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Britu ir Franeuzų karininkai šia savaitę vyks i Maskvą
SVARSTYS BRITU, RUSŲ, PRANCŪZU 

KARO JEGU KOOPERAVIMĄ, 
JEI KARAS KILTU

Diskusijos politiniais klausimais 
taipgi tęsis

NUMATOMA ATKAKLI A.D.F. - C.LO. 
KOVA DETROITE

LONDONAS, Anglija, liepos 
31. — Britų ir franeuzų kari
nės misijos išvyks j Maskvą 
veikiausia Šią savaitę — pa
reiškė premjeras Chamberlain 
atstovų rūmams pirmadienį.

Karinės misijor , Maskvoje 
svarstys armijų, oro jėgų ir 
laivynų kooperavimą, jeigu pa
vyks sudaryti trijų Valstybių 
sąjungą ir jeigu jds butų pri
verstos kariauti.

Britų misijai vadovaus ad
mirolas Reginald Aylmer Ran- 
furly Plunkėtt-Ernle Erledrax.. 
Kiti du britų misijos nariai 
bus: oro maršalas Charles Bur- 
nett ir majoras generolas Tho- 
mas G. Heywood.

Vokiečių lakūnai pa
dare greitumo re

kordą
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 31. — Du vokiečiai lakū
nai, Ernst Seinbert Jr Kurz 
Heinzį kurie išbando Junkers 
kompanijos naujai pastatytus 
lėktuvus, lėkdami nauju lėktu
vu padarė 311.3 per valandą 
greitumo rekordą. Jų kelionės 
ilgis buvo 1,243 mylios. Jų lėk
tuvas nešė 4,400 svarų naštą.

Budelis, nudaigojęs 
300 žmonių, susirgo

NEW YORK, N. Y., liepos 
31. — Robert G. Elliot, oficia
lus budelis, tarnaująs šešioms 
rytų valstijoms, savo amžiuje 
įvykdęs mirties bausmę dau
giau nei 300-ms asmenų, sun
kiai susirgo. Dar rugpiučio mė
nesį jam buvo numatytas dar
bas įvykdyti mirties bausmę 
trims nusikaltėliams, tačiau ši
tą užduotį teks pavesti jau ki
tam budeliui.

Nužudė pačią ir pats 
nusižudė dėl grįžimo 

Vokietijon

RIVERSIDE, N. J., liepos 31. 
— P-nia Anna Littman, 66 me
tų, išgyvenusi Amerikoje 17 
metų, sumanė grįžti Vokieti
jon. Jos vyras Arthur, 64 me
tų/ buvo priešingas grįžimui. 
Dėl to jiedu smarkiai susipy
ko. Barnių pasėkoje vyras nu
žudė žmoną ir pats nusižudė. 
Littman buvo fotografas.

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

Bendrai giedra; šilčiau; len
gvi daugiausia pietų vakarų 
vėjai; saulė teka 5:42 v. r., lei
džiasi 8:10 v. v.

Franeuzų misijos pirminin
kas bus generolas Joseph Dou- 
menc, Vyriausios Karo Tary
bos narys.

[Tenka suprasti, kad jeigu 
bus padaryta sąjunga, tai Bri
tanija daugiausia dėmesio kreip
sianti į laivyno reikalus, o Fran- 
euzija j armijos.]

Chamberlain, be to, paaiški
no, kad kartu su karinių misi
jų pasitarimais bus vedamos 
ir britų, franeuzų, rusų disku
sijos politiniais klausimais, ši
tų diskusijų tikslas bus, kaip 
ir iki šiol buvo, sudaryti britų- 
rusų-franeuzų apsigynimo są
jungą.

Vokiečiai siunčia 
propagandos brošiū

ras franeuzams
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 31. — Kai kurie Francu- 
zijos profesionalai įteikė. poli-, 
cijai-briušiurasy kurias jie; ga
vo laiškuose iš Vokietijos, at
siųstuose paštu. Brošiūra įro
dinėja “lenkų pavojų Danci- 
gui”. Ją pasirašo Kari Hans 
Fuchs, Dancigo nacių propa
gandos viršininkas. Manoma, 
kad šitas brošiūras gavo dau
gelis franeuzų.

šio mėnesio pradžioje Vokie 
tijoje buvo išplatinti laiškai iš 
Britanijos,’ kuriuos pasirašė 
Stephen King-Hall. Tad spėja
ma, kad naciai atsimokėjo bro
šiūromis, pasiųstomis franeu
zams, iž laiškus, kuriuos vo
kiečiai gavo iš anglų.

Kaltina rusus ir bri
tus remiant kinų 
partizanų kovą

SHANGHAI, Kinija, liepos 
31. — Japonų armijos vyriau
sybė pirmadienį pareiškė, kad 
rusai finansuoja kinų partiza
nus, kurie užpuldinėja Japoni
jos aerodromus Kinijoje. Ir ne 
tik rusai — kinams partiza
nams padeda taipgi britai.

Britanijos konsulatas Shang- 
hajuje išleido pareiškimą, kad 
japonų kaltinimas neturi men
kiausio pagrindo.

Kaltina lenkus boi
kotuojant Dancigo 

prekes

DANCIGAS, liepos 31. —- 
Lenkijos vyriausybė panaikino 
leidimą Dancigo firmai Alma- 
da Unida, kuri išdirba rieba
lus ir žuvies produktus, eks
portuoti išdirbamus produktus 
į Lenkiją. Dėl to Dancigo vy
riausybė įteikė protestą Lenki
jai, kaltindama lenkus tuo, kad 
jie boikotuoja Dancigo ekspor
tus. Dancigas grūmoja len
kams ekonominėmis represijo
mis.

GRAND CANYON, Arizona. — Santa Fe specialus traukinys nušoko nuo 
bėgių ir pusėtinai nukentėjo. Penkiasdešimt septyni pasažierai liko sužeisti; kai 
kurie jų gana sunkiai.

ĮVYKO STREIKIERIŲ IR POLICIJOS 
MUŠTYNĖS CLEVELANDE

CLEVELAND, Ohio, liepos 
31. — Automobilių darbinin
kai, samdiniai Fisher Body 
įmonės, pirmadienį mėgino su
stabdyti darbus įmonėje. 5,000 
pikietų susirinko ties dirbtuve. 
Policija* mėgino streikierius 
nuvyti. Įvyko muštynės. 34 as
menys buvo sužeisti.

Ruošiamas kongre
sas demokratijos 

klausimais
NEW YORK, N. Y., liepos 

31. — New Yrorke, Columbia 
universiteto patalpose, rugpiu
čio 15, 16 ir 17 dd., įvyks kon
gresas pavadintas “švietimas 
Demokratijai”.

Ruošia jį eile organizacijų, 
jų tarpe Amerikos Bankininkų 
Sąjunga, Amerikos Darbo Fe
deracija, Amerikos Legionas, 
Amerikos Fabrikantų Sąjunga, 
Nacionalis Negrų Kongresas ir 
kitos.

Kongresui kalbės buvęs Bri
tanijos premjeras Stanley Bald- 
win, buvęs Francuzijos prem
jeras Herriot, istorikas Charles 
Beard ir grupė kitų plačiai ži
nomų asmenų.

Badaujančius strei
kierius priverstinai 

pavalgidino
JERUZALĖ, Palestina, liepos 

31. — Koncentracijos stovyk
loje, Palestinoj, 80 žydų paskel
bė badavimo streiką — atsisa
kė valgyti. Pirmadieni stovyk
los vyriausybė priverstinai juos 
pavalgidino.

Didelis potvynis 
Vokietijoje

BRESLAU, > Vokietija, liepos 
31. — Didžiai patvynusi Oder 
upė išsiliejo iš krantų ir apsė
mė plačius plotus žemės/'Sile
zijoje. Kariuomenė, darbininkų 
būriai ir ^policija stengėsi iš 
gelbėti kiek galima daugiau pa
sėlių potvynio apylinkėse.

Policija metė į streikierius 
ašarines bombas. Minia atsily
gino policijai, mėtydama akme
nis.

Keletas automobilių, kuriuose 
skebai taikė .įvažiuoti į įmo
nės kiemus, apversta. Kai ku
riuos skobus pikietuotojai skau
džiai sumušė.

Japonijos policija 
saugo Amerikos ?

; ambasadą
TOKIO, Japonija, liepos 31.

— Tokio gatvėse pasirodė la
peliai, kurie, tarp ko kita, sa
ko: “Britanija, Amerika ir Ru
sija yra bendri musų 'visų prie
šai”.

Japonijos policija tapo su
stiprinta prie Jungt. Valstijų 
ambasados. 50,000 japonų su
rengė demonstraciją, praeidami 
pro Britanijos ambasadą. Ta
čiau demonstracija buvo ra
mi.

1 . —-----Visi vyrai turės dirb
ti valstybei

BURGOS, Ispanija, liepos 31.
— Ispanijos diktatorius, gene
rolas Franco, išleido įsakymą 
'visiems sveikiems Ispanijos vy
rams nuo 18 iki 54 metų dirbti 
valstybei po 15 dienų per me
tus be atlyginimo. Jei kurie ne
dirbs, tai turės užsimokėti už 
tą laiką sumą pinigų, lygią tų 
penkiolikos dienų algai.

Vyrams įsakyta užsiregis
truoti. Jie bus paskirti centra- 
linės valdžios, municipalitetų ir 
provincijų projektams vykdy
ti.

Tifo liga plinta Ame
rikoje ir tolimuose 

rytuose
BERKELEY, Cal., liepos 31. 

— Dr. R. E. Dyer, Jungt. Val
stijų Viešosios Sveikatos Tar
nybos atstovas, painformavo 
Pacifiko Mokslo Kongresą,} kad 
tifo ligos plinta Jungt. Valsti
jose, pietų Amerikoje ir toli
muose rytuose.

Senatas priėmė ap
karpytą paskolų 

bilių

WASHINGTON, D. C., lie
pos 31. — Jungt. Valstijų se
natas pirmadienį priėmė pasko
lų bilių. Tas bilius originaliai 
reikalavo $2,800,000,000. 'Sena
to priimtas, jis skiria pasko
loms tik $1,615,000,000. Bilius 
dabar pasiųstas į atstovų rū
mus.

Planuoja taikos de
rybas su totalinėmis 

valstybėmis

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 31. — Gerai painformuo
tuose Francuzijos sluoksniuose 
kalbama, kad Britanijos vald
žia davusi naują pasiūlymą 
Francuzijai. Pasiūlymas esmė
je esąs toks: kai Britanija, 
Francuzija ir Rusija pasirašys 
sutartį sąjungai sudaryti, tai 
tuomet reikia kreiptis į tota
lines valstybes (Vokietiją ir 
Italiją) pakvietimu ginklavimą
si apriboti.

742 čekų lakūnai at
vyko į Francuziją
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 31. — Į Calais ir į Bou- 
logne pirmadienį atvyko dvi 
grupės čekų iš Lenkijos. Abie
jose grupėse buvo 742 vyrai. 
Tai čekų armijos buvusieji la
kūnai, kurie pabėgo į Lenkiją, 
kai naciai sudraskė Čeko-Slova- 
kiją, o iš Lenkijos dabar pa
siekė Francuziją.

i
čekai lakūnai įstos Francu

zijos oro pajėgų tarnybon.

Britai nenusileidę 
japonams TIENTSIN, Kinija, liepos 31. 

— Japonijos armijos Kinijoje 
atstovas pirmadienį pareiškė, 

LONDONAS, Anglija, liepos jogei nėra pavojaus, kad jp- 
3L — Užsienių reikalų sekre- dėjimas prieš Britaniją patap- 
torius pavaduotojas, Richard tų ir judėjimu prieš Jungt. 
Au^ten Butler, pirmadienį ka- Valstijas ryšium su panaikini- 
tegoriškai nuginčijo girdus, mu Japonijos—Jungtinių Val- 
buk Britanija nusilenkusi japo- stijų prekybos ir navigacijos 
nams ir sutikusi išpildyti jų sutarties. Japonai tikisi, kad 
reikalavimus dabar vedamose pavyks sutartį su Jungt. Val
dei Tientsino derybose. stijoms atnaujinti.

DETROIT, Mich., liepos 31. 
— Amerikos Darbo Federaci
ja pasiuntė į Detroitą 35 paty
rusius organizatorius. Šitų or
ganizatorių užduotis bus sustip
rinti automobilių darbininkų 
uniją, kuriai iki šiol vadovavo 
Homer Martin. Ir ne tik su
stiprinti — Federacijos orga
nizatorių tikslas yra užkariau
ti automobilių darbininkus, at
imti Thomaso vadovaujamai 
unijai dirvą automobilių dirbi
mo srity. Thomaso unija pri
klauso C.LO.

Keliolikoje General Motors 
įmonių kvalifikuoti darbininkai 
(skilled \vorkers) streikuoja. 
Kadangi jie streikuoja, tai

Reikalauja, kad vo
kiečiai Lenkijoje ati

duotų ginklus
VARŠUVA, Lenkija, liepos 

31. — Lenkijos vyriausybė įsa
kė vokiečiams, gyvenantiems 
Wabrzezno-Pomerania provinci
joje, atiduoti visus ginklus, ku
riuos jie turi. Įsakyta atiduo
ti net medžioklių šautuvus.

Lenkijos vyriausybė uždrau
dė dvi vokiečių draugijas, kai 
patyrėj kad jų nariai laiko slap
tus susirinkimus. Keletas tų 
draugijų narių areštuota.

Priėmė nepalankų 
naciams bilių

WASHINGTON, D. C., lie
pos 31. — Jungt. Valstijų at
stovų rūmai pirmadienį vienu 
balsu priėmė atstovo Gavagano 
bilių, kuris uždraudžia dėvėti 
uniformas nariams organizaci
jų, įsteigtų tikslu pašalinti kon
stitucinę Amerikos valdžios for
mą. Nusikaltusiems bilius ski
ria bausmę vienus metus ka
lėti ir $1,000 pinigais sumo
kėti.

Bilius atkreiptas prieš Ame
rikos vokiečių Bunda ir jam 
panašias nacių organizacijas.

Laukia riaušių dėl 
prohibicijos Įvedimo

BOMBAY, Indija, liepos 31. 
— Pirmadienio naktį šitame 
mieste įvedama prohibicija. Nu
matoma, kad blaivybės prieši
ninkai gali sukelti riaušių. Tai
gi pasamdyta 1,100 ekstra po
licininkų. Kitas 1,000 savanorių 
prisidėjo. Be to, kai kurios or
ganizacijos nutarė paskirti sa
vo narius. Visa ta “armija” 
padės vyriausybei prohibicijos 
įstatymą vykdyti bent pirmąją 
savaitę.

Japonai neorgani
zuosią vajaus prieš
Jungt. Valstijas

Amerikos Darbo Federacijai 
priklausą statybos darbininkai 
abejojo, ar per pikietų linijas 
eiti į General Motors įmones 
statybos darbo dirbti. Vienas 
pirmųjų atvykusių į Detroitą 
Federacijos organizatorių įsa
kymų buvo paliepimas tiems 
abejojantiems statybos darbi
ninkams eiti darban per pikie
tų linijas.

Thomas, automobilių unijos 
prezidentas, dėl to pasakė: 
“Jeigu jie nori karo, mes ga
lime kariauti.”

Stebėtojai mano, kad Fede
racijos ir C.LO. kova Detroite 
gali išsivystyti į atkaklias, il
gas varžytines. f

Sako, Darbo Taryba 
palankesne A.D.Fe- 

deracijai
WASHINGTON, D. C., lie

pos 31. — Amerikos Susisie
kimo Sąjungos (susisiekimo 
darbininkų unijos) prezidentas 
Mervyn Rathborne pirmadienį 
liudijo atstovų rūmų darbo ko
mitetui ryšium su biliais tai
komais pakeisti Darbo Santy- 
kių^Įstatymą. Rathborne aiški
no, kad keliais atvejais Darbo 
Taryba parodė didesnio pa
lankumo Amerikos Darbo Fe
deracijai, negu C.LO. To ne
žiūrint, jis pareiškė, kad Dar
bo Tarybos Sąstatas turėtų pa
silikti toks, koks buvo iki šiol, 
o ir nėra reikalo keisti patį 
įstatymą.

Rathborne vadovaujama uni
ja priklauso C.LO.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Patiriama, kad 

plačiai žinomas pramonininkas 
Vailokaitis (“Metalo” savinin
kas) baigia derybas su kai ku
riais Kauno rangovais Kaune, 
Aleksote ir kt. pastatyti 100 
namukų. Tuos namukus Vailo
kaitis numato parduoti tarnau
tojams darbininkams ir kt. iš- 
simokejimui arba prieinamom 
sąlygom išnuomuoti.

ŠIAULIAI. — šiomis dieno
mis pradedamas statyti Da
riaus ir Girėno ir Pagyžių gat
vių kampe didžiulis viešbutis, 
kuriame bus 100 lovų, atskiros 
patalpos ekskursijoms, didelis 
restoranas ir valgykla.

KAUNAS. — Lietuvos Ūki
ninkų Organizacijos įstatymo 
projektas jau yra parengtas ir 
įteiktas Ministrų Tarybai. Lau
kiama, kad netrukus jis bus ir 
svarstomas.
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C. K. Braze

Kelionė iš Kenosha į Floridą
(Tęsinys) i

Pirmiausia iškilome viršujė! 
miesto. Eustis turi apie 12,000 
gyventojų. Tai labai gražus ir 
švarus miestas, kurio apylinkės 
pasižymi apelsinų sodais. Iš oro 
vaizdai labai patrauklus. Vie
nas ežeras atrodė lyg i^Asaga, o 
kitas — tarsi širdis.

Žentas pajuko lėktuvu i Al
bionų. Pute pusėtinai smarkus 
vėjas, tad musų “laivukas” 
smarkiai siūbavo. Po keturių 
minučių mes jau sklaidėme vir-, 
šuje žento gazolino stoties, ant 
kurios stogo didelėmis raidėmis 
užrašyta “Altoona”.

Po to žentas pradėjo smar
kiai kilti aukštyn. Klausiamas 
atšakiai!, jog iki 5,000 pėdų ne
bijau kilti.

Iškilome. Nieko nesimatė, — 
aplinkui buvo tik migla. Papra
šiau, kad nekiltų aukštyn, nes 
Užsikirto ausyse ir pradėjau ne
begirdėto. Nitai leidus dar apie 
pusę valandos ausyse ūžė. Žen
tas patarė užsiimti nosį ir sniar 
kiai plisti per ausis.

Ieškome tautiečio

dideli ponai, — jiems liet lėk
tuvais reikia skraidyti. Daugiau
sia muitas “kliuvo” tataio žmo
nės Jtitės it ’dttktėVs Jadvygos.

Žentas juokavo, kad esą no
rėjęs man Floridų parodyti, kad 
grįžęs į šiauriita galėčiau apie 
kų kalbėti.

Kitų dieiių žmona, duktė ir 
aš sumalėme vykti į Mt. Dorų, 
kadangi patyrėme, jog ten gy
vena tautietis Petras Tvarėnas.

Tvarėno nepasisekė sukasti, 
— jis kažkur buvo išvažiavęs. 
I^alikoitae jam raštelį ir papra
šome, kad jis pas mus užvažiuo-

,NAUJIENOS,^ Chicago, PI.
Teko aplankyti ir indi jonų 

kaimų, iš kitrio baltieji biznį; B 
daro. Mat, imama įžangos po » 
25 W)tus.

InditonAi gyvena palapinėse 
ir įvairius smulkius dalykėlius 
dirba. Merginos it moterys su
sėdusios asloje siuvinėja at
mintinus. L_____ _____  „
perka. Ten jau asloje sėdi ir jųj......... ...... , v.
“karalius”, - labai išdidus 
pasipūtęs. Į publikų jis jokio* 
dūims'o nekre pia, dargi nepa
žiūri į lankytojus.

Tilcrai smagiai 
pralcrdonie tų ‘di'ėnų.

(Bus daugiau)

71! .1

JKALJNA^ ■— 'Cfent^altoto KAUNM. — Ito karštai ir į- 
’tta'tikoš tttoiYd žiniomis pramonė lemptoj’ė koVoje pasibaigusių 
ir Klaipėdos krašto netekus pa- aųtointatinių pistoletų 'olimpinio 

"skėtiniais ‘itataftaiš LtottaVoto ^a'šmidyitad pasaulinių varžybų 
Vien stanv.

btaštaiųjų prėtafOtaėš^pnonių, to-

ir u a U d ingai; 
j
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paleido 7 šuvius, sunkiai suža
lodamas Grigaravičių.

Peršautasis su menkomis 
gyvybės žymėmis buvo atvež
tas į Ukmergės apskrities sa
vivaldybės ligoninę, kur jam 
padaryta operacija, o šovėjas

Office and Res. Phone Calume17472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Įdomybės

Duktė Jadvyga nuvežė mus į 
Juniper Springs ir Ocala Na- 

! tional ForesL Tai nepaprastai 
gražios vietos. Iš šaltitaių ver
žiasi tiesiog krištolinio tyrumo 

' vanduo. Įtaisyta šauni maudy
nė. Visur staolai, malkos, pečiai 
ir kitokie reikalingi turistams 
dalykai.

Dcaloje pirmų kartų savo gy
venime plaukiojau laivu, ku
rio dugnas stiklinis. Nepapras- 

Kai grįžome namo, tai tiek tai įdomu: penkių dešimčių ir 
kaimynai, tiek saviškiai prade- daugiau pėdij gilumoje matai 
jo mus, kaip sakoma, per ‘dan- įvairiausių žuvų, kalnelių ir pa
lis traukli. Sako, matote, kokie kalnių.

Kaip atsirado 
kortos

COPR. >939. NEEDLECRAFT SERVICE. INC

CROSS STITCH PILLOW PATTERN 2231

o. 2231 — Lengvas ir gražus išsiuvinėjimas paduškaitei ar

Seniau ir dabar dar kaimo, 
bobelės pasakėja, kad kortas; 
išradęs pats velnių viršininkas,; 
norėdamas, kad daugiau žitao-j 
nių liusikalstų ir patektų į 
pragarų. J

Neseniai Paryžiuje du rašy-i 
tojai išleido veikalus, kuriuo-i 
se aiškina kortų kijinę. Pasak 
jų, kurtos pirmiausia išrastos! 
ir vartojamos Indijoje. Lų fi
gūros buvo šios: tatirė, kardas, 
pinigas ir lazda, kas vaizdavo 
keturių luomų kovų (taurė — 
dvasininkus, kardas—karius,! 
pinigas—pirklius ir lazda—. 
darbininkus). Panašios kortų, 
figūros ir dabar tebevartoja-: 
mos Italijoje, Argentinoje ir 
kituose lotynų kraštuose.

Pirmų kartų Europa kortas 
išvydo tik 1320 met., kuria's- 
atgabenu didelis tų laikų špo
sininkas Gringoncras. Šis su
manus šposininkas kortomis, 
linksmino puskvailį Prancuzi-, 
jos karalių, Karolių VI. Nuo 
to laiko prancūzai gana ilgų 
laikų kortas gamino net visam, 
pasauliui, jų dalininkai “me
stis” perdirbo į Srviis, buklius, 
kryžius ir pikus. Vėliau pran
cūzus kortų gamyboje nukon
kuravo anglai, vokiečiai ir 
amerikiečiai.

Musų žymus dailininkas, 
Adomas Varnas, nupiešė lie
tuviškas kortas (dama—Biru
tė, karalius—Basanavičius ir

Šveicarijoje, Lietuvos 
ekipa laimėjo antrų vietų, o pa
vieniai lietu vis J. Miliauskas — 
Trecių vietų pasaulyje, šiose var-, 
žybose dalyvavo 12 valstybių 60 
šaudytoju. Visi šaudytojai bu-, 

pastauiitaio masto ir labai gė-i 
rai pariloš'ti. Tųtai Įrodo faktas, J 
ktad Iš ’60 net 26 šaudytojai pa-' 
teko i baigiamųsias varžybas, 
jų tarpe ir 2 lietuviai A, Jalens- 
kas ir VI. Nakutis. Vykdant per- 
sišaųdyni'ita liet tttaitaįpiausių 
3 sekAmdžių laikų — atkrito dai’ 
20 šaudytojų ir liko tik 6 (jų 
tarpe lietuvis A. Ja’lenskas). Po 
galutinės kovos paaiškėjo, kad 
lietuvis Antanas Jalenskas auto
matinių pistoletų tarptautinio 
meistro vardui šaudyme iš 60 
užėmė 4 vietų. Pirma vieta te
ko Latvijai, antra — Vokietijai, 
trečia Švedijai, ketvirta — 
Lietuvai, penkta — Vokietijai, 
šešta — Estijai.

*---------11 ■

Į paleido 7
šuvius

kaip 20 asmėtaų, š. m. balai!-.' 
džio 30 d, Lietuvoje, be Klaiy 
pėdos krašto, buvo jau 260 su 
vi^o dirbančį'a'Fs aš-
tatatautatas’, kurių lar^’e bu- ’
vo samdytų darbininkų, l'ai ro
do. kad per vięjus paskutinius, 
metus D, Lietuvoje aisijado 22( 
aaujos pramonės įmoiiės su 2,-i 
!1W taaujai^ piamotaėje d'iiban- 
cfaiš asmenimis. Lai drauge 
lenkias, kad, jei ir loliau taiįi! 
įpas mus pramonė augs, netru
kus Didžiojoje Lietuvoje turėsi-, 
niė ir lai, kų turėjome Klaipė-! 
’dos krašte. Praėjusiais metais j 
su Klaipėdos kraštu ttataėjome’ 
209 stambesnes įmones su 28, 
774 asmenimis, Visa šio meto! 
stambesnioji Lietuvos pramone; 
skirstoma taip: Įmonių su 20— 
49 asmenimis yra 152 su 4,548 i 
diibahčiais asmenimis, įmoniųj 
su 50 ir 'daugiau asmenų yra Į 
108 sti 17,685 'dirbančiais asme-j 
nimis, Vadinasi Katano miesto; 
šiuo metu yra daugiau kaip pu
sė visos šio meto Stambesnio-’ 
sios Lietuvos pramonės.
Kauno pirmoje vietoje jTa šiata-i vičiUS, kurie nors ir buvo kai
liai su 44 įmonėmis ir 3,468 as
menimis, toliatai Panevėžys sta
16 tokių įmonių ir 1,179 asine- nįa.į paškauskas kelyje sutiko 
nimis ir 1.1.

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS
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Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

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

TeL Lafayette 3650

I AKIU SPECIALISTAI DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 193»

*4
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UKMERGE — Ši Ii ulių km., 
Siesikų vi. gyveno ūkininkai 
Raškauskas Kazys ir Grigara-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina afcių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone Yards 1373.

mynai, tačinu iš senesniųjų lai
kų nesugyveno ir dažnai tar
pusavyje kėlė vaidus. Nese-

Grigaravičių ir, nieko nesakęs,

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
. 1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.

No. 2231

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį 'No

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

CRĄNE COAL UOMPANY 
5332 So. Lonff Avenue 

Telefonas PORTSMOUTII 9022
POCAHONTAS Mine fcun $*7.25
(S.ęręenedl Tonas .......................... ....... . ■

, smulkesnės . $-^„00
PETROLEUM CARBON COKĘ $7.25 
Perkaht 5 tonus ar daugiau Tonas* ■ 

Sales Tax 'ekstra.
.....  . .............................. i 'i yU., ■ t .ii t MI 11 į i UJI įė~, .■

Azartiniu kortų lošimu da
bar užsikrėtė visi luomai it 
įvairaus amžiaus žmones. Nors 
tokie lošimai visose valstybė
se persekiojami, bet ta “per 
akis vagystė” beveik visuose 
namuose ir klubuose puikia 
gyvuoja, kas prasilesėlius daž
nai paskatina net nusižudyti

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2244
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLUCK 6111

>

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Ganai 8500

' -n -----

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

, DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 $o, Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose n1

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

Mrs. A. K. JARUSZ
, Physical Therapy 

and Midvvife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

KitiLietuviaiDaktorai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Pbuue YARDS 7299

TeL Office Wentworlh <S3t 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

Klausykit* itiusų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta
dienio vakarais 7 vak Vakaro Iš W. H. 1 P. stoties z(14B0 K.) 

—PrataeŠėjai P. SALTIMIERAS.

----- y.... ....................-    , ,,, i,    ... ..j. . ■—   -i-

Laidotuvių Direktoriai

J

»•

k

Pbone Grovehill 0142
Clčero Phone Cicero 2109

TURIME 
KOPLYČIAS 

Visose miesto 
DALYSI

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3310 Littahtaica A vehijte Y arda 1138

W. ■ --------- ;. ------------ -----------------;---------------- --- -------------------------------------------------

L J. ZOLP . Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0789

LACHAVVlCZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone Gana! 2515

ALBERT V. PETKUS 
4704 Wiėstern Avė. Ph'onė Lafayette 8024
—.... . ............................ , , ........ Į ■ ■ T7T ................ ■■

ANTANAS M. PHlLLlPS 
3307 Lifnanicą Avfenne phoAe Yatds 4908
«■ ■g.ll't* ■ ■ A'"1' >■ ■! ■—»’» ■' . « Ii.?.. . ' ‘ ' ■' r: .M ■' « ' į ' -i, ■■ ■    —

ANTHONY Bi PETKUS
6834 So, Węstern AVė, 
1410 South 49th Goųrt

L J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________  
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

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

Tel. Kenvvood 5107.

DR. HERZMAN
TS RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

NAT7JIENU-ACME Telonhoto 
NETTLETON, ARK. - 

Grayce H. Alexander ture 
jo pasimokėti $50 už marša 
vinių gatvėmis b'e sijono.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
PAtamavL 
tftas Dieną 
ir naktį.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDIVAY 2886.

j L LIULEVICIUS
4348 S. "California Avenue Phone Lafayėtte 3572

~ i. I i ■. «Į i I '■ 1 ' '> ■' ! ■■■  Į " ' “ i.—i . . ..

Ofiso Tel. Vlrginia 0036.
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1J 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

hp. Ė. Ptdsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted SL

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

•4

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas BrunRwic1r 9597

Tėl. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS it CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

0

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1236.

Ofiso Tel. ČENTRAL 1824.
Namų TeL—Hyde Park 3395.



Antrad., rugpiučio 1, 1939 NAUJIENOS, Chicagū, UI.

KITĄ KARTĄ ČIA STOVĖJO KARČIAMA...
Senovinių Kaimo Karčiamų Vaizdai. — Valan

čiaus Prisiekusysis Pasakoja Apie “Sausąją
Gadynę”.

da'vo j karčiamas, ateidavo gas- 
padoriai ir vykdavo derybos, 
magaryčios. Sako, ir anais lai
kais buvę lauko darbininkų 
trukumas — vietų daugiau ne
gu samdinių. Ypač karštos var
žytynės vykdavo karčiamose

Keliaudami po kraštą ir šian
dien dar užtinkame prie dides
nių vieškelių ar kryžkelių se
nų mūrinių pastatų liekanas, 
pajuodusiais, pažaliavusiais, da
gių ir laukinių varpų slepia
mas. Nežinančiam parodys pir
štu žmogelis ir tars:

— Va, čia kitą kartą stovė
jo karčiama.

Iki devynioliktojo šimtmečio 
pradžios kiekvienas žmogus ga
lėjo savo namuose turėti bra- 
variuką ir varyti degtinės, kiek 
tinkamas. Vėliau rusų valdžia 
kaimiečiams degtinę varyti už
draudė ir šią teisę atidavė dva
rams. Tada prie dvarų įsistei
gė didžiuliai bravorai, o kai
muose, pakelėse ir kryžkelėse 
pridygo tiek gausiai karčiamų, 
it grybų po lietaus. Jas iš dva
rų išnuomavo žydai.

Anais laikais tose karčiamo 
se koncentravosi visas kaimo 
gyvenimas. Čia rinkdavosi žmo
nės aptarti savo reikalų, pasu

EGG$6.00
NUT ........... $6.00
BIG LUMP__________ $6.00
MINE RUN_____ _____$5.75
SCREENINGS _______ $5.00

PIRKIT DABARI — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

MADOS

No. 4172 — Praktiška vasarinė 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

dalyti bėdomis, pasišnekėti. 
Taip pat karčiamos buvo tais 
laikais ir naujienų sandėliais. 
Čia sustodavo pašto karietos, 
keleiviai, keliaują iš tolimų ša
lių, apsinakvodavo senas karei
vis, grįžtantis iš Maskolijos. 
Iš jų pasakojimų žmonės su
žinodavo,- kas dedasi karalys
tės kraštuose, kuris karalius 
prieš kurį nori šiauštis, kur 
liejami nauji varpai, kas svie
te kalbama apie valnystę... Daž
nai į karčiamas užklysdavo 
meškininkai. Jie šokdindavo 
meškas, o paskui žmonėms pa
sakodavo naujienas, kas girdė
ti sviete, kas darosi Prūsų že
mėje... Kartais meškininkai at
nešdavo kuriam nors žmoge
liui laišką iš kažin kur nuo 
rekrutų pabėgusio sunaus. Ki- 
tokis paštas ano laiko žmoge
liui * nei buvo prieinamas, nei 
žinomas.

Bet ne vien naujienų klau
sytis žmonės rinkosi į karčia
mas. Sunkios vergijos, nelais
vės prispaustas mužikėlis ta
rėsi paskandinsiąs ten savo 
pilkąją Vargo dalelę. Gėrė, ver
kė, skandino, bet vargelis dar 
plačiau bujojo. Kas nebeturė 
jo kapeikos, nešėsi karčiamon 
paskutinę pagalvę, paskutinę 
tarbelę rugių, kad tik vargelį 
tam kartui užuomarštin pasiųs 
stų... Gal todėl ir šiandien žmo
gus su skrupulu ir baime žiu
ri į pajuodusias griuvėsių krū
vas. Sako, vargdienių moterų 
ašaros paplovė karčiamų pama
tus. Gal būt, todėl žmonių pa
sakose ir ne vieną pakeles kar- 
čiamą žemė prarijo...

O kiek dar šiandien tebėra 
pasakojimų žmonių lupose apie 
pakelės karčiamas. Prieš Va- 
ančiaus gadynę karčiamos žy- 
dėte žydėjo. Iki vėlybų išnak
tų būdavę prisigrūdę vyrų, jog 
uodas snapo negalėtų įkišti. 
Čia vyrai sutardavo kada ku
riuos darbus pradėti dirbti, ap
tardavo tvorų tvėrimo klausi
mą, čia būdavo “ugados” dėl 
gyvulių padarytų nuostolių. 
Vyrai aptaria ir paskui taria 
vieningą ir svarbų žodį, kiek 
gorčių degtinės turi statyti nu
kentėjusiam tas, kuriuo gyvil
iai padarė iškadas. Abi pusės 
sutinka su vyrų sprendimu, 
stato ant stalo gorčines ir kriu- 
<is baigtas! Teisman dėl to 
niekas neidavęs. Karčiamose 
juvo geriamos taip vadinamos 
“cibavos”. Tai surinkti pinigai 
iš bežemių grįtelninkų už tei
sę ganyti savo ožkeles bendro
se kaimo ganyklose. Tuos pi
nigus kaimo vyrai bendrai kar- 
čiamoje ir pragerdavo.

Taip pat karčiamose anais 
aikais vykdavo ir šeimynos 

samdymas. “Vaišių metu”, t. 
y. nuo Kalėdų iki Trijų Ka
ralių laisvieji samdiniai

dėl žinomų, stiprių ir visokius 
darbus sugebančių dirbti ber
nų. Tada bernų algos siekdavo 
penkioliką rublių, o už “žino
mus” bernus įvarydavo iki dvi
dešimties.

— Juzap, aš statau maga
ryčioms dar bonką, — šauk
davo papunis.

— Aš kvortą!.., —' šaukdavo 
kitas.

— Aš gorčių, — šaukdavo 
trečias.

— C aš du gorčius! Na, Ju
zap...

Toks Juzapas sėsdavo, žino 
ma prie to, kuris stato du gor
čius. Gorčius degtinės tada kai
navęs trisdešimts grašių. Ju
zapas geria, giriasi apie savo 
paslankumą, sumanumą, sam
dytojui žada “aukso kalnus”. 
Kai nugertos geros magary
čios, samdytojas duoda busi
mam bernui du auksinus “ant 
rankų”.

— Tai žodis, Juzap!
— Ale, papuni, kaip kirviu 

nukirsta!
G kitą dieną .tas Juzapas jau 

per kitą asmenį grąžina sam
dytojui rankpinigius, sakyda
mas, kad pasiliksiąs senoje vie
toje. O vakare vėl leidžia kar
čiamo j e save “į aukcijoną” ir 
geria iš naujo “magaryčias”...

Pakuršyje prie kryžkelės, 
netoli Šarkėnų buvus karčiama. 
Dabar vos tik žymu žemėje 
jos pamatai. Tą karčiamą lai
kęs tada žydas Mauša. Vieną 
vakarą užklydo jon kažin koks 
iš Maskolijos pareinantis ka
reivis. Vyrai apsėdę vaišina 
kareivį ir klausosi jo pasako
jimų. Paskui nė vienas nebe
turi pinigų. Tas kareivis už 
ilgą ir “vierną šlužBą” - buvo 
gavęs nuo- karaliaus rublį.

— Tai dabar, vyrai, vaišin
siu aš jumis, — sako kareivis 
ir užsakė už visą rublį degti
nės. Pragėrė tą kareivio rub
lį ir dar negana... Nenori vy
rai skirstytis, p kareivis taip 
pasakoja visokius atsitikimus, 
jog vyrams net seilės varva. 
Kareivis pamatė, jog žydo ka
meroje yra daug kiaušinių, ku
riuos vyrai buvo pragėrę. Mik
liai įslinko kareivis kamaron, 
per langą padavė vyrams vi
są krepšį kiaušinių, šie susi
kišo į kišenes, paskui padavė 
Maušienei ir vėl gėrė iš nau
jo. Išgėrė ir dar trūksta! Ta
da kareivis žiuri, kad po suo
lu guli geri Maušos batai. Kar
čiamo j e stovi Maušienė Viena, 
o Mauša jau miega. Kareivis 
“nukniaukė” iš pasuolės batus 
ir sako vyrams.

— Tas, kuris yra basas, te
gu apsiauna batus, o jus jį už- 
pulkite, kam gyvulius leidžia į 
jūsų daržus ir tegu dabar sta-

Vyrai taip ir padarė. Puolė 
Jotkų:

— Tu šioks, tu toks, kam 
leidi savo gyvulius į musų dar
žus. Arba dabar statyk gorčių, 
arba neišneši iš čia sveikų kau
lų...

— Tai vyrai, kad aš neturiu 
pinigų, — išsigandęs teisinosi 
Jotkus. ,

Tada atsistojo kareivis ir 
tarė:

— Vyrai, jeigu jis neturį 
pinigų, tai tegu užstato savo 
batus. O leisti gyvulius į sve
timą iškadą ir nestatyti gor- 
liaus — nėra zakonų.

Taip vyrai ir užstatė Mau
šienei Maušos batus. Paryčiu 
linksmas kareivis iškeliavo sa
vo keliais, o vyrai skirstyda- 
nies kraipė usus:

— Nėra gudresnio sutvėrimo 
sviete už kareivį.

O vieną gilios žiemos vaka
rą pūgos užginė Maušos kar
čiamon kažin kur važiuojantį 
puošnų oficierių. Vyrai nusi
ėmė kepures, o oficierius lie
pė Maušai pastatyti penkis 
gorčius ir pats gėrė su vyrais. 
Paskui jis ir sako:

— Kas išlaikysite nejudėda
mas dešimtį kirčių kančium, 
tas gausite gorčių degtinės.

Vyrai gulė ant suolo ir dan
tis sukandę kentėjo oficieriaus 
kirčius. Ir retas neiškentėjo 
nesujudėjęs, nes baudžiaunin
kų nugaros buvo pakankamai 
užgrūdintos ponų ir urėdų bi
zūnų...

Paskui oficierius išgalvojo 
dar visokiausių išdaigų ir bar
stė aukso rublius, kol tik nu
stojo pūga. Visą savaitę ’nebS’- 
o vyrai namon, ūžė karčia

mo j e ir dainavo:

skęsti skendo degtinėje. Vese
lkose gėrė, per krikštynas — 
gėrė, šventino kryžių — gėrė, 
laidojo numirėlį — gėrė. Kar
čiamose gėrė, belaukdami šven
tadienį bažnyčioje mišparų, su
sėdę šventoriuje ant žolinė.io, 
gėrė... Nes kiekviename pa- 
šventoriuje stovėjo žydelis su 
arielkos bačkele. Neatsiliko nuo 
vyrų nė moterys...

Vyskupas Valančius, maty
damas, jog degtinė žmones bai
gia vesti į pražūtį, 1838 m 
įsteigė “Blaivybės Broliją”. 
Kunigai iš sakyklų ėmė skelbti 
už blaivybę visuotinus atlaidus 
ir ragino žmones prisiekti ne
begerti nei degtinės, nei alaus 
iki grabo lentos. Tai buvo di
delė naujiena. Sieke visi: vy
rai, moterys, seni, jauni, didi 
ir maži.

Valančiaus “prisiekusiųjų” 
kur ne kur dar galima užtik
ti. Teko žemaičiuose dar šne
kėti su tokiu “prisiekusiuoju” 
Miečium.

— Buvo ir tokių, kurie sa
kė: aš negersiu, ale ir nesiek
siu, — sako baltagalvis sene
lis Miečius. — Ale zakristijo
nas uždarydavo duris, kad nie
kas neišeitų, o kunigas bažny
čios viduryje atsiguldavo kry
žium ir tol nesikeldavo, kol vi
si neprisiekdavo.

— O ar visi išlaikydavo prie
saiką?

nyčion prisiekti. Priėjom išpa
žinties. Po pamokslo kunigas 
perskaitė žmonėms vyskupo Va- 
lančauskio graudingą gromatą. 
Sakė vyskupėlis: mieli mano 
žmoneliai, jus apmįslikite, kaip 
aš galėsiu prieš Dievą parody
ti jūsų girtas dūšeles! žmonės 
verkė, ūžte ūžė ir puolė ant 
kelių prisiekti. O važiuojant 
namon gaspadorius užbėgo 
krautuvėn tabakos nusipirkti. 
Netruko nė tiek, kiek reikia 
sukalbėti “Tėve, musų” ir iš
ėjo. Ir nieko, tik akys tokios 
ašarotos. O paskui juo tolyn, 
juo ėjo girtyn, kol pavirto į 
maišą... Apkrovėme šiaudais, 
kad kas nepamatytų... Regi, 
užbėgo tabakos, žydas pakišo 
kvortą, o Kražantis ir išlakė...

— O kas būdavo, jeigu pri
siekusysis išgerdavo?

— Tokį supančiodavo, įriš- 
davo nugaron lentą ir, mušda
mi bubnus, varydavo per mies
telius, per kaimus, idant visi 
pažinių tą, kuris priesaiką su
laužė. O kuris neprisiekė, tai 
to žmonės nei į talkas, nei į 
kumus nebevadindavo. Pas to
kį niekas vakaroti nesirinkda
vo...

Atsiduso senelis:
— Per šventą brostvą blai

vybės atėjo į žmones didis pa- 
kajus. Gyveno žmonės raska- 
žiuose, buvo visko pertekę, it 
ponai... Užsidarė bravorai, kar

— Visokių juk ir buvo. AšĮčiamos paliko apleistos, be du- 
tada pusvaikiu buvau pas Kra- rų, be langų, šikšnosparniai 
žantį. Paežerėje siekė tris ne- susimetę gyventi, o žydai vėl 
dėldienius. Vieną nedėldienį iš-(išbėgiojo į miestelius .. 
važiavome visa šeimyna baž- Tada sujudo bravorus turė

Norint gauti vieną ar dai
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 Pattern DepL, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Depš. 
1739 S. Halsted Sti, Chicaga, HL
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suei- to.

Naujiemi-Acme Telophoto
James Farley, demokratų partijos nacionalio komite

to pirmininkas, sveikinasi su John Hamilton, republi- 
konų nacionalio komiteto pirmininku.

(Vardas far pavardę

(Adresas)

— Išgeria# septynias, 
dar gersiu devynias,

Dar mano galvelėj, dar 
nieko nėra. SU...

Išgėriau .astuonias, vaikš
čiojau pakibomais,

; dar., unano galvelėj dar 
nieko nėra. u .

Išgėriau^ devynias, volio
jau purvynus,

• Dar mano galvelėj dar 
nieko nėra... ’ ‘

Sako, toje gadynėje svietas

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas 
Dabar mokam 3 '/2 % už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

$3,500,000.00
• $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

ję dvarininkai, rusų valdžios 
administracija žadėjo gerian
tiems visokių lengvatų... Tik, 
berods, vienas Rietavo kuni
gaikštis Oginskis pirmasis už
darė savo bravorą ir per pa
siuntinius pasiuntė Valančiui 
graudingą laišką ir stambią 
sumą pinigų blaivybei palaiky- 
;i. žydai siūlė visokių “nekal
tų čemeryčių”, bet žmonės ne
gėrė.

“Sausoji gadynė” tęsėsi iki 
1863 m. sukilimo. Tų metų 
pradžioje visi vyrai nuėjo į su
kilėlių stovyklas miškuose. Sto
vyklose, šalia maisto, buvo ir 
bosai degtinės. Sukilimui ne
pavykus grįžo vyrai iš miškų 
au “sulaužę priesaiką” ir vis

kas vėl prasidėjo iš naujo... 
.VIirė didysis blaivininkas — 
vyskupas A. Valančius, kėlėsi 
Bachusas iš grabo ir vėl pra
lojo rodyti savo biaurias ga- 
ybes, vėl atkeliavo vaidai ir 
’.šaros į vargdienių šiaudines 
jakužes... Alb. V-nas.

“L. A.”

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto,
(!d pačios Naujienos

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius rankančius bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rante otas. Taipgi pristatom an
glis ') visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

ZIUREK!
PASIDĖTI PINIGUS

M E M B t R

GALIMA 
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

Garsinkite ’‘N-nose”

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, III.

Vardas_________________________

Adresas_______________________

Miestas______________________ _

Valstija______________________ _
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Utekyma kalaai
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ______________  3c
Savaitei   18c
Mėnesiui ...................................... - 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ........ ............  $5.00
Pusei metų___________________ 2.75
Trims mėnesiams ____.___u.____ 1.50
Dviem mėnesiams ...... 1.00 
Vienam mėnesiui  .75
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Besibaigiant kongreso sesijai
Naujienų-Acme' TelenhotoINDIANAPOLIS — Paul V. McNutt, kairėj, naujas fe-

Į Alvito šventos Onos atlaidus!(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
—Skendau, brolau!Taip, tai skaudi vieta! Tai 1‘iudnų prisiminimų vieta!Ji žmonėms tik sėja nerimą,

Vasarai įpusėjus, kongresmanai ir senatoriai nekan
traudami laukia, kada jie galės važiuoti namo. Vieni no- 

atsikvėpti nuo Washingtono karščių ir pasilsėti, ki
tiems rupi sutaisyti “politines tvoras” savo distriktuose.

Šitokioje atmosferoje dirbti rimtą įstatymų leidimo 
darbą sunku. Bet visuomet, kai kongreso sesija artinasi 
prie pabaigos, tai palieka neapsvarstyti kai kurie svar
bus įstatymų sumanymai, ir administracijos vadai abe~ 
juose kongreso rūmuose deda desperatiškas pastangas 
tuos sumanymus pervaryti. Čia susidaro patogi proga 
opozicijai pakišti koją valdžiai. Siūlydami naujas ir nau
jas pataisas prie kiekvieno įstatymo, sumanymo ir var
todami kitokias obstrukcijos priemones, administracijos 
priešai suparalyžiuoja kongreso darbą arba priverčia 
daugumą priimti tokius pakeitimus administracijos su
manymuose, kurie neretai visai sunaikina jų vertę.

Tokią taktiką dabar vartoja Roosevelto priešai, ata
kuodami kongrese didelį administracijos paskolų davimo 
programą, kuris dabar yra kongrese svarstomas. Opozi
ciniams demokratams kartu su republikonais jau pavy
ko išbraukti iš sumos, kuri tame programe buvo numa
toma, beveik pusę. Ir, nežiūrint šitų pataisymų adminis
tracijos programe, opozicija gali jį dar ir visai sulaikyti, 
nes iki sesijos pabaigos belieka tiktai kelios dienos. Toks 
pat likimas gręsia ir kitam svarbiam valdžios sumany
mui — apie 800 milionų dolerių paskyrimą namų staty
bos reikalams.

Jeigu opozicijai pasiseks šituos sumanymus labai su
darkyti arba visai ružųjupti kongrese, tai Roosevelto ad
ministracijos šalininkai neturės ką parodyti balsuoto
jams, sugrįžę į savo distriktus. Pačios administracijos 
rekordas bus menkas. Prezidento priešai kaip tik to ir 
nori. Bet ar bus gerai žmonėms, kai valdžia negalės vyk
dyti savo sumanymų, tai kitas klausimas. Dėl vasaros 
karščių ir ateinančių metų rinkimų prospektų, daugelis 
senatorių ir kongresmanų apie tai negalvoja.

Darbo prievolė Ispanijoje

deralis socialės apdraudos administratorius* tariasi politiniais reikalais su Indiana demokratų pirmininku Frank McHale. Daug kas sako, kad McNutt kandidatuos į vice-prezidentus, jeigu Rooseveltas vėl kandidatuos įprezidentus.-APŽVALGA
ISPANIJOS TURTAS 

MEKSIKOJEIspanijos respublika turi Meksikoje aukso, karo medžiagų ir kitokio turto už $47,000,- 000 (“Naujienose” anądien buvo klaidingai pasakyta, kad tas turtas esąs Francuzijoje).Ispanijos paskutinio parlamento pastovus komitetas, ku1- ris perėmė iš Dr. Negrino rankų respublikos reikalų vedimą emigracijoje, ketina dalį to turto suvartoti Ispanijos pabėgėlių perkėlimui iš įvairių Europos šalių (daugiausia Francuzijos) į Meksiką.

prieš Grigaitį tiktai dar aiškiau pabrėžia tą faktą, kad Mizara tapo sugautas bemeluojant ir nebegali išsisukti.
SUKLERUSI “MORALIS- 

TO” LOGIKA

Gen. Francisco Franco, išleido įsakymą, kad kiekvie
nas sveikas žmogus Ispanijoje turi 15 dienų per metus 
dirbti valstybei veltui — arba duoti tam tikrą mokestį. 
Atžagareiviams laimėjus karą, parlamento Ispanijoje ne
bėra. Vietoje parlamento, “įstatymus” leidžia diktatorius.

Kas bus sugautas nuo tos darbo prievolės išsisukinę- 
jant, tas bus baudžiamas kalėjimu ir pinigine pabaudai ir 
turės atidirbti dvigubą laiką.

Įdomu, kad šitokią darbo prievartą vienoje arba ki
toje formoje įveda kiekviena diktatūra. Kai kam afrodb, 
kad tai liudija apie diktatūrų “demokratiškumą” ar net 
“socialinį teisingumą”. Bet tikrumoje ta darbo prievolė 
reiškia tiktai priespaudos padidėjimą.

Pasiturintiems žmonėms Ispanijoje tą baudžiavą 
valstybei eiti nereikės, nes jie galės atsipirkti pinigais. 
Jiems šituo dekretu diktatorius uždėjo tiktai naują mo
kestį. O beturčiai, kurie pinigų neturi, bus priversti au
koti valdžiai savo darbą. Bet iš ko per tą laiką gyvens 
darbininku šeima, kai jisai negaus atlyginimo už savo 
darbą?

Demokratinėse šalyse vis didesnis ir didesnis darbi
ninkų skaičius iškeroja apmokamas dviejų savaičių atos
togas. O frankistų valdomoje Ispanijoje darbininkams 
tapo užkrautas dviejų savaičių darbas valdžiai be atly
ginimo! j

Žodžiai ir darbai

SUGAUTAS MELAGISPer kelias savaites Ru Mizara, neturėdamas jokių įrodymų, skelbė, kad W. G. Krivits- ky esąs “prisimetėlis”, kuris niekuomet netarnavęs sovietų valdžiai ir neturėjęs generolo titulo. O kai “Naujienos” nurodė, kad jau prieš 18 mėnesių Krivitskis, nutraukdamas ryšius su Stalinu, parašė Francuzijos valdžiai’ laišką (kurio tekstas Buvo paskelbtas daugelyje Europos ir Amerikos laikraščių)’ ir pasisakė, kas jisai esąs, ir sovietų valdžia niekuomet nedrįso užginčyti tame laiške paduotų faktų, —* tai dabar Mi- zara rašo:“Paliksime pačią klausinio esmę...”• šitoks atsakymas yra tolygus prisipažinimui, kad į klausinio esmę Mizara neturi ką pasakyki. Iš tiesų, tai klausimo esmės jisai niekuomet ir nepalietė sava rašymuose dėl Krivitskio išskeltų spaudoje dalykų. Vietoje to, jisai tiktai purvais drapstė to buvusio sovietų valdininko asmenį, per akis meluodamas ir apgaudinėdamas skaitytojus, buk tas asmuo esąs apgavikas, niekuomet neturėjęs nieko bendro su sovietų valdžia.Dabar, kai Mizara tapo prispirtas prie sienos klausime a- pie patį Krivitskį, tai jisai ir šitą klausimą bando apeiti tokiu pat “manievru”: bando parodyti savo gabumą, plusdaftias “Naujienų” redaktoriaus asmenį. Jo mizerni “kiauksėjimai”

Pruseika vadina “donosu”, ii’ dargi “šlykščių”, pasakymą, kad Amerikos komunistų partija yra “svetimos valstybės agentūra”.Tai, vadinasi, patį faktą Pruseika pripažįsta. Nes “donosas” (iš rusų žodžio “donos”) reiškia pranešimas apie tai, kas yra, bet slepiama nuo valdžios. . Bet jeigu komunistų partija, iš tiesų, yra: svetimos valstybės (t. y. SSRS.) agentūra, tai ko- del šitą dalyką reikia slėpti? A- pie tai, kad l Amerikoj e veikia kitų valstybių (pav. Vokietijos) agentai, pats Pruseika yra ne kartą rašęs. Ne tik rašė, bet ir reiškė pageidavimą, kad tie šveitimų valstybių agentai butų gaudomi. O ••kitiems žmonėms ■Pruseika nepripažįsta teisės net užsiminti, kad svetimų valstybių agentų čia esama. Tai dvilypė moralybė: kas man leista, tai tau uždrausta!Be to, ar iš viso yra Vietoje “ponaičiui” Pruseikai (jisai mus vadina “ponais”) piktintis dėl tų tariamų “donosų”? Amerikos valdžiai vargiai reikia ieškoti lietuvių laikraščiuose žinių apie Stalino, Hitlerio, Mussoli- nio arba kitų diktatorių ageir- ltus> veikiančius Amerikoje. Ji įtuiri' pakankamai savo infor- riruotojų,, kurie tas žinias susirenka- ir kam reikia jas pristai- •to. Kiekvienoje byloje, kurioje yra įveltas klausimas apie komunistus (sakysime, dabartinėje Bridges’o byloje, Californijoj- je)>, prokuratūra' pastato visą eilę buvusių i1 komunistų arba seklių (dėtektivų), kurie dalyvavo komunistų organizacijose ir paskui išduoda tardytojams, teismui ir kitoms valdžios įstak goms jų paslaptis.O jeigu valdžia norėtų pa*- sisemti informacijų apie komut- nistus spaudoje, tai ji gali jų pakankamai užtikti lengvai prii- einamuose jai angliškuose laikraščiuose. Pavyzdžiui, Waller G. Krivitsky nepersenibi rašė
................... ''' --------Į.

(Tęsinys)Šventa Ona tavo likimu pasirūpins, tik buk jai duosnus.Ir tavo arkliukai gerai įšerti smagia risčia bėga. Nešersi, iš jų naudos neturėsi, o svarbiausia į šventos Onos atlaidus risčia nevažiuosi!Štai keliai akmenuoti, kalvų kalvos, kalnai pakalnės, pasisukimai, buk atsargus, arkliams valios, neduok. Ratai subyrės, vežimas į grovį nudardės!, Ir čia piktos valios padaras, nors ir vieta šventos Onos globojama! Sako, tai buvę seniai. Sako, tai buvę labai seniai, kuomet dar patsai Dievas su velniais kaip ką bendro turėjęs. Sako, Dievas velniui įsakęs į Vištytį maišą akmenų nunešti.žinai, velnias, pykčio pilnas, nešęs tuos akmenis į Vištytį ir čia pakelėje išbarstęs. Dievo į- sakymo nepaklausė ir dabar žmonės turi vargti. Negi tokią sakmenų daugybę surinksi? Jie visur barkšo, net sunku tiesus kelias pravesti. Nors ir didi labdare šventa Ona, čia žmonėms nieko padėti negali. Kiti taria, kad tie akmens tyčia čia išbarstyti ir velnio palikti, kad žmonės visuomet prisimintų, jog e- sama daug pasaulyje piktos valios ir kad reikia jos saugotis.i Gal būt, išmintingi geriau žino.Bet tas, kas gali gerais arkliais risčia važiuoti, kitaip galvoja. Jei nuo jo, o ne nuo šventos Onos valios pareitų, jisai čia iš tų velnio akmenų gražų plentą padarytų ir tuo budu net patį velnią apgautų! Velnias žmogui patarnautų!Bet tie, kurie šventai Onai tiki, velnio patarnavimo čia privengia. Taip ir barkšo tie akmens, jie ne tik kliudo smagia riščia važiuoti, bet jie kenkia javams augti, gerai laukus į- dirbti.■ Bet kas išdrįs su velniu rungtyniauti, jei šventa Ona, didi labdarė visų širdis vergia?i O, Alvito apylinkėse daug lu> vų tarp pykčio ir gero butą.

Čia tų grumtynių pėdsakus visur užtiksi.Tur būt, ir šventa Ona' čia apsigyveno, kad žmonėms padėti. štai ar matei tą gražų žalią, gilų Alvitą ežerą?Ar manai, kad jisai amžių amžius čia buvo?Oi, brolyti, klysti!Buvo laikai, kuomet čia lankų lankos žaliavo ir žmonės sultingą žolę piovė, gyvulius šėrė, o dabar toje pačioje vietoje ramiai sau tasai ežerėlis tyvuliuoja! O’, tgi buvo viena baisi naktis!■ Toki žmonės iš ienų laikų atsimena ar apie ją karta į kartą pasakoja!Tai buvo seniai, tai buvo labai seniai!Vieną gražią pavasario naktį čia piemenukai arklius ganė. Ganė, linksmai čiauškėjo, dainas dainavo ir išdykavo. Tik girdi, klauso, kaž kas čiurlena.Arkliai nusigando, visi į krūvą subėgo, ausis pastatė, o piemenukai visai žado nustojo!Girdi, girdi aiškiai žodžius tariant:—Bėkite,Kas tuos re, iki šiai Ii pasakyti! .gal kitas šventasis piemenukus apsaugojo ir jų gyvybę išgelbė-

isi naktis, kurią

žmonių didį apsileidimą.Juk galėjo jie ir tą antrą varpą pargabenti ir nakčiai jį nešventintą toje pievoje nepalikti.

bėkite!žodžius tuomet la- dienai niekas nega-Gal šventa Ona,

Skaudu, brolau, kad dabar metai į metus, diena į dienų tasai paskendęs varpas vis primena visiems savo nelaimę ir kartu žmonių apsileidimą!Tai įkyru ir kartu liūdna, begaliniai liūdna!Gal, žmonių padrąsinimui jų suraminimui čia todėl ir labdaringoji, gailestingoji stebukladarė šventa Ona čia apsigyveno!

Anglija, Francuzija ir Amerika, sulaikydamos gink
lų pardavinėjimą Ispanijos žmonių išrinktai valdžiai, pa
dėjo fašistams laimėti karą ir sunaikinti respubliką.

Azijoje dabar eina dar didesnis karas, negu Ispani
jos. Bet čia tos valdžios karo “nepripažįsta” — ii* lenk- 
tyniuoja viena su kita, pardavinėdamos ginklus, karo 
lėktuvus ir ypatingai plieną ir geležį, iš kurių yra daromi 
ginklai, abiem kariaujančiom šalim, Japonijai ir Kinijai.

Bet kadangi visus Kinijos uostus japonai yra užėmę, 
tai kinai gauna tiktai dalelę to, ką tos valstybės pristato

Japonijai. Be to, Japonija turi didelę savo amunicijos 
pramonę, todėl ji gali pasidaryti ginklus iš geležies i# 
plieno' kuriuos ji perka užsieniuose; o Kinija tokios pra
monės neturi.

Tokiu budu šita vakarinių valstybių politika japonų- 
kinų karo atžvilgiu irgi padeda užpuolikams, o ne tiems> 
kurie yra užpulti.

Bet Anglijos ir Francuzijos valdžios sako, kad jos 
nori apginti pasaulį nuo “agresorių”. Amerikos valdžia 
nuolatos deklamuoja apie “demokratiją” ir siūlė riet pa
skelbti “karantiną agresoriams”.

liūs išvijo ir patys pabėgo. Ir vos spėjo iš tos žaliuojančios lankos išsinešdinti jau ji virto giliu ežeru, kuris iki šiai dienai tenai tyso!Ir čia tikrai piktos valios butą!Sako, vežę Alvito bažnyčiai du pirmu varpu. Vieną laimingai per tą lanką pergabeno ir bažnyčios bokšte pakabino. O kitas varpas tiek buvęs sunkus, kad jį nakčiai toje žalioje pievoje turėję palikti.Juk tai busima bažnyčios var- didi nepagarba buvusi! velnias, tasai piktas pada- šituo pasinaudojęs ir čia šposą iškrėtė. Mat, tasai

Bet žmonės kalba, žmonės šneka, kad tasai paskendęs varpas išplauksiąs į to ežero paviršių ir jų busią galima net į bažnyčios bokštą pakabinti, kuomet Vilniuje Gedimino kalne suplevėsuosianti Lietuvos laisvės vėliava, kuomet Prūsų Lietuvoje visi mirusieji lietuviai iš kapų prisikelsią ir tuomet Lietuva busianti vieninga ir galinga, dingsiąs žmonių apsileidimas, vienas kito neskriausią, visi palaimoje gyvensią ir visa žmonija tuomet busianti viena broliška šeima ir tasai paskendęs varpas Alvito: bokšte skambėsiąs amžiais, džiaugsmo ir žmonių prisikėlimo himną giedosiąs !Bet ką tuomet veiksianti Alvite šventoji Ona, žmonės apie tai nieko nesako! O dabar, brolau, jei turi laiko ir turi gerus arklius — važiuok į Alvito šventos Onos atlaidus, ten ne tik savo nuodėmes išpirkti galėsi, bet išgirsi to paskendusio varpo dūsavimus:—Skendau, brolau! Skendau, brolau!Tie to paskendusio varpo dūsavimai išspaus tau karčią ašarą, bet patikėsi, kad taip ibuvę, juk ir aš seniau į tai netikėjau, bet to paskendusio varpo graudus dūsavimai mane įtikino!Vistaspats
.savaitraštyje “Saturday EvO- ning Post”, kad kiekviena ko*- munistų partija, neišimant ir ■amerikinės, yra ne tiktai S talono diktatūros agentūra, bet ir tiesioginiai kontroliuojama Stalino žvalgybos: jisai pasakė, (kad kiekvienos* komunistų partijos centro komitete yra vienas asmuo,, turįs specialų įgaliom jimą iš GPU. Na, o Krivitskis turi apie tokius dalykus žinoti, nes per daugelį metų jisai pats tarnavo sovietų žvalgybos centre, Maskvos Lubiankoje, ir toje •tarnyboje buvo pasiekęs aukštą “generolo” titulą ir buvo paskirtas sovietų karo žvalgybos viršininku Vakarų Europoje.Taigi kalbėti apie kokius ten “donosus”,, kuomet šitie dalykai yra žinomi visiems, kurie norį apie juos žinoti, yra tuščias plepalas.Tenka įapėti ne valdžią, bet tą dhlį visuomenės, kuri iki šiol ne labai atidžiai sekė, kas dedasi pasaulyje, nes komunistai prie tokių žirionių dažniausiai prisiplaka,, prisidengę nekalto avinėlio kailiu. Kiekvienas žmogus turėtų žinoti, kad komunistų organizacijos yra ne tiktai Stalino agentų įrankiai, bet kad’ jas tiesioginiai val'^o MaskvosMĮuntfs atrodo, kad “šlykštu” yra ne apie šitą liūdną tiesą kalbėti (spaudos pareiga informuoti visuomenę rie tik apie gerus, bet ir apie blogus dalykus), bet yra šlykštu* būti žvalgybininkų’ (ir dargi svetimos šalies!) pastumdėliu'. Matyt, ir “ponaitis” Pruseika to Sarmatijasi, nes jisai labai pyksta, kai kas nors apie tai užsimena.

puiO ras, tokįvarpas dar nešventintas buvęs, tai pigu buvo velniui pasinaudoti. Jisai tą varpą užkerėjęs, pikta valia apleidęs ir štai tasai varpas rūstybės pagautas į žemės gelmes nusileidęs ir taip smarkiai tenai garinėjęs, kad net toji gražioji pieva ežeru virtusi !Ir dabar tasai užkeik tasai varpas to ežero gelmėse tuno, tik jo niekas nemato ir ištraukti negali, nes ežeras labai labaikyta? Neišmanėli, netikėli!Nuvažiuok į Alvitą ir savo kimis įsitikinsi.Taip, ausimis!Įsiklausyk, kaip vienas, vie^ nintėlis varpas bažnyčios bokšte skamba! Ne, brolyti, jisai neskamba!• Įsižiūrėk, nors jisai ir juda1, bet garsas iš to ežero eina! Tai paskendęs varpas tik atsiliepia!Savo brolio šaukiasi!Įsiklausyk į jo garsus!—Skendau, brolau! Skendau, brolau!Tai jis- iš vandens šaukiasi!Taip ir aš- seniau netikėjau, bet kaip išgirdau iŽ to ežero pas skendusi© varpo’ balsą — skert- dau brolau — man taip širdį suspaudė, kad patikėjau.: Ašaros iš akių iššoko ir pan tikėjau!re paskendęs varpas ir jisai tiek rytais, tiek vakarais, kuomet jo1 brolis bažnyčios bokšte mėgina šaukti visus žmones maldai, dusliai atsiliepia:—Skendau, brolau ! Skendau, brolau!Tai tos buvusios tragedijos,, tos baisios nakties tikras liudininkas, kuris amžiais savo broliui atsiliepia:

ĮVAIRENYBES
b Į , ,1 I I I t i I II I I ■■■..................... .

IR MIRDAMAS GARSINO 
FABRIKĄGyveno neturtingas senelis. Prieš mirtį jis nuėjo į vieną batų fabriką ir pasiūlė fabriko' savininkui už pusę milijono savo gyvybę, kad tuo išgarsintų jo fabriką. Savininkas sutiko po jo mirties išmokėti senelio giminėms. Kitą dieną paskelbė, kad viešai deginsis žmogus. Susirinko iš viso krašto šimtai tūkstančių žmonių. Aukštai didžiulis laužas liepsnoja — ir žmonės nekantriai laukia aukos. Pasirodė baltaplaukis senelis ir minia nustojo kvėpuoti. Prieš šokdamas į laužą senelis garsiai pratarė: “Žmonės, pirkite tik ‘Tang’ fabriko batus!” Tą pačią dieną nupirko 200

Graži sporto šventė, ROKIŠKIS. — Tradicinė gimnazijos sporto šventė praėjo labai įspūdingai ir gražus oras sutraukė daug žiūrovų. Visi mokiniai pražygiavo pro tribūną ir po to prasidėjo sportinė dalis.Lengv. atletikoj pasiekta gana gerų pasekmių. Berniukai parodė įvairių akrobatikos ir mankštos numerių, o mergaitės pasirodė su šokiais. Krepšinio rungtynės tarp Rokiškio ir Panevėžio gimn. pasibaigė 16:6 (6:0) rokiškiečių naudai. Futbolo rungtynes laimėjo svečiai 5:0.šventei vadovavo kūno kult, mokyt. Balnanosytė ir Žukauskas.
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Jonas Kairys

Smuklininko Išmintis
(FELJETONAS)

Į smuklę pro siaurąsias duris 
įsmuko vyras ne vyras, bet ir 
ne moteris, — tikrų tikriausias 
gamtos apraudotas padaras. 
Rankoves pasiraitojęs, apikaklę

ka laku tiška!
balsu prabilo:
teliau?”

—Ničko, aš
o...

—Ar velnio

gargaliuojančiu
Ką gersi, prie-

ne gerti atėjau,

čio ąsas išrietęs. Jo kakta siau
ra, kiek į užpakalį nuslemta, 
nuo jos draikėsi nešukuotas 
plaukų kuškis, o nosis viešpa
ties duota su guga, panosė sto
ra, mėlynai raudonai išgręsta — 
pats į priešakį palinkęs. Ir, jei 
ne vikri eisena, ir butų kiek 
daugiau pro rumbą prasisliepęs, 
jis hutų visu savo stuomeniu1 
labiau panėšėjęs į klauną, pa
mėgdžiojantį imtininką, negu į 
rimtą politinės partijos veikėją.

Jis skubiai priėjo prie baro, 
abiem rankom pasirėmė ir, nė

no ant aukštos, apsukamos kė
des. Tuoj “šmakšt” vieną ran
ką į vieną kišenę, “šmakšt” ki
tą į antrą ir, vėl ištraukęs, pa
kartojo tą pačią programos da
lį, tik po kitas kišenes lyg ko 
pamesto ieškodamas, žvilgterė
jo į smuklininko pajuodavusį 
veidą ir užtraukė pirštais barš
kulį į barą, tarsi, į pianą.

Tuo tarpu smuklininkas jau 
buvo prislinkęs prie baro galo, 
bet arčiau prie svečio ir žingsnio 
nepažengė. Jo didelės akys tuoj

rinys atsirasti, sunku ne Salia
monui ir įsivaizduoti. Ir tada, 
kada jis taip ncdiplomališkai 
pasakysiu, hitleriškai užatakavo 
tą vargšą politinės partijos vei
kėją, jo veidas perkūniškai pa
sikeitė. Jis, rodos, vienaip pail
gėjo, kitaip išplatėjo ir patam
sėjo, raudonieji siūlai žanduose 
dar didesnį mezginį išraizgė, o' 
kaklo gyslos stačiai kaip pan
čiai išsiveržė. Atrodė, kad blai
vininkas tikrai priverstas bus 
atgailauti ir keikti per amžių 
tą dieną, kurioj tą smuklę ap
lankė.

Antra vertus, juk smuklė ne 
poteriams kalbėti viela. Čia su
sirinkusieji ne pieną geria ir 
ne ša Įtakose su bananais nu
vargusią dūšią ramina. Čia vie
la lik garbingiesiems vyrams, 
sakau, tokiems drąsuoliams, ku
rie drįsta ir depresijos xlaikais 
dešimkes kloti ant baro ir grą
žos nereikalauti. Čia renkasi ir 
visuomenės veikėjai; 
tiems kavalieriams
palinkėti ir pasidžiaugti 
nais, gautais nuo garbingųjų

tai tikrai, jam tektų gailėtis iri 
dieną rustų giedoti, nes nesant' 
smukles, nebūtų nevalyvų krū
tinių Gedimino' ordenams kars-.1 
tyli.

—Nu, ne, Vilim, kam1 ta-i’p 
piktai. Suprask, kad aš į vel
nius jau nebetikiu ir Smuklėse 
jų neieškau, o* juk gyventi rei
kia, — nedrąsiai pasiaiškino 
kuopos veikėjas.

—Prenki', kreiki,- s-npranti.- 
Ar tu' ir tiek nežmai, kad biz
nis ne iš d^vas-ios šventos gyve
na ?

—Na, šinr, kad suprantu.
Kad dmeTiš i*r emigramo' lai

mė siiiukiminkd d!angų; sū'fvėiė 
žinojo’ ir Prenkis’. UžkM'US.a's 
jis visuomet pasakydavo1, kad 
ne kaimo bornel'ių ir mergelių 
vargai, angelskos kalbos neži
nant, butų tekę vargti ir ašaro
ti. Tik toki smuklininkai kaip 
Vilimas juos suramino, tėviška

keičiąs

ĮAUGU M YNAI
Ausalas

iiiiiisMiiiiihisAMt'trtAi

mis iš paniūrų, sukruto.— su-

audiniais išausti žandai ir mei- 
teliškai nutysęs paliaukys. • Jis, 
kaip žinodamas, kad svetys ki
šenėse nieko nerado, permetė 
akimis jį vieną ir antrą sykį ir, 
nusikreipęs į palubį, rimtai su
simąstė. Atrodė, kad jis ir čia 
matė ne tirštus oratinklius nuo 
lubų kadaruojančius ir juose 
didelius vorus, musių byfšteiką 
įkepančius, o tikrą pinigo pasi- 
darymo mašiną. Graliai^ storu,

ordenuo-
sveikatos

orde-

nėra tikras apšvietus ir politi
nio susipratimo pažymys? Ir 
jei ne-tasai tikrasis apsišvieti
mas, kultūrinis pakilimas, su
prantama, kad tai nebūtų kam 
ordinus kalti, nebūtų numylė
tų vadų ir, ir be rinkimų išren
kamų prezidentų, kanclerių ir 
fiurerių. Juk ir Hitleris iškilo 
tik iš Miuncheno smuklės rūsio, 
o ne iš kokio ten saliono. O jei 
ir atsirastų žemėje dar koks 
prezidentas iš dievo malonės,
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J''ra,nleis* R*. Sayre,- kurį pre

zidentas Rooseveltas pasky- 
i ė E5 Ii pi n ų ko mis i j o n i e- 
rium.

Iš Lietuvos
žinai jam skolingi liko, juk čia 
nieko ypatingo, nes tada kiau- 
lykščių kojelės, snukučiai ir au
selės buvo tokia prabanga ir 
tiek pat gardžiavosi, kiek šian
dien porkčapas ir kiloki salsi- 
sonai. Apie tokias prabangai 
lik minis fenai tegalėjo svajoti.

' —O’ kaip buvo tada smagu, 
būdavo eidavome per dešimts ir 
daugiau1 blokų, kad tik pas sa
viškį, — taip visada baigdavo 
savo paaiškinimus Trenkis.

—Bet jus visi kalbate lakš- 
tingalo balseliu, kada jums pi
nigų reikia, — tyčiojosi smuk
lininkas.

—Et, Viliui*,, tu mano senas* 
p rentas. Mudu p reniais buvome 
ir busime. Tu žinai, kad mes1 
tik ką sutvėrėme kuopą, o pini
gų dar neturime. Kada atsiras, 
supranti, kad mes tavęs neap- 
leisime.

—Jes, jes, Prenki, tu manęs 
nesufulysi. Tu gali būti smart 
vyras Armuro jaučiams ragus 
nusukti, bet ne mane sufulyti, 

gauruota kumščia mušda
mas į barą, įtikinėjo smuklinin
kas. — Ar tu žinai, o t, čia, mau 
no kišenėje sėdi smart vyrai.

—O šiur, visi parapijonai jau 
sugužėjo, — galva linguodamas 
pritarė veikėjas.

—Nori numiręs katalikiškai 
pasilaidoti, o pinigų neturi, ot, 
čia ateik, — gausi. Suserga kas, 
reikia daktarui apsimokėti, kur

KAUNAS. — Prijungus Klai
pėdos kraštą prie Vokietijos, 
Klaipėdos krašte likosi dauge
lio Lietuvos piliečių turtas: pre
kybos ir pramonės įmones, na
mai, ūkiai, indėliai bankuose, 
šiaip įvairus piniginiai re kala- 
ivimai. To turto likimas yra vie
nas svarbiausiųjų Lietuvos vy
riausybės rūpesčių. Per ekono
mines derybas su Vokietija, į- 

■ vykusias gegužes mėnesį Berly
ne, buvo susitaria Lietuvos pi
liečių ir juridinių asmenų turto 
padėties Klaipėdos krašte su
tvarkymo klausiniu. Iš Vokieti
jos vyriausybės pusės buvo pa
sižadėta leisti Lietuvos pilie
čiams pagal jų nuožiūrą arba1 
toliau laisvai tęsti jų įmonių 
veikimą Klaipėdos krašte arba 
jas parduoti ar likviduoti. Taip

iną smuklininką. Sureštino ką 
policija, reikia pagalbos, o kur 
gausi jei ne pas turtingą savo 
biznierių. Vilimas niekad ncal- 
sisako. Visi runija pas jį. Na, 
ar manai kad jam tai aitvaras 
suneša?

—Nu, ne. Mokslas, tikras su
pratimas. Juk, tik reikia pama

mokslo ir žinojimo. Juk, nu- 
bankrutysi, — rimtai išvadžio
jo Prenkis.

Smuklininkas nykščiu “bakst, 
bakst” Prenkiui į pašonę

—Che, che, che, še, pažiūrėk, 
aš tau kaip ant delno išklosiu

Atlanto vandenyje' lies Anti- 
jl'ų saloutis, vadiftaitroje “Sar- 
gasoAr jlu’Toj'e, ptah'kio’jia* milži- 
ihišlco pl’oth pievos, kuriose 
šiepiasi itiilžirilški įvairių gė
rybių kiekiai. Jau Kolumbai 

-šaVO didžių jių kelionių ir a t ra
idinių laikais šias pievas pa- 
-atehėj’O*, kairios, htan-ohla, yra 
tiek pat senos, kaip senas yra 
'Atlantas, o prieš5 daug tuks- 
tailčių metų jes gal birt jungė 
Kilropų ati* Amerika. Tik ilgai
niui dalis jų nugrimzdo į van- 
dėriO dugną, o likusios dalieš 
pasakiškų turtų nieks nesiruo
šia išnaudoti.

Bet ne auksas ir brangieji 
(akmenis ten slepiasi. Ne. Toše 
'keturis mili'jonu’s k v. kilom et- 
rų užimančiose pievose auga 
augmenija, iš kurios galima 
gaminti jodą, cukrų', klijus, 
trąšas, kuriomis galima būt 
tiek užtręšt nederlingus Euro
pos laukus, jog kviečiai* neš
tų trišimtąjį grūdą.

Be to, tose pievose randas 
medžiaga, kurią galima paver
sti celiulioze. Tie plotai pa-

inalųiMfmt if kitoms įmonėms 
sukti,- vėjif, ga-ru, elektra. Ne 
visoš1 iš* jų' tinka' dėl vienos ar* 
kitOs prieža'stiėš. Vienį! rie vi
sur yra, kitų begalima nnofa- 
tos turėti, trečios yra per bran
gios ir t. t. Žmogus vis ieško 
geros- ir pigios’ jėgos. Neišse
miamas jėgos Šaltinis butų 
saulės1 jėga. Jos į žemę ateina 
labai daug.

Kai]) mėgina ja įkinkyti į 
darbą? Ogi saulėje šildo van
denį ir gautuosius garus nori 
sunaudoti kokiam nors darbui. 
Žinome, kad saulė ir musų 
krašte labai daug vandens va
saros metu išdžiovina, bet jis, 
garas, palieka negaudomas ir 
pakyla į orą.

Gal vienas kitas skaitytojas 
vasarą yra užsidegęs papirosą 
per tam tikrą iškupusį stiklą, 
kuris paprastai nuimamas nuo 
kišenines elektros lemputės. 
Saulės spinduliai, eidami pro

—---------------------------- i
TeL Victory 4965. .

STOGDENGYSTfl IR BLfiKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng-

PASIŪLO

celiuliozos medžiagos, kuri vir
šija viso pasaulio drauge pa
gaminamą celiuliozą. Dabar ši

sėje sueina į vieną tašką, kur 
tie susitvenkę spinduliai labai 
smarkiai kaitina. Lygiai to
kiais pat stiklais naudojasi ir 
mokslininkai saulės spindu
liais šildydami vandenį. Tik 
tie stiklai yra nepaprasti di
deli, po kelis šimtus kvadrati
nių metrų. Dabar yra įtaisytos 
mėginti dvi šildyklos. Viena 
Afrikoje ties Nilu, o antra A- 
merikoje, Kalifornij oj e.

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MIN«S
Ūžtikrinąme, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 30D garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tekiomis 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 garantuotaI - --  -

tokią karną, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą įjž jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų Į 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šioš 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų 1

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 

išgalite 
gerą 
Hku-

PER

parodos kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

i 
gyvenate, ne-
progos- Mus

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis

vos piliečiai (gali laisvai arba 
patys arba pe^; savo įgaliotinius 
toliau savo turtą Klaipėdos kra
šte valdyti, arba jį parduoti. 
Lietuvos pilieprų Klaipėdos kra
šte palikto iiurto likvidacijai1 
prižiūrėti ir ja rūpintis, įvai
riems dėl turto likvidacijos ar
ba dėl turto valdymo Klaipėdos 
krašte kilusiems nesklandu
mams pašalinti Ministrų Tary
ba sudarė Klaipėdos Reikalams1 
Komisiją. Komisija yra minis
tro pirmininko žinioje.

Lukštas vis dar išmėtai 
gintaro

Lukšto ežere kaip ir kasmet, 
kai būna audros, prie kranto 
išplaunama didesnių ir ma-

pasauliui ir daugelis žmonių 
laužo galvos, kuo pakeist me
dį popieriaus gamyboj. Tie
siog nuostabu,- kodėl niekas 
nepradeda naudoti tų pievų 
pasakiškus išteklius. Reik tik 
prisimint, kad pasaulis per 
metus popieriaus gamybai su
vartoja apie 150 tūkstantinių 
kvadratinių kilometrų’ miško, 
o jei butų naudojamos pievų 
medžiagos, visas tas miškas 
galėtų* bti’f naudojamas kitiems 
reikatahs. i

Tad dabartinė baimė, k aki iš
nykus- miškams žmonija palėk
sianti į blogas gyvenimo1 są
lygas, neturi pagrindo. Tūo- 
niet bus atkreiptas dfeniesys į 
čia aprašytas pievas ir jų ga- 
m'iniaiis bus aprūpinamas visas 
ženlčs rutulys. O' tų- išteklių 
pasauliui užtektų iŠtisielns 
šiTn'tmečia’m'S.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

Lietuvis Plumberis
■— Latsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS:

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

INSURANCE
(APt)RAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

‘ • TAVERNŲ ir namų savi
ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RA KANDŲ.
NUO VAGIU- 
LANGU.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

SAtrtBS ŠVIĖSA SUKS 
MAŠINAS

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

tšlyginam, suveldiham ir numalia- 
vojam. Atrodo kaip naujas nors bu
tų sulankstytas ar sulaužytas. Kai
na prieinama. Kam reikalingas mu
sų patarnavimas kreipkitės tuojau. 
Darbą gafantubjame.

STREAMLINE AUTO METAL 
WORKS

824 N. May Str., Chicago 
Tel. Monroe 8426

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

Raštine atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekma die
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Gamtojic yra įV Airių jėgų,, iš 
kurinį' lčai> kuriomis žmogus jau 
moka naudotis, iMv.y vandenin

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

gabalų ir šiemet gyventojai ne
maža buvo radę. Daugiausia’ 
gintaro išmetama rytų-pielų 
krante. Ta proga tenka paste
bėti, kad Lukšto ežeras yra' 
vienintelis visoje Europoje,- 
.kuriame randama gintaro, šis1 
gintaras nors yra tokių pat sa
vybių, bet šiek tiek skiriasi nuo' 
įBaltijios gintaro. Mat, čia spal
va yra kiek tamsesnė. Gyven
tojai mano, kad giliai to gin
taro čia ėsanra gana apsčiai,, 
lik jis esąs apneštas smėlio ir' 
dumblo.

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

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

in iii' i a > f. r.i t t i »

NAMŲ STATYMO 
KOVlRAKfORnS

REAt ESTATĖ
Insurance and Loans

Statau Visokios ityšielsr hąuiter namus ant 
IbnAVų- mėnesini# išmokėjimų. Darau yi- 
sokf taisymo) darną be jokio chsh įmokė- 
jimb aiit lehgVų mėnesinių išmokėjimų 
(ilšgaunuf geriaiisf žttlyghiimą iš Fire Inu 
sihance CoriipAnljų' dėl taisymo apdegu
sių namų). Diraku paskolas aitt bau jų ir 
senų naiAų ant lengvų mėnešinių išmo- 
kėjinfų nuor 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

No. 2213

| Miestas Ir valstija __

PETERI PEN

FOTOGRAFAS

I NAUJIENOJ NEEDLECRAFT DEPT 
(1739 SO. Kalstė* St, €hičago> 111.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

* Adresas _________

runyti. Paėdė —- sakau — iki 
kaulo tas suskis. Negana jau, 
ikad katalikai tik prisigulę ma
ne kaulina, štai, dabar ir komu
nistai — ir jiems išmaldų jau1 
reikia.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už

GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ I5.00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS ĖARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzte Avė., Chicago 

TeL Lavrndale 5727.

Studij 
mos i _ 
derniškomis 
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darban* 
garantuotas.

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

t
kUa.d A*.,./)/. . ..šz k <
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CHIGAGOS LIE'TuVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius _

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

Galskis, Chicago .......
Bulaw, Chicago .........
Laurinas, Aurora, III. 
Lapenis, Chicago .....

Juozas Žukas, Chicago .....................
Adomas Markūnas, Chicago ..........
John Petkus, Aurora, III..................
Juozas Ascilla, Chicago .................
Benedict Vaitekūnas, Chicago ..........
V. B. Ambrose, Chicago .................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III.
Petras
Frank
Joseph
Petras
S. Yurchis, Chicago .....................................................
Jonas Thomas, Chicago ...............................................
E. Norgailienė, Chicago ..............................................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.....................................
Ramusis Mikšys, Chicago ..........................................
Marijona Ascilla, Cicero .............................................
Mike Senko, Chicago ..................................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III.................... z....
Frank Klikna, Chicago ...............................................
K. Yokubka, Cicero, III.................... ...........................
S. Mockus, Racine, Wis...............................................
Antanas Visbaras .........................................................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis....................................
Chester Prakuratas, Gary, Ind................. ..................
J. Cinikas, Cicero ..........................................................
Juozas Albauskas, Chicago Heigts, EI......................
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.......................
Bruno Arlauskas, Chicago ........................................
Joseph Augaitis, Cicero ...............................................
Jonas Kaulinas, Chicago .............................................
Thomas Šalkauskas, Chicago ....................................
Constantin čepulevičius, Chicago ...................... .......
Anton Marshall, Mayvvood, III. .......................... .......
Pavieniai nariai įrašė ....... ...........................................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

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

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

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

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.

38
34
27
22
19
15
14
14

8
8
6
6

3
3
3
3
2
2
2
2

89

KAUNAS.

4

UO- Dzūkai domisi amataisNaujienų-Acine Telephoto
DĖS MOINES, la. — Mary Ryan (viduryje), kuri laimėjo vienos mylios plau

kimo rungtynes.

Diena Iš Dienos
organizavo vietos lietuvius ir 
jiems “N” šėrus pardavinėjo... 
Jis ir po šiai dienai tebėra toks 
pat geras naujienietis, kaip ir 
“N” kūrimąsi laikais.

Vietinis.

Reikalauja
Perskirų

s Bernice Pildei nuo Anthony 
Pikiel

metais, 
tikėtus 
visi tie

NAUJI NARIAI Harvey, III

AVĖ.
kolo-

Theo-

Minėjo Gimimo 
Dieną

81-MA ir VINCENNES 
— Andai, neseniai šios 
nijos populiarių biznierių
doro ir Agnės Binkių, 8106 S. 
Vincennes avė., minėjo savo 
vienturtės dukters Sylvijos 18 
metų gimtadienį. Į tas sukak 
tuves atsilankė ponų Binkių 
draugai, giminės ir kostume- 
riai, kurie gražiai linksminosi', 
linkėdami p-lei Sylvijai laimės 
ir pasisekimo.

O apie 
štai, kas 
yra uolus 
ugdytojas 
yra daug 
j ienoms”.

patį biznierių Binkį 
tenka pasakyti. Jis 
kultūringų įstaigų 

ir rėmėjas. O ypač 
pasidarbavęs “Nau- 

Kai jos kūrėsi, jis

Grįžo iš Atostogų
BRIDGEPORT. — šįmet biz- 

nierius Matas Bertash su žmo
na Josephine, 3239 So. Halsted 
St., savo atostogas praleido 
Minnesotos 'valstijoje. Ten be- 
vasarodami atlankė gamtos žy
mesnes vietas ir įstaigas. Sa
ko, ten oras nepalyginamai vė
sesnis negu musų Chicagoj. 
Grįždami namo, pasivažinėjo ir 
po Wisconsino valstiją, kur tu
rėjo progos pamatyti ir 
gerus bičiulius.

Biznierius Bertashius 
biznį turi gerai išvystęs. 
pristato mėsos orderius į 
toranus ir viešbučius.

Kostumeris.

Apsivedė Sofija 
Baltienė Ir An
tanas Dudonis
Graži Vestuvių Puota Ciceroj

savo

savo
Jis

res-

MADOS

— Vyriausybė jau lynėms pasidirbo specialius lėk
tuvėlius ir išvyko į sąskrydį. 
Tarp 70 modelių pagamintų į- 
va iriuose kraštuose ir įvairų 
tautų, musų modeliai išsiskyrė 
savo darbu pirmaisiais. Lietu
viški modeliai stebino net ir vo
kiečius, kurie yra skaitomi di
deli avio modelizmo žinovai. 
Per rungtynes lietuvio modclis- 
o šakalio sklandytuvo modelis, 
škilęs Virš 1 km. į aukštį ir 
dingęs nežinomybėje, iškovojo 

ietuvai pirmųjų vielų, šakalys 
apdovanotas specialia rekordų 
dovana.

išsprendė Ipotekos banko ir 
Cemento fabriko steigimo klau
simus. Ipotekos bankas bus stei
giamas su 3 mik litų akcin o 
kapitalo, kurio 2 mil. Lt turė^ 
valstybės iždas. Vyriausias ban
ko tikslas bus kredituoti pra
monę ir statybų. Cemento fabri
kui steigti netrukus bus įsteig
ia su 3 mil. litų akcinio kapi
nio “Cemento B-vė”, kurioje 
su 1,8 mil. Lt kapitalo dalyvaus 
valstybės iždas ir ūkines orga- 
lizacijos, o su 1,2 mil. Lt da

nų firma “Hoygard ir Schultz”, 
kuri statė Šiaulių-Kretingos ge
ležinkelį ir atliko Klaipėdos 
ste kai kuriuos įrengimus, 
brikas bus pradėtas statyti 
šiemet. 1941 m. tikimasi 
turėti savo cemento, 
šiems
bankui steigti ir cemento fabri-

dar 
jau 

Abiems 
reikalams — ipotekos

ALYTUS — Dzūkija yra ne
turtingas kraštas, todėl pasta-

Apie 3 metai atgal Sofija 
Baltienė neteko savo brangaus 
vyro Klemenso Balto, o duk
relė ir sūnaitis — brangaus tė
velio.

Trys metai greitai prabėgo 
ir ši rami šeimynėlė truputį 
pradėjo apsiraminti, pamiršti 
tą įvykusią baisią nelaimę, ku
rioj tragiškai žuvo jų myli
miausias šeimos galva.

Svečiai Iš Visur

vyriausybė yra nutarusi už
traukti trumpalaikę 4,5 proc. 
metinių palūkanų vidaus pasko-

KĄUNAS. — Suomių aero
klubas Jamijaervio sklandymo 
mokykloje 400 km. nuo Helsin
kio surengė tarptautinę avio

kvietė ir Lietuvos aeroklubo 
tris atstovus. LAK paskyrė tris 
modelistus. šakalį, Motekaitį ir 
Statkevičių, kurių kiekvienas 
nevyresnis kaip 18 metų, šie 
jaunieji aviacijos atstovai rung-

amatų mokyklų mokytis ama
to.

Kenkėjai užpuolė run
kelius

kiekvienas ūkininkas 
cukrinius runkelius.

KROSNA — Krosnos apyl. 
beveik 
augina 
šiemet runkeliai atrodo vidu
tiniškai. Tik visa bėda, kad 
jus užpuolė kenkėjai, su ku
riais bekovodami ūkininkai 
pakelia nemažai vargo.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Pasinaudokite Musy Pilnu

Kont. B. Vaitekūnas įrašė:
Joseph J. Žostautas

Kont. S. Yurchis įrašė:
Elen Tuinila
Joseph Katkus

Kont. K. Yokubka įrašė:
Rozalija Rokauskienė

Kontestantas K. Yokubka įra
šęs Rozaliją Bukauskienę paste
bi, kad ji yra linksmo budo 
moteris, seniai gyvenanti Cice- 
roje ir šiuo laiku užlaiko gro- 
sernę, 1339 So. 50th Avė., Cice
ro, III.
Kont. Juozas Ascilla įrašė:

Joseph Kuizinas
Kontestantas J. Ascilla, įrašęs 

į draugijų Joseph Kuiziną, pa
žymi, kad jaunuolis Joseph yra 
gabus vaikinas ir turi gerą at

neš dirbąs pas gerai žino 
ir visų gerbiamą Laidotu- 
Direktorių A. Petkų, kuris 
savo koplyčią, 1410 So. 19 
Cicero, III.

Kont. M. Ascilla įrašė:
Miss Martha Neffas

Kon testai) te M. Ascilla įrašy
dama panelę M. Neffas pažymi, 
kad jinai per tris metus dirbo 
pas daktarų Peter Strofs, o da
bar dirba Wlieeling Corrugat- 
ing Co. kaipo menadžeriaus se
kretorė.

Per šį Jubiliejinį Kontestą iki 
šiam laikui jau įrašyta 328 na
riai.

Harvey Lietuvių Kultūros 
Draugijos piknikas įvyks rug
piučio (Augusto) 6 d. T. C. 
Stodd farmoie, 154 ir Kedzie
Avė.

Gerbiami nariai ir narės, ne
praleiskite tos progos ir būti
nai atvažiuokite visi į piknikų. 
Pikniko vieta labai graži, ten 
taip pat yra ir platforma šo
kiams. Galėsite pasišokti bei 
šiaip smagiai laikų praleisti ty
rame ore. Bus gera muzika, o 
alučio, žinoma, netruks.

Važiuoti reikia 159 keliu ik* 
Kedzie, o paskui pasukti į šiau
rę. Penkis blokus pavažiavę ir 
surasite pikniko vietų. Galima 
taip pat važiuoti ir 147 keliu ik; 
Kedzie. Bet tuo atveju reikia 
pasukti į pietus ir važiuoti sep 
tynis blokus.

Visus kviečia,
Rengimo Komisija

Jaunoms panelėms

Daktaro Šeimyna 
Padidėjo

BRIDGEPORT!’ — Neseniai 
gerai žinomas :dr. A. J. Ber
tash ir jo žmona1 Florencc, 756 
W. 35th St., 
terš. Tuo budu 
šeimyna vienu 
gesnė.

Kiti daktaro V J!'' sulaukę mokslinio 
Duktė Geraldina, rodos, sekan
čiais metais baigs vidurinę mo
kyklą, o sūnūs Miltonas tebe- 
lanko dar pradžios mokyklų.

Gi pačiam Dr. Bertashui šie
met sueina lygiai 18 metų kai 
daktaro profesijoj.

Kaimynas.

susilaukė duk- 
dabar daktaro 
nariu skaitlin-

vaikai jau yra 
amžiaus.

KOMERCINIU
ŠALDYTUVŲ
PATARNAVIMU

vių 
turi

KK

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GAUTIGALI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

šliu-
Bal-
liko

No 4131 
išeiginė suknelė. Sukirptos mieros 
10, 12, 14, 16 ir 18.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
E rašome iškirpti paduotą blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia, adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

Atostogavo 
Dowagiace, Mich.

CHICAGO LAWN. — Smui
kininko Miko Petroševičiaus 
žmona Suzana, 3912 W. 62nd 
3t., tik ką sugrįžo iš atosto
gų, kurias praleido Dowagiace, 
Mich. Su ja kartu atostogavo 
ir Miko sesutė Josephine. 
ko, ten turėjusios smagias 
togas ir gerą poilsį.

Dabar jod'vi vėl stojo 
savo kasdieninių pareigų, 
na jų, būtent, p-nia Petroševi- 
čienė (Peters) 
national Liųuor 
sekretorę.

Sa- 
ato-

prie
Vie-

dirba Inter- 
kompanijoj už

Kaimynas.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted SL, Chicago, DL

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagojj
John T. Urba, 51, su Fran- 

ces Firtik, 53
Joseph Zmuda, 25, su Eliza- 

beth Reich, 22
Philip A. Jacobson,

Betty Stropes, 24
Matt Bubin, 50, su

Mavrinac, 32
Anthony Ulbas, 26,

Kazlauskas, 24
Peter P. Prevenas,

Helen Chmura, 20
John Marszak, 26, su Cathe- 

rine Drazga, 23

Praėjusį šeštadienį, į p-os 
Baltienės gražius namus, 1620 
S. 47th Ct., suvažiavo jos gi
minės ir artimi draugai: iš Ke
nosha—Pranas Drigotas su šei
ma, p. Mickienė ir, Savickai, 
chicagiečiai Kazys, Leoną Bal
tai; Vladas, Teodora Bukniai; 
Garfieldparkiečiai — Simonavi- 
čiai, jų dukra Olesė; ciceriečiai 
— pp. Povilaičiai, Petkai ir 
daug kitų. Buvo daug jaunimo 
irgi.

6-lą valandų šv. Mykolo 
nyčioj, North Side, įvyko 
bo ceremonijos, kur Sofija 
tienė su Antanu Dudoniu
surišti “neatmezgamu mezgu”. 
9 tą valandą vakaro mėnulis 
danguj, pro žaliuojančių med
žių viršūnes, puikiai švietė, o 
svečiai su muzikantais lauke 
jaunųjų sugrįštant. Jau byra 
manna ant jų galvų, muzika 
rėžia sulauktuvių maršą, pasi
tinka su vynu. Greitai prasi
dėjo vestuvių pokilio puota. 
Gaspadinės Ona Rudaitienė, 
Teresė Jonaitienė ir kitos nu
krovė stalus garuojančiom pe- 
čiankom, paukštiena ir kitais 
prieskoniais, taipgi bonkomis 
visokio gėrimėlio ir putojančio 
alučio. Stiklinės skambėjo, te
gyvuoja p. Dudoniai, telydi lai
mė jų naujų gyvenimą.

Šokom, dainavom, uliavojom 
iki sekmadienio ryto.

R. Š.

Justina Urbik ir Gry
bienė Sužalotos Au
tomobilio Nelaimėje

28, su

Marion

Justina Urbik važiavo su sa
vo dar visai nauju Studebaker 
karu ir su ja kartu buvo p. 
Grybienė. Joms bevažiuojant 
prie 59 -tos ir Keeler, trokas 
smogė į jų karų ir abidvi sun
kiai sužalojo, o karas taip su
dužo, kad visai liko nebepatai
somas.

Justinai Urbikienei nulaužė 
dešinę rankų, o p. Grybienei 
įlaužė porą šonkaulių. Dabar 
jos abidvi randasi lietuvių šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Giminės, 
draugai ir pažįstami širdingai 
prašomi lankyti. O. D. '

Bučeriai... Kepėjai... Gėlininkai... Res- 
taurantai... Tavernai... Grosernės ... 
Kailių... Delikatesų... ir kitokios krau
tuvės ...
g Musų šaldytuvų inžinieriai noriai padės jums

suplanuoti elektrinį vėsinimų, šaldymų ar šaltų

atsiųsti man paryadį No

su Ann
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Garsinkitės Naujienos**

25, suPrhibJ* riiiM 
LIETUVOS AKRO KI.H1BO 

NAUDAI.

t

andėlių instoliacijų,

be jokių iškaščių ar

obligacijų už tokį

patarnavimų.

^«k pašaukite RANdolnh 
1?OO. Lo^nl 2144, klausda- ( h 
•ni anie PILNA Šį elektrinį | 
’aldytu.vų patarnavima.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street—RANdolph 1200, Local 2144

MAŽI 
RANKPINIGIAI

Paklauskite musų 
apie 24 mėnesių 
išmokėjimo planą.



Anfrad., rugpiučio 1, 1959

Nukrito Keleivinis 
Lėktuvas, Devynis 
Žmones Sužeidė

Vežė 11 žmonių Chicago 
Pamatyti

jPrie 47-tos ir Cicero avenuei 
sekmadichį po pietų nukrito ke
leivinis lėktuvas iš municipialio 
airporto, naudojamas trum-1 
ponis kelionėms — “pasivažinė
jimais” virš Chicagos miesto. 1

Lėktuve buvo 11 keleivių iri 
lakūnas liilbert (Mifim, huo* 
4739 \Vest 65 th street. Iš kolei-' 
vlų aštuoni hūvo sužeisti, taip
gi sunkias žaiždas panešė lakti-: 
nas. >

lėktuvas buvo ką tiktai pa
kilęs iš airporto. Staiga, vienas, 
motoras ėmė spiaudyti ir susto
jo, o lėktuvas suvyravo ir ėmė 
kristi. įsakmias sako, kad jisai, 
butų galėjęs laimingai nusileis
ti, jeigu laukas butų buvęs ly
gus. Bet pasitaikė daug duobių 
ir akmenų.

Sužeistieji keleiviai yra: 12' 
metų Gordon Brown, 2512 W. 
1101h st.; 19 metų Joseph Luby, 
5953 S. Union avė.; 19 metų 
Earl Thompson, 5806 S. Peoria 
avė.; 51 metų našlė Mrs. Ka- 
therine Walsh iš Butte, Monta
na; Elizabeth Flemming, taipgi 
iš Butte, Mont.; Martin Walsh, 
310 Monroe st., Gary, Ind.; Ja
mes Walsh ir jo žmona Edith 
Walsh, nuo 7548 Rhodes ave- 
nue, Susan Walsh, jų 15 mė
nesių duktė, Marylin Walsh, 7 
mehj mergaite ir Henry Ka- 
miOnski, 3228 N. Drake street.

Federalės valdžios aviacijos 
inspektoriai daro nelaimės tyri
nėjimą.

AUTOMOBIUV
NELAIMES
• žmogus užmuštas prie “Nau
jienų” redakcijos -sekmadienio 
rytą buvo William Bittėn-Biti 
nas, nuo 1623 S. Peoria Street. 
Jisai buvo 46 metų amžiaus. 
Automobilio vairuotojas, Peter 
Blameuset, nuo 2939 Parneil 
aVemire, 
fui.

buvo suimtas inkVes-

-fe Prie lllth ir Major nvenue 
“hit-and-run” vairuotojas už į 
mušė 30 irietų moteriškę, Mar- 
garet Lynch, nuo 5432 South; 
Aberdeen Street.

« o
• Kitose automobilių nelaimė
je ž^vo sekami 'chicagiečiai:

John Varaėefoo, 18, nuo 6930 
South Paulina street;

Priscilla Redmond, 2 
amžiaus, 2821 S. Homan

Chicagiečiai 
P. Balčiūnai 
Rytuose

-re

JULIJONAS RIMDŽIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 30 d. 1:15 vai. po .piet 
1939 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Ruckų kaime, 
Žagarės parap. Amerikoj iš
gyveno 30 metų. Paliko dide
liame nubudime moterį Bar
borą, po ^tęvais šimlodė, 4 < 
sūnūs Julijoną, Ahtaną, R&y- 
mond ir Arthur, 5 metų duk
terį Dolores, brolį Joną, 2 
pusbrolius, Ripskį it Rimdžių, 
švogerką ir švogerį, Petronė
lę ir Franciškų Kucin, švo
gerį Antaną Šimkų, mylimą 
giminaitį kun. vienuolį Cibul- 
skį, jo motiną Cibulskienę ir 
jų šeimyną ir kitas gimines 
ir draugus, o Lietuvoje tėvą 
Tadeušą, brolį Leoną, 2 sese
ris Adolfiną ir Domicėlę ir 
gimines. Priklausė prie Rau
donos Rožės Kliubo ir Cicero 
Lietuvių Kareivių Draugijos. 
Kūnas pašarvotas namuose, 
1343 S. 48th Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, rugpiučio 4 d. 9:30 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. Julijono Rim- 
džiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliudę liekame
Moteris, Sunai, Duktė, Brolis, 
švogerką, švogeriai ir giminės

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Chas. Sy- 
rewicze. Tel. Cicero 294.

11 fl A Gėlės Mylintiems I K K A Vestuvėms, Ban- Url kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE S80*

NAUJIENOS, Chicagg, UI.
1 "■ 1    ' ’ ■ '—    —

Naujienų-Acme Radiophoto
NEW ORLEANS, La. — Richard W. Leche, rezignavęs Louisiana valstijos 

gubernatorius (po dešinei), kuris yra kaltinamas korupcija.

W ... ' | f

REIKALINGA jauna moteris ben
drai hamų niošai mažoj Šeimoj.1 
Darbas nuolatinis, geri namai, sa-! 
vas kambarys. Tel. Oakland 2323. .

. I

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurams skirstyti. Harry Rusha- 
koff, 1214 N. Leavitt St. Armitage, 
6951.

mėtų, 
avė.

Lankosi Naujoj Anglijoj
New Yorke

Petras Balchunas ir šeimyna 
sveikinam visus naujieniečius 
ir Kupiškėnų Kultūros draugi
jos narius iš tolimų rytų mie
sto — Bridgeport, Conn., val
stijoj. Mes čia atvykom iš Bos
ton, Mass. ir porai dienų apsi ■ 
stojom pas musų giminaitį S. 
Tamašuną.

Sekmadienį, Liepos 30 d. ap- 
leisim Bridgeportą ir trauksim 
į New Yorką. Ten turime daug 
pažįstamų ir jaunų dienų drau
gų, kuriuos norime pamatyti. 
Aplankysim pasaulinę parodą 
ir kitas New Yorko svarbes
nes vietas. Gal bus progų ir 
pasimaudyti Marių sūriame van
denyje.

ii eigų ' vištas taip vesis, kaip 
musų planas būvo sudarytas,, 
tad apie rugpiučio 5 ar 6 die-’ 
ną visi vėl pasimatysim Chi- 
cagoje.

• I

Priminimas Kupiškėnams
Dar noriu priminti Kupiškė

nų Kultūros Draugijos nariams 
ir rėmėjams, kad rengiamas! 
naktinis piknikas Povilo Švel
ninus naudai įvyks rugpiučio 
19 dieną, Liberty Grove, Wiilow

Plymouth Court
Arnold, laivo savininkas, už

lipo ant stiebo pataisyti bures, 
ližėjus smarkiam vėjui, jisai 
numestas vandenin. Kai jis 
pradėjo skęsti, draugas Schapps 
šoko Arnoldą gelbėti, ir taip 
abu žuvo.

Zmofnės laive butų galėję 
juos išgelbėti, bet nemokėjo 
kaip užštarduoli motorą ir kaip 
laivą vairuoti.

Pasimirė Julijonas 
Rimdžius

Laidotuvės Penktadienį

CICERO. — Sekmadienį, lie
pos 30 d., po piet, pasimirė 
Julijonas Rimdžius, cicerietis 
1343 South 48th Ct. Jisai sir
go ilgą laiką.

Velionis buvo organizacijų 
veikėjas ir biznierius. Užlaikė' 
galanterijos krautuvę Marąūette; 
Parke ir kitur. Užmerkdamas, 
akis amžinam poilsiu, velionis 
prašė artimųjų 1 perduoti drau; 
gams jo sudiev ir paprašyti/ 
kad jie dovanotų jam klaidas, 
kurias jisai padarė, gyvas bu-, 
damas.

VAKAR
CHICAGOJ I

■r.',, g=;

e Illinois darbo departamentas 
skelbia, ka^ 1938 metais įvai
riose nelaimėse dirbtuvėse mi-' 
rė 490 darbininkų.

» o »
• Apskričio ligoninės gydyto-, 
jas Dr. Samuel Taūb praneša,' 
kad “šienligės” epidemija šie-, 
met prasidės Chicagoj už dvie-i 
jų savaičių. Sako, įvairių pikt-l 
žolių šiemet labai gerai užderė-! 
jo ir chicagiečiams teks gerai Į 
pačiaudėti.

o o o
e Vakar Chicagos universitete; 
prasidėjo knygynų vedėjų ir 
kunigų suvažiavimai. Suvažiavi-i 
mų tikslas yra pasitarti įvairiais- 
svarbiais dienos klausimais. , 

» » »
O Tarp Onarga ir Delrey, Illi
nois valstijoj, trys piktadariai 
bandė apiplėšti Illinois Central; 
gelžkėlio traukinį, kuris vežė, 
$56,613 į armijos aviacijos sto
tį Ranfoule/tilll. Vieną piktada
rį, John Waldon, pasisekė sii-i 
imti. Kiti du pabėgo.

I CLASSIFIE.D ADS.
>  <         ii-■ i M Kilnu || i iii i iį'i i į į į | g m H į

■........................................................................ .. ............. —mm.—i... i

toliaus šis kilnus darbas butų 
vaisingas.

Aš taip pat šiuo kviečiu sa
vo draugus ir pažįstamus į šį 
taip vadinamą JITTERBUG 
PIKNIKĄ, nes ūžtikrihu, kad 
visi busite patenkinti ruošėjų 
patarnavimu. Tad, nepamirškit 
kito sekmadienio, rugp. 6, nes 
aš jus pasitiksiu su “bobutės 
kuknia”.

— Ona bovgin.

Policija Patroliuos 
Didžiuosius 
Vieškelius

Kovos Su “Kiaulėmis”

«■ ■MM

HELP FEMALE
Darbininkių Reikia

REIKALINGA skrybėlių trime
čių patyrusių. J. C. Goslihg, 710 
W. JacKsoh Bivd.

PATYRUSI mergina namų rup
iai, kalbapti angliškai, nęra skal
bimo nė langų plovimo, nė mažų 
vaikų. Gėri namai, savas kambarys, 
maudynėj $10.00. Bittersvveet 3555.

~ WbinUikų Reikia ,
REIKALINGAS jaunas vyras 

dirbti į tavern. Turi turėti gerus 
liudymus ir bent kiek patyrimo. 
Teisingam žmogui gera ateitis. 
Klauskite Gust, 2710 W. 59 St.

REIKALINGAS darbininkas į 
lūnčrUmį sandvičiams daryti. 
jGeorge’s Cafe, 3^65 S. Morgan St.

BUŠfNESS CHANCES 
__________Biznio Progos_________

LIETUVIŲ APTIEKORIŲ 
DĖMESIUI

Parsiduoda aptieką-vaįstinė Bos
tono, Mass., apylinkėje. Vienintelė 
aptieka didelėje lietuvių kolonijo
je. Geras biznis, pigi renda. Savi
ninkas turi kitos rūšies biznį ir 
nori parduoti vaistinę. Kreipkitės į 
“Naujienas” Vaistininkui.

— -----------—

----- persoNaY

ATSAKOMINGAS vaikinas pa
ieško merginos tarpe 25 ir 30 metų 
amžiaus, gerai apsišvietusi ir inte
ligentiška, kuri norėtų vykti į Lie
tuvą Ir tehai susikurti namus. Box 
1023, 1739 S. Haisted St.

AUKSINĖ proga tavernui. Viskas 
įtaisyta. Vieta išdirbta. Su mažai 
pinigų. Veikite greitai. 5627 W. 
Madison St. Atsišaukite telefonu 
Keystone 5286. 

m

■ - .

Bridgeporto Lietuvių Namų Sa
vininkų Sąjungos mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, rugpjū
čio 2 d. 7:30 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Ėalstėd St. Susirinkimas labai svar
bus. Visi malonėkite atsilankyti.

S. Kunevičius, rast.

PURNiSHED tebOMS—TO RENT
- - a . - -

TšNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

Atvažiavę į New Yorką apsisto
kite pas lietuvius, čia rasite gra
žią vietą ir draugišką patarnavimą. 
Dideli kambariai SU privačia mau
dyne, virtuve ir Šaldyįuvu.

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

Vieta: 3.31 WeS End A ve. Tarpe 
75th ir 76 th Št’s west. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Tėlephone Susąuehanna 7—8533

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Viėn- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, (>343 S. Weslem Avė., Chicago, 
III. Phonė Republic 6051.

RE AL esi Aite teok šAtte 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA namas ir ta Ver
no biznis, 2 storai, 3 kambariai apa
čioj ir 6 viršuj, 8 lotai žemės. Ran
dasi Route 66. šaukite iš ryto Re- 
public 7640.

Laidotuvės įvyks penktadie- 
hį, rugp. 4 d. iš namų į šv. 
Kazimiero kapines.

Velionis , paliko žmonų Bar
borą šimkaitę-Rimdžiuvienę, 4 
sūnūs, dukrelę ir daug kitų gi
minių. Cicerietis.

Springs, Iii., tai yra, buvusioj! t (p 'Rlniitt
Dambrausko farmoj. komite-i * ®

Persikėlė Į 
Dayton, Ohio

tas smarkiai dirba, tad mano
ma, kad šis piknikas bus vie
nas iš geriausių.

Bus visokių pamarginimų, o, 
priedais, bus keletas dovanų iš- 
laimėjimui. šokikams bus ge
ra muzika. Renkitės visi ir, kad 
neužmirštumėt rugpiučio 19, 
užsižymėkit kalendoriuose. Taip
gi ir kitiems patarkite taip pa
daryti. P. B.

Du Prigėrė Savo 
Draugų Akyvaizdoj
Galėjo, Bet Nemokėjo Gelbėti

Du chicagiečiai prigėrė Mi- 
chigan ežere, nežiūrint to, kad 
netoliese buvo laivas, kuris ga
lėjo juos išgelbėti. Tame laive 
buvo vieno žuvusiųjų žmona ir 
septyni abiejų draugai.

Prigėrusieji buvo Juliau 
Schapps, 28 metų chicagietis 
nuo 1062 Bryn Mawr avenue, 
optometristas, ir pramoninin
kas. Frank J. Arnold, nuo 633

GERIAUSI

Atidarė Ten Dentisterijos 
Ofisą

NAUJAUSI 3

RAKANDAI
M

1.

BARSKIS FURNITURE MUSE, Ine.
’ J

L 
I I

11748-50 Wėst 47th St Phone Yards 5069

Pereito trečiadienio vakare, 
Syrena įstaigoje, 4270 Archer 
Avė., įvyko Dr. I. G. Bložio 
išleistuvių parc. Ją surengė jo 
kolegos Dr. Biežis ir Dr. Ja- 
cobs.

Draugų-svečių susirinko virš 
penkiasdešimts. Apie vienuo
liktą valandą svečiai buvo pa
šaukti prie vakarienės, o pasi
stiprinus prasidėjo kalbų pro
gramas.

Dr. Biežis vedė programą, 
lįalbėtojai buvo I. Sakalas, Dr. 
Yuška, Dr. Gussen, adv. Kai 
ir ponia Kulis. Visi kalbėtojai 
linkėjo p. Bložiams gerų pa
sekmių.

“Durys Atdaros Visiems 
Chicagiečiams”

Galiau prabilo p. Bložienė. 
Tarp kito ko jinai pasakė, kad 
jų durys bus atdaros visiems 
chicagiečiams, kurie tik kada 
atvyks į Daytoną, Ohio. Dr. 
Bložis savo kalboj tą patį pa
kartojo ir prižadėjo dirbti lie
tuvybės labui, kaip ir lig šiol 
kad dirbo. Ofisą atidaro adre
su 614 Heart Street.

Vaišės tęsėsi net ligi anksty4 
vam rytui. < . ' ‘

O Apskričio! teismui buvo pa
duotas prašymas sugrąžinti mo
kytojo darbą mokytojui Ed- 
ward A. S^robel, kuris 1937 
metais buvo prašalintas iš Dąr- 
win pradinės mokyklos. Stro- 
bel darbą prarado, kai vieila 
15 melų lietuvaitė ir jos tėvai 
apkaltino jį nepadoriu elgesiu. 

» » »
® Buvęs turtingas restorano 
savininkas John Raklios buvo 
nuteistas kalėti už skolos ne
sumokė j imą. Prieš jį neseniai 
buvo išimtas $2,000 džiodžmeh- 
tas, bet Raklio-s jo nemokėjo. 
Vienu laiku jisai turėjo 30 res
toranų Chicagoj. Prieš keletą 
metų jisai pasidavė bankrotui.

Valstijos policijos departa- 
mehtas skelbia, kad motorcik- 
lįniai policistai ir skvadkariai; 
patruliuos visus ' didžiuosius 
vieškelius valstij oj.

Patroliavimo tikslas yra “iš-; 
naikinti” automobilistus, kurie 
per lėtai važiuoja kitus trukdy-' 
darni, nesilaiko savo pusės, ne- 
nauddj a signalų ir. nepęrspė j a 
kitų automobilistų apie pasisu
kimus, etc.

Skaudžiausia bus baudžiami 
“kiaulės”, tai yra automobilis
tai, kurie 'važiuoja “apžergę” 
abi puses kelio.

Vieškelių patroliavimas busi 
vykinamas bendrai su Chicagos 
Motor Club u.

SLA 134 kuopos susirinkimas 
įvyks rugpiučio 2 ’d. 8 vai. vakare, 
Sandaros svetainėjte, 814 W. 33 gt. 
Visos nąres maloniai kviečiajnos 
dalyvauti, nes yra svarbių reikalų. 
Taipgi ihaloh^sftė“ UŽširnoketi mo
kesčius. —-Sekretorė.

Northsidčs

Ra Kaulas d

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Andrejevo Šokių 
Mokyklos Piknikas

“Jitterbug Piknikas”

Andrejevo akrobatiškų šokių 
mokyklos piknikas įvyks sek
madienį, rugpiučio-August 6— 
Beverly Woods, 87th ir West- 
ern. Pradžia 1:00 vai. diena. 

I

Pikniko programa bus paįvai
rinta muzika, šokiais ir žai
dimais. Bus nepaprastai įruo
šta “bobutės kuknia” su mal
komis rusenančia ugnimi, antį 
kurios stovės įvairus puodai su 
“karštais šuniukais”, kugeliu, 
lašiniečiais, dešromis, kopūs
tais, etc.' Skanaus maisto ji 
įvairaus gėrimo bus iki sotės. 
Atvykusius svečius mokyklos 
gąspadinės širdingai aptar- 
naus. ;.

Andrejevas yra vertas para
mos, tat netik.jo mokyklos jau
nuoliai, bet ir jų tėvai ruošia
si vykti į pikniką. Andrejevas, 
su savo jaunuolių grupe pa
įvairina organizacijų ir kliybii 
parengimus, palihksmina visuo
menę, užtat ir jų piknikas yra 
remtijias ir aks'tinamas, kad ir

ŠTAI TIKRAS BARGENAS
7 kambarių freiminis namas, kan- 

kryto pamatas, furnaso Šildymas 
prie vertingo kampo. Lotas 120x125, 
gatvė išgrįsta, nėra asesmentų, 
vaismedžių lotai, arti Addison ir 
Oak Park Ave.,1 blokas nuo mo
kyklos, krautuvių ir susisiekimo. 
Pasiūlo už $4950. Terminai. Del 
smulkesnių informacijų šaukti W. 
R. Lemke, Randolph 3750 ar AVe- 
nue 2194 vakarais.

PARDAVIMUI šiaurės rytų kam
pe prie Wentworth ir 59 gt., 44x 
125, tavernas, 3 krautuvės. Pajamų 
$200 mėnesy. $200 pinigais. Mažas 
tuščias lotas kaipo įmokėjimas.

• ..■■■ -» —........................ ■—....... . .....— . ' ■

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow pietų vakarų pusėj. Karšto 
vandens šiluma, miegamieji por- 

I Čiai, 2 karų garažas — bargenas.
6100 S. Whipple street.

PIRMA NEGU PIRKSI, MATYK 
ŠIUOS BARGENUS!

Kampinis namas su aukštu skie
pu, štorės su tavemo *barais ir 5 
pagyvenimai: 2—4 ir 3—3 kam b., 
rendos’ neša $65 į mėn., pinigais 
reikia tik $500. Kaina $2,250.00; 
randasi Westsidėj.

Brighton Parke medinė katedž 6 
kamb., prie karų linijos, naujai iš
tąsyta; cash reikia $500.00, kaiha 
$1550.

PUSNAUJIS medinis namas, 
2—4 ir stoge 2 romai. Lotas 38x126, 
2 .karų gąražas; prekė tik $3550.00.

NAUJAS mūrinis namas, 2—4 
apšildomas, platus lotas, 2 karų ga
ražas, tik ką išdekoruotas; greitam 
pardavimui už $6,300.

6 KAMB. medinė bungalbvv, Su 
šiluma ir skiepu, Marų'uette Pk., 1 
karo garažas; kaina $3,850.

MŪRINIS namas Brighton Pk. 
2—6 kamb. ir 1—5; už $3,200.

Medinė 4—4 kamb. Brighton Pk. 
tik už $2,200.00. -

Medinė 6 kamb. katedž su šilu
ma ir extra lotas; gelžinė tvora. 
Kaina $3825.00.

Atsišaukit pas:
MIDLAND B. & L. ASS’N, 

4034 Archer Avenue

NORTH SIDE. — P-as X. Sai
kus, 1907 Evergtecn Avė. šiud 
tarpu yra labai užimtas. Mat 
pas jį atsilankė brolis iš Lietu
vos p. B. Saikus.

X. Saikus sako, kad laikas y- 
ra trumpas, o jis norįs broliui 
parodyti Chicagą ir jos įdomy
bes. Taigi, bukite malonus ir 
netrukdykite- jam lai padaryti.

— o —
Liepos 9 dieną, kada beveik 

visi Chicagos lietuviai buvo su
sirinkę prie Dariaus ir Girėno 
paminklo Marąuette parke ati
duoti jiems priklausomą pagar
bą už jų didvyrišką žygį, ku
riame dalyvavo ir visi ex-karei- 
viai, tai tūli eks-kareivių, ku
rie dedasi gerais “patrijotais” 
žodžiu, o priklauso berods prie 
“prosze panų”, dūmė į Indianos 
Duhes. Tur būt, tokį įsakymą 
gavo nuo savo “kamandierza”. 
Well, vyrai...

Humboldt Park lietuvių Po
litikos Klubo mėnesinis susirin
kimas įvyko liepos 18 dieną, po 
numeriu 3600 W. North Avė. 
Susirinkimas slinko labai sklan
džiai Humboldtparkiečiai nuta
rė surengti rudeninį balių, ku
riam tapo išrinkti ir komitetai. 
Į komitetus pateko Idu gerai pa
tyrę ^engėjai, bet tretysis aiš
kinosi, kad jam kas tai “pavy
džia” to darbo... O mes sakom, 
brolau, tik dirbk iš peties ir nie
kas tos garbės iš tamstos ne
ims. —X. X.

Atlankys Pasauline 
Parodą

BRIDGEPORT. — Broliai 
Jonas ir Petras Vaišvilai iš 
profesijos yra elektros inžinie
riai. Juodu jau nuo kurio lai-1 
ko operuoja elektrinių motorų 
taisyt u vę, vadinamą Mid-West 
Armiture Service, adresu 813 
W. 35th St.

šiais metais Jonas yra pasi
ryžęs atlankyti New Yorko pa
saulinę parodą. O Petras savo 
atostogas jau sunaudojo beva
žinėdamas po Floridos ir Cali- 
fornijos valstijas. 

- . • I
Beje, inžinierius Petras yra 

ir lakūnas. Tik paskutiniais 
metais skraidymui neturi lai
ko. Juos žinąs.

' ’ ! —M——————————

Plinta kaime radijas ■ 
I —

SPYRAKIAI, Panevėžio valsč. 
— Spyrąkių apylinkėj dabarti
niu laiku paplito daug radijo 
aparatų: per dvi savaites pa
statyta 15 radijo aparatų.

MM—taMMM—■MMMMMMMMMMMMMMMH

PRADŽIA ŠIANDIEN 
“S. Š. R. S. 1939” 

Laiko parado!
Pilna Sovietų Ntiujienyblų-Reginių 

Įžymybių apžvalga 
ĮSKAITANT:

Grudų miestų
Kailių turtų 
Gclžl, Plieną 

Skerdyklas

V«žio tyrinSjima 
I’UBtoInlnko niuzCjų 
Pionierių palocių 

’ ir Slopų kivirčų 
Vėliausių Sovietų-Japonų susirėmimų 

SONOT0NE teatre 
Vėsinamas- oras 

66 E,. Van Buren 
»Aę 1 p.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS I

j Rugniučio 13d., 1939
Sunset Park r

j Archer Avė. ir 135th Street:

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

OGLE KAUNTĖJ 88 akrų farma, 
geri budinkai, $75 už akrą. 1026 
Haskell Avė., Rockford, III.

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- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Olassified” ufcyrinje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės dtassified Skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
vėždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTlED STREET 
Chicago,Hl.

)• ■
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Kun. Narbutas

Rengs Koncertą 
Lietuvos Univers 
Chorui Rūgs. 24

Svečias Iš Lietuvos 
Pas Joną Zalgą

sW®

NAUJIENOS, CMcago, UI. Antrad., rugpiučio 1, 1939

ŽEMAIČIU KULTŪROS KLUBAS “PRO 
GRESUOJA” ATGAL...

Negirk dienos be vakaro”
Orchestra Hali Salėje

Lietuvos Vytauto Didžiojo 
Universiteto choro koncertas 
Chicagoje įvyks rugsėjo 24 d. 
(sekmadienį), Cbicagos Orches
tra salėj, prie Michigan ir 
Adams gatvių. Salę paėmė ir 
koncerto rengimu rūpinasi 
prof. A. Pocius, New Yorko Pa
saulinės Parodos Chicagos ko
miteto pirmininkas, ir komisi
jos nariai, K. Steponavičius ir 
J. Brazaitis.

Choras atvyks Chicagon rug
sėjo 20 d., ir viešės penkias die
nas, iki rugsėjo 25.

Bilietų kainos bus nuo $1.50 
(partervj) iki 40 centų “galior- 
koj”.

Kitos smulkmenos apie kon
certą, programą ir chorą bus 
paskelbtos spaudoj greitoj atei
tyj. V.

Jonas Zalga, biznierius, 
ris kartu atvyko iš Lietuvos, 
po savo atostogų su Broliais 
Motuzais pereito liepos mėne
sio 2 d., susilaukė svečio iš 
Lietuvos.

Iš Raguvos atvyko kun. Nar
butas, ir žada čia pasisvečiuo
ti. J. Zalga yra jo pusbrolis.

Beje, pp. Zalgai turi dukterį 
Lillian, kuri yra jau 7 metų 
amžiaus. Lietuvoje esant, jie 
manė pasigauti sūnų, bet tas 
nebuvo laivakortėj parašyta, 
todėl ir vėl gavo kitą mergai
tę. Dabar motina ir duktė šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Well, dvi 
dukterys tai bus du pasogai. 
Jeigu pp. Zalgai dar kartą 
žiuos į Lietuvą, tai tikrai 
lės gauti sūnų. Pp. Zalgai 
geri naujieniečiai, todėl 
jiems noriu palinkėti daug 
mes jų gyvenime.

Pp. Zalgai turi biznį adresu 
6637 So. Ashland Avė.

—VBA.

& h

Važiuokite Į New 
Yorko Paroda Su
Musų Chorais

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
227 Bokuyo Maru laivo pasažierai. Žuvo trys žmo

nes, kai laivas liko liepsnų apimtas. Laivas priklausė 
japonams. '•

lių pluošto mirusiems nariams. 
Tačiau pirmininkas tam labai 
priešinasi, nes girdi, kontituci- 
joje pasakyta, kad nariai gau
na gėles ir grabnešius tik tuo
met, kuomet sudaro kasos 
“cash” 500 dolerių. Well, kuo
met konstitucija buvo priimta, 
klubas turėjo vos 27 narius, 
šiandien gi yra virš 200, t. y. 
šešius, ir pusę kartų daugiau, ir 
ta didžiuma pageidauja, kad 
kiekvienas miręs narys gautų 
gėlių pluokštę arba butų kitu 
budu pagerbtas. Bet musų gerb. 
organizatorius to nepastebi, jis 
mato tik savo parašytą konsti
tucijos tekstą, kuris visais at
žvilgiais prie dabartinių sąlygų, 
yra taisytinas. Pamenu, kad pri
imant konstituciją daugely vie
tų p. V. Stulpinas pastebėjo: 
“Vyrai, jus patys susirakinsite 
su šia konstitucija”. Tuomet 
pirmininkas Narkis užriko, kad 
nedaryti “chap sui” ir nenuro-

(SKAITYTOJŲ BALSAI)
Jau kuris laikas žemaičiai 
iž ko nebetokie ' nuoširdus 

kaip kad būdavo tuoj suorga
nizavus Žemaičių Kult. Klubą. 
Paskutiniu laiku net reiškiamas 
nepasitenkinimas pirmininku 
Narkiu. Kuris laikas atgal, ka
da pirmininkas Narkis davė 
daugiau “valdžios” kitiems val
dybos nariams, buvo geriausias 
sutikimas tarpe narių ir valdy
bos, kuomi net pats pirminin
kas didžiuodavosi, bet dabar, 
kuomet pradėjo rodyti savo per 
30 metų dr-jų veikime “įsigytą 
praktiką”, musų šių dienų drau
gijos nariai to nebepakenčia ir 
pradeda “niurnėti”.

Šiame klube yra ir daugiau 
“dr-jų veikėjų”, kurie sakosi 
veikę virš “30 metų”, tačiau jie 
kreipia narių dėmesį tik patari
mais, o ne tiesioginiais nurody
mais kaip daro p. Narkis.

Paskutiniu laiku liko labai 
aktyviu klausimu suteikimas gė- dinėti kaip konstituciją pildyti,

Lietuvių Diena Parodoje 
Rugsėjo 10

Ar ruošiatės važiuoti į tą gar
siąją “Lietuvių Dieną” New 
Yorko Pasaulinėje Parodoje?

Jeigu taip, tai važiuokite su 
musų chorais, su “Birute” ir 
“Pirmyn”.

Tie chorai važiuos su specia
liu traukiniu, Baltimore and 
Ohio linija.

Traukinys išeis iš Chicagos 
šeštadienį, rugsėjo 9 d., rytą, o 
New Yorke bus sekmadienį, 
rūgs. 10, tai yra Lietuvių iškil
mių dieną Parodoje.

Pakeliui, jeigu norėsite susto
ti, galėsite pamatyti Jungtinių 
Valstijų sostinę Washington, D. 
C., Baltimorę, Maryland valsti
joje, Philadelphia, Pa., Pitts- 
burghą, o grįždami galėsite ten 
sustoti, kur norėsite paviešėti ir 
draugus pamatyti.

Grįžimui laikas nebus apri
botas. Galėsite grįžti tada, kada 
norėsite ir kada jums bus pa-

Bilietų kainos nepaprastai pi
gios. Galite nuvažiuoti ir par
važiuoti už tiek pat, kiek pir
miau kainuodavo bilietas tiktai 
į vieną pusę.

Klauskite informacijų pas 
“Birutės” ir “Pirmyn” choro 
valdybas arba vedėjus.

Choristas

3Aabio
Dainuos pp. Saboniai, 
žynius duetas, 
solistai

Primintina radio klausyto
jams, kad šiandien, antradienį. 
7tą valandą vakare, įvyksta re- 
guliaris antradienio radio pro 
gramas, kurio išpildyme daly
vauja žymus dainininkai, mu
zikai ir kalbėtojai.

šį vakarą bus malonu pasi
klausyti seniai girdėtų radio 
dainininkų Kasto ir Leokadijos 
Sabonių, gražaus dueto ir ki
tų. Bus daktaro naudingų pa
tarimų apie sveikatos palaiky
mą; moterys girdės įdomių da
lykų iš moterų “Grožio Žody
no”, kurį veda Jieva Lukošiū
tė.

Prie to ir smagi muzika ir 
įdomios žinios iš visuomeniškų 
parengimų bei biznio eigos bus 
labai naudinga ir įdomu kiek
vienam pasiklausyti ir susido- 
mauti. Tad, nepamirškite Peo- 
plės programo iš stoties 
W.G.E.S, Rep. xxx
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o svarstyti apie patį priėmimą. 
Ir daug tokių pirm, kalbos 
“perlų” galima išgirsti, kuomet 
paprašai balso arba kalbi prieš 
jį, per susirinkimą.

Liepos 13 susirinkimas
Šiaip susirinkimai iki įvyku

sio liepos 13 d. pusm. susirin
kimo, buvo užglostomi be dide
lių išsišokimų. Bet, praeitam su
sirinkime iškėlus gėlių miru
siems davimo klausimą, pasi
pylė visokios nuomonės. Kada 
buvo duota įnešimas pirkti mi
rusiems gėles iš kasos, tai p. 
Narkis neleido įnešimo balsavi
mui, kaipo prieš-konstitucinį. 
Bet tuojau kitas narys duoda į- 
nešimą, kad apdėti narius po 
ekstra dešimtuką ant kiekvieno 
mirusio ir p. Narkis užsišoko 
šį įnešimą pravesti. Gal butų ir 
pravedęs, bet čia pasikišo p. N. 
Radis iš Rožių Žemės su klau
simu pirmininkui: Ar yra kon
stitucijoje pasakyta, kad susi
rinkę 40 narių gali apdėti eks
tra mokesčiais kitą 160 narių? 
Tuomet pirmininkas vėl sumai
šęs visus įnešimus su savo 
“chap sui” pradėjo karščiuotis, 
ko nariai nebepakentė ir lyg 
demonstratyviai atsistoję pradė
jo skirstytis, nelaukdami nei 
susirinkimo uždarymo. Pasiliko 
tik valdyba ii^pora narių. Tuo
met pirmininkas ant greitųjų 
susirinkimą uždarė, girdint lik 
valdybai ir porai narių.

Well, well, nelabai seniai, 
kuomet pas mums žemaičiams 
labai draugingą Suvalkiečių 
Draugiją kilo keli nesusiprati
mai, tai p. Narkis su pasididžia
vimu sakė: “matote
kultūringi, jie jokių skandalų 
nekelia” arba “mes, tai ne su
valkiečiai”. Bet, p. Narki, o ką 
dabar pasakysite?

“Nėra Trobos be Dūmų”
Aš manau p. Narkis turėtų 

užmiršti apie savo 30 metų pa
tyrimą draugijų veikime, o pri
sitaikyti prie šių dienų narių 
reikalavimų. Mes mokame klu
bui 50c, medinio mokesčio, nuo 
tikietų parengimams klubo ne
same palengvinami, pašalpos jo
kios negauname, ir dar galų ga
le nei nariui mirus jokios pa
garbos nesuteikiama. Taigi, p. 
Narki... Koks tikslas prie tokio 
klubo priklausyti? Mes mirus 
narį turime prideramai pagerb
ti duodant gėles ar t. p. Aš ma
nau, kad klubui daug gražiau 
jei į mirusio vietą stoja jo drau
gai užpildyti tą spragą. Bet la
bai liūdnas klubo likimas gali 
būti, jei su mirusiu nariu išsto
ja ir jo draugai iš klubo. Tuo
met ir gyvavimas klubo savai
me susiparaližiuoja. Gi jei lauk
ti iki klubas turės 500 dolerių 
kasoje, ypatingai prie dabarti
nių sąlygų ir “30 metų ekspy- 
rienso” tvarkos, mums visiems 
vietoj ant galvos, plaukai pra
dės augti tarppirščiuose.

Linkėtina, kad Žemaičių Kult, 
klubas taip gražiai prasidėjęs, 
nenustotų ūpo, bet išlyginęs 
klaidas dar aktyviau dirbtų. 
Juk priežodis sako: “Nėra tro
bos be durnų”. Kukutis

žemaičiai

■

Laiškas 
“Naujienoms” 
Iš Colorądo

Tariu širdingą Ačiū už siun
tinėjimą “Naujienų” į Denver, 
Colo. laike musų atostogų šioj 
kalnuotoj valstijoj.

“Naujienos”, suteikdamos ži
nias iš Chicagos ir viso pasau
lio, prisidėjo didžiu siekiu pa
daryti atostogas iš visų pusių 
pasekmingomis.

Pabaigoj Liepos mėnesį ap
leidžiu Denver. Nuo Rugpiučio 
Linos dienos prašau siųsti 
“Naujienas” j mano namus:— 
417 W. 56th Piace, Chicago, III.

Linkiu “Naujienoms” geriau
sio pasisekimo visur ir visa
dos.

Su draugiškumu,
Mrs. E. Narvish.
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