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 8597

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. 18tb St., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supefior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2888.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 val4 Ned. nuo 10 iki 11

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 8818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadiehiais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison SL

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų TeL—Hyde Park 83M.
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KORESPONDENCIJOS
New York, N. Y. Binghamton, N. Y.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Aukų Pakvitavimas 

Nr. 12
KLAIPĖDOS TREMTINIAMS:

Šv. Roko Pašalpinė Draugija, 
Montello, Mass., (per Jonų Stoš
kų) $10.00.

SLA 53 Kp., Chelsea, Mass.
(per F. Keslerį) $5.00.

SLA 30 Kuopa, Scranton, Pa.
(per V. A. Kerševičių) $25.00.

Lietuvių Moterų Komitetas, 
Edmonton, Kanada (per K. Ki
li kevičių) $5.00.

Lietuvių Piliečių Klubas, So. 
Boston, Mass. (per T. P. Gre- 
vį) $25.00.

SLA 198 Kuopa, Akron, O- 
bio (per M. Pošką) $5.00.

V.V.S-gos Skyrius, Montreal, 
Kanada, iš atskirų asmenų su
rinko (per A. Sakalą) $10.00.

SLA 199 Kuopa, Shaft, Pa.
(per J. Pauliukonį) $5.00.

Vakarų Pennsylvanijos Lietu
vių Piliečių Draugija, Pitts- 
burgh, Pa. $25.00.

APSIGYNIMO FONDUI:
Jonas Saulis, Pittsburgh, Pa. 

$5.00.
Vincas Kapeikas, Pittsburgh, 

Pa. $1.00.
V.V. S-gos Skyrius, Montreal, 

Kanada (per A. Sakalą), vardi
niam šautuvui Karo Mokyklos 
kariūnams $25.00.

Lietuvių Am. Prekybos Butas 
New Jersey Valstybėje, Newark, 
N. J. (per A. S. Trečioką), vie
nam šautuvui nupirkti $21.00.

Leit. Feliksas Vaitkus, Trans- 
Atlantiko lakūnas (per A. S. 
Trečioką) $15.00.

P.p. Danilų sidabrinių vestu
vių proga surinkta (per A. Mat- 
jošką) Worcester, Mass. $7.00.

ĮVAIRIEMS TIKSLAMS: /
Jonas Šaulys, Pittsburgh, Pa. 

Prisikėlimo Bažnyčiai, Kaune- - 
$2.00 ir Lietuvių Kambariui 
Pittsburgh Universitete—$2.00, 
viso $4.00.

VISO .......................... $193.00
1939—VII—8 d.

Pavykęs SLA 50 Kuopos 
Piknikas

Birželio 11 d., SLA 50 kuo
pa turėjo surengusi pikniką, 
P. B. Balčikonio darže. Iš ry
to diena buvo graži ir saulėta. 
Publikos prisirinko daug, vie
tos lietuvių buvo pastebėta ir 
svečių iš toliau. Buvo net dvi 
poros iš tolimų vakarų, bū
tent Kazys Grinius su žmona 
ir Jonas Vasilauskas su žmo
na, iš \Vaukegan, III.

Jie aplanke savo gimines 
rytinėse valstijose, taipgi ir 
Binghamtone, ir surado' užtek
tinai laiko atsilankyti ir į SLA 
kuopos pikniką.

Tik bėda su musų “Sargy
bos Bokštais”. Šį kartą jie pa
sirodė tikrąjį savo veidą nu
siėmę savo tautines kaukes ir 
jie ne lik ką neatėjo j kuopos 
parengimą, bet dar atkalbinė
jo, ir kitus mažiau prasilavi
nusius narius nedalyvauti ta
me piknike. O prieš patį pik
niką susirengė pas vieną “tau
tietį” balių ir rėkavo per nak
tį, trugdy darni ramumą apy
linkės gyventojams. Jie troško, 
kad pikniko rengimo komisi
ja turėtų didžiausią “skylę”, 
bet ir tas jųjų troškimas nu
ėjo niekais, nuo pikniko liko 
pelno $46.00.

Dabar musų sargybiečiai 
net pirštus sau griaužia iš pa
vydo. Mat, vis jie tebepyksta, 
kad kuopos nariai jų neišrin
ko delegatais į pereitą SLA 
Seimą, ir jie pralaimėjo kuo
pos valdybos rinkimus šiems 
metams. Bet broliai tautiečiai, 
niekas už tai nekaltas kaip tik 
jus patys, jus žinote gerai, 
kad jus per visus metus ne
ateinate į kuopos susirinki
mus, nei į jokius kuopos pa
rengimus, tad niekas ir nega
li žinoti kokiai organizacijai 
jus priklausati. Lankykitės į 
kuopos susirinkimus ir į pa
rengimus, tai daug daugiau 
laimėsite ir nereikės bereika
lingai nervuotis.

—Jūsų Korespondentas

Naujionų-Aeme Telephoto
NEW Y'ORK. — Jack Dcmpsey šypsosi ligoninėje, 

kur jis pradeda nugalėti savo pavojingą ligą.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Lietuvos Šau-

JUOKAI
A PRIORI

Sportui kostiumas. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16, 18,

lių Sąjunga daro sėkmingų žy
gių savo aviacijai steigti, šau
lių aviacijos steigimo mintis 
pirmą kartą iškilo tik 1936 m., 
kada buvo įsteigtas šaulių avia
cijos būrys, į kurį iš karto 
įstojo 30 narių. Tam tikslui 
būrys pradėjo rinkti aukas, ku
rių iki 1937 m. surinko 37,000 
Lt. šauliams dar nespėjus sa
vo lėktuvo nusipirkti, Amerikos 
lietuviai pirmieji padovanojo 
Lietuvos šauliams lėktuvą, ku
rį 1938 m. liepos mbn. atvežė 
ir įteikė Lietuvos Šaulių Są
jungai Amerikos lietuvių pa
siųstas lakūnas Šaltenis. Ame
rikiečių lėktuvas buvo pakrik
štytas “Sakalo” vardu ir su 
juo pradėti mokyti šauliai la
kūnai ir iki rudens jau buvo 
parengti skraidymui 5 žmonės. 
Tų pačių 1938 m. rudenį šau
lių aviacijos būrys pirkosi iš 
savo surinktų aukų vokiečių 
“Klem” firmos lėktuvą. Tokiu 
budu iki šiol šauliai turėjo 2 
savo lėktuvus, kuriais mokė 
naujus lakūnus ir dalyvavo 
įvairiose šaulių rinktinės šven
tėse. šaulių Sąjungos jubilieji
nės šventės proga nupirkti Vo
kietijoje dar du “Klem” fir
mos lėktuvai. Tokiu budu šau
lių aviacija turi jau 4 nuosa
vus lėktuvus. Tie lėktuvai taip 
pat nupirkti už visuomenės au
kas. Nuo liepos 1 d. šaulių 
aviacija pradės reguliariai 
skraidyti ir vykdyti skirtus jai 
uždavinius. Galvojama šiemet 
dar rinkti aukų, iš kurių butų 
galima nusipirkti dar porą tre
jetą lėktuvų, šaulių aviacijos 
būrys šiuo metu turi jau apie 
300 narių. Turėdamas daugiau 
lėktuvų, šaulių aviacijos būrys 
sudarys 2 eskadriles: vieną — 
lakūnų, o antrą — mokinių.

Apie vieną garsų gerklės li
gų specialistą profesorių pasa
kojama toks anekdotas. Jis bu
vo vienos didelės klinikos vy
riausias gydytojas.

Gydytojas klausia pacientą, 
kuo jis sergąs.

— Pone profesoriau, jau ke
linta savaitė jaučiu gerklėje 
didelį skausmą. Gerklė peršti, 
sunku valgyti.

— Kuo užsiimi, kokios pro
fesijos? * '•

•— Esu dūdų orkestro daly
vis.

— štai, ponai, — aiškina 
profesorius jį supusiems stu
dentams, — ši liga neabejoti-

» ♦ 'k ;•

nai yra nuolatinio gerklės dar
bo pasekmė. Dažnas dūdavi
mas, muzikos instrumentų pū
timas džiovina, įtempia gerklę 
ir ją susargdina.

Paskui kreipdamasis į pa
cientą klausia:

s — Kokiu instrumentu gro
davai? Fleita, baritonu ar kler- 
neta?...

— Ne, pone, aš visą laiką 
būgną mušiau.

® Elektrinis virimas yra vėsesnis virimas. Vėses
nis dėlto, kad paviršinės dalys sukaupia karštį po 
variniais ir visiška izoliacija sulaiko karštį pe
čiuje—neišleidžia į virtuvę.

Elektrinis virimas yra ir lengvesnis. Nereikia 
daboti, laukti ir rupinties... valgiai verda auto
matiniai, jums pasitraukus nuo pečiaus, o sugrįžus, 
randi tinkamus valgyti. O*/

* * ❖

Pamatykite moderniųjų elektrikinių pečių pa
rodą pas elektrikinių reikmenų dylerius, gel- 
žies, baldų ir departmentinėse krautuvėse 
bei kaimyninėse ir vidmiesčio Common- 
vvealth Edison bendrovės krautuvėse.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
—įįįt imwiii !!■ imu ■■■nrwrTnnwrrnnn r~ tii i ii ~t~tmht ti n

H. BEGEMAN-----
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
ipskaičiavimas—-darbas užtikrin
tas.

•r—4184 Archer Avė.—'

EGG _________  $6.00
NUT __________  $6.00
BIG LUMP  .........r.— $6.00 į
MINE RUN ..........«... $5.75 j
SCREENINGS .... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE t
DIENĄ IR NAKTĮ Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tol. ARDMORE 6975

i
1 Sophie
- Barčus
j RYTINE RADIO
i VALANDA
-i iš Stoties

į VV. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

INSURANCE
l

(APDRAUDA)
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

UGNIES.
• APDRAUDĄ RAKANDŲ.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

No. 4107 — 
ir 20.

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

KAUNAS. — Per pirmuosius 
penkis mėnesius šiemet linų 
pluošto ir pakulų išvežta į už
sienius 13,500 tonų ir už juos 
gauta 19,4 mil. litų. Pernai per 
tą laiką linų pluošto ir pakulų 
buvo išvežta už 15 mil. Lt. Už 
parduotų linų vieną kilogramą 
Šiemet gauta 1,44 Lt, pernai 
— 1,43 Lt.

— Ar ne gėda tau elgetau
ti, — bara ponas išmaldos pra
šantį driskį. — Jei aš bučiau 
toks tinginys kaip tu, aš ver
čiau pasikarčiau po savo namo 
stogo grebėstu!

— To negalėtumėt padary- 
ti.

— Kodėl ne?
— Nes jei jus būtumėt toks 

tinginys kaip aš, jus neturė
tumėt savo namų.

TĖVĄ PAMIRŠO
Vytukas: “Jonai, tu esi tiki 

ras asilas!”
Jonukas: “O tokio didelio 

asilo kaip tu dar nesu ma
tęs!”

Tėvas (pyktelėjęs): “Vaikai, 
judu, tur būt, pamiršote, kad 
ir aš čia tebesu!”

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išipokėjimų. 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

Pirkite savo apielinkės % 
krautuvėse

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA
JOHN PAKEL

6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...... .......

Mieros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

KAUNAS. — Seimo priim
tas ir patiektas Respublikos 
Prezidentui pasirašyti neapsta- 
tytų sklypų mokesčių įstaty
mas. Tuo įstatymu sklypų sa
vininkai, kurie savo sklypuose 
namų nestato, turės mokėti mo
kesčius panašiai kaip ir nuo 
apstatytų sklypų. Tuo įstaty
mu norima paskatinti namų 
statybą miestuose.

VIS TIEK IŠLĮS
Profesorius savo kambari

nei: “Ką ten tamsta taip ilgai 
čiupinėji tą sieninį paveikslą?”

“Blakė palindo po juo, pone 
profesorihu”.

“Palik ją ramybėje — nak
tį vis tiek pati išlįs”.

GERB. Naujienų skaityto
jos k skaityta jai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurias 
skelbiasi Naujienose.

Ir Amerikiečiai Skaijo^arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj “KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktine knijga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

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

;! NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,
Chicago, I1L

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

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

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

Valstija_______________ -

....... ...... . ■—■■■■■
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NAUJIENOS
The Uthvanlan Daily Newa

Publišhed Daily £xcept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Tetephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per yeat in Chicago 
3c per copy.

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

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

Uimlrywa kainai
Chicagoje—paštu:

Metams ...... ......-u------------u. |8.00
Pusei metų ----- ----------- - 4.00
Trims mėnesiams----------- _ 2.00
Dviem mėnesiams  1.50 
Vienam mėnesiui ,75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija------ .—______  3c
Savaitei --------------------------- 18c
Mėnesiui ------- i-.---------------. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
naštų: 

(Atpiginta)
Metams .....—------j------------ - $5.00
Pusei metų __ _ ____ u.,__  2.75
Trims mėnesiams -__ ______  1.50
Dviem mėnesiams i.oo
Vienam mėnesiui .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose
Metams ______ ______——. $8.00
Pusei metų .------------ ------- 4.00
Trims mėnesiams----------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mohey

Orderiu kartu su užsakymu.

daugiau gerovės ir laisves, negu kapitalizmo sistemoje, 
kuomet jisai bus demokratiniu budu vedamas ir kontro
liuojamas.

4h

Anglių pramonė po valdžios kontrole
Vidaus reikalų sekretorius Harold L. Ickeš perėmė 

savo departamento žinion minkštųjų anglių administra
vimą. Šituo tikslu yra sudarytas Vidaus reikalų departa
mente tam tikras skyrius. Iki šiol minkštųjų anglių ad
ministracija susidėjo iš 7 žmonių komisijos; bet preziden
to Roosevelto reorganizacijos planas, kurį priėmė J. V. 
kongresas tą reikalą pavedė nuolatiniam valdžios depar
tamentui.

Tai reiškia, kad minkštųjų anglių pramonės admi
nistravimas buvo vienas pastoviųjų valdžios uždavinių. 
Prieš dešimtį metų toks dalykas butų atrodęs keistas. 
Juk tą pramonę įsteigė ir valdė privatinis kapitalas — 
tai kodėl ji dabar negali apsieiti be valdžios kontrolės? 
Bet pasirodo, kad nebeapsieina. Kietųjų anglių pramo
nėje kilo tokia anarchija, kad ėmė skųstis ne tik publika 
ir darbininkai, bet ir kompanijos. Valdžia buvo privers
ta įsikišti.

Valdžia tvarko bankus ir biržą. Valdžios komisija 
kontroliuoja geležinkelius ir oro linijas, o paskutiniu lai
ku kilo sumanymas padėti po valdžios kontrole busus ir 
visas kitas susisiekimo priemones. Valdžia prižiūri bir
žą ir vis labiau ir labiau reguliuoja viešojo patarnavimo 
(public Utilities) įmones. Valdžia nustato kainas žemės 
ūkio produktams.

Tokiu budu minkštųjų anglių pramonės administra
vimo perėmimas į valdžios rankas nėra koks nors naujas 
reiškinys Amerikos ekonominiame gyvenime. Visa kraš
to ekonomija vystosi šita kryptim.

Pereinamas laikotarpis
Dabar Amerika gyvena pereinamąjį laikotarpį iš 

privatinio kapitalizmo sistemos į visuomeninio ūkio sis
temą.

Privatinis kapitalizmas nereiškia “individualizmą”, 
kaip daugelis mano. Individualizmas biznyje gyvavo tik
tai tol, kol biznis buvo smulkus.'Bet smulkieji bizniai iš
augo į dideles įmones, kai ėmė organizuotis kompanijos, 
korporacijos. Kompanijoje biznį valdo ne vienas asmuo, 
ir laikui bėgant biznio administracija atsiskiria nuo biz
nio nuosavybės. Savininkai yra tie, kurie turi kompani
jos akcijas (Šerus), nors prie biznio vedimo jie nėra nė 
piršto pridėję. Šiais laikais didžiųjų kapitalistinių kom
panijų akcijas yra supirkę piniguočiai, kurie sėdi Wall- 
strytyje.

Taigi privatinis kapitalizmas Amerikoje šiandien 
reiškia Wall-stryčio kontroliuojamą kapitalizmą. Bet 
Wall-stryčio kontrolė pasirodė ekonominiam krašto ukiui 
nesveikas daiktas. Ji atvedė Ameriką prie baisaus 1929 
metų kracho ir depresijos, kuri dar ir šiandleh tebesitę
sia. Jeigu valdžia nebūtų įsikišusi, tai Amerika per šį de
šimtmetį butų nežinia ko susilaukusi,

šiandien eina ko Va tarp dviejų krypčių biznyje. Vie
na nori pasukti gyvenimo eigą atgal, kad biznis vėl bu
tų Wall-stryčio valdomas; antra stengiasi Wall-stryčio, 
kontrolę visai pašalinti, pakeičiant ją valdžios kontrole. 
Tos dvi kryptys tarpe savęs kovoje, ir iš to susidaro ne
tikrumas, kas, galų gale, bus Amerikos ūkio šeimininkas, 
šis netikrumas yra, gal būt, stambiausia kliūtis biznio 
atgijimui.

Pagal bolševizmo teoriją pereinamam laikotarpyje 
turi būti ‘‘proletariato diktatūra” politikoje, t. y* dikta
toriška, 0 ne demokratiška valdžia. Bet diktatūros vy
kinti ištisa Visuomenės klasė negali. Diktatūroje visuo
met Valdo vienas asmuo arba mažiukė klika, ir jeigu val
do klika, tai ji tarp savęs susipjauja (kaip, pav. Rusijos 
bolševikai) ir vienas tų valdovų, sunaikinęs kitus tos kli
kos narius, paima visą galią į savo rankas. Taigi dikta
tūra darbininkų klasės, kuri susideda iš milionų žmonių, 
yra negalimas daiktas. Kad ištisa visuomenės klasė ga
lėtų dalyvauti krašto valdyme, turi būt demokratija.

Iš tiesų, Amerika gyvena savo pereinamąjį laikotar
pį, turėdama demokratinę tvarką, ir butų didelė nelai
mė, jeigu ta demokratinė tvarka sugriūtų. Vietoje Wall- 
stryčio, gavę savo “bosu” diktatorių, Amerikos žmonės 
butų išnaudojami labiau, negu dabar, o laisvės visai ne
tektų.

Suvisuomenintas ūkis tiktai tuomet duos žmonėms

Unijų Internacionalas “Prof-Sojuzus 
atmeti

KaiR ir buvb galima laukti. Tarptautinė Darbo Są
jungų Federacija (Unijų Internacionalas) nutarė Rusi-, 
jos profesinių sąjungų nekviesti,

Sumanymą jaš kviesti buvo davęs Britanijos Darbo 
sikos unijų atstovai. Bet jam griežtai pasipriešino Bel
aikes unijų atstovai. Bet jam griežtai pasipriešino BeL 
gijos, Holandijos ir ypatingai Amerikos delegatai suva
žiavime, kuris buvo susirinkęs Žuriche (Šveicarijoje),

Kaip jau ne kartą buvo šioje vietoje nurodyta, so
vietų vadinamos “profesinės sąjungos” yra valdžios įstai
gos, o ne laisvos darbininkų organizacijos. Unijų inter
nacionalas veikti su jomis bendrai negalėtų* nes jos turi 
aklai pildyti diktatoriaus Stalino valią* o ką jisai mano, 
niekas nežino. Kol Rusijoje nebus atsteigtia deniokratija, 
jos darbininkams teks nho pasaulio darbininkų judėjimo 
stovėti nuošaliai.
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(Musų specialaus kdrespodento Lietuvoje)
...» , 4 >

Šaulių sąjunga vyriausiai yra 
carinio sporto organizacija, ku
ri paruošia busimus Lietuvoš 
gynėjus, bet šalia šio darbo Šau
lių sąjunga varo ir didelį kraš
to kultūrinimo darbą.

Šaulių sąjunga luti savo di-j 
džiulius dainų chorus visuose 
Lietuvos kampeliuose, o be to, 
ji išlaiko daug skaityklų, įvai
rių klubų ir kitų švietimo dar
bui skirtų įstaigų.

Į šaulių sąjungą ypatingai 
šiais metais daug naujų narių

Ui

REPUBLIKONAI NORĖ
JĘ PAPIRKTI KOMU

NISTUS

“Laisvė” rašo, kad komunis
tų partijos generalinis sekreto
rius Earl Browder atidengė iki 
šiol slėptą paslaptį: kad pereito
je J. V. prezidento rinkimų 
kampanijoje republikonai ban
dę “papirkti” komunistus, kad 
jie remtų Roosevelto kandidatū
rą. Sako:

“Browderis iškėlė ir tąjį 
faktą, kurio iki šiol jis nebu
vo iškėlęs, būtent: 1936 me
tais, per rinkimus, turtingų 
republikonų grupė siūlė Ko
munistų Partijai vieną ket
virtadalį miliono dolerių sU 
ta išlyga, jei Partija nestatys 
į prezidenttfs savo kandidato 
ir jei ji užgirs Roosevelto 
kandidatūrą.”
Jei iš tiesų taip buvo, kaip sa

ko Browdcris (tik kodėl jisai 
per tris metus apie tai tylėjo?), 
tai reiškia, kad komunistų var
das yra blogas visuomenės aky
se, jogei Roosevelto priešai no
rėjo, kad komunistai jį indor- 
suotų, nes tai butų RoosbVėltą 
labai diskreditavę. Komunistų 
paramą Rooseveltui republiko
nai laikė vertą ketvirtadalio mi
liono dolerių!

rūmą bus jam dabar pritaikyta 
žiauri bausmė.

Kas yra taš bausmės įrankis 
“garrotte”, kuriuo gen. Franko 
“teisingumo” departamentas ke
tina' nužudyti paminėtąjį jugo
slavą? Tai viduramžių instru
mentas.

Pradžioje tai buvo paprastas 
virvagalis, kurį užnerdavo ant 
kaklo nuleistam, paskui, Užki- 
šę pagalį už- virvės, jį sukdavo, 
verždami virvę, ir tuo budu nu
teistąjį pasmaugdavo. Vėliau 
“garrotte” buvo patobulinta. 
Vieloje virvės, ėmė vartoti api- 
kaklę iš metalo. Toje apikaklė- 
je yra skylė, į kurią įstato Sriu
bą ir jį suka tol, kol sriubas 
praduria nugarkaulį žemiau pa
kaušio. 11

Šitą galabinimo įrangį varto
jo Ispanija ir Portugalija per 
keletą šimtmečių nuteis tiems ci- 
viliellis nusikaltėliams bausti. 
Bei dvidešimtojo amžiaus pra
džioje jisai ilsėjo iš mados, o 
paskiri Ispanijoje buvo visai pa
naikinta mirties, bausme, taip 
kad “garrotte” tapo užmirštas.

Dabar tų viduramžių priemo
nę vėl ėmė vartoti geli. Franko 
vyriausybė, atsteigusi “krikščio
niškąją civilizaciją” Ispanijoje. 
Popiežius Pins XII, gal būt, jam 
Už tai pasiųs naują palaimini
mą.Bet kuomet pats Browderis 

tai žino, tai kuriuo tikslu ji
sai ragina žmones remti “demo
kratinį frontą”? Anot Brookly- 
no komunistų organo Amerikos 
komunistų “fiureris” savo kal
boje “ragino savo klausytojus 
ii* visus Amerikos žmones vie
nyti savo jėgas į demokratinį 
f Tori tą ir sekančiais metais už
duoti reakcijai tokį smūgį, kad 
ji negalėtų atsigriebti.” Tai kiek 
pinigų davė reakcininkai ko
munistams, kad jų vadas šitaip 
kalbėtų?

O gal Browderis dabar daro 
tai už dyką, ką 1936 metais re
publikonai buvoy pasiūlę jam 
dabyti Už pihigus?

Iš Lietuvos

žVbYMO ĮRANKIS 
“GARROTTE”

Telegramos iš Barcelonos pra
neša, kad gen. Franko valdžia 
pripažino- sušaudymą “per švei
triu” riletodti kai kurlehiš SaVb 
polilinieins priešams bausti. 
Vieno jugo-slavo architekto at
sitikime teismas nusprendė, kad 
jo nugalabinimui turi būt pa
vartotas specialus įrankis “gar
rotte”. Tas architektas, Ispani
jos pilietinio karo metu, tarna
vo vyriausybininkų pusėje, ii* 
gen. Franco prokuroras kaltina 
jį pastačius tam tikrą kankini
mo kamerą, kurioje kaliniai, ne
galėdavę nei sėdėti, nei gulėti 
ir išeidavę iš proto. Už jo žiau-

KAUNAS. — Nuo birželio 
22 d. prasidėjo didžioji Lietu
vos Šaulių Sąjungos 20 metų 
sukakties šventė. Visas Kauhas 
pilnas privažiavusių uniformuo
tų šaulių ir margais tautiškais 
kostiumais pasipuošusių šaulių 
—moterų. Kiauras dienas skam
ba dainos, sporto aikštėse vyk
sta įvairios Sporto rungtynės, 
šaudymo aikštėse šauliai lenk
tyniauja už“ geriausio šaudymo 
prizus, Dainų Slėnyje tūkstan
čiai šaulių dainininkų rengia
si savo dainų^ dienai. Ateitinin
kų salėje atidaryta gausi šau
lių moterų dailės rankdarbių 
paroda, kurioje išstatyta Virš 
2,000 įvairiausių pavyzdžių tau
tiškiems kostiumams, namų 
ruošai ir k t. papuošalams. Iš 
viso į Kauną suvažiuoja nema
žiau 40,000 šaulių, kurių 25,- 
000 uniformuoti it dalyvaus 
didŽihjatn parade, o kiti neuni- 
f c rmuoti.

Iš seno, iš senų laikų lietu
vių jaunimas dar Joninių išva
karėse suvažiuodavo į Ramby- j 
no kalnų Klaipėdos krašte ap- ; 
vaikščioti Joninių naktį.

Lietuvai savo valstybę atsta
čius, šioji šventė buvo tikrai 
gražiai ir prasmingai apvaikš
čiojama. Čia iie vienas kitas 
šimtas jaunuolių iš visų Lietu- 
Vos kraštų suvažiuodavo, bet ke
letas tūkstančių jų sugužėdavo, 
net iš anapus Nemuno lietuviai 
į tas iškilmes ateidavo.

Padavimas sako, kad Ramby- 
no kalne kadaise buvusi seno
vės lietuvių dievams aukuro vie
tovė.

Taigi, tų senų papročių pri
silaikant ir atitinkamai tos iš
kilmės būdavo atliekamos. Su
kurdavo didžiulį laužą, keletas 
chorų nakties metu dainas už
traukdavo ir, be to, dar būda
vo misteriški įvairus vaidinimai 
surišti su lietuvių senovės ap
eigomis. Joninių naktį gamtoje 
įvyksta persilaužimas, nes die
nos tolydžiai ilgėję staiga susto
ja eiti ilgyn ir prasideda ta
sai metas, kuomet naktis eina 
ilgyn. Sąryšyje su tuo gamtos 
reiškiniu lietuvių tautoje juk e- 
saina begales visokių padavimų, 
burtų ir įvairių pasakų.

Kas nežino, kad tą naktį pa
parčio žiedas žydi, kas negir
dėjo, kad tą naktį raganos nak
ties metu visokius šposus žmo
gui iškerta.

Juk kiekviena Lietuvos kai
mo moterėlė dar ir dabar tiki, 
kad iki Joninių nuskinti reniu- 
nių žiedai yra vaistingi, o jau 
po Joninių jie šią savo ypaty
bę praranda, nes tuos žiedus ra
ganos Užkeria ir jie savo gydy
mo galią praranda. Ir štai Už
siliko Lietuvoje veik vienintelė 
vietovė, tai Rambyno kalnas, 
kur tas visas prasmingas lietu
vių tautos tradicijas saugojo.

Deja, dabar jau vokiečių fa
šizmui Klaipėdos krašte galuti
nai įsigalėjus toji lietuvių tau
tos šventovių šventovė išnaikin
ta, pajuokta.

Lietuviai visokiems prisimi
nimams tenai buvo įvairių me
džių prisodinę ir akmenimis su 
atitinkamais užrašais pastalę. 
Hitlerio žandarai dabar tenai 
viską išardė ir įkūrė Hitlerio 
jaunimo stovyklą.

Šventove liko išniekinta ir 
pajuokta.

Šiais metais jau Nemunu ne
plaukė garlaiviai pilni gražaus 
lietuvių jaunimo į Ranibyno 
kalną, jau traukiniai neveš te
nai tuksiančius žmonių pasigė
rėti gražiomis Nemuno apylin
kėmis ir prisiminti liclirvių tau
tos senovės papročius.

bes sąstatas ir kaip Lietuva pa
juto, kad jai gręsia didžiulis pa
vojus iš fašistinių valstybių.

Lietuvoje jau dabar nerasite 
tokio kaimo, kurio jaunimas 
nebūtų susispietęs į šaulių bū
rius. Tai tikrai Lietuvos gyve
nimo sąlygose milžinišką orga-' 
nizacija! Ir toji organizacija y- 
ra ginkluota, jos visi nariai vy
rai, o kartais ir moterys yra pa
mokyti ginklą vartoti.

Tai busimieji Lietuvos parti
zanai, kurie pasiryžę visokiais 
budais ginti savo krašto laisvę.

Šauliai, tiek vyrai ir moterys, 
dėvi pusiaU karišką uniformą.

Moterys apmokomos sanitari
nio darbo, bet kai kas iš jų 
kosi ir ginklus vartoti. Ir 
toji šaulių sąjunga nutarė 
met Kaune Joninių naktį 
vaikščioti, lyg tuo pačiu 
parodyti, kad Rambyno
gerieji papročiai lietuvių tauto
je pasiliko gyvi ir toliau jie tę
siami. , ;

Šaulių sąjunga Joninių me
lu pademonstruos, ką ji moka 
ir parodys savo karišką mankš
tą-

Tų švenčių metu Kauno mies
to gyventojų skaičius padidės 
vienu ketvirtadaliu. Tai bus 
milžiniškos šventės, tai bus gra
žus šaulių sąjungos pasirody
mas. šauliai į Kauną atvažiuo
ja su savo dainomis, muzika, 
šokiais, kūno kultūros mankšta 
ir grynai karišku sportu.

Visai netenka abejoti, kad Jo
ninių naktis Kaune bus labai į-

Ką anuomet prarado stebuk
ladare ragana, tą šiandien pa
darys ginkluotas Lietuvos šau
lys.

Joninių naktį Lietuvos šau
lys taikiu šuviu nuskins tą pa
parčio žiedų, kurio iki šiol nie
kas negalėjo rasti ir todėl lai
mingu negalėjo visam amžiui 
tapti.

Taikus šaulio šūvis Joninių 
naktį paparčio žiedą nuskynęs 
išves Lietuvą laimingesniais ke
liais. Palinkėsime mes 'jm Lie
tuvos šauliui) kad jo šautuvas 
tarnautų Lietuvos laisvei ginti 
ir žmonių gerovei skinti!

Tesaugo, jisai gražius Joninių 
nakties papročius, lai skina ji- 

| sai stebuklingus paparčio žie
dus, kurie tarnautų 
nijos gėriui.

Rambynas!
Šiemet Ranibyno 

ninių naktį vienas 
loję tūnos svečių
bet Ranibyno kalno dvasia nėra 
žuvusi. Ji lyg ano paparčio žie
das tik slapstosi nuo įkyrių a-

visos žmo-

kaltins Jo- 
tamsos ty- 
nesu laukęs,

O Rambynas dar sulauks tik
rų savo svečių, dar jame Joni
nių naktį laužas suplasnos ir 
visam pasauliui pareikš, kad 
Rambyno kalno dvasia dar nė
ra žuvusi. H. L.

Margumynai
mo- 
štai 
šie- 
ap- 

nori
kalno

Taip Praeina Ministro 
Garbė

Paskutiniu metu Belgrado 
spauda praneša įdomių dalykų 
apie ilgametį Jugoslavijos 
premjerą Stojadinovičių, kuris

italais pradėjus 
prie Jugoslavijos,

q Kaune keliamas sumanymas 
pastatyti celiuliozos fabriką, ku
ris galėtų apdirbti visą Lietuvos 
popiermalkių gamybą ir aprū
pinti Lietuvės rinką popierinės 
medžiagos žaliava. Iki šiol di
džiulis celiuliozos fabrikas Klai
pėdoje aprūpindavo Lietuvą ce
liuliozos gaminiais. .

skambės lietuvių dainos, negros 
muzika, niekas nedžiugaus, jo
kios misterijos nebus vaidina
mos, nes tenai jau vokiečių žan
daro batas trempia tą šventovę.

Užtai Lietuvos šaulių sąjun
ga kviečia Kaune savo narių 
suvažiavimą ir čia senoje pily
je bus Joninių apeigos atliktos.

Laukiama, kad tą naktį į 
Kauną iš visų Lietuvos kampų 
suvažiuos koks trisdešimts tūk
stančių žmonių.

Neabejotina, kad slaptais ke
liais ir iš Klaipėdos krašto ne
mažas lietuvių skaičius atvyks 
ir čia kartu su visais apvaikš
čios Jonines.

Šaulių sąjunga tą dieną šven
čia savo dvidešimties melų į- 
kurtuves.

Tai laukiama, kad birželio 23 
dieną Kaune šaulių susirinks 
kelios dešimtys tūkstančių vyrų 
ir moterų.

Ta proga suruošta ir šaulių 
chorų dainų šventė. Dabar šau
lių sąjungai visi bu pažiūrą 
skirtumo priklauso, pradedant 
komunistais ir baigiant pačiais 
kraštutiniais. dešiniaisiais.

pačiu bus pagerbtas Rambyno 
kalnas.

Rambyno kalno tradicijos biiš 
tęsiamos ir toliau, nors ir kito
je vietoje. Jos bus išlaikytos ir 
laikui atėjus gal vėl Rambyno 
kalne suplasnos Joninių nakties 
laužo liepsnos!

Šaulių kariškai užgrūdinta 
dvasia nugalės visas kliūtis ii* 
Rambyne vėl iš naujo Joninės 
bus apvaikščiojamos.

Kas dabar gali pasakyti, kas 
gali pranašauti, kaip ilgai Ram
byno kalne viešpataus hitleriš
kas jaunimas?

šauliai savo darbą varo. Šau
liai Rambyno tradicijų neišsi
žada, šauliai Jonines tik laikinai 
pasiryžę kitoje vietoje minėti.

Taigi šių metų Joninės Lie
tuvoje įgyja įpalingos prasmės! 
šių metų Joninės Kaune tikrai 
bus įpsudihgai apvaikščiotos, 
šauliai iš visų Lietuvos kampų 
savo dvidešimties melų sukak
tuves minėdami sugužės į kau
ną. j

Joninių laužas jau nebe Ram
byno kalne, bet Kauno senovės 
pilyje suplasnos. Bet lai tik lai
kinai.

Kaitrias jau iš anksto ruošia- 
si tuoš sVečiris sulikti. Juk tei 
ne juokai Kaunui priimti kele
tas dešimčių tuksiančių svečių! 
Kaune per Jonines skambės šaiK 
liškos dainos ir jos ugdys tų 
atsparumą priešui nepasiduoti, 
o tai kas prarasta atgauti.

Lietuvoje Joninės tvirtina lie
tuvių tautos senovės tradicijas. 
Kaunas pirmą kartą savo gyve
nime bus sulaukęs tokį skaičių 
ir tokių svečių! Joninių dvasiu 
iš senovės laikų atkutusi naujo
se formose reiškiasi atgimusio
je Lietuvoje.

laukti buvo atstatytas.
Mat, Jugoslavijoje šalia ser

bų gyvena nemaža chorvatų ir 
slovėnų, kurie iki šiol neturė
jo jokių teisių. Ir tik vokie
čiams su 
“glaustis”
buvo susirūpinta chorvatais ir 
slovėnais. Bet susitarimui su 
jais buvo priešingas premje
ras SlojadinovičiUs ir todėl tu
rėjo pasitraukti.

Negalėdamas kitaip veikli, 
Stojadinavičius neseniai įtei
kė Jugoslavijos vyriausybei 
paklausimą dėl vedamų dery
bų su chorvatais ir slovėnais. 
Paaiškėjus, kad tokiu paklau
simu Stojadihovlčius norėjo 
pakenkti dabartiniam premje
rui, daugumas parlamento at
stovų pasmerkė interpeliaciją 
ir laukiama, kad Stojadinavi
čius busiąs pašalintas iš los 
partijos, kuriai iki Šiol vado
vavo.

Spėjama, kad į Jugoslavi
joje prasidėjusį trynimųsi bus 
įmaišę rankas vokiečiai ir ita
lai.

Čekoslovakijoj Visko 
Stinga

(Paskutinėmis savaitėmis Če
kijoje ir Slovakijoje pradėjo 
Stigti maisto. Mėsos kiaušinių, 
taukų ir sviesto vis mažiau 
matyti, šeimininkėms minė
tais darkais yra vis sunkiau 
apsirūpinti. Arbatžolių jau ne
begalima gauti. Krautuvėse 
drabužių atsargos jau išsekė.

SloVakijoš sostinėje Bratis
lavoje nesą įmanoma nusipirk
ti nosinių. Viename iš gra
žiausių Prahos magazinų buvę 
tik trys Vyriški paltai. Geriau
siose batų krautuvėse visai nė
ra batų mažesnių kaip 45 nu
merio. Kai kuriuose miestuo
se valdžios organai įsakė išli
pinti skelbimus, kuriuose gy
ventojams patariama apsirū
pinti duona, nes ten turėsian
čios praeiti kariuomenės dalys. 
Prahoje, kur marke yra skai
toma dešimt kronų, kareiviai 
viską išperka cukrainėse ir rin
koje. Nepaisydami įsakymo, 
Bratislavoje smulkus krautuvi
ninkai atsisako parduoti mar
kėmis.
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DVASIŠKI SKAITYMAI IR APMASTYMAI
Aš ir vėl jus širdingai svei

kinu, gausingai susirinkusius 
į mano rekolekcijas.

Dabar, vasaros metui atėjus, 
neretai turėsime kaitrių dienų. 
Nevienas iš jūsų sunkinsią to
kiu oru ir daugelis visur ir 
prie kiekvienos progos kal
bės, dejuos, aimanuos dėl di
delių kaitrų. Bet tie, kurie su- 
sidomins mano dvasiškais 
skaitymais ir mąstymais, leng
vai pakels vasaros kaitras: 
palys sau vieni likę galvos 
apie pakeltus klausimus, o su 
kitais suėję, ne apie orų kal
bės, o apie tai, kas buvo skai
tyta ir mąstyta šiose reko
lekcijose.

Šiandien pasiskaitysime ir 
apmąstysime keletą svarbių ir 
įdomių dalykų iš keleto Ro
mos katalikų laikraščių.

Pirmiausia imame Lietuvos 
Kapucinų leidžiama laikrašti 
“Liurdą” šių metų No. 6. At
skleidžiame straipsnį “Kunigy
stė Senovėje“.

Skaitome: “Senovėje šeimų 
tėvai atlikinėjo kunigiškas pa
reigas ir aukavo aukas. Tai 
buvo daroma tik tam tikrose 
vietose su tam tikromis apei
gomis. Šis tas iš tų papročių 
yra dar ir šiandie užsilikę net 
apkrikštytose Afrikos ir Bra
zilijos kolonijose. Vietelėse, 
kurios yra tolokai nuo misijų 
stočių, kiekvienas šeimos tė
vas kasdien rytmetį ir vaka
re, susirinkus visai šeimai, 
perskaito kokią nors dalį Nau
jojo Testamento. Tai dvasiš
kas skaitymas. Vakare vėl vi
siems susirinkus į didesnį na
mo kambarį, šeimininkas vėl 
perskaito kiek iš dvasinio tu
rinio knygos ir bendrai kiek 
pasvarsto. Tai tam tikros rū
šies šeimų kunigystė, panaši 
į senovės kunigystę. O pas 
mus? Nors musų šeimos yra 
įimta kartų turtingesnės už 
Afrikos negrų šeimas, daugu
ma net, rodos, gerų katalikiš7 
kų šeimų neranda lėšų įsigy
ti Naująjį Testamentą! Mes 
turime laiko, kartais ištisomis 
savaitėmis gerti alų, degtinę, 
puotauti, bet dvasinio turinio 
knygų skaitymas daug kam 
musų dar tik laiko gaišinimas, 
šeimų kunigai, garbingai at
likite savo pareigas. Tenegė- 
dina mus ką tik atsiveri tįsios 
tautelės!“

Mąstome: Taigi girdėjome 
apie svarbą dvasiško skaity
mo ir mąstymo. Be pasikėlimo 
į puikybę, mes sakome, kad 
mes šiais dvasiškais skaity
mais ir mąstymais esame atsi
stoję ant išganingo kelio. 
Skaitome Romos katalikiškus 
laikraščius ir apmąstome, o 
Šventąjį Raštą tai laikome 
priederamoje pagarboje ir rei
kalaujame, kad Kristaus mok
slas ne yien Butų skelbiamas, 
o ir vykinimas. Be to, reika
laujame, kad pirmutiniai Kris
taus mokslo vykintojai priva
lo būti jo skelbėjai. O kas mu
sų tarpe darosi? Romos ka
talikų bažnyčios kunigai tvir
tina, kad jie vieni skelbia tik
rąjį Kristaus mokslą. Iš tik
rųjų jie yra tik papiktintojai 
seniems ir jauniems. Nors mu
sų kunigai yra daug mokytes
ni ir turtingesni už Afrikos 
negrų tautelių šeimų galvas, 
o jie iki šiol nepasirūpino iš
platinti savo parapijonų tar
pe Naująjį Testamentą ir pri
pratinti jį skaityti ir apmąsty
ti.

Vietoje to jie daugeriopai 
piktina žmones. Parapijinių 
mokyklų bernaičiai ir mergai
tės mato, kad musų kunigams 
neiškrinta iš dantų cigarai ir 
cigaretai. Bręstantį jaunimą, ir 
suaugusius žmones musų ku
nigai per parapijinius pikni
kus, bazarus, forus pratina 
prie gėrimo ir gemblerystės. 
Romos katalikų kunigų ištai
gingas gyvenimas, jų puošnios 
klebonijos, puikus automobi
liai, jų nuolatinės vakacijos, 
kelionės po tolimus kraštus 
jaunuoliose uždega norą tu
rėti “easy life“. Jaunuoliai 
galvoja: Jei Romos katalikų 
bažnyčios kunigai, doros mo
kytojai, gali turėti tokį bur
žujišką gyvenimą, tai kodėl 
ne mes? Romos katalikų ku
nigų lupikavimas, menkas at
lyginimas bažnytiniams tar
nams, išnaudojimas minislran- 
tų (klapčiukų) yra papiktini
mas jauniems ir seniems. Jei 
kunigai, kurie skelbia Kristaus 
mokslą, gali lupikauli ir iš
naudoti kitus, tai pasauliečiai 
dar mažiau privalo varžytis, 
kad kitus išnaudoti.

Naujienų-Acme Tolephoto
CLEVELAND, Ohio. — Frank Dolezal, kurį polici

ja kamantinėja ryšyj su žmogžudysčių epidemija, kuri 
saulė Clevelande. iPolicija keliolikos mėnesių bėgyje ra
do įvairiose vietose sukapotas liekanas 13-kos žmonių.

Neperkaiskit!!!
BUKIT VĖSUS SU

Fir tex insula- 
tion board .... 
Gray wall 
board ...........
Plaster board

2^ sq ft-
sq ft

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

Romos katalikų bažnyčios 
kunigai, kada jus palyginsite 
savo gyvenimą su gyvenimu, 
kokio reikalauja Kristaus mok
slas? Tesugėdina jus tik ką at
sivertusios Afrikos negrų bied- 
nos tautelės!

Dabar atsiskleisime “Drau
go“ numerį iš gegužės 24, 1939, 
kur rašoma apie tai, kaip tau
tininkai Lietuvoje kovojo su 
Romos katalikų bažnyčia. 
Skaitome:

“Kaip gi tikrumoj musų tau
tininkai atsineša į Bažnyčią ir 
katalikybę. Jųjų darbai aiškiai 
rodo, jog jie daugiau negu ne-

...... ... w-., ,,,------- —

Turtai virš - - >
Atsargos kapitalas

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

Imi >■■.■■■»

$3,300,000.00
$250,000.00

Per 30 metų niekados neišmo
keiom rtikžiau kaip 3% už padė
tus pinigus. KiekVietiO indėliai 
apdrausti iki $5,000.—Vedusiai 
porai iki $15,000. Po tl. S. Go
vernment priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SAV- 
INGS CHICAGOJ.

FEDERAL SAVINOS AND
LOAN ASS’N OF CHICAGO

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus iSmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET metal co.
3216 So. Halsted SL

Justin Mackiewich, Pres.

ELEKTR1KINĖS LEDAUNES

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Loti# Avenue 
Telefonas PORtSMOtllB 9022 

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

Sales Tax ekstra. 
* ...

$7-25
$7.00
$7.25

palankus katalikybei, tikybos1 
gi žvilgsniu abejingi. Kad jie 
nusistatę prieš Kai. Bažnyčią, 
jau matome iš to, kad vieną 
kartą padarytą su šv. Sostu 
konkordatą suspendavo, pas
kui gi daro su Šv. Tėvo at
stovais, matomai, tiksliai be
galiniai tęsiamus pasitarimus.”

Mąstome: Prisiminkime, kad 
Krislus pasakė, jog visų pir
ma privalome ieškoti Dievo 
karalystės ir jos teisybės, o 
Lietuvos Romos katalikų kuni
gai apie tai matyti nėra girdė
ję arba yra užmiršę ir sako, 
kad visupirma reikia sudaryti 
konkordatą su popiežium. Tar
si be konkordato nėra išgany
mo.

Toliau tame pat straipsnyje 
skaitome: - ••

“Kai]) kitose valstybėse, taip 
ir Lietuvoj mokama mokesčiai 
nuo pajamų. Keistas ir įdomus 
metodas, kurio laikėsi tauti
ninkai tuos mokesčius renkant 
'iš kunigų.' Reikalaujama, kad 
metų pradžioj valdžiai butų 
pateiktos smulkmeniškai ži
nios visų pajamų, be kitų, kiek 
gauta aukų. Mišioms, kiek do
vanų pinigais, ar natūra ka
lėdojant. Už tas visas pajamas 
reikalaujama mokesčiai. Kiek 
man žinoma, nuo aukų ir do
vanų mokesčio iš kunigų nie
kur nereikalaujama, jei bent 
bolšcvikijoj ir tikriausiai tų 
metodų tautininkai pasiskoli
no iš Maskvos.“

Mąstome: Tai va kokie Kri
staus karžygiai yra Romos 
katalikų kunigai ir ką taip 
smarkiai gina; svarbiausias jų 
daiktas—apginti savo delmo- 
ną, kišenių. O Kristus apašta
lams ir jų įpėdiniams kuni
gams yra pasakęs: neturėkite 
nei aukso, nei sidabro, nei del- 
mono, nei dviejų jupų. Mūsų 
kunigams tarsi tik ir rupi kuo- 
daugausiai susirinkti aukso ir 
sidabro. Tai matome kokie Kri
staus karžygiai yra musų Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gai ir kokie jie yra patrijotai. 
Jie nori būti liuosi nuo Kris

taus įsakymų vykinimo ir nuo 
valstybės mokesčių.

Dabar paimkime Lietuvos 
Jėzuitų laikraštį “žvaigždė” 
No. 9, 1937 ir atskleiskime 
straipsnį “Kas buvo tie 72?”

Skaitome:
“šventoji Komunija tai yra 

didžiausių jėgų šaltinis. Ir mu
sų jaunimui gera įsidėmėti, 
jog PASAULIO IŠSIGELBĖJI
MAS EINA Iš ALTORIAUS, 
KURIAME PATS KRISTUS 
YRA PASISTATĘS SAVO KA
RO PALAPINĘ. Todėl nenuo
stabu, kad kituose kraštuose 
šiais laikais jau tiek daug jau
nimo pakyla nuo Dievo Stalo 
ir LYG DRĄSUS LIŪTAI, ver
žiasi į fabrikus ir tamsiausias 
priemiesčių lindynes, parody
dami negirdėtų^, pasiaukojimo. 
Antai, tik vieni Prancūzų fa
brikų apaštalai*—žosistai tokiu 
budu kas mėnuo laimi Kristui 
net po 800 naujų jaunuolių.”

Mąstome: Be galo butų ma
lonu ir svarbu,1 !kad iš tikrųjų 
butų Inkis didis jėgų šaltinis. 
Atviromis akimis į gyvenimą 
pasižvalgę, matome, kad lo
kio šaltinio nėra. Faktas apie 
franeuzų Žosistus yra tuščias. 
Savo tarpe mes turime kitokių 
faktų. Jei minėtas šaltinis iš- 
tikrųjų turi tokią “marę“, tai 
kodėl Romos katalikų bažny
čios kunigai, kurie tą komu
niją konsekruoja ir kasdien 
ją. priima, nepasisemia iš jos 
sau jėgų? Kodėl jie tokie lep
šiški Kristaus kareiviai ir 
“slekeriški” valstybės piliečiai? 
Kodėl jiems rupi tik susikū
rimas ištaigingo buržujiško gy
venimo ir savo dclmono gy
nimas? Tai kur minėto šaltinio 
“macios“ apsireiškimai musų 
tarpe?

šiuomi baigiu šios dienos 
rekolekcijas. Apie pakeltus 
klausinius mąstykite.ir toliau 
patys vieni ir kalbėkite apie 
juos su savo draugais ir pa
žįstamais.

—Cicero Jokūbas

Garsinkitės “N-nose”

Didelės 6 Pėdų M ievos

CROSLEY 
SHELVADOR

garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros ir ant 
maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę.

Lebybas Išmokėjimas, Kad ir Per Trejis Melus

Jos. F. Sudrik
Rakandą Krautuvė

3409-11 So. Halsted Street

.3417-21 So. Halsted Street Tel.

PETERi PEN .

NC.

Yards 3088

ČIONAI RASITE ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSČIŲ. GERIAUSIUS IŠDIRBI
NIUS AMERIKOJE — REFRIGERATORIUS, SKALBIAMAS 

MAŠINAS, PEČIUS

Žymus Sudriko Radio programas yra leidžiamas nedėlios vakarais 
iš stoties WCFL 970 k. Pradžia 9 vai. Chicagos laiku.

A

HMM

Spausdinam

į
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 

. DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Ganai 8500

-it.

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 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
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 į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALĮ GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 2£> CENTAI

• •
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KL1UBO 
NAUDAI.

Garsinkitės "N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už

GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15-0°
REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama.... fc
VISAS LIGAS GYDOMA $*|fe00

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

Tel. Lawndale 5727.
*

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. Š3rd St 
Tel. ENG. 5883-5846
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NAUJI NARIAI
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Tlmuariittt■^ociGly’
CHIGAGOS LIETŪVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius
/

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chicago ....................................................  38
Adomas Markūnas, Chicago .........................................  32
John Petkus, Aurora, III................................................  27
Juozas Ascilla, Chicago.... ...........................................  20
Benedict Vaitekūnas, Chicago ......................................... 14
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III................................  14
Petras Galskis, Chicago ................................................. 14
V. B. Ambrose, Chicago ................................................. 12
Frank Bulaw, Chicago .................................................... - 8
Joseph Laurinas, Aurora, III............................................  7
Petras Lapenis, Chicago ................................................ 0
Jonas Thomas, Chicago ....................................................  4
E. Norgailienė, Chicago ................................................... 3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III..........................................  3
Mike Senko, Chicago ....................................................... 2
S. Yurchis, Chicago ....................   4
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................. 2
Frank Klikna, Chicago ..................................................... 2
Ramusis Mikšys, Chicago ............................................. 2
S. Mockus, Racine, Wis.................................................... 1
Antanas Visbaras ............................................................ 1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis......................................... 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind......................................... 1
Marijona Ascilla, Cicero ....................................................  1
J. Cinikas, Cicero .................................................   1
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.............................
Bruno Arlauskas, Chicago .............................................
V. černauskas, Springfield, III..........................................
Joseph Augaitis, Cicero .....................................................
Jonas Kaulinas, Chicago ...................................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.............................
Thomas Šalkauskas, Chicago .................................... ......
Constantin čepulevičius, Chicago ....................................
Anton Marshall, Maywood, III..........................................
Pavieniai nariai įrašė....................................................... 88
PASTABA: Koritestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę, šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
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 mėty, 

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

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

Buvę Vytauto draugijos na
riai, prisidėję prie musų drau
gijos kaipo grupė, dar įrašė į 
Ch. Lietuvių Draugiją sekamus 
jaunuolius:

John Prunckle 
Joseph Prunckle 
Adele Orlowski 
Zenon Orlowskis 
Mrs. De Lores Zekis 
Edward Keser 
Nikodemas Urbonas 
Bernice Orlowskis 
Frank Viršilas 
Alice Petrulis 
Albertina Stumbris 
John Genis 
Frank E. Urban 
Anthony Tumonis 
Walter Orlowskis 
Kastic August

Kon. S. Yurchis įrašė:
Anna Deamond 
Ona ToloČkienė
Įsirašiusi p. Ona ToloČkienė 

užlaiko taverno biznį, 147 E. 
107th St. Taigi, draugijos na
riams patartina atlankyti pp. 
Tolockų įstaigą.
Kon. P. Galskis įrašė

Marijoną Slefender
Kon. Ramusis Mikšys įrašė:- 

Emilija Balaišis
Alex Balaišis

Nariai įrašė:
P. Milaševičius įrašė: Petrą 

ir Elzbietą Kavaleuskus ku
rie užlaiko bučernę ir groser- 
nę, 1446 So. 50 Ct., Cicero, III. 
Ponai Kavaliauskai yra man
dagus žmonės todėl ir biznį 
gerą darą. P. Milaševičius pri
rašydamas virš minėtus biz
nierius iškirto šposą Ciceroš 
kontestantams, kurie iki šiam 
laikui neparodė veik jokios 
veiklos, teisindamies buk to 
sunku gauti narių, o chicagie- 
tis nuvažiavęs gauna du na
rius viename name ir dar biz
nierius. Ciceriečiai kontestan- 
tai pasistenkit.,;.pasidarbuoti, 
kad ir daugiau, jums tokių sur- 
prizų neiškirstų.

Per ofisą įsirašė Clement 
Kasper.

MANO ŽODIS

ir labai linksma moteris. Sa-i 
vo ypatingą nuoširdumą ir; 
draugiškumą demonstruodama 
mus visus nepaprasta gerai 
pavaišino. Rockfordiečiai en
tuziastiški pargrįžo iš Aurora, 
III., viena, kad jie rungtynes 
laimėjo, o antra už karališ-1 
kas vaišes kurios buvo teikia
mos iš pp. Petkų pusės. Taigi 
tariu širdingiausią ačių pp. 
Petkams už jų malonų drau
giškumą ir nuoširdumą.

—S. J. Petrauskas

Rožių Žeme
Roselando Lietuvių Kultū

ros Draugijos susirinkimas į- 
vyko liepos 6 dieną, Lietuvių 
Darbininkų svetainėje. Susi
rinkimas buvo gana gausingas, 
nes narių p/isirinko kupina 
svetainė ir susirinkimą pirmi
ninkas J. Puckorius gana 
standžiai vedė?

Apsvarsčius draugijos bė
gančius reikalus, buvo pakvie
sti pakalbėti A. Norbutas ir 
K. Augustas, draugijos iždinin
kas. Kadangi šiame susirinki
me buvo priimta grupė Vy
tauto draugijos apie 40 narių, 
tai K. Augustas savo kalboje 
pareiškė, kad visa grupė Vy- 
tautiečių yra priimti į Chica
gos Lietuvių Draugiją kaipo 
pilni nariai ir, atsitikime ligos 
ar mirties, kiekvienas prisidė
jęs į šią Draugiją Vytauto 
draugijos narys gaus tokią pat 
pagelbą, kokią gauna Ch. Liet. 
Draugijos pilni nariai. Pabai
goje kvietė visus prisidėjusius 
Vytautiečius darbuotis dėl la
bo draugijos ir taipgi priminė 
tėvams, kad į Chicagos Lietu
vių Draugiją rašytų jaunuo
lius. ,

Kadangi buvo karštas vaka
ras, o priėmimui svečių turė
jo užkandžių ir gėrimo, tai su
sirinkimas buvo trumpas ir po 
susirinkimui visi svečiai ir da- 
lyvavusieji susirinkime seni 
nariai, buvo pakviesti prie gė
rimų ir užkandžių. Prie už
kandžių ir gėrimų svečiai su
sipažino su Draugijos nariais 
pasidalinę įspūdžiais geroje 
nuotaikoje išsiskirstė namo.

—Narys

KONTESTANTU VEIKLA
Pereita savaite nariais buvo 
gausi, nes prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos prisidėjo gru
pė iš Vytauto Draugijos su 37 
nariais (dar keletas prisidėju
sių prie musų draugijos nega
lėjo atvykti į susirinkimą ir 
užsimokėti) ir šie prisidėda
mi prie Ch. Lietuvių Draugi
jos dar prirašė 16 jaunuolių. 
Taipgi įrašė keletą narių kon- 
testantai bei pavieniai nariai.

Šiuo laiku užimantis pirmą 
vietą Jubiliejiniame konteste 
Juozas Žukas šį vakarą ap
leido Chicagą ir išvažiuoja į 
Liehivą, kaipo sportininkas.

Chicagos Lietuvių Draugija 
nustoja gero kontestanto. Gy
vendamas Chicagoje ir dar- 
buodamas Ch. Liet. Draugijos 
Jubiliejiniame konteste dar 
galima buvo tikėtis, kad Juo
zas butų galėjęs įrašyti į 
Draugiją apie šimtą narių. 
Kadangi Juozas mus apleido, 
išvažiuodamas į Lietuvą, tai 
aš nuo savęs linkiu laimingos 
kelionės ir nuvažiavus į Lie
tuvą laimingai darbuotis spor
te. ,

Kontestantas S. Yurchis įra
šė du nariu ir manąs dar 
trumpoje ateityje gauti dau
giau. /

Kontestantas P. Galskis įra
šė vieną narį ir tikisi, kad ir 
per karščius kas savaitę gaus 
nors po vieną narį.

Ramusis Mikšys, tai naujas 
kontestantas, dar tik pereitą 
savaitę įsirašęs į Chicagos

Lietuvių Draugiją apsiėmė 
darbuotis Jubiliejiniam kon
teste, kaipo kontestantas, ir 
pirmą savaite įrašė du narius. 
Draugas Mikšys turi labai pla
čią pažintį tarp Roselando lie
tuvių ir mano iki kontesto pa
baigos įrašyti nemažiaus kaip 
50 narių. Aš nuo savęs linkiu 
draugui Mikšiui kaipo naujam 
kontestantui, kad tavo troški
mas išsipildytų ir kiekvieną 
savaitę atneštum nors po vie
ną narį.

Per šį Jubiliejinį kontestą 
iki šiam laikui jau įrašyta 308 
narius.

Harvey, III.
Harvey Lietuvių Kultūros 

Draugijos pusmetinis susirin
kimas įvyks liepos 14 d., 1939 
m., 7:30 vai. vakare, J. še- 
matavičiaus svetainėje, 15609 
So. Halsted St.

Gerbiami nariai ir narės, bū
tinai dalyvaukite susirinkime, 
nes turime labai daug sparbių 
organizacijos reikalų aptarti. 
Taipgi kreipkit daugiau do
mės į savo organizaciją ir 
lankykit skaitlingai susirinki
mus, nes tik tada organizacija 
galės sėkmingai gyvuoti. Pa- 
sirodykit, kad priklausote į 
organizaciją, netik kad užsi
mokėti duokles ir nelaimei iš
tikus gauti pašalpą ar pomir-

Na, po ilgos tylos, po kelių 
nejučiomis prabėgusių mėne- 
sų, tarytum lyg kokia jėga 
man diktuoja, kad atvirai, su 
džiaugsmu širdyje pasidalin
čiau tais įgytais įspūdžiais, ku
riuos man tenka pasisemti iš 
kasdieninio įdomaus gyvenimo.

Man įstojus į Chicagos Lie
tuvių Draugijos Jubiliejinį 
Kontestą, visai nesitikėjau jog 
susilauksiu taip stambų konku
rentą iš Aurora, III., asmenyje 
p. J. Petkaus. Auroroje aš pa
žinau kaipo kilnius piliečius 
pp. Pocius, pp. Laurinus, jau
nuolius pp. Stankus ir apsčiai 
kitų piliečių, bet pp. Petkai 
man buvo kaip ir nežinomi. 
Bet ve, vos tik prasidėjus Ju
biliejinio Kontesto veiklai, p. 
Petkus savo nepaprastu darb
štumu garbingai užėmė pirmą 
vietą kontestantų eilėse ir ją 
gana ilgai laikė. Matydamas 
tokį darbštų kontestantą, mano 
vaidentuvėj suskurę mintis, 
jog būtina pareiga sueiti į 
glaudesnę pažintį su p. Pet
kum ir nuoširdžiai pasveikin
ti šį energingą darbuotoją. Ir 
kaip džiugu, kad mano geis
mams buvo lemta įsikūnyti.

Štai birželio Į8 d., Rockfor- 
do Lietuvių Kultūros Draugi
jos beisbolo komanda vyko į 
Aurora, III. rungtynėm su au- 
roriečiais beisbolininkais. Tą
ja proga pasinaudodamas aš 
irgi sykiu nuvykau savo mi
sijos tikslais.

Svarbiausia mano vizito 
duotis buvo tai pp. Petkų 
ma. Pats p. Petkus yra atydus, 
kuklus vyras, kupinas opti- 

tinę, bet kad esat aktyvus na- mizmo, gerų norų ir pasišven-
riai ir rūpinatės savo organi-!timo geriems darbams, o p. 
zacija. 'Petkienė kupina nuoširdumo,

uz- 
šei-

Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 
Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. • Tai lietuvių 

• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 

Lta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šcimy- 

0 pon. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

A Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

0 Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, 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—iirisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams
DEVYNI METAI kaip leidžiamas populcrus 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 aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

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

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

|

ARE YOU SUFFERING FROM*

EYE STRAIN 
duę to dust, sun, light-glarįtiR 
driving, movies', reading; etc.?

Do your eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
fui ingredients vvhich 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid.LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted Street Tel. CANaI 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

Sekr. A. L. Skirmont jaukioje nuotaikoje nusiteikus

— SAVAITRAŠTIS —

“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 KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę j j 
savo parapi- 
jj j rankas

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

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims 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.

DAKTARO FORAI ŪLA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PIMPLES«

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE 
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto, spuoguoto ir suteršto veido. 
Štai yra tikra PAGELBA pajėgiai 
švelninąs skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt GREIT gydyt. Štai, kodėl— 
Žemo turi 10 iš labiausiai vei
kiančių' vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus. Netepąs, 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c, $1. Tikrai rimtam 
atvejui gal reiks daugiau $1.25. 
EXTRA pajėgus. Visos vaistinėse.

raputation.

MlliLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
frŪ.ŠŠCfBY.OUR GOVĘIĮNMENT

Ūse only one level tea- 
spoonful to a eup of sifted 

flour for most recipes.

■Ff BĄKING 
sMWPOWDER
Šame price Today 

i as 48 years ago 
25 ounces for 254

H Manufacturad by bakiny powd«r 
jį tpacialitit who makt nolhiny būt

Send for trial bottle. Mail 10c (štampe 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept, M F. Chicago, III.
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Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Arthur M. Meske, 24, su Nell

Clark, 21
Charles W. Datiielsdn, 23, su 

Valeria KortchUs, 22
Paul P. Kalint, 31, su Cath-

erine Keeley, 32 >
Stove Bykowicz, 23, su Arte

li ne Armalis, 24
David G. Drummond, 44, su

Eva Vilis, 39
John Siminauskas, 26, su

Louise Matas, 20

lleikalauja
l'erskirŲ

Gustavas šalapatas nuo An- 
na šalapatas

Helen Pluta nuo Louis Pluta

Išvažiavo
Lietuvon

Žiaurus
Atsitikimas

Mums beviešint Westvillėj, 
III., prie Chicago and Eastern 
Illinois gelžkelio vaikutis rado 
kūnų pusamžio žmogaus, War- 
ren Bridgesvater. Kaip jis mi
rė, niekas nežino. Vieni sako, 
kad buvo nužudytas, kili, kad 
automobilis jį suvažinėjo.

Velionis paliko žmoną, du 
vaikus ir tėvus. Onytė.

Juozas J. Žukas
Vakar, 11 valandą vakare, 

iš Grand Central stoties New 
Yorkan išvažiavo tenisistas, 
“Naujienų” konkursantas, Juo
zas J. Žukas. Rytoj po piety 
jisai išplauks Lietuvon iš New 
Yorko, laivu “Normandie”.

J. J. Žukas Lietuvon išva
žiavo Lietuvos Teniso Sąjun
gos kviečiamas tenai lošti te
nisą.

Linkime jam pasekmingai 
tenai darbuotis, ir Laimingus 
Kelionės!

DAINUOS ItADlO GRANA- 
DIERiAl, GRAŽI MUZIKA, 

PATARIMAI
Peoples Bendrovės Krautu

vės pastangomis, šiandie, an
tradienį, 7tą valandą vakare, 
bus tfansliuojatnas reguliaris 
antradienio radio programas. 
Šį sykį dalyvaus Radio Gtana- 
dieTių trio, duetas ir solistai. 
Bus žymus kalbėtojai, kurie 
kalbės apie sveikatą ir apie 
moterų grožio reikalus. Prie 
to bus gražios muzikos, žinių, 
pranešimų ir kitų įdomybių, 
kurios bus visiems žingeidi! ir 
naudinga paklausyti.

Girdėsite ir gerų žinių iš 
Peoples Bendrovės Krautuvės 
apie didelį July Clearancė iš
pardavimą, kame visiem yra 
progos pasipirkti visokias na
mų reikmenis už nepaprastai 
mažas kainas. Rep. xxx

Kupiškėnai Rengia 
Pikniką Povilo 
Švelnio Naudai

BATON ROUGE, La. — Emory Adams, kairėj, 
ir James Marshall BrOwn, įkalinti už dalyvavimą 
Lotlislatia universiteto pinigų aferoj. Abu gelbėję pre
zidentui Smith išeikvoti $100,000.

LABAI, LABAI SVARBUS TRIJŲ CICERO 
PARAPIJONU PASIKALBĖJIMAS
Blogai, Blogai Bus Tam Kunigui Už Tą 

“Pu'sdolerj”

NAUJA FILMĄ
Tikrai gera filmą. Istorija apie 
žmogų ir epochą.

“LENIN 1918 METAIS”
Su balerina iš Maskvos teatro 
baletu. 23c iki 1 vai. po pietų.

Apart sub. ir nedėlios
SONOTONE, 66 E. Van Buren 

Tarpe Michigan ir Wabash 
šaltas oras

Autožyru pristatys 
siuntinius iš pašto 

į aerodromą

SUSIRINKfflAr]
................. ■■* *•■■**—1

Bridgeporto Draugystės Palaimin
tos Lietuvos pusmetinis susirinki
mas įvyks liepos 12 d. 8 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Malonėkite laiku pribūti, nes yra 
daug ką aptarti ir atsiveskite nau- 
; ų narių. —Valdyba.

Roseiando Lietuvių Moterų Kliu
do susirinkimas įvyks trečiadienį, 
iepos 12 d. 7:30 vai. vakaro Lietu

vi. Darbininkų svetainėje, 10413 S. 
Michigan avė. Visos narės malonė
kite atsilankyti.

M. Narish, nut. rast.

Cicero Lietuvių Narnų Savininkui 
Politikos Kliubo pusmetinis susirin
kimas įvyks šiandien, liepos 11 d. 
3 v. v. Liuošybės svet.. Malonėkit 
visi kliubiečiai atsilankyti. Para- 
ginkit ir savo kaimynus į kliubą 
įsirašyti. —Valdyba.

PETRAS ŪRBAS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu liepos 9 dieną 1939 m., su
laukęs pusės amžiaus; gimęs 
Lietuvoje Panevėžio apskr. 
ir parap., Pazalvaičių kaime. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Domicėlę, po tėvais 
Jesnauskaitę, dukterį Emily, 
2 seseris: Veroniką Žilvitienę 
ir jos šeimyną, Elzbietą ir 
šVogerį Simoną Kelly ir jų 
šeimyną ir kitas gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 1330 
S. 49 Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, liepos 13 d. 8:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Petro Urbo gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Duktė, Seserys ir 

kitos giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Antanas 
M. Phillips* Tel. Yards 4908

PHILADELPHIA, Pa., liepos 
7. — čia liko įvestas regulia- 
ris siuntinių pristatymas iš 
pašto trobesio į aerodromą au
tožyru.

Per dieną autožyras iš paš
to į aerodromą bei atgal skren
da šešis kartus.

Atstumas tarp pašto ir aero
dromo yra šešios mylios.

11 H f! A Gėlės Mylintiems^ 
k M Ji Vestuvėms, Ban-Ž UIIUH kietams, La i d o-j 

tuvėms, Papuoši-E 
GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue I

Phone LAFAYETTE 5809

A. + A.
VILIMAS KRAUKLIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 9 d.. 3:15 vai. vakare, 
1939 m., sulaukęs pusamžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Pručių kai
me, Bėdžių parap.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Bonadą po tėvais Alek- 
siunas, 4 sūnūs: Alfonsą, Joną, 
Aloyšious ir Juozapą, 2 duk
teris: Veroniką ir Helen; 2 
žentus: Charles Greetis ir 
Phillip Rolla ir vieną anūką 
Charlotte; 3 brolius: Teofield, 
Kazimierą ir Carl; 2 seseris: 
Vladislovą Vanagienę ir The- 
resą Kraučiunas; švogerį Jo
ną Aleksiurtą ir brolienę Anas- 
tasią.

Priklausė prie šv. Kazimie
ro Karalaičio Organizacijos.

Kūnas pašarvotas randasi 
Frank Palacz koplyčioje 40th 
ir Richmond.

Laid. įvyks ketvirtad., lie
pos 13 d., 9:30 vai. ryto iš ko
plyčios į ŠV. Pankracego pa
rapijos bažnyčią, 41st ir Ked- 
zie, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vilimo Krauklio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Sunai, Dukterys 

ir kiti giminės
Laid. dir. Frank Palacz. 

Tel. Lafayette 6171.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE'’

Buvo Sunkiai Sužeistas Auto
mobilio Nelaimėj Bal. 28
Kupiškėnų Kultūros Draugi

ja visuomet dirba-kruta. Net 
ir vasaros karščiams užėjus, 
nemiega kur pavėsyj, bet vis 
suranda darbo, jei ne draugi
jos, tai narių dėlei.

štai, paskutiniame Draugijos 
susirinkime buvo daug kalbė
ta apie Povilą Švelnį ištikusią 
nelaimę. Visi nariai labai ap
gailestavo ir parodė užjautimą, 
ir sutiko pasidarbuoti sureng
dami pikniką. Visas likęs pel
nas yra skiriamas pagelbėti P. 
Švelniui išsikasti iš tų vargų.

Išrinktas komitetas iš šių 
ypatų, Helena RudihSkiene, 
Paulina Balchunienė, Petras 
Suveizdis ir Antanas Zalubas. 
Jie prižadėjo visą darbą — pa
daryti ir surengti satinų pik
niką. Jau pranešė, kad paėmė 
daržą j Liberty G rovė, buvusią 
Dambrausko f armą, šeštadie • 
niui — August 19 d.

Piknikas Rugpiučio 19 d.
Reiškia, bus naktinis pikni

kas ir užsitęs per naktį. Bus 
proga visiems linksmintis prie 
geros muzikos, na, bus ir dau
giau pamatginimų. Kaip jau 
minėjau, visas pelnas eis pa- 
gelbai P. š'velniaus.

Ligonis Jau Namie
Jį ištiko nelaimė April 28 

dieną. Buvo labai skaudžiai su
žeistas ir išgulėjo Šv. Kryžiaus 
ligoninėj 8 sąvaites.

Dabar jau randasi namuo
se, 1943 N. Kostner Avė., bet 
jo sveikata dar menka ir pri
sieis valandą laiko būti namie, 
ir negalės dirbti.

Tad šis Kupiškėnų sumany
mas labai girtinas pagelbėti 
žmogui nelaimės ištiktam, tai 
labai kilnus darbas. Mes ir ne
žinom, šiandien jam gelbstim, 
o rytoj gal mums bus reika- 
lingas pagalba.

Geistina, kad šį sumanymą 
remtų ir kiti jo draugai pažį
stami ir prieteliai, o jisai jų
jų daug turi, nes sveikas bū
damas, dirbo su Chicagos Vy
rų Choru, Chicagos Draugija, 
su kupiškėnais ir visur kitur, 
kiek jo spėkos ir laikas leido. 
Tad kodėl mums nepadirbėti 
nors truputį jo naudai.

P. B*

— .......... -.. - -.....
PERSONAL 

Asmenų Ie$kb
NAŠLĖ paieško gyvenimui drau

go nuo 50 iki 60 metų amžiaus, 
kad butų pasiturintis it geto budo 
žmogus. Aš turiu namą; vienai sun
ku. Prašau atsišaukti laišku. Box 
1017, 1739 S. Halsted St.
i lll n III it Į 4. .. ...... fa

SITUATION VVANTED 
le^lco ^Dairbo 

PAIEŠKAU darbo prie namų ar
ba aht fatmų. Esu gerai patyręs. 
Kam reikalingas, meldžiu atsišauk
ti. Petras Labokas, 834 W. 33 St.

ufetP WAfQtEb—FfeMALE 
Darbininkių Reikti

REIKALINGA patyrusių feedets, 
folders ir shakėrs. Darbas nuolati
nis, geras mokestis. Progress 
LaUndry, 4677 ElštOn Avėnue.

HELP VVANTED—MALK 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS senyvas žmogus 
ant farmos prižiūrėti kiaules ir viš
tas. 25 mylios nuo Chicagos. Johh 
Genaikis. Atsišaukit 30 N. Hoyne 
avė.

ia minėto prakeiktojo, arba dar 
geliais florais žemiau už jį, nes 
,uk pusdoleris daugiau negu du 

sykiu vertesnis už litą.
Petras — Tikrai, baisus daik

tas gali atsitikti. Todėl privalo
me padidinti savo Veikimą, kad 
tas kunigas kuogreičiausia atsi
lygintų Labdaringąjai Sąjungai.

Jokūbas — Taip, draugai, 
reikia susirūpinti to kunigo li
kimu. Bet ir kitų Romos katali
kų bažnyčios kunigų likimas 
turi mums rūpėti. Juk kiek jie 
nuo našlių ir kitokių biednų 
vargšų nulupa už savo patarna
vimus, kuriuos, pagal Kristaus 
mokslą, jie dykai turėtų daly
ti.

Petras — Ištikrųjų, platus 
musų misijonieriavimo laukas, 
nes juk tiek daug Romos kata
likų bažnyčios kunigų yra dide
li lupikai. Visiems gręsia už tai 
po mirties baisus likimas.

Jonas — Nenusigąskime di
delio darbo. Musų pusėje tiesa. 
Darbą drąsiai tęsime toliau.

Jokūbas — Labai man yra 
malonu girdėti, kad judu 1 u ri
ta tokį didelį pasiryžimą kovo
ti prieš visokį Romos bažnyčios 
kunigų ištvirkavimą , lupikavL 
mą ir kitas neteisybes.

Petras — Ale jau nebetoli 12 
nakties. Tad aš jau bėgsiu na
mo. Lik sveikas Jokūbai. Ačiū 
tau labai už taip puikų išgvil- 
deniiną mudviem šių painių 
klausinių.

Jonas — Einu ir aš sykiu. 
Lik sveikas, Jokūbai.

Jokūbas — Likita sveiki, ma
no mieli draugai. Užeikila kitą 
šeštadienį pasikalbėti.

Cicero Jokūbas

REIKALINGAS bartenderis, pa
tyręs, gali gyvenimą turėti. Klaus
kit Paul Ambrose, 1843 S. Halsted 
St.
Į ' > ■■■ III I T I I ■■■■ II I ■!■■■■■

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU pusinirikės į taverną, 
kad butų nevedus arba našlė arba 
galiu paimti už gaspadinę.

6500 S, State St.
0i ■ ■■■n >■ ■■■*** ■■■*«»i

FURN1SHED ROOMS—VVANTED 
RejĮdaGyvenimuiKambarių

REIKALINGAS kambarys vyrui 
Atsišaukti per laišką, pažymėdami 
kainą ir kuris aukštas. KUrie var
tojate svaiginančius gėrimus pra
šau neatsišaukti. 0ox 1016, 1739 Š. 
Halsted St.

• • •    — — - • - ■ - - - —

VYRAS paieško (^Kambario be 
Valgio. Bridgeporto aptelihkėj. Te- 
lefonuokit VValter, Calumet 7068. 
3200 S. Lowe avė.

eur kfcfcT-JN General ~ 
Itenddai—Bendrai

RENDAI 5 kambariai. Renda rie- 
brangi, gražiai išdekofuota. 3426 S. 
Wallace St.

.1___________i "■.......
BUSINESS—Td RfcNT 

Bizniai Rendai
»- RENDON taveth su Visais fiksče- 
riais‘ i? rakandais. Priežastis — tu
riu 2 bizniu. 12051 Bo, Halsted St.
I>iia .^fau«i. I i I ll

BUSINESS CHANCES

GREITU laiku parsiduoda taver
nas. 856 W. 122 St. Biznio vedėjas 
ligoninėj. Gera vieta. Savininkas 
gyvena 1443 Wentworth Avė., Chi
cago Heights* III.

TURI parduoti taverną. Priežas
tis — nelaimingas įvykis. Turi bū
ti parduota apie penktadienį. 4414 
S. Rockwell St.

TURI paaukuoti tavernas arba 
fixtures atskirai, pigiai trumpu lai
ku. Turiu kitą biznį, 732 W. 18 St.

geriau gyvena negu tas prakeik
tasis? Juk musų kunigai taipgi 
gardžiai valgo, skaniai geria, 
puikiai apsirėdę ir apsiavę, pui
kiose klebonijose gyvena. Be 
to, musų kunigai važinėja bran
giuose automobiliuose, ruko 
brangius cigarus, važinėje po 
tolimus kraštus ir turi visokių 
“good lime.”

Jonas — Bet palauk, Jokūbai. 
Klausyk ką toliau tas prakeik
tasis danė.

Jokūbas — Gerai, skaityk to
liau.

Jonas —. Skaitome: “Paskui 
užsidėjo krautuvę ir prekyba 
ėjo gerai. Susitaupęs pinigų pa
dėjo juos į banką. Bet to jam 
neužteko, jis norėjo dar dau
giau turėti. Dėlto pradėjo ap
gaudinėti alkstančius. Norėda
mas dabg pblnyti, pradėjo savo 
tarnams nusukti atlyginimą. 
Nuo tų, kurie turėjo dirbti lik 
8 valandas, pradėjo reikalauti 
kad dirbtų 9 valandas.”

Jokūbas — Na, o ką geresnio 
daro musų romiški kunigai? 
Juk ir musų kunigai turi pinigų 
bankuose. O kaip musų Romos 
bažnyčios kunigai atlygina savo 
tarnams? Nors musų kunigai 
už mišias ir sakramentus bran
giai lupa, o savo klapčiukams, 
tai yra patarnautojams prie mi
šių ir sakramentą arba visai ne
moka nieko, arba retkarčiais po 
nikelį išmeta. O kaip kunigai 
atlygina zakristijonams, janito- 
riams ir kiek juos verčia valan
dų dirbti? Temoką taip sakant, 
“starvation wages”, o verčia 
dirbti po 16 ir daugiau valandų 
paroje. Tie darbininkai negau
na nė šventadienio poilsio. Kaip 
kunigai atlygina savo spaustu
vių ir kitokiems darbininkams? 
Prasčiau negu kapitalistai.

Jonas — Ret dar neviskas. 
Klausyk ką dar tas prakeikta
sis yra padaręs.

Jokūbas — Gerai, klausau.
Jonas — Skaitau: “Sykį į jo 

krautuvę atėjo senelis pirkti 
duonos. Jis davė jam du litu, o 
turtuolis davė grąžos netikrą li
tą. Kadangi senelio akys gerai 
nebešvietė, tai jis to negalėjo 
pastebėti. Del to jį ir įspaude 
seneliui. Kada neturtingasis se
kančią dieną vėl atėjo ir su tuo 
pačiu litu norėjo užmokėti, pir
klys metė netikrąjį pinigą atgal 
ir tarė: žmogeliau, tavo pinigas 
yra netikras, aš jo negaliu pri
imti. Atnešk man tikrą, tada 
gausi duonos. Ir už rankos pa
ėmęs vergšą senelį jis išvedė iš 
krautuvės ant gatvės, ir uždarė 
duris. Dėl to dabar jis pragare 
turi kentėti visą amžinybę.”

Jokūbas — Neduok Dieve, jei 
tas kunigas, kuris netikrą pus
dolerį įdavė Labdaringąja! Są
jungai jos piknike, Vytauto 
parke, gegužes 30 dieną, staiga 
neatsiliginęs numirtų. Juk tada 
jis butų palaidotas pragare ša-

Petras — Labas vakaras, Jo
kūbai.

Jokūbas —> Lubas, labas, ma
no mieli draugai. Tur būt kas 
nors nepaprasto atsitiko, kad 
taip atsiskubinota. Juk visai ne
seniai turėjome ilgą pasikalbė
jimą, o štai, ir vėl judu pas 
mane.

Petras — Taip, Jokūbai. Tu- 
riva pranešti apie tikrai nepa
prastą daiktą.

Jokūbas — Nagi, nagi. Gal 
tas kunigas, apie kurį neseniai 
kalbėjome jau atsiėmė savo ne
tikrą pusdolerį iš Labdaringo
sios Sąjungos kuopos ir atsily
gino tikru Dėdės Šamo pusdo- 
leritl.

Petras — NeJ apie lai dar nie
ko negirdėjo va'.1 Ir žmonėse ei
na Vis kelstošn^ kalbos apie, tą 
atsitikimą. ‘ ,

Jokūbas — .Na, tai šaky kita 
apie tą nepaprąstą daiktą, apie 
kurį norite šį vakarą kalbėti. 
Judu išrodo to fcaž ko susi jaudi
nt.

Jonas — Atspėjai, Jokūbai. 
Mudu tikrai esava susijaudinę, 
nę., ■ •

Jokūbas — Na, lai šalin pa
šalines kalbas ir eikime prie 
dalyko.

Jonas — žinai, Jokūbai, mm 
du rado va pragaro pilietį.

Jokūbas — Žegnokitės, drau
gai. Reiškia velnią radote.

Petras — Ne, ne velnią.
Jokūbas — Tai kas kitas yra 

pragaro pilietis, jei ne velnias?
Jonas — Ugi pražuvusios du

sios.
Jokūbas — A, tai judu rado

te pražuvusią dusią?
Jonas — Taip, Jokūbai.
Jokūbas —- Na tai visgi ne- 

taip baisu, kaip pats velnias. 
Papasakoki ta kur ir kaip tas at
sitiko? < •

Petras — Ugi namie, beskai
tant “Marijonų.. Laivą”.

Jokūbas — Na jau, na jau. 
Judu tur būt nori ta pasityčio
ti iš Marijonų.

Johas —• Visai, ne. Štai, turi- 
va tą “Laivo” numerį ir kartu 
pažiūrėsime ir pasvarstysime.

Jokūbas — Labai gerai. At
skleisk ir skaityk.

\Jonas — Štai, “Laivas” iš ge
gužės 20, 1939. čia viename 
straipsnyje rašoma, kad vieną 
kartą gyveno šventas žmogus. 
Viešpats Dievas leido jam pa
daryti ekskursiją į pragarą. Jį 
ten lydėjo angelas. Vienas pra
keiktasis ypatingai patraukė to 
šventojo dėmesį. Angelas apie 
jį štai ką pasakė: “Ant žemės 
jam gerai sekėsi gyventi; nerei
kėjo kęsti alkio/ turėjo ir na
mus, kuriuose gyveno. Visuo
met buvo apsirėdęs ir apsia
vęs.”’

Jokūbas — Atsiprašau. kad 
pertraukiu skaitymą. Ar mato
te, draugai, kad musų Romos 
katalikų bažn^įgs kunigai dar

Iš Morning Star 
Club Susirinkimo

PARDAVIMUI grosernė Brigh- 
ton Parke. Gera prekyba. Išeina iš 
biznio pailsėti. 4442 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI tavernas nebran
giai. Renda $32.50. Gera vieta, ge
rai išdirbtas biznis. 3353 W. 63rd 
St.

Vizitas pas Benekaičius
Praeitą ketvirtadienį, liepos 6 

d., įvyko Morning Star Klubo 
susirinkimas, Ariiiilage Hali. 
Susirinkime išvažiavimo komi
tetai išdavė atskaitą ir pasiro
dė, kad pelno liko apie $20.00.

Tvarka šiame susirinkime bu
vo gan pavyzdinga. Pabaigoje 
susirinkimo pirmininkas ir ko
mitetai pranešė, kad jie turi 
dar vieną “surprizą” klubie- 
čiams, tai yra, kad pp. Johli 
Benekaitis ir jo žmona kviečia 
klubiečius tą patį vakarą pas 
save ir žada visus širdingai pa
vaišinti,

Klubiečiai tokį pp. Benekai- 
čių kvietimą priėtnė ir maždaug 
visi susirinkime dalyvavę atsi
lankė. .

Pp. Benekaieiai yra gabus 
biznieriai ir užlaiko gerai įreng
tą užeigą — taverną prie Troy 
st. ir Wabansia Avė.

P-as Benekaitis tūlas laikas 
atgal dirbo prie vienos iš diA 
džiulių apdraudos kompanijų ir 
yra plačiai žinomas tarpe lie
tuvių. Dabartiniu laiku priklau
so prie keletos draugijų ir drau
gijose pasižymi savo darbštu- 
liiu. Be to turime garbės pra
tiesti, kad p. Benekaitis yra ir 
Morning Star Klubo narys.

Už surengtas vaišes klubie
čiai, kurie dalyvavo, yra labai 
dėkingi p. Benekaičiams.

—X. X*

PARDAVIMUI valymo įstaiga. 
Priežastis — liga. Turi parduoti iki 
penkioliktos. $100.00 paims. 1906 S. 
Halsted St.

RE AL ESTAtE frt>R SALE = 
N^ai-žeinė Par^yimui

PARDAVIMUI tabako krautuvė 
ir namas, 6 kamb. flatas ant 2 
aukšto. Lotas 25x100, prie Halsted 
St.

Rašykit:
1739 So. Halsted St, Chicago, 11L 

Box 1015

MORTGAGE COMPANY 
PASIŪLO

$1000 cash nupirksi 6 apt. garu 
šildomą, rendų į metus $1860, tik 
$8000.

$2000 nupirksi 12 apt. Rendų 
$5700 į metus, tik $17000.

$5000 cash nupirksi 2 šapas ir 29 
apt. Rendų $14000 į metus iki 
$35000.
FIRST STATE MORTGAaE CO., 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

$500 CASH nupirksi geltonų ply
tų namą, 2 fl. gani šildoma. Kaina 
$4500. — $1500 cash nupirksi 5 apt. 
kampas, gatu šildomas, geros įplau
kos. Nupigintas iki $9500. Atsišau
kit 3943 Irving Park Blvd.

Keystone 8700.fa*
MNAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA .

LENGVAIS UMOK2JIMAIS

BARSKIS FURHITURE MUSE, Ine.
THE HOME OF FINE FURNTTURE* 8TNCE 1904

11748-50 West 47th St Phone Yards 5069

---------- ;------ J.----- ---------_

Nori “Nutildyti” 
Alines

Miesto tarybai vakar buvo 
įteiktas pasiūlymas uždrausti 
•alinėnls laikyti trijų šmotų or
kestrus ir rengti šokius. Jeigu 
bus alinių, kurios šokius ir to
liau rengs, tai turės sumokėti 
fi>500 už speciali leidimą.

PARDAVIMUI krautuvė if 5 
kambarių flatas viršuj — arba mai
nyti į bungalow, Priežastis trtif-* 
tis. Kreiptis Alesauskas, 7126 So. 
Rockwell St.

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
Namų Patarnavimas it* Reikmenys

APLAMA statyba, taisymas, pėin- 
tavimas ir dekoravimas* Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 kr 
Republic 1180.
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LIETUVAITĖ IŠVYKO I TOLIMĄ IR 
ŠALTĄ ALASKĄ

Aplankys Naująją Matanuska Koloniją
mais. Tad kur tik ji važiuoja, 
tai parsiveža iš tų vietų lėles, 
kurios yra tipiškai aprėdytos. 
Bus žingeidu pamatyti lėlę iš 
Alaskos.

Jos kolekcijoj randasi apie 
50 lėlių iš įvairių šalių, iš Eu
ropos, Amerikos ir Mexikos. 
Šiandien jos lė’ės turi daug 
vertės. Kaina nėra apiprėkiuo- 
jama, nes kai kurių šalių, iš 
kur lėlės buvo parvežtos, jau 
šiandien nebėra, kaip, antai, 
Čekoslovakija.

Visas lėles, kurias p-lė Al
dona yra surinkus, ji pati par
sivežė iš jos aplankytų šalių, 
tik išskiriant dvi. Lėlę iš Čeko
slovakijos parvežė viena iš jos 
mokinių, kurios teta Pragoję 
specialiai ją aprėdė. Antrą lė
lę p-lei Aldonai parvežė perei
tais metais ponia Della Kurai- 
tienė iš Budapešto, Vengrijos.

Jos kolekcijoj trūksta lėlės 
iš Lietuvos. P-lė Aldona dar 
nėra aplankius Lietuvos, be to, 
rodosi sunku gauti tipiškai ap
rėdytą lėlę iš Lietuvos (aš mė
ginau, bet be pasekmių), tad 
iki šiol tarp jos surinktų lėlių, 
Lietuva nėra reprezentuojama. 
Gal ateitis dapildys šitą spra
gą. , ’ ‘

Linkiu jai linksmos kelionės, 
tikiu, kad parvažiavus jos svei
kata bus sustiprėjus ir kad ji 
jus pilna energijos vėl užimti 

savo mokytojos pareigas seka
mam bertainiui. L. N.

Dabar, atostogos laiku, žmo
nės visur išvažinėja. Vieni va
žiuoja į ūkius, kiti praleidžia 
laikų prie ežero kranto, kiti 
parodas arba pas gimines.

Turbūt toliausiai išvažiavo 
p-lė Aldona Narmontaitė, sesuo 
Moterų Skyriaus bendradarbės, 
L. Narmontaitės. Vakar, liepos 
lOtą dieną, ji išvažiavo j toli
mą Alaską. Jos kelionė užims 
apie 7,000 mylių.

P-lė Aldona, buvusi šokėja, 
o per praeitus 18 metus gim- 
nastiko mokytoja viešose mo
kyklose, kas vasarą kur kitur 
važinėja, kad geriau susipažin
ti su šiuo pasauliu. Jau ji yra 
perkeliavus per didelę dalį Eu
ropos ir Amerikos, šįmet ge
riau susipažins su Alaska, va
žiuodama per visą vidurį ir į 
šiaurę, net iki Arktiko. Ji ap
lankys federalinės valdžios pro
jektą Matanuska klonyje, Mc 
Kinley State Parką, aukso ka
syklas, žuvių pramones ir ki
tas žingeidžias vietas.

Apleidus Alaską, p-lė Aldo
na sustos San Francisco Pa
rodoj ir prieš grįžtant namo, 
praleis keletą dienų Salt Lake 
City, Utah. Kelionė daug ne
kainuoja, nes ji vis važiuoja 
su prekiniu laivu (freight 
boat). e

Kolektuoja Tautiškas Lėles
P-lė Aldona labai įdomauja

si įvairių vietų ir šalių kostiu

Automobilis Užmušė Prigėrė 55 Metų 
2 Žmones Prie Cicerietis
Lemonto Petras Urba

Kelly Giminaitis Nelaimėje
Du žmonės buvo užmušti ir 

kili du buvo sunkiai sužeisti, 
kai du automoboliai susikūlė 
netoli Lemonto, III., prie Wolf 
ir McCarlhy vieškelių kryžke
lių.

Užmuštieji yra J. II. Ham- 
martree, 54 metų chicagietis 
nuo 5833 S. Spaulding avenue, 
ir 38 metų Forest Riley iš Car- 
lock, Illinois.

Sužeistieji: Kathcleen Moore, 
iš London, Ontario, Kanados, ir 
Louis A. VVeinman, 20 metų, 
nuo 5118 Dorchester avenue, 
Chicago.

Kitos Nelaimės
Kitoje nelaimėje dvi jaunos 

merginos buvo sunkiai sužeis
tos. Susikūlė du automobiliai. 
Vieną valdė William A. Kelly, 
nuo 10024 S. Damen avenue, 
Chicagos mero Kelly sūnėnas, 
antrą Leoną Ileofer, nuo 419 
N. 23rd avenue. Nelaimė įvyko 
prie 97th ir Vanderpoel avenue.
© 20 metų chicagietė Renee 
Sukiemik buvo užmušta, kai 
automobilis kuriame ji važiavo, 
paslydo ir apsivertė ant vieške
lio U. S. 6, netoli Jolieto. Kiti 
trys automobilio keleiviai buvo 
sužeisti. Užmuštoji gyveno ad
resu 9353 Manistee avenue.
• 35 jauni piknikautojai buvo 
lengviau arba sunkiau sužeisti, 
kai trokas, kuriame jie važiavo 
namo, staiga; sugriuvo ir visi ke
leiviai buvo išmėtyti į gatvę. 
Nelaimė įvyko prie 141-mos ir 
Industria avenue, East Chicago.

Vieną Valandą 
Daugiau 
Kabaretams

šiandien įeina galion naujas 
gėrimų įstatymas, paliečiantis 
kabaretus. Už $700 ekstra lei
dimą, kabaretai galės varyti 
biznį iki 4 valandos ryto pa
prastomis dienomis ir iki 5-tos 
sekmadieniais.

Besimaudydamas ežere prie 
Chestertono, Indiana valstijoj, 
prigėrė 55 metų cicerietis Pet
ras Urba. Jisai gyveno adresu 
1330 South 49th avenue.

Ten taipgi žuvo 28 metų 
jaunuolis iš Hammondo, An- 
drew Yerga. Jisai gyveno prie 
Indianapolis bulvaro ir Michi- 
gan avenue.

Abu buvo nuvažiavę Ches- 
tertonan su buriu draugų pik- 
nikauti.

Kitos Nelaimės
Michigan ežere, prie Mont- 

rose avenue prigėrė 16 metų 
berniukas Raymond Byli, nuo 
2852 Shakespeare avenue.

Prie Gary, Ind., taipgi Mi
chigan ežere žuvo 6 metų kū
dikis Richard Mustafa, nuo 
3720 Catalpa avenue.

Aštriai Nubaudė 
Už Neatsargų 
Važiavimą

Miesto saugumo teismo tei
sėjas Borelli nubaudė 24 me
tų W.P.A. darbininką sėdėti 90 
dienų kalėjime ir sumokėti $200 
pabaudą. Nuteistasis John Mal- 
lėk buvo suimtas už neatsar
gų važiavimą. Jisai yra 24 me
tų amžiaus ir gyvena adresu 
22’18 West Chicago avenue.

Pašalino Du 
Policistus 
Iš Tarnybos

Policijos departamentas pa
šalino iš tarnybos du policis
tus : Thomas H. McGum už 
girtuokliavimą, o John P. Welch 
už nušovimą žmogaus laike 
ginčo alinėj ties 1129 East 
43rd Street.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prezidentas pasira

šė bilių
VVASHINGTON, D. C., lie

pos 7. — Prezidentas Roose- 
veltas pasirašė senato priimtą 
bilių, kuris prailgina preziden
to galią nuvertinti dolerį. Ki
tas to biliaus punktas paveda 
prezidento kontrolei dviejų bi
lijonų dolerių stabilizacijos fon
dą.

O Šanghajuje, Kinijoje saugiau 
negu Chicagoje. Taip atrodo 
Edwin Baldvvin Larking’ui, šan- 
ghajaus policijos viršininkui, 
kuris dabar vieši Chicagoj. Iš 
Roosevelt viešbučio, kur jis yra 
apsistojęs, nežinomi piktadariai 
pavogė ji piniginę su $88.

žuvo Besimaudydamas 
CheStertone, Ind.

NaUjienu-Acme Telephoto
CHICAGO.—Louis (Steve) 

Schiavone, buvęs Capone’o 
gengsteris, kvU’is šiomis die
nomis liko nužudytas;

NAUJIENŲ-ACME Tėlophoto
CHICAGO. — Bill Hiks, /urs arklių lenktynėse už 

$2 laimėjo $307. Jo žmona sumušė ir tą rekordą; ji lai-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
\VINBLEDON, Anglija. — Amerikietė Alice Barkle (kairėj) iš San Francisco 

laimėjo Anglijos moterų teniso čampionatą. Ją sveikina pralaimėjus anglė, Kale 
Stammers. • ,!

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ELUSHING, N. Y. — Golfininkas Denny Chute (dryžuotam švarke) vos nesu

kėlė streiko 32-tram profesionalų golfo turnyre, kuris vyksta vietiniam golfo kliu- 
be. Turnyro rengėjai bandė uždrausti jam lošti, bet jis užprotestavo, o kiti lošėjai 
pagrąsino streiku. Paveiksle “bosai” argumentuoja ar leisti Shute lošti. Jam leido.

Yra Smagu Kai 
Tolimi Svečiai 
Kanadon Užsuka

\ ———————

Buvę Chicagiečiai pas Rušins- 
ką Strafforvillėj

. Galų gale sulaukėme žinią, 
kad pp. V. ir K. Bašinskai nu
barė aplankyti Canadą. Iš taip 
toli toli turistus sulaukėme. Tai 
buvo nepaprastas malonumas 
taip retai ir lokius tolimus sve
čius sutikti.

Svečiai pabuvo apie tris sa
vaites Canadoje, bet tas laikas 
ir just nepajutome kaip prabė
go. Su savo mylimais svečiais, 
rodos, ir pasikalbėti dar rodos, 
neturėjome progos. Anksti rytą 
skubame į laukus, pietų laikas 
taip pat turi būt išnaudotas, gi 
Vakare kol saulute šviečia, ma
tomi daugiau nuveikti, nes pa
vasario laikas prieš tokius dide
lius darbus gana trumpas. Ištie- 
>ų, kai pagalvoji, rodos, niekad 
nepabaigsi.

Ir Lietuviškai Padainavom!
Turėjome keletą linksmų pa

čių. Padainavome lietuviškų 
gražiai skambančių dainelių, k. 
a., pelėdą, Sakalėlį ir k.

Musų turistai mums daug į- 
domybių papasakojo apie Flori
dos klimatą, maudynes, parkus 
su juose esančiomis tropiško- 
mis gėlėmis, ir daug daug ki
tokių įdomybių.

Musų svečiai pp. Rušinskai ir 
vėl išsirengė kelionei apie 1,000 
mylių. Laimingai jums gerbia
mieji po Ameriką važinėtis, o 
mums linksma susitikti ir su 
kitais susipažinti ir pasidalyti 
su jumis gyvenimo įspūdžiais.

—P.
Straffordville, Ont, Canada.

Atidarė Gražų 
Lietuvių Tautiškų 
Šokių “Kampelį”

Prie Chicagos Universiteto

Pereitą šeštadienį įvyko for
malia atidarymas Vytauto Be- 
liajaus šokių Studijos, pava
dintos “Folk Dancers Nook” 
— “Tautiškų šokikų Kampe
lis“, kuris randasi prie 514 E. 
61st St.

šis “kampelis“ yra vienas iš 
įdomiausių ir gražiausių mie
ste. Sienos padabintos rankdar
biais, atvežtais iš daugelio pa
saulio valstybių. Yra orienta- 
liškų papuošalų, ir kitų tautų 
kampelių, bet įžengus į šį “šo
kikų melinąjį rojų“ galima tuo
jau pastebėti, kad tai lietuviš
ka įstaiga.

Dalyvavo Daug Svečių
Atidarymo dienoj suėjo gra

žus būrys svečių, reprezentuo
jančių daugęlį tautų. Net aš- 
tuoni lietuviai atsilankė. Tarp 
jų buvo konsulas p. Daužvar- 
dis su ponia Daužvardiene, pp." 
Antanas Tūlis su žmona, pp. 
Antanas Skupas (žymus piešė
jas-artistas) su žmona, Algir
das Rulis ir Weneta Grybas. 
Tarp kitataučių buvo reprezen
tacijos iš lenkų, velšų, airių, 
žydų, vokiečių, čekų, filipinų 
ir tyrų “yankių“. Visi jie gė
rėjosi astuonių patronų lietu
viška vakariene, kurią skaniai 
pagamino pp. Dulinskienė ir 
Ruzgienė.

Programe dalyvavo Elena 
Pečiukaitė, Aleksas Savulskis, 
Carolina Grab ir Beliajaus šo
kikai. Taip pat keletą linkėji
mo žodžių pasakė ponas kon
sulas, p-a Alice Mauck, Anta
nas Tulys ir ponas Sidney Ja- 
cobs, redaktorius “The Advo- 
cate”, vieno iš seniausių anglų 
kalboj leidžiamų žydų laikraš
čio (49-ti metai).

Svečių buvo virš penkiasde
šimts žmonių, ir kiekvienas bu
vo labai užganėdintas su vi
sais įdomumais ir visu vaka
ru.

Apart virš minėtųjų buvo 
dar keletą kitų žymių žmonių. 
Mr. Alfred Boand iš “City Play- 
grounds“, Betty Lochner, vo
kietė, kurios tėvai užima žy
mią vietą vokiečių valdžioj, 
Profesorius Steen, Peter Przy- 
dryga, ponas Brilliant, advoka
tas ir p-a Brilliant, kuri yra 
yiršininkė P.T.A. skyriaus, ad
vokatė Charlotte Lewis Chcn, 
jr daugelis kitų.

“Tautiški Vakarai” Kas 
šeštadienį

Kiekvieną šeštadienį šiame 
“Mėlyname rojuje“ bus tautiš
ki vakarai, — kas šeštadienį 
kitai tautai. Ateinantis vaka
ras bus pašvęstas lietuviams. 
Įžanga tik dvidešimts centų, 
nariams veltui. Narystės kai
na penki doleriai į metus. Bus 
gražus programas ir skanus 
valgiai. Z.

Numato ilgą karą
TOKIO, liepos 7. — Ryšium 

su dviejų metų karo sukakti
mi vyriausybė rado reikalą 
įspėti žmones, kad karas su 
Kinija dar gali gana ilgai nu
sitęsti.

Karo pradžioje kiniečiai tu
rėjo 2,000,000 kareivių. Kai 
Hankow liko užimtas, tai beli
ko tik 1,000,000 kareivių. Vie
nok dabar kiniečiai ir vėl šiek 
tiek atsigriebė ir jau turi pus
antro milijono armiją.

Su Kinijos armija visa bėda 
esanti ta, kad ji visai menkai 
apsiginklavusi, todėl ir ateityje 
negalėsianti rimtai kariauti.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

VAKAR
CHICAGOJ

• Du ginkluoti vyrai su revol
veriu skaudžiai sumušė aludi- 
ninkę Miss Marie Schultz ir at
ėmė nuo jos $260.00. Ji buvo 
susidėjusi pinigus laisniams 
pirkti. Užlaiko alinę adresu 
1142 S. CanaI Street.
• 71 metų chicagietė Emma 
McKinney, 3639 McLean street, 
mirė išgėrusi didelę dožą miego 
miltelių.
9 69 m. amž. Chicago Heights 
gyventojas Martin Stosor užsi
mušė nukritęs 26 pėdas gatvėn 
nuo dviejų aukštų triobesio pa
stogės. Jisai gyveno adresu 
1432 Arnold st.
• Nežinomas piktadaris vakar 
pagrobė 16 metų mergaitę Miss 
Dolores \Vilder, nuo 2813 W. 
Adams street.
q Vakar buvo vėsu, bet oro 
pranašas sako, kad šiandien vėl 
chicagiečiams teks paprakaituo
ti.

Grįžo Chicagon 
Po 15 Metų 
Lietuvoj
Jaunuoliui Naudužui Chicago 

Patinka
Apie trys mėnesiai atgal at

vyko iš Lietuvos žagarietis 
Kazys Naudužas, pas savo dė
dę, p. Naudužą, 5610 S. May 
g-vė.

Prieš penkiolika metų Nau- 
dužų šeima gyveno Brighton 
Parke, kuomet dar šioji kolio- 
nija buvo neperdaugiausia ap
gyventa lietuvių. Bet šiandien 
Brighton Parkas lietuvių skait- 
lingumu sumuša visas Chica
gos kolionijas. Ir senoji lietu
vių sostinė Bridgeportas, ne
gali prilygti šiai apylinkei.

Buvo 7 Metų, Kai Išvežė
Kazys buvo išvežtas į Lie

tuvą 7 metų būdamas. Jo dvi 
sesutės irgi buvo dar visai jau
nutės.

Po penkiolikos metų sugrįžo 
Kazys į gimtąjį kraštą — Ame
riką. Jo tėveliai gyvena En- 
driškiuose, Viensėdijoje, turi 
^ražų ūkį su naujais triobe- 
siais ir tvarkingais įrengimais.

P-les Naudužytes teko susi
tikti palei Šakyną, Valakuose, 
Namų ruošos mokyklos užbai
gimo pasilinksminimo vakarė
lyje, o patį Kazį pas mano gi
mines, didžiųjų švento Roko 
atlaidų proga.

Su šiuo apsišvietusiu ir man
dagiu jaunuoliu teko kalbėtis 
žagariečių išvažiavime. Jis sa
kė, kad jo jaunesne ji sesutė 
ištekėjo į Jurdaičius už valdi
ninko.

Jaunimas Atrodo Truputį 
“Rough”

P-s Naudužas buvo nuvykęs 
į Grand Rapids ir Detroitą, ir 
tūlą laiką ten gyveno. Paklau
stas, kur geriau patinka, atsa
kė, kad Chicagoj. čia, sako, 
didelis judrumas, daug lietu viš^- 
ko jaunimo, nors savo elgesiu 
ir kalba atrodo truputį “rough“. 
Labai jaustųsi smagiai, jeigu 
darbą gautų, kad ir pasiilgsta 
draugų, kuriuos paliko Lietu
voj, taip pat ir namiškių.

Teko girdėti, kad šis links
mas vyrukas moka vadovauti 
lietuvišką ratelį ir žaislus šok
ti. Pravartu butų, kad prisidė
tų prie žagariečių kliubo, kur 
su kitais jaunuoliais padėtų 
darbuotis. Malonu buvo maty
ti, kaip Josephine Jasutytė, ža- 
garietės Jasutienės dukrelė, 
gražiai kalba lietuviškai ir šį 
jaunuolį mokina angliškai kal
bėti.

Jos šypsenos ir draugiškumo 
tikrai galima pavydėti.

R. š.




