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FAŠISTŲ AGENTAI VEIKIA AMERIKOJE
NEW YORKAS, rugp. 24. — 

Kongresinio komiteto pašauk • 
tas, redaktorius Girolamo Va- 
lenti pareiškė, jog jis turi pa
kankamai įrodymų, kad Musso- 
linio agentai Amerikoje smar
kiai veikia ir visokiais budais 
stengiasi diskredituoti demo
kratines įstaigas.

Pastaruoju laiku Washingto-

sidėjimu, kaip ir naciai.
Valenti pristatė paveikslą, 

kuris vaizduoja, kaip italų kon
sulas Vecchiotti dalyvauja fa

no valdžia pradėjo susirūpinti j šistų militariniame mitinge
nacių ir komunistų veikimu Morristown, N. J.

SOVIETU RUSIJOJE NUTEISĖ 10 MIRTI
JIE TURĖS MIRTI Už TAI, KAD VEDĖ AGITACIJĄ 

Už AZERBAIŽANO NEPRIKLAUSOMYBĘ

MASKVA, rugp. 24. — De- smerkti mirti. Kaltinami jie bu- 
šimt Azerbaižano sovietų res- vo sąmokslu atskirti Azerbai- 
publikos viršininkų liko pa- Žaną nuo SSSR.

Vengrijos regentas 
sustos Hindenbur- 

go palociuje
BERLYNAS, rugp. 24. — Vo

kietijos buvusis “baltasis na
mas” arba Hindenburgo palo- 
cius pavedamas Vengrijos re
gentui Horthy ir jo žmonai 
kai jie atvyks kelias dienas 
Berlyne praleisti, šiomis dieno* 
mis palocius likęs naujai ir la 
bai liuksisiniai išdekoruotas. 
Dekoravimo darbą prižiūrėjęs 
pats Hitleris.

Amerikos žydai turi 
nemalonumų

Italijoje
ROMA, rugp. 24. — Kai čia 

prasidėjo visų žydų surašymas, 
tai ir Amerikos atvykusiems 
žydams turistams teko su vi
sokiais nemalonumais susidur 
ti. Dalykas toks, kad kiekvie
nam žydui liko įteikta išpildy
ti ilgiausia blanka su įvairių 
įvairiausiais atsakymais. Iš tu
ristų žydų irgi buvo reikalau
jama tas blankas pildyti.

Blankos buvo išdalintos ne 
tik žydams, bet ir tiems žmo
nėms, kurie yra nužiuriami, 
jog jie gali būti žydų tauty
bės.

Seklumoje sustojusio 
laivo įgula plaukia 

į Braziliją
SAN JUAN, Porto Rico, rug

piučio 24. — Prieš mėnesį su 
viršum iš New Yorko išplaukė 
Brazilijos treniravimo laivas 
“Almirante Saldanha”. Prie San 
Juan laivas atsimušė į uolas, 
0 vėliau sukliuvo seklumoje ir 
nebegalėjo toliau plaukti. Da
bar liko atsiųstas “Prudente 
Moraes” laivas, kuris pasiėmė 
tris šimtus karininkų, kadetų 
ir šiaip laivo įgulos. Jie visi 
dabar plaukia į Braziliją. Na, 
o seklumoje sustojusiame laive 
pasiliko tik keli jūreiviai.

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

Debesuotumas su pragiedrė
jimais. Temperatūroje permai
nų nebus. Saulė teka 6:07, lei 
džiasi 7:37 vai.

fe

Amerikoje, bet beveik jokio dė
mesio nekreipia į fašistus, pa
reiškė Valenti. Esą, taip netu
rėtų būti. O neturėtų būti dį 
to, kad Mussolinio agentai vei 
kia Amerikoje su tokiu pat at

Kinijoje įsakyta lik
viduoti komunistų 
sukurtos grupės

HANKOW, Kinija, rugp. 24. 
— Gen. Chen Cheng patvar
kymą, kad “nacionaliai gelbė
jimo būriai”, “nacionaliai lais
vinimo būriai” ir kitos studen 
tų ir darbininkų organizacijos, 
kurios daugiausia liko sukurtos 
komunistų pastangomis, tuoj 
likviduotųsi ir prisidėtų prie 
bendros kariuomenės.

Gen. Cheng savo patvarky
mą remia tuo, kad visos patrio
tinės ir militarinės organizaci, 
jos turi pasiduoti vienai vado
vybei, nes tik tada bus galima 
sklandžiai veikti.

Prancūzai stato di
delį karo laivą

PARYŽIUS, rugpiučio 24. — 
Prancūzijos karo ministras Ce- 
sar Camp Inchi užsakė naują 
karo laivą, kurio tonažas sieks 
35,000. Laivas bus pavadintas 
“Clemenceau”. Vadinasi, tuo 
budu bus pagerbtas pasaulinio 
karo metu buvęs premjeras 
Georgės Clemenceau.

Tai bus trečias tokio didimu- 
mo' karo laivas, nes du jau bai
giami statyti. Manoma, jog ne
trukus prancūzai užsisakysią 
dar ir ketvirtą panašų laivą.

Tai prancūzų atsakymas ita
lams ir vokiečiams, kurie pra
dėjo tokio didumo karo laivus 
statyti. Kiek žinoma, italai tu
ri du 35,000 tonų karo laivus.

Nauji nacių suvaržy
mai žydams

BERLYNAS, rugp. 24. — Žy- 
dai arba su žydėmis vedę ari- 
jonai negalės vieni bankuose 
išnuomotas saugiąsias dėžes 
atidaryti. Jie tai galės daryti 
tik policininko akivaizdoje. Va
dinasi, policininkai žiūrės ir re
korduos, ką žydai iš tų dėžių 
pasiims.

Naciai steigia sub- 
marinų bazę

BERLYNAS, rugpiučio 24. 
— Vokiečių laikraščiai skelbia, 
jog netrukus Helgoland (vokie
čių sala šiaurių juroje) bus pa
versta submarinų baze.

pagal Versalės sutartį, vo
kiečiai buvo priversti Helgo
land fortus sunaikinti. Bet ta 
sutartis, kaip žįnia, jau nebe
veikia. Todėl naciai ir vėl pra
deda ten įsitvirtinti.

Acme-Naujienų Telephoto
KUR ŽUVO DU — Paveikslas parodo ugniagesius ir gelbėtojus New Yorko 

“Subvvay” tunelyj, kur susidūrė du traukiniai. Du žmonės žuvo, o sužeistų buvo 
apie 50.

JAPONAI NAUDOJA NUODINGAS DUJAS
NUODINGOMIS DUJOMIS SUNAIKINO DU 

KINIEČIŲ PULKUS '

ŠANCHAJUS, rugp. 24. — 
Du Kinijos pulkai buvo sunai
kinti Yangtze upės slėnyje, kart 
japonai pradėjo naudoti nuo
dingas dujas.- /

Toks pranešimas buvo gau-
■’ ■ '*’'***•*•'■*•* .. ..........u, ■'............................ -
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Senatorius M’Adoo 
įtariamas, kad pri

klausęs Klanui.
----------------------------

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
24. — Pierson M. Hali, buvęs 
Jungtinių Valstijų prokuroras, 
savo kalboje viešai kaltino se
natorių William G. McAdoo, 
kad 1924 m. tasai buvęs Ku 
Klux Klano narys. Savo kalti
nimą jisai rėmė “pasu”, kuris 
buvęs išduotas senatoriui Mc 
Adoo. Tą “pasą” Hali parode 
ir publikai.

McAdoo tuoj į kaltinimą at
sakė. Atsakė, kad visi tie prie1 
kaistai esą pramanyti: jisai, 
girdi, nieko bendro neturėjęs 
ir neturįs su klaniečiais.

Henlein vyksta 
į Vokietiją

BERLYNAS, rugpiučio 24. 
— Konrad Henlein, sudėtų vo
kiečių partijos lyderis Čekoslo
vakijoje, su savo delegacija at
vyksta į Stuttgartą. Mat, ten 
rugp. 28 d. prasidės pasaulinis 
užsieniuose gyvenančių vokie
čių kongresas.

Henlein yra užsienyje gyve
nančių vokiečių mažumų sąjun
gos pirmininkas. '

Amerikiečiai mažiau 
beperka deimantų
AMSTERDAMAS, Olandija, 

rugp. 24. — Per pirmuosius še
šis mėnesius Olandija importa
vo neapdirbtų deimantų už 3,- 
400,000 gilderių. Pernai per tą 
patį laiką deimantų importo 
vertė siekė 10,000,000 gilderių.

šiemet Amerikai nušlifuotų 
deimantų Olandija pardavė už 
1,800,000 gilderių. Pernai ,pet: 
tą pat laiką AmerikA tų dei
mantų pirko už 8,000,000 gil
derių.

tas iš Nanchango. Tas prane
šimas dar sako, jog tik du ka
reiviai išliko gyvi po nuodingų 
dujų atakos. Mat, tokios ata
kos jie nesitikėjo ir nebuvo jai 
prisirengę.

Dvi moterys yra įta
riamos farmerio

— Trijose valstijose yra 
komos dvi moterys, kurios

ieš-
įta?

riamos farmerio Felix«Shannon 
iš Mount Erie nužudymu. Vie
na iš moterų turi raudonus 
plaukus. Jos yra apie 30 metų 
amžiaus.

Shannono nuogas kūnas bu
vo surastas kambaryje, šalia 
jo gulėjo moters rankinukas. 
Kitame kambaryje buvo jo dra
bužiai, kurio kišenėse surasta 
tik trys centai. Tyrinėjimas pa 
rodė, kad Shannon buvo dviem 
kulkom nušautas.

Kiek iki šiol surinkti faktai 
rodo, tai Shannoną nušovė ik 
apiplėšė dvi moterys, kurias jis 
pasitiko kelyje ir sutiko pavež
ti. Kaimynai sakosi matę, kaip 
vėliau tos dvi moterys atėju
sios į farmą.

Clamage išrinktas 
Amerikos Legijo- 
no komendantu

BOCKFORD, III., rugp. 24. 
— Paskutinėje Illinois valsti
jos Amerikos legijono konven 
ei jos sesijoje komendantu liko 
išrinktas chicagietis Edward J. 
Clamage. Per pereitus metus 
komendanto pareigas ėjo Applė- 
quist iš Auroros.

Gimė 25 uncijų 
vaikas

SPRINGFIELD, III., rugp. 
24. — St. Joseph ligoninės in • 
kubatoryje yra laikomas 25 un
cijų _ kūdikis, kurį be laiko pa
gimdė 18 metų amžiaus p-ia 
Tank. > . ,

Kūdikis gimė pirmadienį ir 
laikosi visai gerai. Daktarai 
mano, jog jis turi daug šansų 
išlikti gyvas, v

Demokratinio nusi
statymo vokiečiai 

protestuoja
PRAHA, rugp. 24. — Čeko

slovakijos vokiečiai, kurie pri
klauso demokratinėms parti
joms, pasiuntė delegaciją, kad 
ji pasimatytų su lordu Runci- 
man. Delegacija pareiškė savo 
protestą prieš nacių reikalavi
mą Čekoslovakijos vokiečiams 
visiskos autonomijos. Jeigu to
kia autonomija butų suteikta, 
pareiškė delegacija, tai' demo
kratiškai nusistatę vokiečiai 
butų''žiauriai persekiojami;

Lojalistai traukiasi 
dviejuose frontuose

HENDAYE, Prancūzija, rug
piučio 24. — Sukilėliai sutrau
kė geriausias savo jėgas prie 
Ebro ir Tagu’s upių ir pradė
jo lojalistus pulti.

Tx)jalistai prisipažįsta, jog 
tose vietose jie priversti buVo 
pasitraukti.

Atvyksta 300 pramo
nininkų iš Anglijos

NEW YORKAS, rugp. 24. — 
Amerikos geležies ir plieno in
stitutas paskelbė, kad grupe 
Anglijos pramonininkų atvyk
sta į Ameriką. Ta grupė susi
dės iš 300 žmonių. Ji daugiau
sia lankys plieno įmones ir įvai
rias kasyklas.

Žuvo lakūnas iiawks
EAST AURORA, N* Y., rug

piučio 24. — Pasižymėjęs la
kūnas Frank Hawks ir jo san- 
keleivis žuvo, kai lėktuvas, ku
riuo jie skrido, užsidegė ir nu
krito žemėn. »

Hawks buvo žinomas kaip 
vienąs geriausių lakūnų, ypač 
jis pasižymėdavo greitumo lenk 
tynėse. Daug kartų, kaip yra 
sakoma, jis per plauką nuo mir
ties išliko. Prieš metus laiko 
jis nusitarė greitumo lenktynė 
se nebedalyvauti ir pasirinko 
mažiau pavojingą skraidymo 
būdą. Bet likimo buvo lemta, 
kad pavojingas “mirties kilpas” 
bedarydamas jis išliko sveikas, 
o tuo tarpu žuvo konservaty- 
viškai beskrisdamas.

JAPONAI SUŠAUDĖ 14 LĖKTUVO 
PASAŽIERIŲ

HONGKONG, rugp. 24. — 
Amerikos lakūnas, kuris tar
nauja Kinijoje civilėje aviaci
joje, papasakojo, kaip japonų 
karo lėktuvai privertė jį nusi
leisti netoli nuo Kantono, o 
paskui sušaudė arba sužeidė ke
turiolika iš septyniolikos pasa- 
žierų, kurie skrido lėktuvu. Tar

LĖKTUVAI SUSIDŪRĖ VIRŠUJE 
DIRBTUVES *

ŠEŠI ŽMONĖS LIKO UŽMUŠTI IR 190 SUŽEISTI

TOKIO, Japonija, rugp. 24. lakūnai užsimušė, o dėl kilusio 
— Du lėktuvai susidūrė viršų- gaisro dirbtuvėje lengviau 
je Omori ir degdami nukrito, sunkiau liko sužeisti 190 dar
ant geležies fabriko. Visi šeši! bininkų.

Pageidauja aiškes
nio įstatymo

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
24. — Prezidentas Roose’veltas 
pareiškė pageidavimą, kad Wag- 
nerio darbo santykių aktas bu
tų peržiūrėtas ir pataisytas. 
Pataisytas ta prasme, kad len
gviau jį butų galima suprasti.

Prezidentas Rooseveltas pa
reiškė reporteriams, kad Wil- 
liam Green, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas, sun
kęs, kad to akto kai kurie nė- 
aiškumui tupėtų būti supran
tamesne kalta išdėstyti.

Žemes drebėjimas 
Ispanijoje

BARCELONA, rugp. 24. —- 
Barcelonos observatorija užre- 
kordavo žemės drebėjimą. Spė
jama, kad tas žemes drebėji
mas įvykęs netoli KatalonijuS 
kranto.

Pramiegojo kelnes, 
batus, kojines ir gir

dėjimo prietaisą
NEWARK, N. J., rugp. 24. 

— William Reilly atsisėdo par
ke ant suolelio ir užmigo. Kai 
ryto metą pabudo, tai pamatė, 
jog jis yra be kelnių, batų, ko
jinių ir girdėjimo prietaiso. 
Mat, jis tiek smarkiai buvo 
įmigęs, kad vagis kelnes, ba
tus ir kojines numovė, o jis ne
juto. Tačiau tų dalykų jis ne 
tiek paiso, — jam labiausiai 
gaila girdėjimo prietaiso, už ku
rį jis buvo mokėjęs $145.

Nušovė keturiolika 
arabų

JERUZALĖ, rugp. 24. — Ke- 
turiolika arabų ir vienas ang
lų kareivis liko nušauti Naza
re to-Teberias kelyje. Prie to ke
lio susidarė gauja partizanų, 
kurie, matyti, yra pasiryžę ker
šyti arabams.

Nusižudė 72 poli
cininkai

NEW YORKAS, rugp. 24. — 
Per paskutinius ketverius me
tus nusižudė 72 New Yorko 
policininkai. Daugumas jų nu
sižudė dėl to, kad bijojosi vi
sokių skandalų, j kuriuos jie 
buvo įsivėlę.

pe pasažierų buvo dvi moterys 
ir du vaikai.

Kalbamas lakūnas yra H. L> 
Woods iš Hays, Kan. Jis svei
kas ir gyvas pasiekė Macao.

Visi pasažierai, kurie skrido 
japonų sušaudytu lėktuvu, bu
vo kiniečiai.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

• BURGOS, Ispanija.—Mai
štininkai turi į “juodą knygą** 
įtraukę 900,000 žmonių, kuriuos 
jie tuoj atiduotų teismui, jei
gu tik juos galėtų pagauti. Tie 
į “juodą knygą” patekę žmo
nės yra lojalistai arba jų drau
gai.

• BILBAO, Ispanija. — Ap
skaičiuojama, kad per dvejus 
karo metus iš Ispanijos liko iš
siųsta apie 40,000 įtaikų, kurie 
dabar yra išsklaidyti po visą 
pasaulf Kai kurie jų pateko į 
tokius tolimus kraštus kaip 
Meksika.

• LONDONAS. — Maidstone 
įvyko tikrai nepaprastai daly
kas: šuo nušovė žmogų. O tai 
atsitiko taip: VVilliam Hatcher 
iš automobilio šovė į zuikį, šū
vis tiek išgąsdino jo šunį, kad 
tasai šoko it išmušė iš rankų 
šautuvą. Bekrisdamas šautuvas 
išsišovė ir kulka mirtinai su
žeidė Hatcherį.

• REYKJAVIK, Islandija. 
— čia automobilio nelaimėje 
žuvo Gudrun Lausdottir, viena
tine Islandijos parlamento mo
teris narė. Drauge su ja žuvo 
ir jos dvi dukterys.

• FAIRLAND, III. — Law- 
rence Griffith’o farmoje pra
žydėjo antru kartu obelys. Prieš 
porą savaičių nuo obelies nu
krito visi lapai, o paskui užau
go nauji. Dabar obelys ėmė žy
dėti.

• WASHINGTON, D. C. — 
Netrukus laiškanešiai, kurie 
pristato pašto siuntinius f armė
nams, susilauks 40 valandų 
darbo savaitės.

• PITTSBURGH, Pa.—Ame
rikos žmonės per metus išlei
džia $5,000,000 įvairiems vais
tams nuotrinoms (“komams”) 
gydyti. Tie vaistai paprastai 
nepagelbsti nuotrinomis nusi
kratyti. Tokia nuomonė buvo 
pareikšta chiropodistų konven
cijoje, kuri vyksta šiame mie
ste.

• TRENTON, N. J. — čia 
liko elektros kėdėje nužudyti 
du negrai plėšikai, kurie dėl 
76 centų mirtinai primušė žmo-
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Iš Pietų Amerikos
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Kodėl brangsta Bragyvenimąs Urugvajuje
(Musii specialaus korespondento Urugvajuje)

tikslu, kad žmones daugiau su- 
ąąutoVį elek troj jėgofc ijr tokių

Beveik kiekviena diena dar
bininkams ątnešą vis ^rangesnį 
pragyvenimą. Jie jau vos yane- įbildu duotų daugiau pelno elek- 
ša tą naštą.

Paskutiniu laiku labiausiai 
pabrangp tos reikmenės, kurias

suomenė, nekalbant jau apie 
darbininko, pragyvęuųno pa-: 
brąngūuą ąbęlnai.

Labiausiai pabrango duona, 
pįęųas, mėsa, žerbą, žibalas, etc. 
Ęutų nuoma taip pat brangsta.

Kada pragyvenimas brangsta, 
tai turime reikalą su urugvajiš- 
ko pe^o vęrtės-kurso mažėji
mu.

Šitokie faktoriai susideda iš, 
keturių priežasčių, išeinančių iš 
ekonominės krašto politikos, 
kuri toli gražu nėra populiari, 
lengvinanti liaudies gyvenimą.

Dalykas eina prie realizmo 
grynai monopolinės politikos, 
kuri, kaipo tokia, prieštarauja 
darbininkų interesams, štai ko
dėl pabrango pienas. Antru at
veju vykdoma anti-produkcind 
politika, norinti pakenkti kąi 
kiuąų galinių var^ųimui. Pa
vyzdžiui,. pabrango žibalas su

krop stotims, kurios randasi, 
anglų kapitalistų rankose.

Bęt kitos gyį syajįjiąųsių 
ręįkųien^ pabrangimo priežas- 
tyą bene bus pąči,os ąvarbiau- 
sįųs^ kurios darbjninkus įdo- 

‘maųją cįąbąr. Štąi jos: 1) Prę- 
kii| imjpprto ir ekspprto paskir
stymo politika yedama ąvetimo

i mo

Kada pajaučiate ką nors nege
rai tai pirmas dalykas yra suras- 
ti priešas#.
kietejimą, tai nesiterlenkit su be-

Proga paprasta. Jei jus valgot 
• tai ką daugelis daro: mėsą, duo- 
, ną, bąlvęs, tai ąaliręas daiktas, 
1 kad jus hėgąhąaie ganą “rupu

mo?* Bet “rupumas” dar nėreis-

pirmiausia, fa-

Monetarinė (pinigų keitimo bir
žus^ poetiką, H-Uj'i aiškiai orien- 
t.uojąnią liaudies nenaudai.

Pažvelkime dabar, kaip vi
sa tai pravedama gyvenimam

Dalykas (pki^ kad pezą, kei
čiant ant svetimos monetos, 
parduodant nacionalius gami
nius užsienyje, jį ekspropijuoją 
(nuvertina) valstybinis Urugva
jaus Bankas, mokėdamas 7 uru- 
gvajiskus pezus už kiekvieną 
anglišką sterlingą.

Šįtųp/budų norimą pagerųitij 
finansinius kompromisus ieš
kant ąųųjų pąskpjų.

vis, 20, ąn^taųs, Klu
sas ęiįty,
gimė: Ne
įėjo yąrt,9^ ųęi rąąK^.
-kojų, pr^ mėnesius 
ji P^W9iYę. rUiife^į W 
garkąųhu o^ęrącijai, 
kėda^ą ę^a&lja^ų, spėj^ąįs^ 
kad y^ą, j.ąį pA»y^W.
Dabąv j,ąų 
judetį tv ‘ W
pradas, Yątoš^įę.ti, < 
vartoji.

i
’IL •_____

JUOKAI
— VTO. w

ni'vtvos mis

šituų, fųUxų pjuųįų
turi bųtiį ąjųųękętą iĄ4pjxldmąi 
toms vąl^ybęJD^ klrUlQ^, sųvo, 
gaminių kreditan šiaųdien, ne
parduoda... Tas. už vis skau
džiausia, bet tą, skaudulį turės 
išgydyti liaudis, nes priešbuvu- 
sios vąklžips vesią ekonominė

jaut W PWW>WiM.

n^<? pirmasis yYTM $ 
jąn,tręj,Q VXW žūjppa. Tą ęrogą 

WS. k- '

l^ąbąijtiiji^s fortus, dviratis 
dar nėra senas padaras — jam 
tiktai keliasdešimt metų am
žiaus. Tačiau jau yra kraštų, 
kur beveik užmirštas.
Dviratį išstūmė iš apyvartos au- 

Atrodo, 
LLętjUvęj# djvi^ąęįo dienos 

(į^, ųęprąęjp. Ka/ų^ęf į Lietuvą 
Sįyežaiųą \600r— toirači4- 
$toyąi a^kąųąųpją, Ipd dvi- 

i^rkama 
JĮeib;n jie. 

btdų pjęitaikin-
; Vi v
■ ^įtowęj vie-l
i^i, Ji at-

į atstovus,
ęift iAteYė: s$lj$ąą ir ru- 

iewm mU' įsteigti
Kfoipšdę jtv (Jviračių 

gamin- 
vietos( 

>5 W mfavinėtij 
■3iXWiM kad le>-

stęi^ti bps jluo- 
Tvfea WŲŽilg<> Lie-

tuvoję bus pradėta ^ajobiti. dvi-, 
račiuj. Gaiki tiktai, kad tai vie
noje, tai kitoje pramonęs šąko.-:' 
j e įsigali svetimas kąpįtąląs, 
Lietuvoj# dąr yra daug sričių, 
kur Įyamonini^ s.ųiųauųuiAS, ir Į 
kapitalas gali naudingai pasi-. 
reikštji. Butų Labai gera, kad 
Lietuyoą pramonės kurimu lą- 
biau susidomėtų amerikiečiai 
lietuviai. Tsb.

ę Birželio menesį apie 88 pla
centai Lietuvos įvežamų ir iš
vežamų prekių ėjo per Klaipė
dos uostą.

Vievio geležinkelio stotis, 
kur pasikeičiama traukiniais su 
lenkais, dabar didinama, re- 
montuojama ir papildomą gau
jomis statybomis. Tsb.

OįBsą TeL Yvdn mi 
DK ĘERTASH 
756 West 35th St

Cop. of 35tįh anjd
Ofiso vaUndoą vup 1-3, nuo 6:30-8:30 

’NėdėliorhM pa^al sutartį.
Rez. SO. MICHIGAN BLVD.

Kenwood 5107

GYDYTOJAS IR CHIRURQĄ£ 
‘4į57 ARCHER AViENUE 

Ofisę valandos:
nuo i—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 

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

Dr. F. Į’ulsucki, Le Vąų 
CYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-BAT{ 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699Mrs. Anęli,ą K. Jarusz .

1 Ą. Montvid, M. D«
West Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREE^
VąL 1 iki 3 po pietų, 6 įįd. 8 ak.

. TeL Seelėy 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Physical Therapy 
and Midwife 

§630 So, VVęsteni 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Subą- 
toj ir Nędėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLV 
SHORES, IND. 
TėL Michigan Ci

ty 2799-3X

Gavome Kultūrą "
No.6-7

TURINYS:
Kelios naujoą tęndeųcijos baųdžia- 

ręoję teisėje—Tad. Zaleskis.
Eilėraštis—Juozas Kėkštas.
Dreifuojančios pęliarmės stoties 
mokslinė 'ręikšmė-Hprof. V. J. Yižė. 
AŠ tada mąsčiau—Danas Pumputis. 
Tragiškas jaunojo rąšytęję likirąąs 

Julius Butėnas.
Bakūžės—Danas Pumputis.
Teatras kaime—Zųzka Zguriška. 
šių dienų Meksikoje—B. Traven. 
Šventųjų Paveikslų garbinimas — 

Ed. Levinskas.'
Populiaris Mokslas ir Apžvalga.

KĄ1NA 45 CENTAL 
t GaUrpa gauti 
^-NAUJIENOSE

v 39 Š,q. Halstęd S t

jų matosi pinigų mokęjjiiųo ra
tus,e, dąrąnt ųžpirkųųus tryliką 
VąĮMybėse, perint $ jų iš,simo- 
l>įjįmo kelįų. Tos išsimokėjimo 
ratus, ąĮxskai1čiuojamw pagal <ji- 
rįguojąjiną piųigų kefliųio tipą, 
ka<,( prekių importavimas, iš tų

namas su tikslu — aplenkti pi
nigų biržoje tas valstybes, ku
rių prekių pirkimas atseiną 
daug pigiau. Antra tos kombi
nacijos dalis, tai — laisvo pi
nigų keitimo Bankas, kuris už
dirba po 5 pezus už kiekvieną 
angių svarą.

Moterys-žiureKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
mage'ai ONEIDA lto,

<MUYW0»WW^
6 ŠMOTAI

AUKŠTOS RŲS1ES

2 Šakutės
1 šaukštas
2 ^ukstukąi

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

Taupyki!
Kuponus

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR. DĖŽE

Kitur 
Kainuoja 

$2.75.

f---------------------------------------------------------------------------—v, ' ................... ■■ TS

VERTINGAS SIDABRINIŲ DĄIRTŲ KUPONAS:
NAUJIENOS '
1739 Sto. Halsted St, Chicago, ŲĮ

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti Į ofisą, 'ęie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kupopus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstrą 15c. pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviąų $}.14. ’tTzsaĮęąnĄ dėžę paš
tu, reikia atsiųsti efcstdl 8^ę.

Siunčiu ............... kuponus. TajPlri pinigais ...... . .............................

Atsiųskit man ..................... . ..............—...—..........-----

Vardas ..................         —

Adresas . ....................... •*.'**,“’***

^fiestas A
V. "■ ■ ...................■. ■■ » ...................  , I ,, /.

tokioje sistemoje, kad nei vie
ną parduodanti Urugvajui syar-. 
blausias pragyvenimo reikme-, 
uis valstybė ųętųrėjo išmokėji
mo ratų. Joms buvo mokamą

nigų keitimo kainą, sumokant 
po 12 pezų už kiekvieną ang
lišką sterlingą, gi tikrumoje 
kainavo tik apie 5 pezus. Tąij 
bene bus svarbiausioji svar
biausių produktų ir prekių-kai- 
nds iškėlimo priežastis.

Bet kas tokie tie favoritai to
kios politikos?

Užtenka pasakyt, kad tai trys 
valstybės: Vokietija, Italija ir 
Japonija, už kurių importuotas 
prekes buvo mokama grynais 
pinigais, kai tuo tarpu tokių

rinkoje neturėjo nė Šiaurės A- 
ųięrika.

Naujoji Urugvajaus vyriausy
bė. krašto., tvarkymą pęręnię, pa
lyginti, visąi dąr neąęnja.į, ir. 
netolima ateitis parodys kuria 
linkių e ji kreips ekopoiųįųę. 
valstybės politiką.

J. Lazauskas, 
Montevideo, Uruguay.

IŠ LIETUVOS
NEMUNU GARLAIVIAI 

PLAUKIOS? IKI 
GARDINO

U ■ A • * *" F-

Susisiękimo ministerija turi 
sųdąriusi dešimtmečio planą, 
Nemunui tvarkyti. Iki šiol galį 
plaukioti nedideli garlaiviai tik
tai nuo Kauno iki Kuršių ma
rių. Aukščiau Kauno Nemunas, 
turi daug seklumų, taip kad čia.

kibdavo, Pabar nuinatytą pa
taisyti Nemuno vagą ir tarp. 
Kąųnoy ir Alytaus. Šitai ( pąda- 
ęįuą, garlaiviai galės plaukioti 
įą jČąųuo. į f’rięųus, Birštpną,

— lyiudu $u vyru pradėjo
me taupyti kaimyųe! —- giria
si Plaukiene.

— Banke atidarėte sąskaitą 
ir į taupomąją kasą dedate?

?— Nę» priverčiau vyrą nees
ti rūkyti.

L A, TORIS 
LAIDOTUVIŲ 
PĮRĘKTORIUS 
2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278 ‘
DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 

ęjjięĄGOS dalyse
Ambųlance Patarnavimas.

ADVOKATAI

Offięe ąnd Res. Phęne Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

31Q3 SOUTH HALSTED STJ. 
Res. 3261 S o. Halsted Street

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dęarborn ..
Kamb; J,^f-1^34-TęL Central 4411-2
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St.l
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Teiefopąs Bonlęvard 1310 
Ketvi.rtadiepiąis ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

st.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearboni St.
Roėm 1230

Ofiso Tel. CENTRĄL 1324 
lamų Tel.—Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISD
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone.: Yards 1001 
ĄG31, SO. ASHLAND AVENUE 

Ėes. 651o So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Johii F. Euieikis
SE^IAŲ^IĄ; IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGI

.“AMBULANCB-
J ... pĮĘhĮĄ IR NAKTĮ

Vw TęfefoMi YABDS 1741-1742 
4605,-0,7 So. Henp.ittige Ąyę. 
4447 South Fairfield Avenue

• LAFAYĘTęE Q727
' ’ ..L.. ...lt-""........ '.’,y

I 'L 1 ^ <-2* -I koplyčios,visose 
J—čfeięągoą dąlys.ę

Klausykite, mušą Lietuviu radio, proęrąiąų šeštądienję vakarais
7 vąL ya^o ią H. F. ę. stoties (14^0 K J—Pranešėjas 

‘ " P. ŠALTIiyHERAS.

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 LUuąiucrf Ąvęnue PfyoDe Yards 4908

Chicagos* 
Cicero 

Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos!.

Ambųlance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Weąt,ęrn Ąye.
1416 South 49th Court
*• f. • ' _ ‘_______ •

Phone Gro.vehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

, J. LIULEVIČIUS
434$ So. Cąlifornia Avęnųe Phone Lafayette 3572

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Pagedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo «2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Pręspeėt 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VĄITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikiiųų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

ląįviąi iki Druskiniųkų ii, gar
dino, nes tapie ruųžę J^eiųuiip 
vaga visai gera. Netoli už Aly
taus jaii prasideda lenkų oku
puotas kraštas. Girdėti, ir leų- 
kai yra susidomėję Nemunę 
laivininkystes išpletinąu. Nemu
ną aukščiau Kaųnp reikią, regu
liuoti dar ir dėl to, kad butų 
patogesnis lenkų miškp plukdy
mas per Nepriklausomąją Lie
tuvą. Tsb^

Ęęmkite tupą, kurie

v P. J. RIDIKAS.
3354 So. Halstecl Street YARDS 1419

Į. J. ZOLP Phone Yards 0781
ĮQ4G West 46th Street Yards 0782

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel, Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
‘ Nedaliomis pagal sutartį.

S. P. MAŽEIKĄ
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138 

» • .-S . \ .

—1 1 1 "1 T11 ". " 1 ........................................ .

LAęHĄWieZ IR SŪNUS
2314 West 23rd •flace f^one Canal 2515.
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullman 1270

UETŲVĮAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Aiųerįko? Lietuvių Daktarų

ĄLPERT V. PEZTKŲS ĮĘ ĘŲPEĮKIS
4704 įp. Wesfęrn Ąve.

Fhonę QANAL 6122

DR. S. BIEŽIS. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SereęiomiĄ ir hed$l. pagal sutarti

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR ęHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. Q361-8016

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

DRrSTRIKOVE
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofisę vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo. 6 iki8 
vak- Nędėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: YARDS 4787-
Narrių Tel.: Prospeęt 1930.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 
Tel. Yards Ž246

Valandos nuo 9 ikęij 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kui Lietuviai Daktarai

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN an$ SURGEON

4309 W. Fullerton Ąve.
(Residence &; Office)
TEL. CĄPĮTOL 2828

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki 8 P.M. 
Sekmadieniais Susitarus

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

Šventadieniais ’ tik susitarus
Phone YARDS 7299,______

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Cami,! 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superiojr 9454 ai; Centrą! 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO . VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kąhn
4631 SOUTH ASHLAND'A VE.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 13
pietų, 7 iki 8 vaL 

Rez. Telephone
PU.>■■>** ^'1  .................— ■y III L |J,



NAUJIENOS, Chicago, IH.Ketvirtad., Rugp. 25, 1938

Clevelando ir Ohio Žinios
Mirė Kazys Čipliauskas. — Atostogininkai. 

— SLA bendras piknikas nebetoli. — 77,000 prie 
viešų darbų. — “Naujienų” pikniko atgarsiai 
Clevelande. — Apie A. Ližaiti. — Konvencijos.— 
Darželio piknikas. — Dr. Kudirkos biusto atiden
gimas.

Mirė.
Mirė Kazys Čipliauskas. Bu

vo apie 52 metų amžiaus. Už
laikydavo barzdaskutyklą. Cle
velande paliko vienas brolis. 
Laidotuvėms patarnavo Della 
Jokubauskienė.

Atostogos.
Aleksas Banys paėmė savaitę 

atostogų ir ta proga lankėsi pas 
savo brolį, gyvenantį Niagara 
Falls, N. Y. P-as Banys sako, 
kad turėjo gerus laikus važinė
damas po kitas valstijas.

Stasys Čerauka ir šeimyna 
buvo išvažiavę kelių dienų ato
stogoms ūky, pusiaukely tarp 
Clevelando ir Pittburgho. Va
sara jau eina prie pabaigos, 
tad visi skubina atostogauti.

P-ia J. Brazauskienė su sū
num Jonu leido atostogas gra
žiam vasarnamy, Cedar Pointe. 
Parko pavilione sūnūs pildė 
muzikalius programus. Yra ma
lonu gėrėtis, kad musų lietu
vių vaikai pasirodo savo gabu
mais tokiose šauniose vietose.

SLA piknikas rugp. 4
Jau nebetoli tas didžiulis pik

nikas, kurį bendrai rengia trys 
SLA kuopos, naujos parapijos 
darže. Piknikas įvyks rugsėjo | 
(September) 4 dieną. Kadangi 
ir rytojaus dieną šventė, tai vi
si turės progos per visą dieną 
ir naktį uliavoti.

t' • t i r.»
Parapijos daržas tinkamas 

piknikams ir yra visai arti mie
sto. Nėra abejonės, kad priva
žiuos daug publikos. Visi sve
čiai bus gražiai priimti.

Chicagoje.
Pp. J. Salasevičiai važinėjo 

Chicagoje ir Chicagos apylin
kėj. Pasakojo, kad kelionė bu
vo smagi ir visur turėjo “ge
rus laikus.’’

Vieši Darbai
Clevelande prie viešų darbų 

dabartiniu laiku dirba apie 77 
tuksiančiai žmonių. Dar apie 
20,000 yra užsiregistravusių. 
Jie laukia pašaukimo darbui.

Naujienų pikniko atgarsiai
štai ką Chicagos žmonės 

kalba apie Naujienų įvykusį pi
kniką. Šiomis dienomis gavau 
laišką nuo savo močiutės ir ji 
apie pikniką kalba taip:

Mes per ilgą laiką laukėm to 
garsaus Naujienų pikniko. Ge
rai žinom, kad jų piknikuose 
visuomet būna kas tokio naujo 
ir nepaprasto. Sekmadienio ry
tą sukilome anksti ir žvalgo
mos, kaip čia reikės tą pikniką 
pasiekti. Mums besikalbant at
eina musų geras draugas ir kai
mynas, p. Antanas Ližaitis, ir 
sako, nagi, sėskitės automobi- 
lin ir visi važiuojam piknikam 
P-as Ližaitis turi puikų Huprno- 
bile automobilių.

Nuvažiavę nustebom. Svieto 
tiek, kad nei pereiti negalim. 
Kur tik eisi, visur pilna žmo
nių, visur smagu, rodos, kad 
nei bedarbės nėra. Visi, tartum 
pinigų pilni, visi geria ir ulio- 
ja. Apie patį programą tai nė
ra ko nei kalbėti. Kas buvo ir 
matė, tai niekuomet nepamirš 
ir lauks kito tokio šaunaus pik
niko.

Tai matot, kaip chicagiečiai

c

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tek Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) Tonas ............................... ■

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— —y „ _ ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

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

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

čia prisiunčiu $_______už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas.. .... ........    „ ................ .............. - __
Numeris ir gatvė_____________________________
Miestas ir valstija _____ _______________________

atsiliepia apie Naujienų paren
gimus. Tam yra priežastys. 
Žmonės niekuomet nebūna su- 
vilti. Kas pažadėta, tas ir išpil
dyta.

Apie p. Ližaiti
Kiek man žinoma, tai p. An

tanas Ližaitis yra'ramaus budo 
ir inteligentiškas žmogus. Chi- 
cagoj gyvena daug metų po nu
meriu 2515 W. 45th Street ir 
yra geras Naujienų rėmėjas. 
Tai dėl to turi daug gerų drau
gų ir pažįstamų, ne vien Clii- 
cagoj, bet ir kitose kolonijose. 
Tarnauja vienai bendrovei už 
krautuvės vedėją.

Tariu p. Ližaičiui širdingą 
ačiū už nuvežimą mano močiu
tės į tą garsų Naujienų pikui- 
ką.

Beje, p. Ližaitis prisimena, 
kad Naujienos esančios popu- 
liariškiausias laikraštis Chica- 
goj. Jeigu Naujienų nebūtų, tai 
tarp Chicagos ir visų Amerikos 
lietuvių veikimas visai sumažė
tų. Jis taipgi pastebi, kad Nau
jienų jubiliejinis parengimas, 
kuris įvyks ateinančiais metais, 
turbųt busiąs tokis, kokio Chi
cagos lietuviai dar nėra matę.

Mes, clevelandiečiai, apgai- 
leslaujam, kad taip toli nuo 
Chicagos gyvenam ir tokiam 
šauniam piknike negalėjom da
lyvauti.

Daug Konvencijų
Dabar jau numatoma, kad 

ateinančiais 1939 metais Cleve
lande įvyks labai daug įvairių 
konvencijų. Jau užsiregistravo 
apie šimtas penkiolika įvairių 
organizacijų. Manoma, kad iš
viso atsilankys apie 70,000 de
legatų. Biznieriai tuojau palei
do paišiukus į darbą ir surado, 
kad tie delegatai praleis Cleve
lande apie aštuonis milionus 
dolerių. Žinoma, tuo daugiausia 
džiaugiasi viešbučių savininkai 
ir įvairios užeigos vidurmiesty.

Antras DaržejiO^ piknikas
Rugpiučio 14 d. įvyko antras 

Lietuviij Kultūros Darželio pik
nikas. Pasekmės buvo mažes
nės, negu pirmojo pikniko, ir 
publikos atsilankė neperdau- 
giausiai. Kai kurie iš Darbelio 
komiteto išmetinėjo, kad mažai 
publikos atsilankė, ir kad lietu
viai nepritaria kultūringiems 
darbams.

Mano manymu, nėra pamato 
perdaug nusiskųsti. Nepasiseki
mui yra priežasčių. Oras buvo 
nepakenčiamai karštas ir žmo
nės nelabai nori kur važiuoti. 
O, šalę to, ir tų parengimų— 
piknikų buvo gyvas galas. Kaip 
gi visus tuos piknikus žmonės 
gali aplankyti. Per visą vasarą 
po keli piknikai kas sekmadie
nis. Nereikia pamiršti, kad da
bar yra didelė bedarbė ir- žmo
nės neturi labai daug pinigų, 
Jeigu nuvažiavus per vasarą j 
vieną - kitą pikniką, tai tuo ir 
pasitenkina. Taigi, čia nėra ko 
nei rūstauti, nei išmetinėti.

Banko Dir. Išvažiavimas
Lietuvių Banko direktoriai 

turėjo smagų išvažiavimą pp. 
Šimkūnų ūky. Nors dalyvavo 
mažas skaičius žmonių, bet vi
si gražiai pasilinksmino tyram 
ore.
Ruošiasi Aplankyti Kaimynus
Būrys clevelandiečių rengiasi 

važiuoti pas savo kaimynus, 
Akrone, Ohio. Rugpiučio 28 d., 
ten yra rengiamas šaunus pik
nikas. Parengimu rūpinasi trys 
Susivienijimo kuopos. Rengėjai 
tikrina, kad visiems geri laikai 
yra užtikrinti. Jeigu oras bus 
grąžus, tai Akrone atsidurs di
delis būrys clevelandiečių.

Dr. Kudirkos Biustas
Jau rengiamasi prie pastaty

mo Dr. V. Kudirkos biusto Lie
tuvių Kultūros Darželyj. Tuo 
rūpinasi Dr. V. Kudirkos pašal- 
pinė draugija.

Jonas Jarus

Garsinkitės “N-nose”

Užsienių lietuviu vai 
kai vasaroja Lie

tuvoje
Užsieniuose gimęs ir augęs 

lietuvių jaunimas, nors ir my
li ir ilgisi savo gimtosios ša
lies, tačiau, nepažindamas jos, 
dažnai nepajėgia bu'i tautiš
kai atsparus. Draugija Užsie
nių Lietuviams Remti, supras
dama, kad tik gerai pažinda
mas savo kraštą, lietuvis gali 
būti tvirtas ir sąmoningas tau
tietis, jau keli metai gražiose 
Nemuno pakrantėse, sename 
Gelgaudiškio dvare, sukviečia 
iš užsienių vasaro'i mažųjų 
lietuvių. Iki šiol daugiausia 
vasarodavo iš kaimyninės Lat
vijos vaikučiai, šiais metais 
jau gana didelis skaičius at-

Seni, bet gražus ir erdvus 
rūmai, naujai atremontuoti ir 
gražiai prižiūrimi, tapo ma
žiesiems DULR svečiams ma
lonia prieglauda. Apie 80 vai
kučių iš įvairių Prancūzijos ir 
Latvijos miestų ir miestelių 
suvažiavo susiartinti su savo 
broliais lietuviais, pažinti ir 
pamilti savąjį kraštą, įprasti 
gražiai ir laisvai lietuviškai 
šnekėti ir kartu pasilsėti ir 
atsigauti nuo tvankaus miesto 
oro. Čia tyrame ore, nuolati
nėje mokytojų ir vedėjų prie
žiūroje, vaikai bežaisdami iš- 
moks’ą įvairių lietuviškų eilė
raščių, gražių dainų dainelių, 
grakščių šokių. Vaikai greitai 
pripranta prie kits kito ir nė
ra jau čia nei “Jatviukų“ ,nei 
“prancūziukų”, o tik lietuviai, 
kurie atvyko į tėvų žemę ją 
pažinti ir karščiau mylėti. Vi
są vasarą prabuvę Lietuvoje 
ir sugrįžę atgal pas savo tė
velius, jie jaučiasi sus'i’preję 
pasisėmę naujų Jėgų ateičiai, 
daug pamatę,lijsiiiokę^ labiau

mylėti savo tėvų žemę ir tvir
tai pasiryžę dar nekartą ją 
aplankyti. Daugelis jaunuolių 
ištęsi tą pasižadėjimą ir ne- 
nraleidžia progos apsilankyti 
Lietuvoje, štai neseniai buvu
sioje taukinėje skautų stovyk
loje iš Latvijos buvo gana 
daug lietuvių skautų, kurie 
jau yra vasaroję Gelgaudišky
je. Jie su pasididžiavimu pri: 
simena Gelgaudiškyje praleis
tas dienas, sakydami, kad iš 
ten jie grįžo tvirtesniais lie
tuviais, pilni pasiryžimo ir no
ro mylėti ir dirbti tam kraš
tui, iš kurio yra kilę.

DULR dirbamas darbas vai
kų auklėjimo srityje yra 'ik
rai didelis. Be abejo, neįma
noma yrą visų užsieniuose gy
venančių lietuvių vaikus at
vežti vasaroti j Lietuvą. Ta
čiau tas nedidelis būrelis, ku
ris kiekvieneriais metais Gel
gaudiškyje praleidžia 2-3 va
saros mėnesius, sugrįžęs iš
mokys ir kitus savo draugus 
lietuviškų dainų ir eilėraščių, 
papasakos apie tolimą, bet 
gražią tėvynę, jos žaliuojan
čius laukus, tamsias girias ir 
mėlynus ežerus. Susirinkę į 
krūvas jie jau lietuviškai dai
nuos ir linksminsis, o kiek 
paaugėję jau dirbs lietuvy
bei ir toliau išlaikvdami lietu
viškus papročius ir lietuvių 
kalbą, neduodami lietuviams 
susilieti su kitomis 
ir tuo nutausti.

Numatoma, kad 
DULR galės žymiai
mastu organizuoti užsienių lie
tuviukų vasarojimą Lietuvoje, 
pakviesdama ne tik iš Latvi
jos' ir Prancūzijos vaikus, bet 
ir iš visų kitų kraštų, kur tik 
yrą lietuviško jaunimo. O ir 
patys užsienių lietuviai turėtų 
stengtis, kad jų vaikai galėtų 
nors kartą apsilankyti tėvų že
mėje, pažinti tą kraštą, kuris 
tiek daug didvyrių yra davęs.

. —Tsb.

Gyvenimas tai Žaislas
... ir puiku būti sveikam!

Gyvenimas pilnas nuotykių... paprasti menkniekiai, kurie padaro 
gyvenimą įdomų ir kartais nukelia mus į debesynus. Sveiko 
vaikučio linksmas juokavimas . . . spindinti bruožai iš didžiojo 
vaidinimo... duobutė vienu kirčiu... išrišimas keblios problemos 
jūsų kasdieniniam darbe, ir taip toliau.

Gyvenimas tai žaislas tiems, kurie yra prote ir kūne sveiki. 
Jei jūsų nervai “ant briaunos,” jei praradot savo apetitą ir 
atrodo, kad negalite naktimis užmigti, mes patariam jums, kad 
bandytumėt butelį šalto, gaivinančio MALVAZ. šis patikimas 
maistas-gėrimas priduoda Jaukiamos energijos nuvargusiems 
nervams ir raumenims’... pagelbsti jums atsilsėt, kad galėtumėt 
būti atsinaujinęs ir tyra galva... padeda jums miegoti kietai 
ir atsikelti rytmety su ,tuo “masinančiu upu” jausmu.

Jei jus jaučiatės, kad jūsų įdomusis gyvenimas praslinko prie 
krašto ir nublukęs, imkit laiko gerti stiklinę energijos... kurią 
tik vienaip galima sakyti, “BANDYK MALVAZ.”

šis yra tikras atsišviežinimas, kuris stimuliuoja ir patenkina 
Laikykite prisidėję į savo refrigerator...................
šiandien su pilnu užtikrinimu^ kad jus 
turite būti patenkinti—mes stengiamės, 
kad būtumėte. Saugokitės pigių pamėg
džiojimų. Pamėgdžiotojai visuomet ban
do joti didžiu gero produkto pasisekimu.

Užsisakykit kartoną

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

KARTONAS IŠ 24 CO 75
BUTELIŲ .............................

50c grąžinama ui tuščius

KARTONAS IŠ 12 C-f 40

25c grąžinama už tuščius

FS

...........r;,1
PERDIRBKIT Dabar

SUTAUPYKIT 30% 
Ne Pinigais—Palūkanų 

1-2-5 Metams išmokėti 
DYKAI ĄPS1SAIČĮĄVIMAS

RDIRBIMAS
Asbesto 

apmušimas
Plumbingai 
Šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių

> frontai 
Nauji namai.

8
PILNAS

Namo iškėlimas 
Beismentai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porčiai 
Viškų flatai 
Garažai
Stogų Dengimas

Mieste tiktai
NAUJAS STOGAS .... $55.00 
90 sv. rolis stogo dengimas. 
Pilna kaina vidutiniam na
mui. Porčiai ir stoglangiai ek
stra. 10 dienų tiktai.

MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS 
Telefonas BOULEVARD 2440
Atlas Builders Co.

Laisniuotas ir apdraustas kont- 
raktorius. Statytojas nuo 1918 m. 

5040 S. RAGINE AVENUE.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

tautomis

ateityje 
platesniu

Lietuvos dvarininkai 
rūpinasi atlygini
mais už dvarus

Steigiamojo Seimo priimtas 
Žemės Reformos įstatymas nu
mato dvarininkams atlyginimą 
už nusavintus jų dvarus. Įstaty
mas aiškiai nepasako, kaip ir 
po kiek bus atlyginta. Tam tu
rėjo būti išleistas atskiras įsta
tymas. Bet toks įstatymas dar 
nėra išleistas. Tačiau žemės u- 
kio ministerija gali dvarinin
kams duoti atlyginimą laisvai 
susitarus.

Daugelis dvarininkų, atsidū
rę materialiniuose sunkumuose, 
prašo žemės ūkio ministeriją 
kaip nors jiems atlyginti už nu
savintas žemes. Žemės ūkio mi
nisterija su daugeliu dvarinin
kų jau atsiteisė. Daugiausia 
jiems davė atlyginimą mišku. 
Bet paaiškėjo, kad dvarininkai 
gautąjį mišką stengiasi tuojau 
paversti pinigais, jį parduoda, 
iškerta. Toks dvarininkų elge
sys nesiderina su Lietuvos eko
nomine politika, kuri stengiasi 
miškus taupyti. Todėl nusistaty
ta ateityje dvarininkams už 
dvarus nemokėti mišku, o pini
gais. Dvarininkams atlyginti 
kasmet į valstybės biudžetą bus 
įtraukiamos tam tikros sumos.

Užmezgus santykius su Len
kija, labai pagyvėjo dvarininkų 
lankymąsi žemės ūkio ministe
rijoje atlyginimų klausimais. 
Net tie dvarininkai, kurie ne
priklausomybės kovų laikais 
buvo pabėgę į Lenkiją ir len
kų kariuomenėje kariavo prieš 
Lietuvą, dabar per savo įgalio
tinius teiraujasi apie jų nusa
vintus dvarus. O tokių pabėgė
lių dvarininkų dvarai nusavin
ti galutinai ir už juos visai ne
manoma aplyginti. Taigi Lietu
vos
šiol sukėlė gyvesnį judėjimą 
tiktai lenkų dvarininkų tarpe.

Tąb.

Lenkijos santykini iki

LITHUANIAN CHAMBER of COMMERCE

Pranešimas
Paskutinė proga įsigyti bilietus važiavimui į 

MILWAUKEE, WIS.
Rugpiučio (August) 28 d.

Su Lietuvos Vaizbos Buto Nariais.
Kelionė ant laivo $2.00 asmeniui. Vaikams — $1.00.

Apžiūrėjimui Milwaukee transportacijos, alus ir užkan
džiai veltui per Blatz Brewing Co.

Dėl bilietų kreipkitės* W. J. Kareiva, 4644 S. Paulina St. 
• • Telefonas YARDįS 5350.

B. R. Pietkewičz, 2608 W. 47th’ St. Tel. LAFayette 1083 
arba AVilliam Sabastian, 4104 Archer Avenue, 

Telefonas LAFayette 3533.
Laivas išplauks iš Municipal (Navy) Pier kaip 9:30 v. r. 

Įsigykit bilietus iš kalno, nes prie laivo negausite.

į
t

G

d

uitu ui

Statyk arba Taisyk
namus skolindamas iš

NAUJIENŲ SPULKOS
* Lietuvio tokia jau prigimtis, kad pirmai galimybei pa
sitaikius įsigyti nuosavybę—namus. Deja, kartais ir go
riausiems norams esant, savomis pajėgomis nedaug gali
ma atsiekti,—reikia pašalinės pagelbos—lėšų. Dabar, ypač 
prieš šį rudenį susidaro visiems puikios sąlygos tokioms 
svajonėms įkūnyti, L y. galima gauti pasiskolinti, atnau
jinti morgičius labai lengvomis sąlygomis. Tad, nepraleis
kite šios progos... statykite, arba taisykite namus, o kurie 
turite atliekamų pinigų, galite ir pasidėti.

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

A* At Vk
c>v

NSURED

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

Čia visų INDĖLIAI
APDRAUSTI IKI—

55,000.00

LITHUANIAN BUILDING
LO AN and SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SOUTH HALSTED STREET TeL CANAL 8500 

Atdara nuo 8 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

1
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Roosevelto kova demokratų partijoje
Tarp RooseVelto ir k'ūnservatyviškų elementų demo

kratų partijoje jau seniai eina aštri kova. Tie elementai 
užkirto kelią kongrese keliems svarbiems jo sumany
mams, tarp kurių labiausia pagarsėjo sumahymas padi
dinti V Iriausiojo teismo narių skaičių ir 'perorganizuo
ti federalinės Adtoinistracijos departamentus.

Dabar Rooseveltas pradėjo ofensyvą prieš tuos Nau
josios Dalybos priešus, sakydamas prakalbas, kuriose ji
sai pataria demokratų partijos balsuotojams tų konser
vatorių nėberinkti į J. V. kongresą.

Tuo pačiu laiku, kai prezidentas stengiasi šitaip “ap
valyti” demokratų partiją nuo konservatorių, tai spau
doje vis labiau ir labiau plinta gandai, kad jisai 1940 m. 
statysiąs savo kandidatūrą trečiam terminui. Laikraščių 
korespondentai Washingtone sako, kad šituos gandūš 
Skleidžia artimi Rooseveltui asmens.

jeigu tai tiesa, tai šitos kalbos apie “trečią terminą” 
yra taip pat'Roosevelto politinės stratėgijoš priemonė;1 
Ar Rooseveltas tikrai nori vėl kandidatuoti į preziden
tus, sunku pasakyti. Greičiau ne, negu taip. Nes jisai ži
ną gerai, kad Amerikoje yra tvirtai įsigyvenusi tradici
ja prieš rinkimą to paties žmogaus i prezidentus dau
giau, hegu du kartu. Net ir Roosevelto populiarumui ši
tą tradiciją nugalėti būtų, veikiausia, neįmanoma. •

Tai kodėl gi jo rėmėjai tuos gandus skleidžia? >
Tikslas, tur būt; "yra tas, kad 1940' m. Rooseveltas 

galėtų demokratų partijos konvencijai padiktuoti, ką ji 
turi statyti kandidatu į prežidehtus. Jeigu Naujosios Da
lybos priešai turės konvencijoje daug delegatų ir prie
šinsis kandidatūrai asmens, kurį bus parinkęs Roosevel- 
tas, tai jisai jiems pasakys: “Gerai, jeigu jus to kandida
to nenorite, tai kandidatuosiu aš pats!”

Demokratų partija turi taisyklę, kad kandidatai į 
prezidentus ir vice-prezidentus gali būt nominuoti kon
vencijoje ne mažiau, kaip dviejų trečdalių balsų daugu
ma. Todėl, jeigu kuriai nors kandidatūrai pasipriešina 
truputį daugiau, negu trečdalis delegatų, tai, tas kandi
datas nominacijos negauna.

Rooseveltas kaip tik to ir bijo, kad ateinančioje par
tijos konvencijoje Naujosios Dalybos priešai turės pa
kankamai delegatų užblokuoti nominaciją tokio asmens, 
kuri Rooseveltas norės matyti savo įpėdiniu Baltajam 
Name. Jie siūlys kokį nors konservatorių, kuris bus pa
sižadėjęs tarnauti “ekonominių rojalistų” interesams, ir 
ką tokioje padėtyje Rooseveltas galėtų daryti? jisai juk 
henori, kad visi jo aštuonerių metų darbo ir kovos vai
siai butų išmesti lauk.

Atrodo, kad, šitą padėtį numatydamas, jisai ir ruo
šia sayo rėmėjus prie tOš minties, kad, reikalui ėteant, ji
sai pats sutiks dar kartą kandidatuoti į prezidentus. Ka-
dangi prezidento galioje yra daugybė “džabų” ir kito
kių federalinės valdžios inalohių, tai jo kandidatūros 
konvencija Atmesti negalėtų. Balsuoti prieš Rooseveltą 
partijos kohVėncijbjė hėdfįstų het ii* daugelis tų, kurie 
neapkenčia Naujosios Dalybos.

Taigi tos kalbūs Apie “trečią terminą”, veikiAUsia, y- 
i*a Roosevelto bizūnas prieš konservatorius demokratų 
partijoje. .

Tur būt, daugiausia tikslu kontroliuoti, ateinančią 
partijos konvenciją Rooseveltas veda ir dabartinę “valy
mo” kampaniją prieš Naujosios Dalybos priešus. Jam nė 
taip svarbu, koks bus Šį rudenį išrinktas kbhgrėšas. Ypa
tingai didelių dalykų ateinančiam kongresui svarstyti ne
teks; todėl vienas kitas atžagareivis kongrfešė dkugiau 
arba mažiau ~ skirtumo besudarytų. Bet, skatindamas 
savo šalinihkus nerinkti į senatą ir atstovų butą tokių 
Žmonių, kurie sabotažavo administracijos sumanymus, 
Rooseveltas stengiasi atskirti savo partijoje “pelus nuo 
grudų” ir sumoblližUoti savo jėgas 1940 metų konvenci
jai.

Repūblikohai labai džiaugiasi kiekvieną kartą, kAi 
Roosevelto oponentai demokratų partijoje paima viršų 
balsavimuose. Daugelyje vietų republikonai, matyt, pie
tys eina balsuoti už demokratus, kuriuos Rooseveltas 
bando “išvalyti”. To rezultate jau pralaimėjo nominacb

Užsakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams —______ ______ $8.06
Pusei mėtų ----------------------  4.0d
Trims mėnesiams ;_________ 2.0d
Dviem mėnesiams ___ ._____  1.5(1
Vienam mėnesiui _________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieną kopija_____ —.___ ~  8d
Savaitei -i.~;..... ......... .................. 18d
Mėnesiui ___ 75d

Suvienytoje Valstijose, ne Chicagoj; 
paštu:

Metams ...________ _____ - $5.0d
Pusei metų ____ ________..... 2.75
Tririis mėnešiėins --------— 1.50
Dviem mėnesiams_________ 1.00
Vienam mėnesiui ......____— .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..______ _________ $8.00
Pusei metų -------   4.00
Trims mėhesiams __ _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

jose keli stambus prezidento rėmėjai (senatorius Pope 
Idoho valfetijoj'e, atstovas Mavėrick Texaš valstijoje, ir 
k.). Bet kai bus renkami delegatai į demokratų partijos 
konvenciją 194*0* iria, repūblikdriai tų Rdosevelto priėšų 
paremti negalės, nes demokratų partijoje jie neturės bal1 
so. Todėl ptfezidentas tikisi konservatorius saVo partijoje 
hUgdfėti; \

'■ Ar tai jam pavyks, parodys ateitis. Bet šita jo stra
tegija išaiškina daug dalykų dabartinėje Amerikos poli
tikoje, kurie; iš šalies žiūrintį dažnai atrodo keisti ir ne
suprantami. * /

------- .......

VILNIEČIAI STEIGS NAUJĄ įšavb “credo” (jisai tašo: “šiiid
pašišAkaū sAVb črbdo”), kurioDRAUGIJĄ

“Vilniaus Žodis”; pirmeivių 
Savaitraštis Vilniuje, praneša; 
kdd Švenčionių lietuviai steigs 
naują lietdvių švietimo draugi
ją “šviėsą”. šios draugijos ' sta
tutai jau esąs pasiųstas Vihiiaūs 
vaivadijai užrėgištrtVoti.

Įddhiu; ar Vyriausybė tą drau
giją ūžrėgišlrūds. Kdip tik da- 
bdr Vilniaus krašte lietuvių 
draugijos ir mokyklos yra už- 
darinėjamdš.

Vardai “šviesa” leidžia ina- 
hyti, kad tos draugijbš ihicia- 
tofiai yra pažangus žmonės, neš 
kitąsyk Lietuvoje buvo pagar
sėjusi draugija tuo pačiu var
du, kurios priešakyje stovėjd 
Dr. Kazys Grinius. Jos centrai 
buvo Marijampolėje.

į vilną dūdą

“tJraugas“ džiaugiasi, kad ir 
komunistųf “Vilnis”, ir fašistų 
“Dirva“ (daug plepančio Širvy- 
duko lupomis) niekina lietui 
vius socialistus. Girdi’, ir nuti 
bolševikų, ir nuo taūtininkų so
cialistai “gavo į kailį”.

Tai niekis. Socialistai savd 
“davėjams“ skoloje nepasilieka;

Bet įdomu ve kas: fdšistiio- 
jhriti tautininkai “su pasigėrėji
mu kartoja komunistų “argu
mentus“ prieš socialistūs. 0 
klerikalų orgahaš “tūraVoje“ ši
tame dalyke ir komunistams, ir 
fašistams. Reiškia, socialistų 
niekinime, tos visos trys srovėš 
pučia į vieną dūdą.

Tai įdomu, bet ne nuostabu; 
neš ir komunistai, ir fašistai, ir 
klerikalai yra giminingos 'dva
sios žmonės. Jie Visi garbind 
“neklaidingus“ autoritetus ir la
bai nemėgsta tų, kurie jų dog
mas grialija.

Atgaivins šiIiVydo
“LIĖEkALIZMĄ“

Natijašis uVieriybėšb redakto
rius, p. S. E. Vitaitiš, IšdėštČ 

.................. — i ......... .

Žymus Lietuvos kunigas 
kritikuoja katalikybe

Viėnaš žymus Lietuvos kata
likų kiinigaš išėjo viešai su krP 
iika prieš Romos katalikų baž
nyčią ir tuo iššaukė didelį su
judimą Lietuvos . dvasiški j os
šluoksniūošė.

Tas kunigas — Povilas Jakas, 
buvęs Kauno bazilikos vikaras.

kadangi Lietuvoje nešeiiiai 
btivb atšvęstas nebuthš 500 mė
tų Lrikščibtiybėš įvedimo jtibi- 
liėjtiš ir kunigija šitA Proga iš
kilmingai aiškino žmbnėmš, ką 
katalikyjbė “davė” Lietuvai per. 
tilbs penkis šitotmėčiUš, tai 
kūh. P. Jakas šūnianė parašy
ti, ką katalikybe “nedavė“ Lie
tuvai, it bažnyčios archyVuoše 
jišdi šiiradb daug faktų, rodan
čių neigianių katalikų bažhy- 
čioš ttilę LielUvbš gyvtinitofe. 
Savo štraipšiiį jisai įdėjo laik- 
rAščib ažldtoio” 7 nuto.

šita kum Jako kritika priver
tė net Vatikaną imtis priemo
nių, kad tam drąsiam vikarui 
butų uždaryta burna. Dabar,

vienai punktas ešųs toki: “lie- 
tūvybes pdldikymas ir tathavi- 
mas IdUlihiatnš siekiniams*’.

Jeigu pi Vitaičiui rūpės palai
kyti “lietuvybę”’, tai jam bus 
pravartu pirmiausia pasirūpin
ti, kad pačiame jd redaguoja
mame laikraštyje butų parodo
ma bent kiek pagarbos lietuvių 
kalbai ir jos gramatikai. Gy
vendami Atoerikbjė, mes, žino
me, visi daugiau ar mažiau su- 
amterikdnėjam'ė, bėt tokie šaki
niai, kaip “pAšišAkaū Savo cVe- 
do’S “tarnavimas tautiniams 
siekimams”, “virš visko ir Vy
riausiu uždaviniu yra“ ir 1.1.; 
rėžid Ausį liet ir amerikonui; 
Neš tai Ue kalba, bet chtip SUyė*.

Principų atžvilgiu; p. Vitaitiš 
žada deiiejgti demokratijos ir 
vadovautis “plačiais liberalizmO 
principais“, ir sakė:

“Ypatingai tie principai bū- 
vo ryškiai pabrėžiami Vieny-1 
beje, kuomet ją rėdagavb jdš 
ilgametis redaktorius, velio
nis Juozas O. Sirvydas.“
Na, koks bUvd Sirvydo “libe- 

raližmds“, daiigėlis daf atsime
na. Jišbi būvp rife libbralaš, bei 
ndėtohališta^/ kbri’s labui nėap- 
keiitČ kaihfųjVį* srtiVių ir koVojd 
prieš jas, nepaisydamas prie
monių. KAI* Li^tUvOje įvykti 
gruodžio 17Įd. (1926 to.) pet- 
vefštodš, tai jisai, pradžioje ne
drąsiai; O Pą^Ui Vis atviriau ir 
atviriau ėiliė užtarti tdutiiiinkU 
diktatūrą ir, galų gale, pasidd- 
rė tikras fdŠižtoo pdkalikaš. 
Tais laikais p. Vitaitiš “Tėvy
nėje“ griežtai šniėVkdavti 
“smbrtininkUs“ ir garsidi rei
kalaudavo demokratijos atstei- 
gimo Lietuvoje. Bet dabar ji- 
sdi sakosi eisiąs Širvydo pra
mintu keliu.

Tai, žinoma, jo valia. Bėt 
SLA būriai gali pasidžiaugti; 
kad huO to širvydiško “libėrd- 
lizmo“ yfd dpšdugtitas jų orgd- 
has.

kaip girdėti, kuh. Jakas jau y- 
fa uždarytas pranciškonų viti- 
iiuolyhe. kas būs toliai! šu jdb 
daroma, nežinia; bet vieiia yr‘a 
hišku; kA’d jisai hfebtis už her'ė-
kiją sudegintas ant laužo, k‘a-< 
tiangi Inkvizicijos laikai jab 
praėjo.
s Plačiai! apie šitą “aiidrU“ Lie
tuvos katalikų kunigijoje rašb 
'“Lietd'voš Žtoibš^, kurios pd- 
Idutitid tokius faktiiš:

“Lietuvos katalikų, ypač 
kunigų, sluoksniuose Kauito 
bazilikos vikaras kun. Povi
las Jakas šukelė ditiesrię aii- 
drą, negu prieš pbrą metų 
dr. MhėėiiiA radikaliomis sg- 
vo mintimis apie bažnytinių 
ir kunigų turtų reformas; dr. 
Maceina užkabino medžiagi
nius bažnyčios dalykus, b 
kun. Jakas ideologinius, dva
sinius palietė.

“Pirmiausia, kas tas hero
jus kun., Jakas.

“Kun. JąJ^as kilęs iš Že

maičių krašto — Kvadėtaoš 
vals., Tauragės apskr.

“Būdamas neturtingas, 
inokytiš netiirėjo iš ko, tai 
Marijampolėje įstojo broliu
ku į marijonų vienuolyną ir 
buvo vienuolių išlaikomas 
gimnazijos centrinio šildymo 
kuriku. (

“Gimndzistų pamokomas, 
Jakas eksternu išlaikė egza
minus iš gimn. 4 kl. ir įstojo 
į Kauno kunigų seminariją, 
kurią, vienuolių remiamas, ir 
baigė.

“Bažnytinė vyresnybė ver
tindama jo gabumus, pasky
rė jį bazilikos vikaru, tai 
Garbingesnė ir aukštes^* 'n’e- 
ta, negu provincijos klebonu.

“Kun. Jakas tuojau atsižy
mėjo, kaip gabus pamoksli
ninkas, atsidavus pastoraci
jai, o dėl savo didelio pamal
dumo laikonias ideališku ku- . 
nigu.

“Jau yra išleistos septynios 
kun. Jako parašytos religinio 
turinio knygos, jo pamokslai 
buvo transliuojami per radio.

“Vieiią gražią dieną (pra
ėjusį pavasarį) kun. Jakas 
keliamas į Šiaulius šv. Jur
gio parapijos Vikaru. Iš Šiau
lių metamas į Krakes, bef į 
Krakes važiuoti kun. Jakaš 
atsisakė ir atsikėlė gyventi į 
Kauną, rengdamasis vykti į 
užsienį rinkti mokslinės me
džiagos apie katalikybę Lie
tuvoje.

“Pasirausęs po bažriylhilUš 
archyvus, parašė šit’. “Ką ka
talikybė neddvė Lietuvai“. 
Tą straipsnį įdėjo “Židiiiyš“ 
7 nr. praėjusią Savaitę.

“TAi specialus “Židiiiib“ iir 
išmislytai 1387—1938 inetų 
Lietuvos apkrikštijimo su
kakčiai paminėti.

“Kun. Jakas savo straips
nyje atvirai pasako, kokiA 
katalikybė | Lietuvą atėjo ir 
ką ji Lietuvai davė.

Pirmiausia kun., Jakas kon- 4y ? .t. i >statuoja žinomus istorijos 
faktus Apie popiežių tarpusa- 
ves peštynes, kai viehu laikd 
buvę trys ir kėlui'i popiežiai 
ir vienas kitam silihtė iškei- 
kimus; popiežiai vienas kitb 
valdomus katalikus eksko- 
muniktiodavę ir tada nėbtiVę 
nė vifeno neekskOiiiunikuotb 
kataliko.

“XIV amž. ne tik Visai nu
smukusi bažnyčios galybė, 
bėt visai sunykęs ir religinis 
tlirinys.

“Kun; Jakas rašo, kad po
piežius nuo 1309 iki 1277 m. 
gyvenęs, AvinjOhe nepapras
tai prabangiškai, turėdamas 
apie 400 tariių; savb gyvena
mąją vietą popiežius Klemen
sas VI nusipirkęs už 80 tukst. 
aukso florinų; surtoktų kon
tribucijos bildu.

“Kardinolai; kurie rinkda
vo popiežių, gaudavę kyšius. 
Pasak kun. Jako, popibžiiis 
Joiias XXII kardinolų kolegi
jai davės kyšio 100 tuksi, 
aukso guldenų, o Klemensas 
Vi 8 tukst. daugiau.

“Ir kardinolų kyšihtoš pi
nigai iš žrtibnių būdavę sli- 
rėhkami kontribūbijtis bildu. 
Viša ta vdldbvU — popiežių 
ir vyšldipų prabanga, rašo
ma “Židinio“ 7 nr., dvokus 
liaudies ir darbo žmonių pra
kaitu, kurie vilkę sunkų mo
kesčių, kontribucijos, Vėtgi- 
još it baddžiavoš jimgą-

“Ir kun. Jakaš kthilšia, 
kdlp šiidebtoti Ėrištdilš žo- 
tižitiŠ ir pagrindtoiiiš Ėvah- 
gėlijbs dėšnitls šli fcrištaūs 
Vlbtlntokiį dahbaiš? Juk kris- 
tds pashkęš: “Neitokitė šu Sa
vito nieko: nei maišelio pi- 
nigatoŠ, dėi dviėjų apsiaustų; 
pasiimkite tiktai lazdą“.

“Ir “Židinyje“ rašoma: 
“Kas bendra tarp Jo, kuris 
plovė žvejams kojas ir Jo at
stovo (popiežiaus), kuris sa
vo koją duoda bučiuoti žmo
nėms (ir dabar) ? I

“Būdami patys taip nu
smukę; Kristaus atstovai plė- 
Šinlais ir žudymais ihusų tau-

Rečiams nešę Kristaus moks
lą.

“IV pats Lietuvos apkeiki 
iiįibiaŠ, šakb kito. Jukftš; bu- 
Vd hbšųtotihinghš, žtoonėŠ 
krikštijami bažnytinėj prak
tikoj nevartojamu budu. Val
dovų raginami ar varomi lie
tuviai susirinkdavę minio
mis ir krikštytojas visą mi
nią pakrapindavęs ir pakrikš
tydavęs visus vienu vardu, 
zta'oiiėš, eidaVę krikštytis dar 
ir dėl to, kad apsikrikštiję 
kiekvienas gaudavęs vilno
nius drabužius. Del to dau
gelis žmonių krikštydavęs! 
po kelis sykius.

“Iš tokio nesąmoningo ap
krikštijimo, iš tokios katali
kybės, Lietuvai negalėję bū
ti naudos. Krikštas tik padi
dinęs aukštesniųjų luomų — 
bajorų teises, o liaudies tei
ses susiaurinęs, jų buitį pa- 
suiikihęs. Aukštųjų luomų 
privilegijos didėjusios liau- 
dieš Sąskaita.

“Kun. Jakas tvirtina, kad 
“baudžiavos įsigalėjimo lai
kotarpis Lietuvoje sutampa 
su katalikybės įsigalėjimu“. 
“Ir kai šventą dieną, — ra
šo toliau kun; Jakas, — tas 
mužikas pagal Bažnyčios į- 
statynią atklampodavo į baž
nyčią, prie altoriaus iškilmin
goj Vietoj jis rasdavo besė
dintį savo poną... Tam ponui 
pagarbiai nusilenkdavo prie 
altoriaus žengiąs Kunigas, ir 
prasidėdavo Dievo garbini- 
ritoš. Tas pats kunigas šven
tadienį paprastai baigdavo 
ptokiaihė dvai'C prie iškil
mingo stalo.“

“Taip buvę visoje Lietuvo
je. Katalikybė, sako kun. Ja
kas, poravosi su prabanga, 
lėbavimais, išnaudojimais, 
skriaudom ir neteisybėm.

“Mėgstama esą girtis, kad 
sU katalikybe Lietuvon atė
jusios tookyklos, bet į tas 
mOkyklasriki praėjusio šimt
mečio pabaigos būdavo prii
mami tik privilegijuotųjų 
vaikai, kdimiečių ir bau
džiauninkų vaikai į jas neį
leidžiami buvo...

Iš pacituotų ir atpasakotų 
straipsnio vietų matyt, kad 
kūli. Jakas jokio išmislo ne- 

. parašė, b tik konstatavo tei
singus istorinius faktus, ob
jektyviai išsitarė dėl katali
kybės propaguotojų Ir atsto
vų, bet tūi pakako bažnyti
nes valdžitiš ir šei!U pažiūrų 
kunigų tarpe audrai kilti.

“Labiausiai SUsirupino 
Kauhb kurija ir jos BAžhyli- 
niai cenzoriai. Jau buvęs su
šauktas — Gonsiliūhi Vigilėii- 
sis posėdis ir tariasi kas da
ryti.

“Apie tdi bšąs paihforniuo- 
tas ir Vatikanas, kuris įsakęs 
todn-jūi Afatai dalyką ištirti 
vietoje. Tą reikalą svarstė ir 
vyskupai.

“Šiandien Arata iš Rygos į 
Kauną atvyksta.

“Pažangesni dvasihinkai 
stoja kūh1. Jhko pūsėii, bet 
seniai iš lygsvaros einą.

“Vyskupai jaudinęsis dau
giausia dėl to, kad teisybės 
žodis tartas ir apie popiežių 
mšlitUcijiį.
Kunigas Jakas — į kunigų 

kalėjimą ,
“Bažhytinihi drausmei Nu

sižengę kunigai, paprastai, 
užtiiirotoi į prhncišktitių Vie
nuolynus Kaune arba Kretin
goj, kur jiems taikoma ata
tinkamas režimas.

“Kun. Pov. Jakas dabar 
gyvena Kaune “Brazilkoj”, 
pranciškonų vienuolyne.

“Formalių įrodymų nėra, 
kieno verčiamas kun. Jakas 
pranciškonų vienuolyne atsi
dūrė, bet katalikų sluoks
niuose neabejojama, kad ku
nigų Jaką viėhulyne apgy
vendinus bažnytinė vyresny
be.”

Iš Lieivivoš 
“ŠaiBi“ Lietuvos «- 
Lenkijos santykiai
Galima sakyti, kad dabar yra 

santykiai tiktai tarp Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių, bet ’nėra be
veik jokių santykių tArp lietu
vių ir lertkų tautų, šita aplin
kybe atvirai nusiskundžia len
kai, kad lietuviai esą šalti, sau
si, neparodę lenkams širdies. 
Gal tas nusiskundimas ir turi 
pagrindo. Tačiau lenkai pamirš
ta panagrinėti šitokio reiškinio 
priežastis. Jau nekalbėsime apie 
senąsias lenkų lietuviams pada
rytas skriaudas ir dar neužgiju
sias žaizdas. Bet ir paskutinieji 
laikai neduoda lietuviams jokių 
įrodymų, kad lenkai stengtųsi 
į ša Ve palenkti lietuvių širdis ir 
jausmus.

Tiesa, koks lietuvis užklysta 
į Lenkiją, jis ten labai manda
giai priimamas, kaip draugin
gos šalies žmogus. Bet Lietuva 
negali pamiršti, kad lietuviai o- 
kupuotame krašte neturi pa
prasčiausios kultūrinės laisvės, 
kad jų visuomeninis bei orga
nizacinis veikimas iš pagrindų 
sugriautas ir toliau slopinamas. 
Lietuva iš santykių su Lenkija 
daugiausia tikėjosi vilniečiams 
palengvinimų, ir apsivylė.

Todėl ir paliko tie santykiai 
grynai valdiški bei diplomatiš
ki. Jau nuo geg. mėn. 10 die
nos tarp Lenkijos ir Lietuvos 
veikia paštas, telegrafas, telefo
nas. Tačiau mažai šiomis susi
žinojimo priemonėmis naudoja
masi. Nuo liepos mėn. 1 dienos 
atidarytas ir geležinkelis susi
siekimas, tačiau vaikščioja trau
kiniai sū tuščiais vagonais. Pa
sirašytas susitarimas apie lenkų 
miško plukdymą Nemunu, bet 
iki šiol nei vienas lenkiško miš
ko sielis Nedurnu nepraplaukė 
per Nepriklausomąją Lietuvą.

Viso to nežiūrėdami, lenkai 
stengiasi ir toliau plėsti tokius 
valdiškus santykius, stengiasi 
vis naujų sutarčių sudaryti su 
Lietuva. Dabar pradėtos preky
bos derybos, kurios laikinai per
trauktos. Numatoma, kad ir 
prekybos sutartis bus pAširašy- 
ta. Bet jau dftltob Abejojama, 
kaip eis pūti lietuvių — tohkų 
prekyba. Mat, ir Lietuva ir Len
kija yra žemės ūkio kraštai ir 
Užsieniams Įtofdūotia tuos pa- 
čiūs prodūklus. Tiėša, lenkai 
tŪH didešiię pbdnlonę, nes jų ir 
šalis didesnė'. Lietuva galėtų 
Lėhkijoje gaha daug pramoūcs 
gatoinių parduoti. O kad len
kai niažai pirks Lietuvoje, tai 
ir Lietuva gali mažai pirkti 
Lenkijoje. Tokiu budu gyvos ir 
didelės lietlivių-lcnkų prekybos 
netenka laukti.

Tuo tarpu leiikai jau siūlo 
pradėti ir koiišUlarinės sutarties 
derybas. Prekybos santykiams 
yra reikalingas konsuiarinis pa
tarnavimas. Dabar veikia kon- 
sulariniai skyriai prie Lietuvos 
atstovybės Varšuvoje ir prie 
Lenkijos atstovybės Katine. 
Lenkai reiškia pageidavimą Į- 
šisteigti sAvo konsulatus kaune, 
Klaipėdoje ir PAnėvėžyje.

Taigi netrūkūs Lietuva su 
Lenkija turėš bent dešimtį Rini
tų tarpusavio sutarčių, tvarkan
čių įvairius reikalus’. Tačiaū tbs 
sutartys neduoda pageidauja
mų vaisių, nes nėra nuoširdžių 
santykių tarp lietuvių ir lenkų 
tautų bei visuomenių;‘Tuos san
tykius galėtų pagerinti tiktai 
lenkų valdžia, pirmiausia atpa
laiduodama vilniečiams lietu
viams esamus suvaržymus bei 
persekiojiniūš. Tsb.

• Konservatorijos rūmų staty
ba bus pradėta dar šibtoet Kali
ne, Mickevičiaus ir PutVinSkio 
gatvių susikirtime.
• Darbo Rūmai steigia darbi
ninkams kilnojamus kino teat
rus. Kino teatrų lankytoas dar
bininkams bus visai pigus.
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Gabrielė PetKevičaitė
. .................................................
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 192?)
(Tęsinys)

Mu&ų vaidilos stovėjo ties 
įvairiausio plauko publika. So
diečių žemaičių, žinoma, dau
guma pirmose eilėse. Kai kur 
kyšojo skrybėlėta poniulių gal
vele tarp skepetų ir tarp šiaip 
sodiečių galvų juros.

Ponybė — ložose. Vyskupas 
Paliulionis - nepagailėjo žygio. 
Paskutine VrilriiYdū prieš Vaidi
nimą važiavo nuo viedo didž
ponio prie kito, skatindamas į 
spektaklį. Pats vyskupas nega
lėjo būti, nes* nebuvo dengtos 
ložos, kur pagal savo luomą 
galėtų toje iškilmėje dalyvauti. 
Bet vis dėlto, kaip tikras ir ge
ras tėvynės sūnūs, labai gailė
josi negalėjęs tą valandą būti 
vakare.

Išrodė, kad musų vaidilas 
drauge su dideliu dvasios* paki
limu iš karto buvo apėmęs dro
vumas. Kaip ėjo vaidinimas — 
pa tiems sunku spręsti, ypač, 
kad visi lig vieno buvome ne
paprastai sujudinti. Juk įkerai 
supratome, kokią svūVbią va
landą gyvename ir savo ir tau
tos gyvenithe.

Netrukds paaiškėjo, kad ge
riausiai mūsų Agotai sekėsi 
vaidinti. Publika, vaidinimą 
pertraukdama, plojo. Ir kitais 
artistais buvo didžiai pasitenki
nama. Bekampienė suvaidino 
gėriau, nekaip buvo tikėtasi, o 
piememikAs ('KuižinAs) atsine
šęs su savimi vėjinį malūnėlį,

sklandžiai ėjo. Tūčiūu visas Vai- 
diriiinūs sŪdaVė, farsi, vieh šio 
vakaro epizodą Urba, gteHūii 
sėkaht vieh akUhlpėniahiehtį 
prie tos didelės dvasios hriYih'ri- 
Ūijos, kriti iš karto radosi tūfp 
vaidilų ir pūblikbs ir šūdūre 
milžihą, viėhūip gūlvdjūrilį, Vife- 
nh dideliu UžšidfegihiU gyVėhti.

Vaidilos scenoje juokiasi, ba
rasi, kruta, šneka; publika at
idėjus į jribs žiuri, rfeiškia pa
tenkinimo, ploja... Ėėt visa tai 
rodosi viėrt tik atmestinos tos 
didelės dhūttios Urba tragedijos 
smulkmenos, kurios buvo, jeii 
ne visų čia susirinkusiųjų, tai 
daugumos sielų gyvenama.

Aš visą Idiką jutūūs neapsa
komai sugraudinta, nors, kaip 
režisierius, turčiau atsidėjusi 
sekti vaidinimą. Kaži kas dide
lio, tiesiog žmogaus sąmonei 
nesučiumpamo ir prieš ką žmo
gaus pajautimai lenkte lenkia
si, buvo sielą sklidinai pripil
dęs. Kad ir ne visai taip pat, 
bet panašiai sujudina man kas
kart giliai širdį musų žmonių 
bažnyčioje giedamas “Pulkim 
ant kelių”... Balsai nesklandus, 
nesutaikinti, bet kokia gaiva
liška jėga kyla tą valandą iš 
šimto ir dar šimto krūtinių!... 
Rodosi pati žemė iš upių, jurų 
ii ežerų dugnų, iš traškančių 
girių tankmės iškilusi, lenkiasi 
prieš jos gaivinamą jėgą. Ro
dosi, drauge Su ta pilna žeme
lė gyvas, sparnus * įgijęs musų 
žmonių idealo » troškimas ver-

k’vėpUbją. Meš vė’r'g'ai, kurie net 
brangiausio žmogaus turtb, 
gimtosios kalbos, dar iš pančių 
hebhvoihė ūlvridavę, stAigri iš- 
Vydoriie laisvį tėvyrię... gūl &ūp-

Viši įyVėi jritrittfe tą 
prritriją, kuri rims riri'o t'o Fegl- 
tiib skyrė... it ūiškri prisidūrė 
1'4 valūridą; kūd ta ptrirąj'ū turi 
bUli p'efžeūgtūi Ir laibliUgas 
jldbši tri'dū kiekvifehės ribts 
ferimpą akiinirkšbį Vbkį ririks'o 
saprių šūpririVęš... t rik į Pė^triį tŪ- 
iėj'ęri ir dar ’dl'vik’oihiš ūkilhiš...

(Štiš dūugiūri)
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Vaikas Ir Į 
Į Mokykla | 

feašo
L. Narmontaitė
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Veikli keikmeiMs
Tūrių vėl priminti tėvams 

nepirkti vaikams pilkos popie- 
ros arba šviesiai rašančius 
paišiukus, nes jų vartojimas 
perdaug nuvargina vaikų akis. 
Daug gėriau nupirkti baltos, 
nebližgaiičios popieros ir tam
siai tašdnčidš paišiukus.

» [ACME-NAUJIENŲ Foto]

BIZNIS RUPI, NE MEILĖ 
—I<aip apie'kiekvieną fil
mų aktorę taip ir apie 
Rtahcėš Dfake plinta vedy
biniai gandai. Reporterių 
kvočiama p-je Dirake sake, 
kad jai vestuvės nerūpi. Ji 
įuri perdaug’biznio reikalų.

kokius musų piemenukai pa
prastai sau iš šakelių pasidaro, 
kreipė į savo vaidinimą net in
teligentų akis. Nors iš viso vos 
keli žodžiai jo buvo ištarti, bet 
tiek į tuos žodžius įdėjo jis gy
vybės, jog visiems akyse sto
josi tikriausias sodžiaus pieme
nukas, nerangus židplelis, bet 
ne be gudrumo.

Vienu žodžiu, scenbje Viskas

žiasi iš suvargintų sielų ir, baž
nyčios ankštų siehų ti'esulriikd- 
hias, plaukia pakilusių minčių 
sparnais nešinas į nežiūrimą, 
nepasiekiamą, tik nužeminta 
širdimi ndjaūčiahią Aukštybę...

Ir dabar, giesmė kad ii* tylė
jo, bet kilni jausmų jėga buvo 
irius visus surakinusi. Jutomės 
dhauge su publika vienaip gal
voją ir vi'ėriū didėliu troškimu

MĖGSTĄS APSIAUSTAS iR kfePUhAiffi

TERN 1859PATKNITTEDCOAt AND CAP

pradines mokyklas. Kaip išaiš
kinau pereitais metais, didžiu
ma hidkyklbs darbi) yba atlie
kama mokykloj ir vaikui ne
reikia nešti knygų namo. Jei
gu jis parsineša vieną knygą, 
tai jam nereikia specialio kre
pšiu apart to, vaikas kemša į 
tokį krepšį visokių niekniekių, 
purvinus rųbus ir taip toliau, 
kol tas maišas pasidaro taip 
sunkus, kad nešant jį kasdien, 
j dili išsitempia vienas petiS; 
su rėžrilt'ūtri, kad Vienas petis 
palieka žemesnis už kitą.

Pirkite tiktai mažą dėžę 
paičiukams, kurioj telpa tiktai 
du ar trys paišiukai ir plunks
na. Didesnė dėžė netilps į mo
kyklos rdšyklą it riiokytoja 
patars jam palikti ją rtamie.

Pirmos ir ūritr'os kliašos vai
kams, bendrai kalbant, nerei
kia nešti į mokyklą paišiukų, 
nes jie nemųka dar rašyti ir 
mokykla jiems tūri specialius 
storus paišiukus.

Trečios kliasos vaikai ir vy
resni turėtų būti aprūpinami 
paišiukais, popiėra, lineika, su 
tointrikū, šmailiiituvū, ir pluh- 
ksna. Toliau ko reikės, praneš 
vaikams mokytoja.

Neleiskite vaikams nešti į 
mokyklą jokių valgių. Vaikas 
ne gali kartu valgyti ir moky
tis.

Kalbamojo Balso 
Gerinimas

'• .o ->d' .
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Mažai yra ypatybių, kaip nib- 
teryje taip ir Vyre, kurios yra 
malonesnės už aiškų minkštą, 
gerai moduliuotą balsą. Daugy
bė žftibhity iihd dainavimo lek- 
cijhš viėh lik tiihl, kad page- 
bihti SdVb kdlbahUįjį bUVsą, su- 
prdsddhii, kėd ši k^iP
hibtėėiškėi, liiip iė Vyfbi ^ra nė- 
hlhžU ŠbfeidiiU tUi'bv. Turėti ga
bumą gražiai kalbėti yra, be d- 
bejonės, labai svarbu ii* biznib 
pasaulyje.

Nėra priežasties dėl kuribš 
kiekvienas iš mus negali turėti

Svečiai Chicagoj

No. 1859 — Štai gražus apsiaustas ir kepuraitė. Nusimeg- 
zkit sūvo mergaitei. Toks rūbas apsaugos ją nuo rhdfens šal
čio ir drėgmės.

Pravažiuojant pro Chicagą, 
p-ia Stefahia Čiūrli'rihytė-Dou- 
vūn; bUvuši chicūgiete, o dabar 
gyvenanti Detroite, kur ji dir
ba prie policijos deparmento, 
sustojo su bholiu ThbihaS Čiur
lioniu, iš Lorkwbbd, Ohio pas 
Nahriiontus.

P-ia Dbuvail prisiminė L. 
Nahnontailėi, kad visgi dar 
skaito Naujienas. Ndrs dėl sto- 
kbš laiko ji negali kartais laik
raštį perskaityti, bėt vis randa 
laiko musų Moterų Skyriui.

Džiarigiamės, kad detroitietė

K NAtfjlfcNOS NEfebtECkAPt DEPT., No. 1859
. 1739 Sb. Halitėd Sfc, Chicsro*, III;

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd j No. ------

b VSrdas ir patardė —-------------------------------------------

| Adresas nedžmiršo savo senus draugus 
ir kad seka musų moterų dar
bus. —Liudyt©.

malonų, tobulo tono balsą. Di
džiausias visų oratorių, Demoš- 
thenes, buvo apsunkintas labai 
nemaloniu balsu, ir su žynliū 
mikčiojimu, kliriš, Be abbjo, tū
bai trukdė jo : kalbai. Per aš
triausią savi-discipliną; jis per
galėjo šiuos defektus ir padarė 
savo balsą grožio dalyku.

Gerinant balsą reikia atkreip
ti domę į toną ir į žodžių tūr
inę. Giiūš, švelnus tonas yra Vi
suomet malonus, žinoma, lite 
per žemas, kad būti girdimu; 
bet tik minkštas ir aiškūš. Tūi 
yra balsas, kuris ateina iš kru
tinės, ne vien iš galvos ir gerk
lės. •-

Balsas tūri būti natūralūs, 
neįteriiptas arba nudiiotūs. Rei
kia kalbėti švelniū,. tyliu, tur
tingu balso tonu Visudriiiet, be 
pauzos mastymui apie tai. Tas 
galima atsiekti peb nuolatinę 
praktiką ir mėginimą; Gerai iš
auklėti žhionės hiekdomėt ne
pakelia savo balsus, net ir su
pykę, kūdangi žeinas, švelnus 
balsūs yra kaip tik ihstinktyvi 
dalis jų gerai išauklėtos asme
nybės.

• • . ' . ' .• , ■ , -

Nevisi mes galime imti dai
navimo lekcijas, kūd turėti ma
lonų toną balso,-bėt visi-gali-

me praktikuoti aiškiai kalbėti, 
balsiai skaityti, laipsniškai išly
ginti tuos šiurkštumus balso ir 
kalbos — tobblinime gražaus, 
turtingo tono.

Jbigu praktikuosime balsiai 
skaityti prieš Veidrodį, ir drau
gausime su išlavintais žmonė
mis, kurie gražiai k'alba* netru
kus pagerinkime ir turėsime 
malonų kalbos balsą.

—T'aitikas.

/--------------------------- --------------------------------

Bukim Gražios
RaSo Madahie k.

Poilsis kėikalirigas
Jei norit būt grdžios ir ma

lonios; kasdiėh nors pusę va
landos atsilsėkit. Padėkit į ša
lį darbą ib rūpesčius. Vienu 
žodžiu, užmirškit apie viską 
ir atsigulki! kur nors rainiam 
kampelyje, kad jus niėkaš ne
kliudytų. Atsigulkit ant lygios 
lovos ar kanapos, be pagalvės. 
Gulėkit ant nugaros, užmerkit 
akis ir syajokit, o jei galit, 
tai užmikit nors keletai minu
čių—pamatysit i kai gerai jau
sitės. T.ųk^..poilsis ■ suramins 
nervus ir raumenis. Jei galite 
padarykit tai iuojaus, popiet.

APIE MOfERŲ 
SKYRIŲ

Tikėdama; kad musų skaity 
tojoms butų įdomu paskaityti 
ką kiti laikraščiai rašo apie mu 
sų Moterų Skyrių; prašiau drau
gės Jurgėlonienės a įtalpinti šį 
aprašymą kuris tiŲpo Pietų A- 
merikoš laikraštyje, Argentinos 
Lietuvių Balsė vakario 17, 1938 
Nr. 386. Dėkoju A. L. Balso re- 
dakoriui K. N. Norkui, už tas 
gražias žinias apie mūšų sky 
rių ir taipgi už prisiuntimą man 
iš Buenos Aires miesto šio že
miau paduoto straipsneliO:

L. Narmbntaitė

“MOTERYS IR SPAUDA

Kaip Reikia Saugotis
Kaitroms Užėjus

(Tęsinys)
Yra dar kitas prakaitas, ku

ris stačiai liejasi, kaip vanduo, 
nuo delnų rankų ir kojų padų. 
Toks prakaitas nieko bendro 
neturi su šilūma. Priežastis tan- 
kiausiA bus PsyPine—pavyzdžiui 
baimė, išgąstis, rūpestis ii* t. f.

Kad atsikratyti nuo šilumos 
—daug priklaūso kiek vandens 
yra kūne, kad būtų galima pra
kaituoti. Prakaituojant žmogus 
nustoja daug vand'ens. Buvo iš
tirta, kad vyrai berną r šuo j ant 
7 angliškas mylias, išprakaituos 
apie 3 stiklinės vandenio. Besi- 
kaitlhda'mas ant smėlio, žmogus 
išprakaituoja kokią stiklinę van
dens į valandą. Kada žm'ogūš 
Alpšta nuo didelio kArščib—ku
rias nustoja daug vandens.

Netikėtai nuo saulės šilumos 
gali susirgti tie, kurie dirba 
prie didelės kaitros pečių, kaip 
virėjai, skalbėjai, darbininkai

prie krosnių, laivuose, geležų 
fabrikuose ir t. t.

Yra pastebėta, kad alkoh'O- 
liaus gėrimas prie didelės kait
rūs—mažina atsparrimą ir žmo
gus greit nustoja jėgos. Taipo
gi pastebėta, krid kareiviai ir 
jurininkai nenukenčia bedirbant 
ant saulės, bet alpsta nakčia 
kareivinėse ar žemai lAivuosb, 
kur okas drėgnas, tvankus, ne- 
rri brb judėjimo, nėra ventila- 
cijoš. Apsisaugojimas nuo kait
ros, daug priklauso nuo oro ju
dėjimo, t. y.—vėjo.

Laike kaitros reikia žiūrėt, 
kad namas butų Vėdinamas vi
są laiką. Kad butų oro judėji
mas reikia naudoti elektrin'ę 
vėduoklę. Langai turi būti at
dari iš viršaus ir apačios, kad 
gerasis oras įeitų per apačią, 
o blogasis išeitų per viršų. La
bai gvėrai užtemdyti kambarius 
su langinėmis. Prietaisai kaip 
“venetian blinds” leidžia otą, 
bet nepraleidžia saulės spindu
lių. Vakare, kada saulė nusilei
džia, gerai atidaryti langus įsi
leisti atvėsusio oro.

(Bus daugiau) /

Bereikalingi 
Mirimai

1S38 metų pavasaryje Jung
tinių Valstybių Technikos ko
mitetas, tyrinėjęs medikalį ap
tarnavimą išdavė valdžiai ra
portą, kuriame tvirtina, kad su 
atitinkamu medikaiiii aptarria- 
viriiu Virš 200,(100 (du šimtus 
tuksiančių) mirimų būtų ma
žiau kas metai. Panaudojus vi
sas medicinos mokslų priemones, 
kas metai butų išgelbėti nuo 
mirties:

7,000 motinų begimddnt.
70,000 kūdikių pirmais metais 

jų Amžiaus.
20,000 žmonių mirštančių 

plaučių uždegimu.
35,000 žmonių mirštančių tu • 

berkulozu (džiova).
40,000 mirštančių pasekmė

mis sifilio.
12,000 mirštančių cukrine li

ga.
24;b00 mirštrinčių Vėžio liga.

j. T. B.
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Maistas I
i . . . I

Veda Dora Vilkienė f
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Chili coli Cai-ne
. . 1 ■ ■■i

1% sv. sumaltos jautienos
1 šaukštas taukų
1 sukapotas svogūnas
1 gdlvelė česnakų (kam tinka)
1 šaukštas miltų
1 sv. chili beans (pupos) arba vie

nas kenukas kidney beans.
2 puodukai virtų tomeičių iš keno
2 šaukštukai druskos
Va šaukštuko chili pauderio.

Jei vartosit sausas pupas, tai jas 
per naktį išmirkykit vandeny. I 
vandenį įdėkit truputį sodos ir vir- 
kit apie 3 valandas pakol suminkš
tės. Paskui pakepinkit mėsą su tau
kais ir svogūnais. Apiberkit mėsą 
miltais, ir gerai i£maišykit. Sud'ėkit 
pupas, tomeites ir prieskonius, ge
rai išmaišykit ir virkit ant mažos 
ugnies 30 minučių. Jei nenorit, kad 
labai atsiduotų česnakais, tai po 
to kai mišinys pradės virti ir virš 
penkias minutes, išimkit česnaką. 
Paduokit karštus.

“Špaūdos tbbūiihirrio darbe 
hioteryš lošia nė fnažesrię rdlę 
už vyrŪš. Ypatingai dūug riu- 
dirba Ūiotėrys fojė šHtyje kūl- 
lūringdsė šalyse. Štai “Nau
jienų” dienraščio Moterų Pa
saulio skyriuje 6-1-38 skaitoihe 
begaliniai įdomius pažangiųjų 
lietuvių moterų straipsnius ii* 
rhatoihe šiuris niotėrų rašytojų 
Paveikslus:

“Drės Johanuos Baltrušailiė- 
Hės, dainininkės Noros Gugie- 
ries, Drės. Aldonos šliupaitČš, 
Onos Kubilienės, O. iildrelienėš, 
M. F. Jokubynienės, L. Norman- 
taitės, Vandos Byanskienės, Su- 
zanos Vil»s, Jennie ’Zymont, O - 
nos žudučienčs, Frūhces Sadau
skaitėj bei Moterų Skyriaus su- 
manytbjoš ir “Nūujienų” Ad- 
riiiuistrūt’orės Marios Jurgelio-, 
nienės. .

“ “Naujienose” daūg rašė Ga
brielė I^etkevičriitė ir kitos Lie
tuvos rašytojos.

“Tai Gražus dienraščio Mo
terų Pasaulio štabas!

“ “A. L. Balsas” savo bendra 
darbių tarpe taipgi turi ganą 
didelį skaičių daihosos lyties at
stovių. šia proga kviečiame į 
talką visas “valdančias plunku 
ną’’ lietuvaitės, pasireikšti savo 
raštais musų laikraštyje.”

O:.■ ,:vJ..'J

GRAŽUS IR ŠILTAS AFGHAN

JIFFY CROCHET AFGHAN PATTERN 1855

No. 1855—Jau laikas prūdėti rūpintis apie šaltą orą. Toks 
afghan yra reikalingas ir patogus. Turėsit kuo prisikloti, tai 
ateis šaltas oras.

J NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., Nd. 1855
1739 So. Halsted StM Chicago, Ilt

I . I
l Čia jdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. _ _______ _

| Vardas ir pavardė -------------------- - ------------ ------------ - ---- --------------- |
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Diena Iš Dienos
r

Kazimiero Pažarsko 
Sulauktuvių 
Bankietas

ROSELAND. — šeštadienio 
vakare roselandiečiai ir L.S.M. 
Ratelis buvo surengę Kazimie
rui Pažarskui sulauktuvių ban- 
kietą. K. Pažarskas su Pirmyn 
Choru buvo išvažiavęs Lietu
von.

Bankietas įvyko pp. Kazimie
ro ir Marės Pažarskų namuo
se, adresu 31 E. 101 St.

Laike vakarienės, kurioje da
lyvavo virš 70 svečių, LSM. Ra
telio pirmininkas Juozas Puč- 
korius buvo pakvietęs keletą 
svečių pakalbėti. Jie pasakė 
daug komplimentų K. Pažar- 
skiui, kuris nenuilstančiai la
vinasi dainoje. Sunkiai dirbda
mas dirbtuvėje dienomis, liuo$- 
laikį sunaudoja dailei.

Taipgi buvo paprašytas ir X 
Pažarskas papasakoti, kaip jam 
tiko Lietuvoje svečiuotis. Jis 
labai pasitenkinęs atsilankymu 
Lietuvon, kurioje labai malo
niai visur buvo priimtas Pir
myn Choras.

Taipgi buvo paprašytas kal
bėti Kazys Steponavičius, Pir
myn Choro vedėjas, kuris irgi 
pažymėjo kaip maloniai Pirmyn 
Choras buvo priimtas.

Vakarieniaujant LSM. Rate
lio seniausis narys B. Liutke
vičius įteikė dovaną K. Pažar- 
skiui, rašomą plunksną atmin
čiai.

Sulauktuvių baliuko surengi
mu rūpinos J. Pučkoriai, B. 
Gailevičiai, B. Liutkevičiai, J. 
Šimkus ir jiems prigelbėjo M. 
Pažarskienė, V. Pučkorienė, pri - 
gelbstint kitoms, pagamino pui
kią vakarienę už ką joms teko 
daug komplimentų nuo svečių.

Beje, sulauktuvių baliuke 
specialiai buvo atvažiavę sve
čių net iš Detroit, Mich., tai 
Pranas ir Ona Yuzėnai ir Juo-

zas Brazauskas. Tai geri pp. 
K. Pažarskų draugai. P. Yuzė- 
nas yra buvęs Roselando gy
ventojas ir veikėjas. Roselandą 
jisai apleido 1919 m. ir apsigy
veno Detroit, Mich. Įsikalbėjus 
su juo, papasakojo apie veiki
mą Detroite. Matyt, kad P. *Yu- 
zėnas yra geras veikėjas dar
bininkiškame judėjime.

N.

Įvairios Žinios Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

Kur Galima Gauti 
Pirmyn Choro 
Bankieto Bilietus

Sutiktuvės Pirmyniečiams.
Susirinkimas. — Piknikas.

— Penktadienį Pradedant — 
P«ma*vkit Janėnus vejamus iš 
Sovietu Sibirijos 1918-1921 m.

“VOTiOfj.A TFVSKO 
APGYNIMAS” 

"čanamvo” kurėiu. diriguojama, 
oripinalus muri’raUs sąstatas ve

damas Dmitri šostakovičio.
SONOTONE 66 JE. VanBuren 

Oras atvėsintas.
25c iki 1 P. M., išėmus Sėst, 

ir Sekmadienį.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

John Steigerwald, 21, su Ma- 
rie Markus, 19

Alfred Tuma, 22, su Violet 
Klimes, 19

Benjamin Adachus, 23, su 
Dorothy Zagor, 19

Lankėsi 
Rytuose

Šios savaitės pradžioj ry
tuose lankėsi šio skyriaus dar
bšti bendradarbė p. Nora Gu- 
gienė. Jos misija buvo liūd
na. Newarke, N. J., palaidojo 
sesutę Nellie Hunterienę. Vie
nok p. Gugienė rado laiko pa
simatyti su Mot. Skyriaus ben-, 
dradarbėmis New Yorke, Dr. 
Aldona Šliupaike ir kitomis, 
kartu su p. Petronėle Jurge- 
liute ir Viktorija Venciene. 
Jos keturios atsiuntė kolckty- 
vį laišką su linkėjimais šio 
skyriaus vedėjai M. Jurgelio- 
nienei. —A./

SERGA SLA. 178 KP.
PIRMININKAS

Guli Engleivood Ligoninėje

MT. GREENW00D— Perei
tą savaitę sunkiai susirgo S. 
L. A. 178 kuopos pirmininkas 
ir bendradarbis B. Walanti- 
nas.

Jis guli Englewood ligoni
nėje, 6001 So. Green St., kam
barys 203. Penktadienį jis tu
rės pasiduoti operacijai, tad 
butų malonu, jei SLA. 178 kp. 
nariai ir draugai jį atlankytų.

Lankymo valandos, 2:00 iki 
4:00 popiet ir 7:00 iki 8 vai. 
vakare.

Visi labai apgailes'iaųja, kad 
p. Walantinas susirgo ir lin
kime kuogreičiausio pasveiki
mo. — B. Jurėnas.

Pirkit? savo apielin’ Čs 
krautuvės*-

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurį užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

/ .
Urmo (wholesale) kainomis pristato | alines ir kitas įstaigas. Vi

suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greita ir teisingą patar- 
nav’ma.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240
......................... ...................... ........................... '............ .. .............................. ..................... ' .....................—

PETER PEN

(Pirmyn Choro Sutikimo 
Banketas įvyks rugpiučio 31 d., 
(trečiadienio vakare) Syrena 
Salėje, 4270 Archer Avenue^ 
Bilietai yra po $1.25.

(Kadangi vietas rengėjams

valančios: nuo

Pabaikit Savo Kojų Vargus 
DYKAI EKZAMINACIJA

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

DR. W. A. CHAIKIN
189 N. La Šalie St. arti Lake St. DEArborn 9089
9:00 a.m. iki 6:00 p.m. kasdien. Antrad. nuo 9 a.m. iki 9 p.m.

DUODAME PINIGUS

CICERO. — Sutiktuvės pui
kiausia išėjo, Praeito šeštadie
nio vakare užplūdo daug gra
žių svečių iš visų apylinkių, reikia iš anksto užsakyti, tai
daugiausia northsidiečių. Mat, visi chicagiečiai, kurie žada da- 
pats pokilio sumanytojas p. 
Brazis iš North Sidčs turi daug 
draugų. Prie stalų sėsta per du 
kartus, nes ant karto galima 
tik apie 150 susodinti. Toast- 
masteris buvo radlo anaunceris 
p. šaltimeras. Kitus kvietė ir 
pats daugiausia kalbėjo. Pasa
kyta daugybė gerų linkėjimų 
jaunam Al Braziui.

Iš visko atrado, jog jisai ga
vo daug naujos eriergijos dai
noj ir moksle. Tą pati vakarą 
buvo daugiaus sutiktuvių. Ci- 
cerietei Mrs. Dolan Ascilienei. 
Buvusio .Meldažio svetainėj su
sirinko gražus buris draugų-gitj 
ir nejuste nepajuto kaip atėjo 
sekmadienio rytas. P. Ascu!tnė 
pilnai patenkinta kelione Lietu
von, kurią jau buvo visai pa
miršus, o dabar viskas atgimė 
išnaujo.

“Kareivių” Susirinkimas
Draugystė Lietuvos Kareivii] 

turėjo savo mėnesį susirinkimą 
praeitą sekmadienį, LiuosyUes 
svetainėj. Narių susirinko vi
dutiniai. Naujų ligonių nėra ne 
Vieno, o sirgusiems išmokėta 
pašelpa. Plačiai apkalbėta apie 
metinį parengimą 12 d. lapkri 
čio, Liuosybės svetainėj, 
skirta komisija suruošti 
programą.

Piknikas

lyvauti, yra prašomi įsigyti bi
lietus prie pirmos progos 
$1.25). Negalėdami pasiekti 
visi) žmonių, mes prašome juos 
kreiptis į sekamas vietas bi
lietus įsigyti arba duoti užsa
kymus telefonu. Taip padary
dami mums daug pagelbės ir 
palengvins banketo surengi
mą).

1. “Naujienose”, 1739 South
Halsted Street, telefonas CANal 
8500; !

2. A. Vilis, N. Bell avenue;
3. A. Vaivada, 8605 South 

Marshfield avė., BEVęrly 6389; ■
4. Charles Kriščiūnas, 4501 į 

South Ashland avenue, Yards 
2503;

5. K. P. Deveikis, 1518 So. 
48th Court, Cicero;

6. Mike Oksas, 2^54 North 
Diversey Blvd.^ ALBany 7564;

7. K. Stuparai, 227 S. Cicero 
avė., AUStin 7971;

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

LINK-BELT STOKER

paoaooT W

IĮĮįĮNĮ

HTUOS: L '
: h su

Siuth Cenler Plu ?bing & Heating Suppiy Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

TAUPYKI! KUPONUS

Pa- 
gerą

Sekantį sekmadienį, 28 d., 
tai išvažiavimas uniformos sky
riaus, Dainelio farmoj, Kean 
Avė. ir 87th, keletą blokų į!iš Lietuvos, 
pietus. Visi pasižadėjo tą išva
žiavimą remti. Iš pačios drau
gijos yra plati komisija su 
draugijos pirmininku Al Matui 
priešakyj.

Aug. Petrėnas paaukojo bač-. 
ką alaus. Tai stambi dovana' 
kaipo ne nuo biznieriaus. O biz -j 
nieriai, geri draugijos rėmėjai,! 
pasižadėjo atvažiuoti su būriais 
draugų. Zajauskas, Danauskas,' 
Samoška, Mikulis, Shametas, 
Vaštakas, ledų išvežiotojas ir 
daug kitų. Kad tik butų oras 
palankus, o tai eisim, o ušim 
tyram ore. Pasilinksminimai 
jau baigiasi, tad naudokitės.

D.

8. A. Faiza, -1250 N. Spaul- 
ding avė., SPAulding 9207.

Piknikas Rugsėjo 4 d.
Sekmadienį, rugsėjo 4 d., Ke

lionės Fondas rengia Pirmyn 
pikniką, Sunset Darže, prie 135 
ir Archer Averfue. Tame pik
nike bus didžiulės iškilmes ir 
Pirmyn Choras pirmą kartą 
pasirodys plačiai Chicagos lie
tuvių visuomenei, po sugrįžimo

Rengimo Komitetas.
------------ i------------- i-------------------------------------------

Klaidos
Atitaisymas

Žinioje apie p. Mary Evins- 
kienės grįžimą iš ligoninės 
vakarykčiam “N.” numeryje 
įsibriovė nemaloni klaida. Pp. 
Evinskų adresas turėjo būti 
3431 South Lowe avė., o ne 
3434.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių ' reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės j Naujiena

Spulką. Gaubite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATICN
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. pian’is ir 
visokius rakandus bei štonis. Ve 
žam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSI! GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk- 
paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be-su 

liko. •
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienomis su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Atsilankykįt Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ
64 [ožių ir Lai

Sidabrinį Setą

Kas Naujai Sau Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo,
Užsirašys NAUJIENAS Metams,

Gaus šį puikų sidabrinį setų 
TIKTAI UŽ .......

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 šmotų Setas ............. • $4.00
“Naujienos” Metams ir Setas $12.00,

oo
* Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj 

NAUJIENOS Metams............................... $5.00
26 Šmotų Setas su persiuntimu ... $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas .... $9.50

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III.

Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas ...... . ...............................................................

Adresas ......................................................... .......

Miestas .....................................................................

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Tusų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujuose. Iš- 
sikirpTflF juos ir tuo Jaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5846

• LIGONINES—
HOSPĮTALS _

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50
GYDYMAS SKfl.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ----- “
VISAS LIGAS GYDOMA $1 Afl 
Ekzaminacijų įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

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

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

75% Coarse ---------------------  $7.75
Illinois Nut ------------------------ $5.60
Rex Egg --------------------------- $7.50
Black Band Lump --------------- $8.75
Millers Creek Lump ________ $9.00
Chestnut Hard Coal ______ $13.00

Irffrtlrlne
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VAMNDĖLf STOVfJAt
Netekus Seno Darbuotojo 

' "’g»
Tąjį jau ię vėl yieąas iš mą-Į tiesiąs, buvo šelpti ąr 

sų nukeliavo anpri p.us.ęų gra
bo iš kur daugiau nebesugrįš. 
“Dėdė” Vincas Mišeika, mylė
tojas ir. šviętėjąs saujelės 
draugi; buvo nulydėtas į Tau
tiškas. kapines. Išvežant įr nu- 
vežus į ąmžino atilsio vietą, 
daug karštų prakalbų pasaky
ta prie “Djėdes” V. Mišeikoą 
grabo. Už dienos-kitos “Dėdė” 
V. Mišeika bus pamirštas, ly
ginai taip, kaip pamiršti buvo 
kiti liaudies švietėjai ir. lietu
vybės gaivintojai.

Ta j), jis bus pamirštas. Bet 
ją. (įajębąi pąsiliką įąęp musų, 
įią gąl b.U3 vįętoję pąąnali- 
zųą.ti tų “Dėdės” V. M. darbų 
pąsekrąęs.

Štai, atvykstą “grinorius” iš 
įietųvoą, nuo žagrės, kaimo 
bernaitis. Netiek vargo ir skur 
d.ę, susp.ąųątąs ątpleidG tėvy
nę, kiek varomas nenoro tąr- 
ųauti Rusijos caro kariuome
nes eilėse, ar į^oįų “zbitką” 
padaręs b.ė^o iš tęvynęsl At- 
yyl^ęs Amerikon tik savo rąu- 
m^ninį pajėgumą galėjo par- 
dupti 
Kokią 
riąus-” 
dieną

jųdustrijąs kapitonui, 
gi tę musų “grino- 

ątęįtis, kokia rytojaus 
jo laukią.
Aušros Draugija.

“Dędę”' V. M. tą inątę ir. jis 
ęhįcagos Aušros Draugijos 
yądovybę prikalbino jaųi pa
vesti “grinorius” mokslinti. 
Kasgį buvo, t,oji Aušroj Drau
gyste? Aušroj draugyste, trųm 
Kai palakius, jos ąukščiatįsis

MAROS

§ITUATION WANTED 
Ieško ‘ Darbo r

‘ PAIEŠKAI! DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir Storuose, 10 metų
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

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

jas Dėdė V. lyiiŠeika moksli
no. ~ A

—Dr. A. L. Graičunas, 
buvęs Aušros Dr-sięs pręz. 
P. S. Jei turėsiu laiko' ir no

ro pra.ęįįį prįsiuiįntį, parašy
siu plačiau curriculum vitae 
Aušros Dr7stės. ir Dėdės V. 
Mišęįkos ąuyeįktą švietimo 
įąjturos dąrb,ą,.— —

Susipažinkime Su 
JlaBUtę Jąunuoli^ 
SLA M4 Kuopa

«■  ,■■■" H.l ' Į'l 1 A TL1"”;... . . U.T1

CLASSIFIED ADS.
FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 

Rakandai ir* Įtaisai forfoįftnHtf 
IŠPARDUODAME BAĖV' Ftit-

ČERIŪS *'1938, visokio didžio su 
Cdif Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskąįjąnt svarstykles, registerius ir 
iee baksius. Chsn arba ant' išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite Iptur.

; teikti 
■s^ęąįijąs mokslo siekian
čiam jaunimui. Vienu sykiu 
•buvo šelpiama net dvyliką 
jaunuolių, kurię mokinosį 
'Europos, ir Amerikos univer
sitetuose. Tarp, tųjų stipendi- 
•jatų buvo a. a. Kapsukas-Mic- 
kevičius, Vincas Mišeika ir 
•daugelis kitų, kurie iki galo 
savo, gyveninio dienų su pla
čiąja tamsia liaudjm gyveno 
ir ją švietė-mokslino, kad su
silauktų duosneusnės rytojaus 
dienos.

Taip, Aušros Draugystė at
liko savo pareigas — mirė! Jos 
sjipendijafai irgi vienas po ki
to apleidžia Šį pasaulį, helį 

[garbingai, ir jiė liaudies o- 
menyje nemirtini pasilieka, 

i Tai ne viskas. Vgrinorius” pa
mokslintas “Dėdes”' V. M., 
šiandien šeimininkas ir savo 
vaikus augina ir mokslina.

Mišeika “Aušroje^.
Aušros Draugystė “Dėdę’’ 

V. M. padarė vedėju Aušros 
mokykįos, l^nygyno, svetainės, 
ir rengimo viešą pramogų, su
jungtų su prelekcija ar pa
inoka iš sociąlio gyvenimo, iš 
biologijos ir sveikatos sričių 
ir tt. Tos pramogos buvo skai
tlingai lankomos.

Prasideda ‘Dėdės’’ V. M. 
liaudies švietėjo darbuotė. Ne, 
vienas šiandien iš dulkės “gri- 
noriaus” pasiekė aukš'ęsnį 
kultūros laipsnį, tapo savisto
vią amatninkąs; kontraktorius, 
ąr biznierius -— žodžiu, pasi
turintis garbingas pilietis ir 
'sykių, šeimynos galva. Tas 

, vakar buvęs “grinorius” ne- 
drįsp ir miegant susapnuoti, 
ka^l netilę jis sąvo gyvenimo 
naštą palengvins, beti jo vaikai 
pasieks universiteto slenkstį.

Atsimink,„šuneli ar dukrele, 
kad tavo tėvelis “grinorius” 
pirmą raidę sų pūslėtu delnu 
su siistyrusiais nuo sunkaus 
darbo pirštais mėgino rašyti, 
ąkąičiuoti praųiokią, kur kan- 
triai-švelųiąi liaudies šviętę-

Ęina Tavų Praskintais Keliais

• Ši jaunuolių SLA. 334-ta kuo • 
■pa yra dar jaunutę, nes tik šiais 
metais užgimusi, bef jau ir jai 
Teko dalyvauti ŠLA. 40-tam sei- 
I / /•/ • < *

mę, kuriame atstove buvo AL 
'dona Mikužiutė.

< l * 5

Kad su šią kuopa butų lęng- 
viaus susipažinti,' p(erstatysiu 
'kelis jos narius, Jie yrą supąs 
'ir dukterys viąįems gerai žino-

flELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikią'

REIKALINGA MERGINOS ar 
moters dirbti ofise — turi būti 
lankius High School — nuolatinis 
darbas. WILLIAM SADAVSKĮS, 
808 W. 33rd Place, atsišaukite tarp 
5 ir 6 v. vakaro.

MERGINĄ 18-20 bendram namų 
darbui be virimo; būti; geri namai; 
Van Buren 2391.

MERGINA NAMŲ DARBUI, 3 
metų vaikui prižiūrėti; nėra viri
mo; geri namai; geras mokestis. 
Bėlmont 9209.

PAGYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui; savas kambarys; 
vaikas; $7 pradžiai. Keystone 2429.

CALumet 5269,

. AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pajrdaribmiil

ATEIK į didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago nėra

Dviejų Metų Mirties 
Sutęaktų^ės,

-Hl

p.oivųęį&Ė schultz
Persiskyrė su šiuo pasauliu

No. 486U — Naujoviška rudeni
nė suknelė, Sukirptos jnieros 14, 
16, 18, Ž0, taipgi 32, 34, 36, 38, 4b 
ir 42 colių per krutinę.

vieną ar dra- 
giau virs nurodytu pavyzdžių 
prašo^ie iškirpti paduotą blan- 
kufę * arba priduoti' 
numerį p.ažymati mierą ir ąi^-

parašyk savo var^ą pą- 
varde ir adresą. Kiekvieno pa-

vyr£ Joną’, dukteris Joseph’i- 
ne ir Ęlzbietą Laban, žęntą 
Frank, Caiherine Zansitis, 
žentą' Petrą ir Anną Tučkėr 
ir kitaš gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moteries ir motirie- 
lęą' ;buš la.ikojnbs ŠV. ’ Mišios 
Gimimo Pan.‘ šv. GStįh ir 
Washtenaw Avė., bažnyčioje 
26 ęl. rdgpiučjo, 1938 m. 7:45 

, yal- ryto, Kvięči,ame visus gi- 
• įhineš, draugus ir pažįstamus 
J atsilankyti į pamaldas. Mes 

Tayę. musų brangioji ųnoterę 
ir rriotinėle, niekuomet ąeuž-

■ fniršihie. Tu pas mUs jau nė- 
bęsu^rįši, bet meą ąnl$sčiąus 
ar vėliaus pas Tave atęisųrię. 
Lauk 'rinte ateinant!

Nuliūdę lieka
Vyras, Dukterys, žentai ir 

I Gjjniąęs, ’

Vytautas Galskis yra sūnūs 
Petro Galskio, visų mylimo, vei
kėjo iš senų laikų. North Sidės 
kriaučiai atsimena, kai Petras 
Galskis btivo unijos agentas, 
visieiųs draugiškas ir pagelaus. 
Jis yąiki^ SLĄ. ir yra Chicagos 
Rietuvių Draugijos viršinin- 

’^aą.
Ką tik sugrįžo iš Lietuvos 

Algirdas Mickevičius, kurio tę
vas Julius Mickevičius išaugi
mo, ęhiea^os Lietuvių Draugiją 
į djdžiausįą vietinę ^aągiją 
Amerikoj,ę. . Julius Mickevičius 
b.uyo jąųnųolią aksfintojąs ir 
globėjas. Jis pažino, jų išgales 
ir davė prągą jas išvystyti prak
tiškame darbe.

Margareta Karaliūtė yra (juk 
te Dr. A. J. Karaliaus, kuris 
daug dirbo žurnalistikos srityj 
ir remdąvę, visą ^ogl’ęąyvį vei
kimą.

Venijį Tuiuosiutęs tėV4ą 
V,eiklus įr ,,^ąn-
dien Jo duktė jau dalyvauja
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lietuviškame, veikime. Lietuvių 
Dienoj Pąsąųlinęj. Fąęodoj 1931 
m. ji buvę, išrinktą kąįpp svei
kiausia liię^ųvią męję^aitę. Pą- 
bar visi ją gerai palįstą, ąęs 
ji tautiškų ^ęjų grupėj da
lyvaują kęįįntį

Kadą yąitkųs sugrįžę įš. Me
tu vos, priimtuvūsę Vęnųs Tų- 
mosaitę bųyo pasiirtą 
typingą ąąię^jįkietę, ę, Ąl^Qų.ą 
Mikužiui typįągą įi,etų- 
vaite, jįog ąb.i Vę^iioą 
kuopos ąąrę§.
Ruošiu ^xą|įąYb^ 33

Tikinu ką^ ąįę.
pilnai įų. tęyą prą-
skintaią įąįąis Het.UYiU v.ęi^w.ą 
ir turėdami progą, kokios jų 
tėvai nerądę, dąrbuosįs syl^įu 
su lietųyiąįs, l<ųrįę. sutvęęė mu
šu galindą lięiuyių organizaci
ją — Susivienijimų 
Amerikoje.

Ši kuopa pirmo savo pasiro
dymo proga kyiečia visus dąįy- 
vauti jos išvažiavime Jeffęrson 
girutėj (Edgebrookj Rųg^ų^o, 

>28 d.

Acme-Naujienų Telephoto
^ĄRODĖ VYRAMS KAIP GOLFĄ MUŠTI — Chi

cagos biržos ągentas J. Smith Ferebeę neseniai nustebi
no golfininkus, sulošdamas 144 golfo skylutes Įarp auš
ros ir saulelaidžio. Bet jis nenustebino maywopdietės p. 
Josęphįilę Ballrušięųės. Ji užvakar parode ir agentui 
Fęęebee ir visiems kitiems golfininkams kaip golfas lo
šiamas. Maywoodo laukuose ji sulošė 154 skylutes, o pa
baigusi pareiškė, kad golfas mušti buvo1 daug lengviau 
negu per dieną indus plauti ir baltinius skalbti.

BUSINESS CHĄNCĘS 
' Pąrdavimui Bizniai

ROOMING HOUSE — 29 kam
bariai, renda $50.00, pajamos $250 
į mėnesį, štymas. Kaina ^500.00.

614 W. Adams St.

PĄRDAVIMUI ČĘVERYKŲ tai
symo dirbtuvė, biznis išdirbtas per 
8 mętus. Pigiai. 4546 N. Western 
Avė'.’ Atsišaukite po pietų.

mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY pJNANCE 
COMPANY

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

bus parduodama tiesiog publikai 
J-ųa galite nuąjpivkti tikra 1938 mę- 
tų kerą už tik $395 ir 1937 ’ katą ūž 
tik $295.-'Ne ~ daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto k*** 
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos, kambarius. Mes užtikrina
me, kąd sutaupysime jums šimtus 
dolerių. ~

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdata kas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą diehą ’ sekmadienį. ’ ' '

COOK COUNTY FINANCĖ 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardaviniui

PIRKIT KENDALL apskrity ūkį; 
siūloma keletas getų ūkių.

GĘO. M. DICKSON, Broker, 
Yorkville, Illinois.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žėme Pardavimui

DOME! Turiu namus pardavi
mui ar mainymui Kaune. Kurie in- 
teresuojatės rašykit: Naujienos, 
Box 863. P. S. Morgičiuotų namų 
savininkai neatsiliepkite.

DIDELIS BARGĘNAS. 6 flatų 
muminis namas, su garažais, garu 
ąpildorbaš, nauji refrigeratoriai ir 
gėsihiai pečiai visuose flatupse. 
Rendęs $3050.00 į mętus, South 
antį '69th St. Kreipkitės pa? Shukis 
D'oody. aųd Antoųison, 3320 South 
Halsted St.

• ’ [ACME-NAUJIENŲ Foto 1

Į>RQTEGAVO RAKĘTIERIUS — Įtakingas New 
Yorko ląicsto d,ęmQjkratų mašinos vadas Jimmy Hines, 
kujįą dabar yrą teisiamas už ėiniiąą kyšių nuo raketier- 
rįų įr parupinimą jięms pplitįąės protękcijęs.

Budriko R^dią 
Programa^

Šįvakar nuo 7 iki 8 vai. bus 
Budrike. radio programas iš 
Cicero radio stoties WHFC— 
1420 k. Be kitų margumynų 
bus Roselando Moterų Choro 
šąuni daina.

Tad, nepamirškite atsisuk
ti savo radio. —S.

Švenčia 20 Metų 
Vedybines 
Sukaktuves

J Svečius! “Mųvės” Po Atviru
Dangum
Automobilistaius

PAUGYBfi VARTOTŲ KABŲ 
BUICK & PONTIAC '

MILDA AUTO SALES.
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE
Biznio Pafa^ 

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTE IR BLfiKOS 

DARBAI ...........
35 metai bizny, turi pilną apdraudę 
už darbus. Lengvus ' išmok ėjimai 
jei norite,"
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SREET MSE CO. '
3216 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir.
RY^Ąą PABĄR

Pašauk, mus dėl dykai apskaitliavj- 
mu, 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjus.
Lęonas Roofing Co.

3750 WALŲACĖ STREET 
Tel. RnUiFVARD 0250,

-------- UOAL—WOOD—OJL
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos 
" ’ AUGLYS

EGG ......................
NUT ..........
big lump ......
MINE RUN ..........
SCREENINGS ......

PIRKIT DABAR!
DIENĄ AfrNĄKTį- 

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

$5.75 
__  $5,00.
ŠAUKITE

NAUJIENOS Pattern Ųępt, 
1739 S. Halsted St, Cbicąąo, m.

Čia įdedu 15 eentg ir prašau

SUIuaU man pavyzdi įfo
Mieroę «____ per krutinę

nr-

(Adresas) T ‘

T~

te pasiųsti pinigus arb'a paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:

Dėljųąąąmįų 
Sunfcmą

Suradę. jįu ęiWW,
Hei^ts

Vakar lęorpnerio, daįiąre nu
sprendė, kąd 
50 meįą bridgepę^t^^ 
re dėl fįąąąįįąįų
InkvesĮaą įvy^o J,. y. flięlįko Ko
plyčioj^ 3354 S. ^tre^’ 
kur kąąąą b.ųs V^ryųtąs. < *

M
VSfcvfms/Ba™ 
kiėtams, LąidO- 
tuvėms, Fąpuušį- 
mams. ' *’

GĖLININKAS
4180 Archer Avęnųe
Hom YAFAYKTTK 5M0

SUIMA’,

Pirkite savo apieliųkčs 
krautuvėse

Wallace streęt. Pąą }įątąyiuą pp- 
Stiklius.

Laidotuvėmis rūpinsis velio
nio giminaitis Frąnk Šilas, ku
ris atsišaukė sužinojęs apie ne
laimingą įvykį. Jis gyvęną Clu- 
cago Hęights mįeątelyj.

VBA.

Cl|i,ęągięčiąi spęiąlis lai, “skįp- 
kiniųįęąi” — L.D.S. nariai, ir 
ją tlrąųgąį organizuojasi ir mą- 
šijąąą “bistrįnąsi”, kąd ateinan
tį sektiiądienį, rugpįųčio 28 d- 
tįrąųDji į Kęųosiią, Ayis. į sye-

' ;■ ■.; /> 7>..„

^ųsitįkįųiąs įvyl^ Pąnųąyęr 
pąvįęę prie krąnto, šįąurį- 
ąęj pųęątų Ęęųo^įęčiąį 
^ą4ą, p^TOti Uųp^ądgiškiąą- 
siai. ; ; ¥<./>*, / f* S> ‘

^eų bus pąrąnku niąudytjjs, 
pijiąikaątį, svečiųotįs ir naują 
pąžįnčių įgyt. iYętą jauki, keliai 
$ęrį> l<ąi kada ąplęįsti Cliięagoą 
ribiąs ir patraukti toliau yra 
lią^eid’r1 M* niąloiių. Ąpię pana
šią ękskursijų įvykusią toj pat 
vįetęję pęrąąi, bąįp. kęnošięęiąi 
(ąįp ęfeięągięęiąi j dąr ir dabar 
tebękalba. Šįriietą įurėsųųe p.rę- 
gą vėliai pakartę h. į ’ ... . ,

—SocįąlįstUs^ Dabar daugelis njiestų su 
t - žį-'j---- ---—' ekspertais ir miesto pjaąuoto-

^ęinęmotoi'a^
Del stokos parkiniųių 

tps, išsivystymo dideįįų
vie- 
pre- 

kybos centrų atsiranda park- 
and dįųe sąnjkyovps, “Curb 
Sęryięę”, o. dąįjąr pradeda at- 
$irąstį įr “d.rivę-įn’* inuyių te- 
ąlrąi, sako, ęįiięago Motor 
iviotor ęiąb.

Šiąsę naujose “ęinęiąotor” 
įstąigosę, jąs įvažiųojatę. į di
delį įotą, sėdite savo, automo
bilyje įy žiūrite krutamu jų pa
veikslą atvirame ore, garsai gi 
ateiną iš ąįnąįįiyoąUųutą gar- 
siąkąlbią priešais kiekvieną 
aųįomobiy. tąlosę tų įstaigų 
yrą įręngįį signalai pašauki- 
imii pa tarnautojo paimki t už
sakymus gėrimams ir užkan- 
džiams.

ekspertais ir mį^°. pjąąuoto-

kįriimo pąiąįąvą.
«/■«>*• • ■ v. •

Petras ir Ona Spogiai
Chicagos lietuviai ir biznie

riai, PP- Petras ir Ona Spogiai, 
8Į46 S. IVjĮeęrill Ąyę., įiąnd.ięn 
švenčia 20 inęlų vedybines sų- 
kąktąyeę. Kąrtų su visais drau
gais, su sveikinimais ir geriau
siais linkėjimais prisideda ir že
miau pasirašęs.

Pp. Spogiai turi du supus ir

tų; Leonardą, 20 menesių; Li- 
lian, 19 metų, ir Cecilia 16 me
tų.

P-s/Petras Sppgis per suyirš 
30 metų užlaiko biznio įstaigą 
‘.‘Sąddle Horse Livery, adresu 
4129 Ęmerald avenue.

Draugas

Brokęrįs Nusižudė, 
Firma Keblumuose• *• • * .

Ųžva^ąę Dės Pląiąes ąąš- 
kuojse. dujomis ąusįžudė 45 m. 
Lęs'įie B, Krąą^ięk, gaįya Še
rų firmos Ft. Dearborn Secu- 
rįtięs Cąjęppąation, 176 W. 
Adaąis.

KįY.ąmsick’ąi ąąsižądžiųs fe-
dę^ųlė valdžią palydė, ^ad fir
moj įęnygpąą yra starųbųs tru
kumai. Išęilcvnjp ąpie $30,000

FINANCIAL 
Finaęsąl-Paskolos

SKOLINAI PINIGUS 
ant Pirmų MorgiČių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS, 

AND LOAN ASŠOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGĖNUS

NAUJIENŲ 
GAUSINIMUS
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos

i«<da. ‘ r 'K \ 

■ ■
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NAUJIENOS, CMcagb, IRB Ketvirtad., Rugp. 25, 1938

167 MYLIOS NAUJŲ GATVEKARIŲ IR 
AUTOBUSŲ UNIJŲ CHICAGAI

Žada žymiai pagerinti susisiekimą visose 
miesto dalyse

Jei derybos tarp Chicagos 
gatvekarių bendrovės ir mies
to valdybos pasibaigs laimin
gai, tai netolimoj ateityje su
sisiekimas miesto ribose bus 
žymiai pagerintas.

' N. Mason av., nuo W. Lawrence av.
I iki W. Gunnison st., 12 myl.
W. Montrose av., nuo N. Broadway 

iki Lincoln Park, 1.48 myl.
N. Narragansett av., nuo Irving 

Park iki W. Gunnison st., 2.12 m.
W. North av., nuo N. Narragansett 

av. iki N. Harlem av., 2.09 myl.
W. North av., nuo N. Clark iki N.

SAKO, McCORMICK DIRBTUVE GREIT 
PRADĖSIANTI GERIAU DIRBTI

Žadanti Gaminti Automobilius. — Kitos 
Žinios Iš Westside.

Sukapojo Dar 
Viena “Buki” 

C ie

“Padorus” Valdininkas.

Prokuroro Courtney policija
vakar sukapojo dar vieną, aš-

PIRMYN JAU ATNAUJINA REPETICIJAS; 
RUGPIUC10 31 - BANKIETAS, 

RŪGS. 4 - PIKNIKAS

Miestas siūlo, o gatvekarių 
bendrovė beveik sutiko (šian
dien duos galutiną atsakymą) 
įvesti mieste keliasdešimt nau
jų gatvekarių ir autobusų lini
jų, kurių bendras ilgis suda
rys apie 168 mylias.

Susisiekimo pagerinimai 
yra planuojami visose Chica
gos dalyse. Kai kur, pavyzd
žiui, kai kuriose Marųuette 
Parko ir Brighton Parko da
lyse ar gatvekarių ar autobu
sų labai reikia.

Naujos gatvekarių ar auto
busų linijos yra planuojamos 
sekamomis gatvėmis:
N. Ann st. nuo Madison st. iki 

Kinsie st., 1.01 mylių.
W. Arthington st. nuo S. Central 

Park iki S. Homan avė.; 50 myl.
W. Belmont av. nuo N. Pacific av. 

iki N. Pontiac avė.: .87 mylių.
W Belmont av. nuo N. Halsted st. 

iki Lake Front; 1.06 myl.
S. Brainard av. nuo E. 130th st. iki 

Brandon av.; 1.95 myl.
W. Bloomingdale av. nuo N. La

ramie av. iki N. LeClaire av.; 
.31 myl.

W. Bryn Mawr av. nuo N. Wint- 
hrop av. iki N. Ridge av.; .20 m.

N. California av. nuo W. Howard 
st. iki W. Lawrence av.; 7 myl.

N. California av. nuo W. Fulton st. 
iki W. Madison st., 72 myl.

S. Cal’for^ia av. nuo W. Madison 
«t. iki W. Sevėnty-second st., 16. 
25 myl.

N. Caldwo11 av. nuo W. Peterson 
av. iki W. Touhy av.. 5.13 myl.

N Canal st. nuo W. Madison st. 
iki W. Lake st., .56 myl.

N. Canal «t. nuo W. Harrison st. 
iki W. Madison st., 1.07 myl.

S. Central Park av. nuo W. Twonty 
fifth st. W. Arthington st., 3.25m.

N. Central av. nuo N. Milwaukee 
av. iki N. Dowagiac av., 3.67 m.

N. Cicero av. nuo N. Milwaukee 
av. iki N. Dowagiac ac., 3.67 myl.

N. Cicero av. nuo W, Montrose av. 
iki W. Peterson av., 4.04 mvl.

N. Damnn av. nuo W. Fullerton 
avė. iki W. Ęelmon av., 2.

N. Damen av. nuo W. Roscoe st.: 
iki W. Irving Park road, 1.47 m.

W. Division st. nuo W. Grand av. 
iki N. Mozart st., 2.04 myl.

E. Division st. nuo N. State st. iki 
Lake Shore drive, .36 myl.

W. Foster av.. nuo N. Milwaukee 
av. iki W. Higgins av.. 1.86 myl.

W. Fullerton av., nuo N. Central 
av. iki W. Grand av., 2.51 myl.

W. Fullerton av., nuo N. Halsted 
st. iki Lincoln Park. 1.24 myl.

W. Gunnison st., nuo N. Mason av. 
iki N. Nagle av., 1.19 myl.

W. Hol1vwood av.. nuo N. Broad- 
way iki N. Winthrop av., .20 m.

N. Homan av.. nuo W. Madison st. 
iki W. North av., 4 mylios.

S. Homan av., nuo W. Arthington 
st. iki W. Madison st., 1.50 myl.

W. Howard st., nuo Ridge road iki 
N. Westem av., .56 myl.

W. Irving Park road, nuo N. Broad 
wav iki Lincoln Park. .53 myl.

W. Jarvis a v., nuo N. Western av. 
iki N. California av., .96 myl.

N. KimbaH av., nuo W. North av. 
iki W. Wrightwood av., .2.50 myl.

N. Laramie av., nuo W. North iki 
W. Bloomingdale av., .50 myl.

N. Laramie ay., nuo W. Grand 
av. iki W. Sunnyside av., 6.8 m.

N. Laramie av., nuo W. Harrison 
st. iki W. Roosevelt road, 1 myl.

N. LeClairė av., nuo Bloohington 
avė. iki W. Grand av., .48 myl.

Laurel st.. nuo W. Pershing road 
iki Exchange av.. .66 myl.

N. Manor av. nuo W. Lavvrence av. 
iki Ravenswood L., .38 m.

State pkwy„ .28 m.
E. North av., nuo N. State pkwy. 

iki Lake Shore drive, .26 myl.
W. Pershing road, nuo S. Halsted 

st. iki S. Ashland av., 2 myl.
W. Pershing road, nuo S. Western 

I av. iki W. Archer av., .55 myl.
E. Pemhinp road, nuo Cottage Gr. 

av. iki Illinois Central Railroad 
.45 myl.

W. Peterson av.. nuo N. Ridge av. 
iki N. Caldwell av., 8.03 myl.

N. Pulaski road. nuo W. Bryn 
Mawr av. iki W. Peterson av., Im 

S. Pulaski rd., nuo W. Sixty-third 
st. iki W. Seventy-first st., 2 m.

S. Ra^’ne av., nuo Exchange av. 
iki W. Forty-seventh st., 1.34 m.

S. Ra^ne av.. nuo W. Adams st. 
iki W. Madison st.. 36 myl.

N .Racine av., nuo W. Kinzie st. 
iki W. Hubbard st., .11 myl.

N. Ručine av., nuo W. Erie st. iki 
N Milwaukee av.. .57 myl.

N. Rid^e a v., nuo W. Bryn Mawr 
av. iki W. Peterson av., 1.63 m.

Exchange av., nuo S. Halsted st. 
iki S. Ashland av., 2 mylios.

South Park av,. nuo Eiehty-first 
st. iki Ninety-fifth st.. 3.50 myl.

S. Torrence av.. nuo E. 103rd st. 
iki E. 104th st., .25 mvl.

W. Touhy av., nuo N. Kedzie av. 
iki Sheridan road, 4.64 myl.

W. Wacker drive nuo W. Lake st. 
iki N. State st., .97 m.

S. We«tern av., nuo W. lllth st. 
iki W. 119 st., 2 mvlios.

S. Yates av., nuo W. Eiehty-se- 
venth st. iki W. Seventy-first st., 
4 mvlios.

W. Eiebteenth st, nuo Eighteen ir 
Leavitt sts. iki Sixteenth st. ir 
Sn. Kedzie av., 2.88 myl.

E. Thirtv-first st... nuo S. Lake Pk. 
av. iki Lake Front, .38 myl,

W. Thirtv-eighth st., nuo S.. Cent
ral Park av. iki S. Pulaski road, 
1.06 myl.

W. Fiftv-first st.. nuo S. Central 
Park av. iki S. Pulaski road, 1 m.

W. F’fty-ninth št., nuo S. Central 
Park av. iki S. Cicero av., 3 m.

W. Seventy-fourth st., nuo S. Ash
land av. iki S. Western av.. 2 m.

E. F’ghtv-third st..., nuo S. Green- 
ba-'’’ av. iki S. State st., 8:50 m.

W. Eleventh st. .nuo S. Sacramen- 
to av, iki S. Pulaski rd., 2.48 m.

W. U5th st., nuo S. Halsted st, iki 
V:r,opnnes av., 2.62 myl.

E. 130th st7., nuo S. Indiana av. iki 
So. Pranard av*. 6.27 myl.

E. 103rd st., nuo S;'*Cottage Grove 
av. iki S, Torrence av., 4.85 m.

Sportininkai 
Grįžta 
Sekmadienį

Nczp Yorkan Atplauks 
šeštadienį

Sekmadienio rytą Chicagon 
sugrįš Amerikos lietuvių O- 
limpinės komandos Chicagos 
nariai, dalyvavę pirmoj Lietu
vos sporto olimpijadoj.

New Yorkan sportininkai 
atplauks šeštadienį, rugp. 27 
d., švedų Linijos laivu ‘Grips- 
holm’. Ten paims Niekei Plate 
linijos traukinį ir sekmadienį 
atvyks Chicagon. Išlips LaSal- 
le Street stotyje, prie Van Bu- 
ren ir La Šalie.

Antradienį, rugp. 30 d., East 
End viešbutyj, 53rd ir Hyde 
Park įvyks sportininkų pager
bimo vakarienė. Biliefiai po 
$1.50. —J.

WĖST SIDE. — Eina kalbos, kė. Jos nei didelis būrys ap-'tunti4 » eilSs. “bukį” prie 2141 
kad McCormicko dirbtuvės, ku- link susirinkusių kaimynų ne- 
rios randasi prie Blue Island įstengė nuraminti. Taipgi ma- 
» — —. . a w « . • va •
geriau dirbti. Darbininkai, ku- metų, vaikutis įsikabinęs į ver- 
rie pastaruoju laiku buvo pa
leisti ‘neribotam laikui, o .kiti 
iš jų porai savaičių atostogau
ti, dabar sako, kai kurie jau 
gavo kompanijos pakvietimus

So. Pulaski avenue. Policija 
užklupo įstaigą ir sudaužė,

ir Western gatvių, vėl pradės čiau, kaip inažas, apie keturių slllia,kino visus įrengimus.
A.

Žinovai tvirtina, kad tie
kianęios motinos sijoną sau lin “bukių” naikinimai tėra Cour- 
ku.UUl T 11. 1 14 ĮJ O. O1 tį«1 31 1 1 J

šas nežino ir nenioka suprast? sirodyti piliečiams labai 
kas čia įvyko, jam dar gra-Į dorių 
žiau, kad rakandai gatvėje, už-

Iešmai krykštavo; Mat, varg jtney trinkis pasigarsinai ir pa- 
i “pa- 

valdininku. Kodėl, jie 
klausia, Courtney nenaikina

grįžti darban. tad jis tokš linksmas. “hukių” savo, 68-tam warde.

Pirmyn Fondas Prašo Visų įsigyti 
Bilietus Iš Anksto

Kiek išviso darbininkų bus 
pašaukta prie darbo, sunku pa
sakyti.

Taipgi kalbama, kad McCor- 
micko inžinieriai daro planus 
pasažierinių automobilių išdirbi- 
mui. Sako, automobiliai bus 
naujausios mados — gražus ir 
nebrangus. Jeigu butų tiesa kas 
kalbama, tai McCormicko di
džiulėse dirbtuvėse neužilgo pa
sireikštų nemažas judėjimas. 
Aišku, ten dirbtų daug darbi
ninkų, pelnydami sau bei savo 
šeimynoms pragyvenimą. Deja, 
šiandie jie randasi bedarbių ei
lėse.

Darbininkams pradėjus ge
riau dirbti ir apylinkės biznis j 
pakiltų.

Kas kaltas dėl kalbamos evik - 
ei jos neteko sužinoti, tik tiek 
yra žinoma, kad šiandie tokios 
ir tam panašios nejaukios sce
nos tankiai atsikartoja, ypatin
gai biednuomenės apgyventuose 
kvartaluose.

Kartais negalima ir namo sa
vininko kaltinti, kuris nepa
kenčiamai sunkios savo gyve
nimo būklės slegiamas, stengia- 

? ■ 

si kuo greičiausia atsikratyti 
nuomininko už mėnesį kitą ne
užsimokėjusio nuomos.

Westsidėj nėra “Salaveišių”
» ’ A • • , * . ’ ■

Westsidiečiai vienas antro 
klausia kur dingo “Salaveišiai”, 
kurie čia prieš porą metų kas-j 
dieną giedodami maršavo gat-

(Courtney gyvena adresu 7058 
So. Greeit). Prie 79th ir Ash
land buvusio banko rūmuose 
yra viena didžiausių “bukių” 
Chicagos Southsidėje, bet 
Courtney jos neliečia.

Didelė arklių lenktynių la
žybų “birža” veikia Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, bet ji 
Courtney policijos “vizito” 
pakol kas nesusilaukė.

Šeimyninė 
Tragedija

Palikęs raštelį, kad šeimy
noj yrą nesutikimai, Henry 
Bruehl nušovė žmoną ir pats 
nusišovė. Gyveno ties 6011 S. 
Honore ir užsiėmė karpente-

Evikcija Westsidėj
Aną dieną, prie Oakley ir 

23-čio PI., įvyko evikcija* ki
taip sakant, prievarta viena 
šeimyna tapo išmesta gatvėn.

Mačiau kaip šeimynos galva 
— moteris, stovėdama sargy
boje šalę savo ant gatvės iš
mestų rakandų, graudžiai vėr-

vėmis ir kaulijo iš praeivių cen
tus,- su obalsiu “gelbėkit gelbė
tojus”.

Kur “Salaveišiai” nusidangi
no, tikrai negalima pasakyti, 
bet v.kad jie iš n šios apylinkės
išnyko kaip kamparas be pipi- nas laikinai paliktas DeYoung 
rų, tai tikra tiesa. koplyčioj, 10834 S. Michigan

■ A. J. S. avė.

ryste

Roselande ties 10707 S. Mich
igan avę„ gatvėj vakar buvo 
rastas kūnas nežinomo, apie 
55 melų žmogaus. Spėjama, jad 
jis mirė dėl širdies ligos. Ku-

10831 S. Michigan

ĮDOMUS TEISMAS — La Porte, Indianoj, pradėjo veikti įdomus teismas, 
kuriam jaunuoliai ’F.isia jaunus dviratininkus už trafiko įstatymų sulaužy
mus. Teismą įkūrė Albam Smith, majoras, kuris yra didelis dviračių mėgėjas. 
Už stalo sėdi 17 metų “teisėjas” Joseph Daley. Dešinėj, teisiamasis, o prieš 
teisėją sėdi 14 metų “prokuroras” Ferd Dunham.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 Sį. Halsted St

CHICAGO, ILL.

200,000 “Laukinių” 
Žmonių

Jei kam pasitaikė būti Sol- 
dier’s lauke užvakar vakare, 
tas pripažins, kad Chicagoje 
atsirado apie 200,000 “lauki
nių” žmonių. Ten Majoro 
“New Century” komitetas ir 
dienraštis “Times” surengė 
naujausio džiazo — “Swing” 
—vakarą. Buvo keletas plat
formų šokėjams. Publikos, 
daugiausia apie 18 metų jau
nimo, buvo tiek daug, kad 
milžiniškam Soldier’s lauke 
nebuvo nei colio tuščios vie
tos.

Muzika cypė, kaukė, šokėjai 
variėsi, trypė, draskėsi, dau
žėsi po platformas lyg pami
šėliai; kokios tai nesupranta
mos ekstazės suimti; scena* 
tikrai, buvo laukinė.

’ — Buvęs,

ŠEIMYNA GINA PIKTApARĮ — Dalias, Texas kalėjime dabar yra uždary
tas garsus plėšikas Floyd Jlamilton. Beplėšikaudamas vakarinėse valstijose Ha- 
milton nesirūpino nei žmona nei vaikais. Kas miestas, vis . turėjo naują meilužę. 
Bet vyrui pakliuvus į bėdą, jo žmona užmiršo praeitį ir nuskubėjo jam pagelbėti. 
Paveikslas ją parodo (su juoda suknele) ir 6 metų sunum Dalias kalėjime. Kai
rėje, jos motina ir anyta. ;

Gavę tik apie savaitę laiko 
atsikvėpti iš po ilgos ir gana 
sunkios kelionės, Pirmyn Cho
ro nariai jau šią savaitę at
naujina darbuotę Chicagoj.

Rytoj vakare įvyks pirma 
šio sezono repeticija. Vieta re
peticijoms, kaip ir seniau, 
bus Walter Neffo -salė, 2435 S. 
Leavitt Street. Pradžia —7:30 
vai. vakaro.

Visi Choro nariai — tie, ku
rie buvo Lietuvoj, ir tie, ku
riems teko pasilikti Chicagoje 
—yra prašomi būtinai susirin
kti ir nepavėluoti. Kadangi tai 
bus pirma repeticija, tai ji bus 
trumpa, o per likusį laiką 
Lietuvoj buvę nariai pasida
lins įspūdžiais su nevažiavu
siais nariais ir parodys Lietu
voj gautas dovanas ir ten 
trauklus paveikslus.

—Pirmyn Choro Valdyba.
•

Sutiktuvės Chorui.
Pirmyn Choro Kelionės 

Fondas rengia grižusiems dai
nininkams Sutikimo Rankie- 
lą ateinantį trečiadienį, rugp. 
31 d. Parengimas įvyks Syre- 
na salėje, Brigh'on Parke> 
4270 Archer avė., kur birželio 
mėnesį įvyko Choro Išleistu
vės.

Rugsėjo 4-gi, tai yra sekma
dienį prieš Labor Day, Sun- 
sėt Parke, 135th ir Archer 
avenue, įvyks Pirmyn Sutiki
mo Piknikas, kur Pirmyn, pir
mą kartą po koncertų Lietu
voje, vėl pasirodys plačiai 
Chicagos publikai — lokiam 
pat sąstate, kaip dainavo Lie
tuvoj.

Mes prašome'visų Chicagos 
Lietuvių įsMėmėti tas dvi da
tas ir abiejuose parengimuo
se dalyvauti.’ Mes jaučiame, 
kad Choras yra vertas visos 
pagarbos, kurią mes, chica- 
giečiai, galim jam parodyti. 
Kaip teko patirti iš korespon
dencijų nuo “Naujienų” spe
cialių korespondentų (visa ei
le jų tilpo ir tebetelpa “N.” 
4-tam puslapyje), musų Pir
myn dainininkai padarė dide
lio įspūdžio Lietuvoje labai 
gražiai dainavo ir mums vi
siems chicagiečiams, nors mu
sų visų negalėjo atstovauti, 
atnešė daug džiaugsmo ir gar
bės. Mums, Fondo nariams^ 
taip ir visiems chicagiečiams 
buvo tikrai malonu skaityti 
kaip entuziastiškai visur Cho
ras buvo priimamas, kaip en
tuziastiškai buvo priimamos ir 
jo dainos, ir kaip palankiai 
rašė apie jį visa spauda, pa
žangios “Lietuvos Žinios”, ofi- 
cialis valdžios laikraštis “Ai
das” ir katalikų “Dvidešimtas 
Amžius”.

Štai pavyzdys. Apleisdamas 
Lietuvą, Pirmyn Choras su
dainavo atsisveikinimo (antrą 
iš eilės) koncertą, Kauno va
saros Teatre. Apie tą koncertą 
muzikos kritikas J. Kardelis 
štai kaip rašo “Lietuvos Ži
niose” :
“Lietuvos Žinios” Apie Chorą.

“Antrasis Chicagos lietuvių 
naujieniečių “Pirmyn” choro 
koncertas buvo dar įdomesnis 
ir turėjo dar didesnį pasiseki
mą, o ‘įas pasisekimas galima 
įvertinti kaip entuziastingas 
publikos įvertinimas.

“Choras pats daugiau su 
publika apsiprato ir publika, 
kurios šį kartą buvo beveik 
pilna didžiulė Vasaros teatro 
salė, geriau chorą pažino. Be 
to, kadangi publikos buvo vi
sokios, tai vienai jos daliai 
vieni programos numeriai 
daugiau patiko, kitai kiti, — 
todėl plojimas ir šauksmai 
“valio” aidėjo visą koncerto 
metą, momentais pereidami į 
visuotinį entuziastingą šauks
mą.

“Choro programa buvo dar 
įvairesnė ir mišresnė. Be so
listų, kurie pasirodė pereitą 
kartą, kaip A. Grigoniutė, O. 
Skeveriutė, V. Bendorius, 
akordeonistas A. Narbutas, p. 
Rukšlelė ir amerikoniško trio, 
pasirodė dar nauji solistai la
bai gražus baritonas A. Brazis, 
lirinis sopranas Antanina Ste
ponavičienė ir labai malonaus 
tono smuikininkė O. Navic
kaitė.

“žinoma ir suprantama, kad 
p. Anelė Steponavičienė, kuri 
yra vyriausia choro solistė, 
taip pat turėjo kelis numerius. 
Šis jos pasirodymas buvo dar 
sėkmingesnis, dar daugiau įs
pūdingas.

“Choro programa, kurią 
musų publika įvertina kaip 
vasarišką, jai patiko dėl įvai
rumo, gyvumo.

“Dirigentas p. Steponavičius 
įgudusia dirigento ranka tvir
tai chorą vedė, tvarkė visą 
koncertą ir, taip sakant, kon
certui davė visą toną. Jis rodo 
labai didelio patyrimo ir mu
zikaliojo jautrumo, ir choras 
labai klusnus jo dirigavimui. 
Reikia ir iai pažymėti, kad, 
kaip matom, visas beveik cho
ras susideda šiaip ar taip iš 
muzikoj prasilavinusių bei be
silavinančių žmonių, nes be 
pasirodančių ir labai muzika
liai pasirodančių solistų, cho
re dar yra pianistų, kaip di
rigento brolis p. Steponavi
čius ir kiti, todėl visas choras 
toks muzikalus, toks jautrus 
ir todėl jo dainavimas, meis
triškai dirigentui p. Steponavi
čiui vedantį toks įspūdingas.

“P. Steponavičius dar suda
rė ir staigmeną. Pamatęs pub
likoje sol. p. Zaunienę, jis ją 
atsivedė į sceną ir ji turėjo su 
choru išpildyti iš “Karmen” 
chabanerą. Ir p. Zaunienė nu
siėmė skrybėlę, nusivilko pal
tą ir padainavo. Be repeticijos 
p. Zaunienei teko dainuoti, be* 
gerai pavyko ir publika plojo 
karštai.

“Chorą ir dirigentą abu 
koncertus pasveikino Kauno 
chorai, įteikė dovanų ir gėlių, 
o publika tikrai karštai plojo. 
Koncertas praėjo labai gera 
nuotaika, dideliu susidomėji
mu ir buvo labai gražus.”

Geriaus atsiliepti tur būt 
negalima.

Bilietai po $1.25
Mes tikime, kad nebus pa

žangaus chicagiečio, kuris ne
dalyvaus Pirmyn Sutikimo 
Bankiete ir Piknike. Bilietai 
Banketui yra po $1.25. Bilie
tas apima viską ir jokių aukų 
ir kitų mokėjimų nebus.

Mes vieno prašome Banketo 
svečių. Mes negalime pasiekti 
visų Chicagon dalių ir visų 
žmonių, kurie nori dalyvauti 
Bankete, tad nuoširdžiai pra
šome jų įsigyti bilietus iš ank
sto, užsisakant juos asmeniš
kai, telefonu ar laišku pas ki
toj “N.” vietoj nurodytus as
menis arba “Naujienose?. Ka
dangi Banketo vietos turi bū
ti užsakytos iš anksto, tad ren
gėjai iš anksto turi apytikriai 
žinoti kiek žmonių dalyvaus.

Mes prašome tos pagalbos iš 
Banketo svečių ir tikime, kad 
jie musų prašymą išpildys, 
s Pirmyn Kelionės Fondo 

■ Banketo Komisija.

Karščiuose
Valgis gali būti labai že

mas “kalorijais”, nes mes va
sarą nevalgome palaikymui 
kūno šilumos. Saladai ir vai
siai turi būti svarbiausias 
maistas.

Maudytis reikia tankiai, nes 
toi atvėsina ir atgaivina ku-, 
ną. (Iš Hygea)—(B.)




