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MOBILIZUOS PRAMONĘ KARO 
REIKALAMS TRUMPOS ŽINIOS i 

IŠ VISUR
ŠVEICARIJOS PASIENYJE PRASIDĖJO PRANCŪ

ZŲ ARMIJOS MANEVRAI

PARYŽIUS, rugpiučio 30. — 
Prancūzijos kabinetas šiandien 
patvirtino patvarkymą, kad to
se pramonės šakose, kurios yra 
susijusios su krašto gynimu, 
butų pailginta darbo savaite. 
Faktiškai tas patvarkymas su
teikia vyriausybei galią mobi
lizuoti pramonę karui. Kabine
tas nusprendė, kad tas patvar
kymas tuoj turi būti vykdomas. 
Po patvarkymo pasirašė prezi
dentas Albert Lebrun ir visi 
kabineto nariai. Vadinasi, šiuo 
atveju jokio nuomonių skirtu

mo nebuvo.
8 » »

Ministrų kabinetas planuoja 
suruošti karo manevrus ant 
daug didesnės skalės. Šveicari
jos pasienyje jau dabar V*Ksta 
manevrai. Spėjama, kad ten da
lyvauja apie 20,000 kareivių.

Ta vieta pasirinkta dėl to, 
kad daugelis mano, jog vokie
čiai kaip tik iš čia bandytų f 
Prancūziją veržtis, jei karas 
prasidėtų. Tą žygį jie atliktų 
pereidami per Šveicarijos teri
toriją.

ANGLIJA VĖL ĮSPĖJO HITLERĮ
ANGLIJA GELBĖS ČEKOSLOVAKIJĄ, JEI TOJI 

BUS NACIŲ UŽPULTA

LONDONAS, rugp. 30. —, yra pasiryžusi ginti Čekoslova- 
Anglijos ministrų kabinetas kijos nepriklausomybę.
vienbalsiai nutarė griebtis visų 
priemonių, kad galėtų sulaiky
ti Hitlerį nuo įsiveržimo į Če
koslovakiją. O tos priemonės 
faktiškai susiveda prie to, jog 
anglai dar kartą visai aiškiai 
pasakys naciams, kad tie ne
liestų Čekoslovakijos.

Nors ir mandagus, bet vis 
dėlto tai bus savo rųšies ulti
matumas naciams? Hitleriui bus
aiškiai pabrėžta,, jpg Anglija■' nes. -

Iš 22 ministrų nepaprastame 
posėdyje dalyvavo 18 jų. Posė
dyje taip pat buvo ir Anglijos 
ambasadorius Vokietijai Hen- 
derson. T

Sakoma, kad tame posėdyje 
net Halifax, užsienio reikalų 
ministras, stojęs už tai, kaA 
prieš Vokietiją turi būti pa
naudotos griežtesnės priemo-

• PARYŽIUS. — Nacidna- 
lis nusenusių darbininkų ir dar
bininkių kongresas priėmė re
zoliuciją, kuri reikalauja, kad 
valdžia nedelsdama aprūpintų 
nusenusius žmones pensijomis.

• BERLYNAS. — Valdžios 
oficiozas paskelbė trijų dešim
čių žydų pavardės, iš kurių li
ko atimta Vokietijos pilietybė.

•

• ŽENEVA. — Bekopdami į 
Serven kalną, trys vokiečiai al
pinistai nusirito žemyn ir už
simušė. Taip pat be žinios din
go ir du šveicarai alpinistai.

•

• DANCIGAS. —- Dancigo 
policija su atsidėjimu ieško ra
dijo stoties, kuri veikia slapta 
“laisvojo miesto” teritorijoje. 
Iki šiol jos pastangos niekais 
nuėjo.

• ROMA. — Dėl nežinomų 
priežasčių Italijos geležinkelių 
generalinis sekretorius Colange- 
lo trimis šūviais nušovė inžinie
rių Kaprillo, o paskui pats nu
sižudė.

• BERLYNAS. — Nuo na
cių įsigalėjimo Vokietiją jau 
apleido apie vienas trečdalis žy-
dų.

' ■■ . ■■ Ą ‘

• R1O DE JANEIRO. —
Brazilijos banditas Corisco nu-

DIDELIS VIESULAS MEKSIKOJE žudė šešis

DEVYNI ŽMONĖS LIKO UŽMUŠTI, O 400 ŠEIMŲ 
NETEKO PASTOGĖS

žmones ir jų nuplau
tas galvas pasiuntė policijos 
viršininkui. Tai jo kerštas už ’ 
mirties bausmės įvykdymą, įjo 
draugui Pampeao, paskilbusiitm 
Brazilijos banditui.

MONTERREY, Meksiko, rug
piučio 30. — šioje Meksikos 
dalyje praūžė nepaprastai smar
kus viesulas, dėl kurio žuvo 9 
žmonės, o apie 400 šeimų liko 
be pastogės.

Drauge su viesulą siautė ir 
nepaprastai smarki liūtis: lie
taus krituliai per 36 valandas 
siekė devynių colių.

Kiek žinoma, viesulo pada
ryti nuostoliai yra milžiniški.

• VIENA. — Adolf Glau- 
taer, austras, iškilo lėktuvu į 
viršų ir paskui šoko žemyn. Tai 
naujoviškas savižudystės bu-

Čekoslovakija gal 
uždraus pardavi

nėti svaigalus
PRAHA, rugp. 30. — Sude

tų vokiečių teritorijoje gal bus 
uždrausta pardavinėti svaiga
lai. O tai dėl to, kad beveik vi-

Pietinėje Kaliforni
jos dalyje siaučia po
tvyniai, karščiai ir 

gaisrai
LOS ANGELES, Cal., rugp. 

30. — Viena bėda — tai dar

das.
• ■ / X. ■

• LONDONAS.—John White 
tur būt, yra jauniausias kva
lifikuotas pilotas-lakunas. Jis

si susirėmimai tarp čekoslova- ne bėda. Bet kai užklumpa ke- 
kų ir vokiečių įvyko karčiamo- lios bėdos, tai tada tikrai blo- 
se. Vėliausias susirėmimas, ku- gi popieriai, štai kelios bėdos 
rį naciai bando baisiausiai iŠ-j užklupo pietinės Kalifornijos 
pusti, irgi įvyko 'karčiamoje.'gyventojus. Pirmiausia ten įvy- 
Trys čekoslovakai darbininkai ko smarkiausia liūtis, dėl ku- 
Gabelsdorfe užėjo į karčiamą irlrios vietomis prasidėjo pot'vy- 
paprašė išsigerti. Vokiečiai, ku--. niai. žaibas keliose vietose už-
rių buvo apie 20, įsakė karčiarri- 
ninkui neduoti čekoslovakams 
gerti. Pastarieji pasijuto įžei
sti. žodis po žodžio ir kilo muš
tynės. Čekoslovakai liko iš kar- 
čiamos išmesti.

Tačiau nacių kontroliuojami 
radiofonai iš to menko įvykio 
išpūtė didžiausį baubą. Jie ypač 
pabrėžė tą faktą, kad čekoslo
vakai baisiai persekioja ir 
skriaudžia sudėtų vokiečius.

degė krumus ir tokiu budu pra
sidėjo gaisrai. Ir pagaliau siau
čia dideli karščiai, kurie pusė
tinai kamuoja gyventojus.

Vanduo apsėmė Antelope še
šių mylių slėni. Prie Cjalco 
tvankos gaisras sunaikino api'e 
3,500 akrų krūmų.

Dėl ekspliozijos kilo 
visokie gandai

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

Debesuotumas su pragiedrė
jimais. šilčiau. Saulė teka 6:13, 
leidžiasi 7:28 vai.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rugp. 30. — Visai nekalta eks- 
pliozija atmatų dėžėje netoli 
karališko palociaus sukėlė vi
sokiausių gandų, kad, esą, tai 
buvęs pasikėsinimas nužudyti 
admirolą Horthy, Vengrijos re
gentą.

Dėl ekspliozijos išbyrėjo ke
li langai, bet didesnių nuosto
lių nepadaryta.

[ ACME-NAUJTENŲ Photo Į
KARALIUS IR JO DIKTATORIUS — šis įdomus pa

veikslas parodo Italijos karalių Victorą Emanuelį, apie 
kurį labai mažai kas girdėii, su Italijos diktatorių, Be
nito Mussolini, apie kurį žino visas pasaulis.

LENKIJOJE GAUS KILTI VALSTIEČIŲ 
SUKILIMAS

VALSTIEČIŲ VADAI REIKALAUJA DEMOKRATE 
NĖS VALDŽIOS IR PULKININKO BECKO 

PAŠALINIMO

RYGA, Latvija, rugp. 30. — 
čia gautomis žiniomis, valstie
čių partijos lyderiai priešakyje 
su M. Rataj įteikė valdžiai pa
reiškimą, kuris beveik turi Ul
timatumo pobūdį.

Pirmiausia reikalaujama pil
nos amnestijos ištremtam Val
stiečių vadui Witos, kuris da
bar gyvena Čekoslovakijoje. 
Reikalaujama tuoj atsteigti de
mokratinę santvarką ir paskelb
ti naujus rinkimus.

Jei tie reikalavimai greit ne
bus išpildyti, tai valstiečių va
dai įspėja, jog gali kilti revo
liucija.

Ryšium su tuo ultimatumu, 
sakoma, prezidentas Moscicki

sušaukęs skubų ministrų kabi
neto posėdį. Kiek anksčiau jis 
tarėsi su valstiečių vadais, ban
dydamas juos įtikinti, kad da
bartinė vyriausybė užsitarnau
janti jų paramos. Iš to nieko 
neišėjo.

Pulkininkas Beck turėjo sMt- 
bomis grįžti į Varšuvą. Sako
ma, kad gen. Sosnowski, armi
jos inspektorius, pereitą šešta
dienį aplankė Becką ir įspėjo 
jį, kad armijos karininkai yra 
labai nepatenkinti jo provokiš- 
ka politika.

Na, o valstiečių vadai tiesiog 
reikalauja, kad užsienio politi
ka butų pakeista ir Beck’as pa
šalintas iš pareigų.

L0JAUSTAI APSUPO 10,000 SUKILĖLIU
TRIMS SUKILĖLIŲ DIVIZIJOMS GRŪMOJA 

PAVOJUS

SURADO TROCKIO SEKRETORIAUS 
LAVONĄ BE GALVOS

PARYŽIUS, rugpiučio 30. — ir nužudytas. Edwin Wolf, ki
lis Seine upės liko ištrauktas tas Trockio buvęs sekretorius, 
kūjį 
stO • -r- ’
mento, buvusio Leono Troc.^O j e. 
sekretoriaus, kūnas.

. Nu- prieš kelis menesius buvo nu- 
5 K1M žudytas Barcelonoje, Ispanijo-

__ z ' ___ . I Klementas buvo vokiečių f)a- 
Klementas dingo liepos 13 d. bėgėlis. Jis ėjo Trockio sekre- 

Trockis tuoj padarė pareiški- toriaus pareigas nuo 1922 ik1 
mą, kad jo buvusis sekretorius 1923 m. Wolf buvo čekoslova- 
greičiausiai bus “kidnepintas” kas.

Japonai bandė nužu
dyti Gen. Chiangą

HENDAYE, Prancūzija, rug
piučio 30. — Prie Zujar upės, 
apie 140 mylių nuo Madrido, 
trys sukilėlių divizijos liko lo- 
jalistų apsuptos.

Tos trys divizijos, /kurios su
daro maždaug 10,000 kareivių,

- "’t f ■ -<

pateko į žabangus po to, kai 
lojalistai pasistūmėjo link Por
tugalijos sienos ir nukirto su
sisiekimą.

Sukilėliai siunčia paramą, 
kad galėtų išgelbėti tas tris be
veik visiškai izoliuotas divizi
jas?

Pašto ženklai su pre
zidentų atvaizdais
WASHINGTON, D. C., rugp. 

30. — Rugsėjo mėnesį pasiro
dys penkių rųšių pašto ‘ženklai 
su skirtingų prezidentų atvaiz
dais. Doleriniai pašto ženklai 
turės Woodrow Wilsono atvaiz
dą.

Apsukrus vagis
BOONTON, N. J., rugp. 30. 

— Raymond L. Conklin, 18 me
tų jaunuolis, prisipažino, kad 
per du mėnesius jis pavogęs 
pinigų, deimantų, auksinių 
daiktų ir drabužių už $100,000.

išlaikė specialius egzaminus, 
kurie truko tris valandas, ir ga
vo piloto leidimą. Wl’ftte yra 
septyniolikos metų amžiaus.

• VILNIUS. — Lenkų sar
gyba Dvinos upėje pastebėjo; 
laivelį, kuris plaukė nuo Sovie-I 
tų Rusijos pusės. Netrukus pa-- 
sigirdo šūviai, šaudė į laivelį 
bolševikų sargyba. Viši šeši 
žmonės, kurie laiveliu plaukę, 
liko nušauti. Vėliau paaiškėjo, 
kad tai buvo politiniai kaliniai, 
kurie pabėgo iš kalėjimo ir ban
dė į Lenkiją įsigauti.

• WASHINGTON, D. C. — 
Kongresinis Dies komitetas, ku
ris tyrinėja komunistų, fašistų 
ir nacių veikimą, susilaukė aš
trios kritikos. Pačiame komite
te jau pradeda reikštis nepasi
tenkinimas. Arthur D. Healey, 
komiteto narys, visiškai pasi
traukė iš tyrinėjimo. Sakoma, 
jis griežtai protestavo prieš pū
timą burbulo apie komunistų 
veikimą ir žiūrėjimą pro pirš
tus į nacius ir fašistus, kurių 
veikimas Amerikai yra tikrai 
žalingas.

• WINNIPEG, Manitoba. — 
Pastaruoju laiku nepaprastai 
padidėjo skaičius aplikantį, 'ku
rie ‘ iš Čekoslovakijos nori at
vykti į Kandą ir ten pastoviai 
apsigyventi.

ŠANCHAJUS, rugp. 30. — 
Japonų militarinės jėgos, maty
ti, planavo nužudyti gen. Chiang 
Kai-sheką, vyriausią Kinijos 
armijos vadą. Penkias dešimt 
lėktuvų užpuolė Hankową ir nu
metė daugybę bombų. Spėjama, 
kad dėl tų bombų žuvo apie 
1,000 civilių gyventojų.

Kiniečiai praneša, kad jų lėk
tuvai netoli Shuikwan sunaiki
nę šešis japonų bombonešius.

Brazilija rengiasi 
imti į nagą nacius
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, rugp. 30. — Vokiečių Deut- 
scher Segal klubui, kuris vei
kia Santo Amaro mieste, yra 
keliama byla. Klubui yra pri
kišamas nelegalus politinis vei
kimas. < -

Jautri sąžinė
WILKES BARRE, Pa., rugp. 

80. — Buvęs šio miesto gyven
tojas prisiuntė kauntei 50 cen
tų už dervos paintę, kurią jis 
pavogęs prieš 20 metų.

Iš Cincinnati jis rašo, jo$j per 
20 metų sąžinė jam nedavusi 
ramybės, todėl jis dabar" nuta
ręs atsiteisti.

Kalbamą dervą jis pavogęs 
nuo kauntė&^taisomo kelio.

Vokietijos laivynas 
laiko manevrus

UJNDONAS, rugp. 30. — 
Čia liko patirta, jog Vokietijos 
laivynas pradėjo manevrus Šiau
rių juroje. Vadinasi, maždaug 
toje pačioje vietoje, kur pra
sidės rugsėjo 6 d. Anglijos lai
vyno manevrai.

Pietųslavija ir Ru
munija rems Če

koslovakiją
BELGRADAS, Pietųslavija, 

rugp. 30. — Balkanų valstybė
se dėl Čekoslovakijos krizės ne
reiškiama didelio susirūpinimo. 
Oficialiai Pietųslavija ir Rumu
nija neigia pranešimus, kad jos 
įspėjusios Hitlerį nepradėti ka
ro. Tačiau šiaip privatiškai val
džios viršūnės neslepia, kad jų 
simpatijos yra Čekoslovakijos 
pusėje. O tai reiškia, kad kri
tiškoje valandoje jos rems če
kus.

Ištrėmė dramblį
NEW YORKAS, pigp. 30. — 

Bill, 4,500 svarų dramblys, liko 
ištremtas iš Prospect parko. Iš
tremtas jis liko už tai, kad 
skaudžiai aplamdė savo draugę 
Hildą, kuri sveria 3,000 svarų. 
Ji buvo nutrenkta ant žemės 
ir pusėtinai aplamdyta. Vete
rinarai sako, kad ji pasveiks.

$200,000,000 Ameri
kos karo laivynui
WASHINGTON, D. C., rugp. 

30. — Admirolas William D.' 
Leahy turėjo pasikalbėjimą su 
prezidentu Rooseveltu. Po pa
sikalbėjimo jis pareiškė, jog 
kongresas bus prašomas paskiY*-’ 
ti dar $200,000,000 karo laivy
no reikalams.

šiais metais karo laivynui 
jau buvo paskirta $546,866,495.

Dėl žiogų įvykusi ne
laimė geležinkelyje

CRESTON, Iowa, rugp. 30. 
— žiogai yra kaltinami dėl ne
laimės, kuri įvyko geležinkelyje. 
Ant bėgių buvo tiek daug su
triuškintų žiogų, kad nebevei
kė stabdžiai. Stabdomas vago
nas smarkiai užgavo automobi
lių, kuriuo važiavo Arthur Huff
man. Automobilis apsivertė ir 
skaudžiai sužeidė Huffmaną.

• PARYŽIUS. — Vienas Pa
ryžiaus laikraštis paskelbė, jog 
Hitleris atmetęs visus Čekoslo
vakijos pasiūlymus išlyginti ne
susipratimus su sudėtų vokie
čiais. Esą, Hitleris reikalaująs 
tiems vokiečiams visiškos auto
nomijos, kas faktiškai reikštų 
sudėtų vokiečių prijungimą prie 
Vokietijos.

• AKRON, Ohio. — Good
year padangų ir gumos kompa
nija padarė iš gumos “pripučia
mą” dinosaurą, išnykusį milži
niško didumo gyvūną.

• KELLIHER, Kanada. — 
Iš 150 kviečių grudų, kuriuos 
Jim Henchelwood pasėjo 1936 
m., šiemet tikimasi gauti 150 
bušelių kviečių.

_____ • ■

• LONDONAS.—Kurt Schu- 
schniggas, buvęs Austrijos kan
cleris, bus teisiamas už “išda
vystę”. Vadinasi, už tai, kad 
jis priešinosi naciams.

• OTTAWA, Kanada. — Per 
pereitus metus Kanados valdžia 
turėjo $26,086,000 pajamų mo 
kesčiais už degtinę.

Laikraščiai remia 
Anglijos premjerą
LONDONAS, rugp. 30. — 

Pirmą kartą Anglijos laikraš
čiai pareiškė pasitenkinimą dėl 
premjero Chamberlain nusista
tymo Čekoslovakijos klausimu. 
Be jokios išimties laikraščiai 
giria premjerą, kad jis paga
liau pasiryžo nebepataikauti 
naciams.

RUGPIUČIO MEN. 
Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

SESTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Statistikos Etiudai
V. StmėvfHlfc

(Tęsinys)

Kartu su tuo neužmirškime: 
vergo užlaikymas apsieina bran
giau*, negu atatinkamos mecha
ninės jėgos užlaikymas, ir ver-

P'ėftią, buvo įvertinami 1000 mi- 
linrdp duterių-, u metinei pasau
lin pajam'Os buVo lygios 100 
milijardų dolerių. Šitie turtai ir 
pajamos per paskutinius dešimt- 
hiėčius prieš karų išaugdavo vi-gas gali dirbti nedaugiau kaip 

in 1 dutĮnrškai pb Ž/» jpėr metuk10 valandų j DArą, thd tatyh, 
kaip automobilis gali dirbti yi-. 
sas 24 valandas. Be tov CbžAHs, 
įkinkęs j savo vežimą netgi vi
są milijoną paimtų į nelaisvę 
žmonių, vis tik galėtą J ridėti 
greitumu, ne didesniu, kaip 16' 
kilometrų per valandą, lu'o tat- 
pu, kai kiekvieno automobilio 
mažutis motoras neša sAvo val
dovą št? greitučiu iki 100 kilo
metrų per valartdą.
Bet aūtoihobilių įirambnė atida

ro tik dalį idAŠihų staiybb’s 
prafftodės

ir, bė autortiobilių, kasmet sta
tomas nesuskaitomas kiekis 
garlaivių, garvežių, lėktuvų, or
laivių, elektros stočių, fabrikų, 
kas duūda mechaninės energijos 
prieauglį, išmatuojamą vėl mi
lijonais-, jei ne dešimtimis mili
jonų arklio jėgų. Todėl visa da
bartinė žmonija pralobsta šim
tais kartų greičiau, negu pra- 
lobdaVo Roma Cezario pergali Ii 
laikais.

Šitas
nubldtihis pasaulio birtų au§i- 

ūtas
sudaro pagrindinį dabartinės 
ekonomikos faktą, kuris nele
mia visus kitus musų gyveni
mo reiškinius. Šito praturtėji
mo priežastis gludi moderninė
je technikoje, kuri sudeda į 
žmonijos rankas milžiniškus, 
ankstyvesniuose istorijos laiko
tarpiuose nepasiekiamus, ir net 
neįmanomus, energijos kiekius.

Svarbu tik, kad Šita energi
ja tinkamai butų išnaudoja*!''.’.

feėidAfnAs ■Sitį dubinęnu1, 
1913 frfetų tyrinėtojas galėtų iš- 
NbAnbŠAuti, kad 1935 metais at
skirų valstybių metinės pajamoš 
IšAugs šbkahčili 
dais):

bū'dū (milijar-

Valstybė 1913 1935

Jungt. Valst. .* 
(dolėriAi) 35 55

bidž. Britanija
(ŠV. Šterl.) 2 3

Vokietija 
(m Ar kėš 45 65

Norvegija 
(ktohdš) 0.9 ' 1.5

Visaš pasAblis 
C&tfėriai) 160 150
Kyla, klausimas , kiek pasi-

tvirtintų toki pranašavimai, 
jei juos iš tikrųjų butų pada
ręs “1913 metų tyrinėtojas”?

Pereidami
hdo Špėjirių įrlė realią duo

menų,

mes negalime nepabrėžti, kad 
sunku butų rasti metus, kurie 
butų mažiau palankus ekono
mikos išsivystymui; negu pas
kutinieji dvidešimt metų, ka
dangi jie yra visiškai užpildyti 
tokių įvykiu, kaip pasaulinis 
k&rhs ir po pesėkmės, socij ali
nės ir politinės revoliucijos ir, 
pagaliau, nebūto Aštrumu ėko- 
hominė krizė.

Apie šitų įvykių reikšmę liu
dija šaltūširdžiai skaitmens. 
Vien tik kariaujančių valstybių 
tiesiogės iždo išlaidos per triš 
su puse > pasAulinio karo metų 
pasiekė Apib 200 milijardų do-

Merių. Kad spręst apfe* šito as
tronomiško skaitmens realią 
rrikširtę; duosime kebas ilius- 
trAcijas. Jeigu iš šitų lėšų bu
tų pastatyti fabrikai, tai gali
ma butų sukurti penkias tokias

įHatttoftts sistemas, kokiai dA- < įį •
bar ItįH jtMfctin& VMbtyBŽS.I IVĮ fl '^11^1
Jfeiįtt ?itos likos Bhtlį SftV&Vt't;* ■ ®
tbš geiikelHto Įstatyti, laf ~ ~ ,
jų tadt-as ilgis B’utų 'dešimts fciEk bftAMBLtb KAVtO Af-'

;; pABENAMA Į LONDONĄ? .
Didžiausia pasaulyje rinka 

įlrablLlib kilbiUi yra Londonas. 
Didžiųjų žvėrių kaulo kainos 
ne vienodos. Be drarrtblib kuū- 
lo gabenama į Londoną daug 
hipopotamo, arba upių arklio, 
liAUlo, kūrš ytd klėtėšhis už 
dV’Ąihbllo kdbiį; lljpttli išsilaiko 
lihitaš; Atskiri šiildtiii hera di- 
d'ėii — tiktai mažŪ^ dutykėlius 
gaiilha dirbti iš lilpopbtamo 
icūliib. ifehfeidūšia to kAlild var
tojama chirUr^iškų ihšltUmen- 
tų i;aūkeūOihš dirbti, kai ku
riais ibelAiš ptfšAįiiyjb suvarto- 
jaiiia ligi 1,100 tbiių dramblio 
kaulo, vėttės apie 1,10D;00() sv. 
St., dji‘ba Apie 33,690/000 litų, 
lidūgiaūšia dtAihbiio kaulo at-, 
eiilA iš Atrikoš, heiiiaŽa jo gau- 
nahta ir iš Indijos; hiažiaū gau- 
iiaiha iš Sibiro, senų mdrnutb 
kaūiiį palikimo. TTij ifidmutb 
kaiily ddūg sUiTūudodavo Kini
joje. bframblio iltys ghihčiamoš 
į Loiiddhą iš Ždnzibaro, Ma- 
zambiko, rytų Afrikos ir Sia-

bar IttH JtfAfetinŽS VAlštybes

ttoš ^elžkeiiiM pastatyti) tai

kartų didesnį negu atstu
mas ihib žėthėfc Iki ihentilift 
ba 100 kartų apjuostų žemės 
rutulį. Jeigu šituos pinigus bu
tų sunaudoję statybai; tai 
galima butų pasiatyti tiek na- 
mų^ kad juose galėtų sutilpti 

visi i
Bet tabrikai; kbliai ii narnai 

iš Šftį- lėšų vb šta’tbihi, o, 
atbulai, bhvb griadhami it hM- 
kihhhil. išįfliaūto, 
susprogdinto, paskahdiiito ir 
apiuošihlo apskaičiavimas dtib- 
dA haiijA Usttbho'mišką skait
menį pbr 150 taiiijardiį ’dblė- 
riį. Tai, rieškal’tant nuošimčiu 
kšfo skoloms ir pensijų bbi iš
mokėjimų invalidams ir vfetė- 
rAriahis, pakelia karo nuostoliife 
iki 350 milijardų dolerių.

tęūtraūkūš itaro veiksmas, 
kA'ro įi&šbkhlėš ilcpaŠibai^Č. 
Daugelio valstybių ekbhominė 
bėtyarkė, SdcijAlihė rėVdli'Ubi- 
jA itušijbje, anarchija kinijojė, 
neramumai Indijoje kainavo 
žihbhijai nemažiau 100 tdilijar- 

dolerių. It, pagaliau, pasta
raisiais įlietais, dėka fegzistūo- 
jAnčio ekonominių inainų apa-1 
rAto trukumams, prasidėjo pa- X

A16. Paįjr&Šta. dramblio iltis 
šVfeYia kdrtds ligi 75 kilbgra- 
rtih. dėriaUsifes kūtilAŠ ėsąs A- 
•irikoš dfolftibhų — kiėčiūūsias 
ir geriausiai PoliVdFuojaillUs. A- 
žijos dramblių kaulds greitai 
įjagelšta.

KURIS RAŠYTOJAS BUVO 
GAl;Ši\GiAt’SIAS?

Daugiausiai parašė ir grei
čiausiai rašė Aleksandras Du
bias. bbV AdUgtelį iiibtiį tašęs 
scenos veikalus, pradėjo rašyti 
apysakūs iV hnhanhs*. Visi jo 
raštai sudaro 277 luinus. Buvo 
tokių laiko tarpų, kada jis pa
tiekdavo 40 knygų pęl- viene
rius tiktai ihtetUs. šitai jis galė
jo padaryti, turėdamas padėjė
jus. Jis parinkdavo sau keletą 
jalmų vyrų, kurie ir padėdavo 
kurti. Daugiausiai, sako, padė
jęs Auguste Maąuet, dirbęs sli 
Dūmu prie jb.-Trijų Muškieti
ninkų ir prie Grafo Monte Kais
to. Durnas turėjo nesuskaitomą 
daugybę meiliškų nuotykių, 
daugiausia su teatro artistėmis. 
Už Paryžiaus j iš buvo pasista
tęs sau gražių ir erdvią pilį, ku
rią pavadino Monte Kriste. Čia 
prie židinio blivo didelė vaza su

žmohijos “Pelno Ir Nuostolių 
Sąskaita

Karo išvakarėse, 1913 me
tais, visi pasaulio turtai, duodą

Stafyk Taisyk
namas skolindamas

NAUJIENŲ spulkos
• Lietuvio tokia Jau įriĮrlmtis, fcafl pirmai bklitaybei įa- 
sitaikius įsigyti nuoškvybę—naYnug. Dčja; kartąis ir ge
riausioms norams eshnt, sėtomis pajėgomis nedaug gali
ma atsiekti,—reikia pašalinės pagelbos—lėšų. Dabar, ypač 
prieš šį rudenį susidaro visiems puikios sąlygos tokioms 
svajonėms pdihytt, t ^. galima gauti pasiskolinti, atnau
jinti riorglčfus labai lengvomis SĄtygčriiš. Thd, Nepraleis
kite šios progos . . . statykite, Arba Čhlsykife narius, ’6 kArfė 
turite atliekamų pinigų, galite ir pasidėti.

Užeikite ir smulkmeniškai irstykite tavo sūrianyritis, 
mes maloniai jums padėsime.

• <ooo.

Lfl • Oi*.. J 
APD1

$5

IMItV
F

INVtHMtNT

ae• Užsitikrink tavo in- 
" 1 tikrą apsau- 

Inft.

LITMUANiAN OUIL&INfi 
LOAN And SAVINGS AŠS’N 

(NAUJIENŲ 8PULKA)
1739 SOUTH HAL8TED STREET TeL CANAL 8500 

Atdara nuo 8 vai ryto iki 8 vah vakaro.

sAiilihė ekonominė krizė, bu- 
rioš “nuostoliai” ni?o gamybos

1,006 milijardų dolerių, ir šis 
,piieAu£iiš padengia Su kaupu 
visas išlaidus ir nuostolius vi
sus išgrioVimbš >ir ištuštinimus.

Afatyti, žmonija, viena ranka
sūmnžinimo apskaičiuojami 2r>OiR'l'i;ylf'ama. 'r ''•liLindnma, kita 
milijardų dolerių. Tokiu budii, I
Viši Žihoiiijos ftūbštdliai 

paškutiniuš 20 rietį 
siekia milžiniškds stirnos 
sėptyhis šimtus milijardų 
rių.

Tokioms sąlygoms ešarit, būtą 
nedovaribtinas Optimizmas lauk
ti btent kokio žmonijos pralobi- 
mo. Bet, atidengdami statistines 
lenteles, įneš randame, kad ne
žiūrint visų šitų nuostolių, jati 
1929 teetais žmonijos pajamos 
žymiai pervirsijo^ai, kį 1013 
metais btfvo gaTiiha' išpraha-- 
šauti 1935 metams. Apie tai

pėr

apiė 
dolė-

Didž. Britanija

liudija sekanti tų pačių 
bių metinių pajamų 
(milijatdaiš):

valsty- 
lentele

Valstybė 1913 1929
Jung. Valst.

(doleriai) 35 85

jrank'A vis tik stato ir kuria. I*r 
pat šdvaihie kyla klausimais: ko 
galėtų 
kurtų 
kom ?

Laidotuvių Direktoriai 
v «-< •VILIMĄ Krf* '4'V V »Al 4K4 W I , -,4/ \x’** —

(sv. šterl.) 2 4
Vokietija

(markės) 45 75
Norvegiją

(krodos) 6.9 2.2 '
Visas pasaulis

(doleriais) . 100 200

Net priėmę domėn gyvento-.
jų prieauglį ir pinigų perkamo
sios galios sumažėjimą, gauna-j 
me, kad nuo 1914 iki 1929 me-« 
tų realios pajamos padidėjo: 
Vokietijoje—<25% Jungt. Val
stybėse—29% Norvegijoje—.
37%, Didž. Brit.—45%, Švedi
joj—73%, Kanadoj—virš 100 %•.

Tiesa, 1929 metais prasidėjo 
pasaulinė ekonominė krizė, it 
sekabčlais hiėtAis pasaulinės 
pajamos staigiai krito. Bet kri
timas tęsėsi tik iki 1932 metų. 
Nuo to laiko išsivystymo krei
vosios vėl pasiveržę aukštyn, ir 
19.^6 rietaiš daugelio i'alštybhį 

gii'rtyba jūu pralerike 1929
Rietu gariybą

o 1937 metais reikia laukti, kad 
realios pasaulinės pajamos žy-

• * V • i
miai pralenks 1929 metų paja
mas.

Tokiu budu, pasaulinės eko
nomikos / išsivystymo vidurkis, 
nežiūrint visų kliūčių, kurios lyį 
tyčia statomos jam per ištisuš 
dvidešimt metų, vis tik nenuil
stamai keliasi aukštyn, ir net 
stalgiau, hegū ghlima buvo nu-1 
matyti 1913 metais. Septynuį i 
šinVtų ihilijardų 'AUystu’l'iūi per’ 
pUstArUoši'uš dvidešimt ritetų 
įašhūhhio ūkiu dinamika prieš-. 
pAstatb viė a’ugAnčiUs pAjAfri&s, 
kūrių bbhdrA šubia pėr šį tAi- 
k‘4 pašiėkė maždaug 3,000 Mili- 
•jkriių dolerių, šioje sumojfe Vik 
phjhmiį priėauglis lygdhaiit ?su 
1913 iWety pfejamdniis, slėkiA

pasiekti žihbnija, jeigu, 
ne viena, o abiem ran--

(Bus daugiau)

DlREklORiUS
2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLCYIOS VISOSE 

CHlCAGOS DALYSE
Ambųlance Patarnavimas.

auksb Ūidh'ėtohiiš, iš klirios gu
lėjo pasiimti, kiek reikia, jo ne
turtingi draugai, drovėjosi pra
šyti pašalpos. Al. Duidds mit- 
damds ftfepaliko jokio tūHb.

Iš KUR ATSIRADO ŽODIS 
“TARIFAS”?

žodis “tarifas”, saku, paeinąs 
iš maurų kalbos; tuo vardu bu
vo pavadinta maurų pilis pieti
nėje Ispanijoje, pačiame pajū
ryje, prieš Gibraltarą. iŠ tbš pi
lies Tarifų maurai, valdydami

ir pirklių laivus, įvažiuojančius 
pro Gibraltaro sąsiaurį į Vidur
žemio juras, arba išvažiuojan
čius iš Viduržemio jūrds ir ap
dėdavo mokesčių laivų gabena
mas prekes.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
VVa hainiingos.
Mfs. Anelia K. Jarusz
__ _________i-- • Physical Therapy 

1 and Midwife 
' 6630 So. VVesterb 

J Ayte., 2nd flrtčr 
Hemiock 9Ž52

i PetnyČioj, Suba- 
i toj ir .Nedėlioj 
■ Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE- 

Į NUE, BEVERLY 
į! SHORES, IND. 
f Tel. Michigah Ci

ty 2799-8x

Dft. BittJNO J.
EUBRICKAS 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2808 West 63rd St* 

VALANDOS:. 2—4 popiet ir 7-^9 
vakaro. trečladieniėts ir sekmadfe- 

v niats pagal susitarimą, 
telefonas HEMLOCK 6111

Oflšo T«t Yards 9922 .

DR. BERTASfl
756 West Ž5th 81

Cor., of 35th and
Ofiso vfeltindos t do i

Nėdėlicttris pat
Rez. 4910 SO. MICHIGAN

TeL Kenvvood 5107

atsted Sts.
riuo 6:30-8:30

LVD.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso, valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos —9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutarti.

Dr. F. i^ulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6*9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlėck 6699

Ak Montvid, M» Dk 
West T6\Vh Statė Dunk Bldg. 

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

fel Šeeley 7Š30
Ninių telefonas BrunsVvick 0597

St.

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

DR. ST. MALKELIS
Physician and Surgeon 

3103 ŠOtofcH HALSTED Sfc.
Res. 3261 So. Halsted Street

ADVOKATAI
K. P. GUfilS

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

Telefortaš Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

AKIŲ SPECIALISTAI
5

M

1646 West 46 th Street

Yards 1139
Yards 113$

6834 So. Western Avė
1410 South 49th Court

I. J. ZOLP Phone Y’a'rds 0781
Yardš 0782

S. P. MAŽEIKA
3310 Liluanica AveUūė

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

p. saLtimieras.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

lachawicz ir sūnus
2314 Wė8t !23rd Plače Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eabt TOBth Street Tef. Pullman 1270

X LlULfeVIčlUS
4348 So. Galifornia Avenue Phone Lafayettfe 3572

ANTHONY B. PETKUS
Phonė Grovehill 0142

Cicero PhOne Cicero 2109

t*. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI Ifc DANTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DratagRoš Nariai . ___.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

, Telephone: Yards .1001 , 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
. ~ VALANDOS:

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

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

Tel. Prospęct 1012

Phone iCA&AL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo.l—3 ir 7—8 , 

Serėdomis if ttbdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. CrtiforUia Asenuė

Telefonas Republic 7868

LAiDUTŪVIŲ DIREKTORIUS
II ll iįa M" 1 *a *John F. Eudeskss

SCNIAOSIA iŠ DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBŲLANCE:
. DIENĄ IK NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605--07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fėirfiėld Avehue

Tel. LAFAYETTE 0727

V—Ą /j ‘ -Jį koplyčios visose 
J—J ~y 1NZ <3-1 Chičagos dalyse

*> X * >4>v>»A - n^aa*.**** *«»

NARIAI 
Chiėagos, 

Citeei-b
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambųlance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

’i’URlME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
ŠŠ07 Lituahica Avehue Phone Yards 4908

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phohe Virginfaa 0883

DR. VAITUsK, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaišomos 
be. akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373 .

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 We$t 35th St 
kanipaš Halsted St.

Valandos: nuo 10( iki 4, nuo.6 iki 
NedPliomis pasai sutarti.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAI , , „ 
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p.
4735 S. Westerti Blvd. Laf. 0361-8016 

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas if Chirurgas
ofisas 4645 so. Ashland avė?

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

Ofiso TeL: YARDS. 4787 
Namų TeL: Prospęct 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KVtt Lietuviai Daktarai

Dr. W. J. Kirstuk
PHISrciANand SURGEON 

4309 W. Fullefton Avė. 
(Residence & Office) 
TEL. CAPJTOL 2828

Valandos: 1 iki 4 ir B iki 8 D.M. 
Sekmadieniais Susitarus

- 1 .......... ........................ .... -y—. ■■ ■ ■ ■ ..y '

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais, tik susitarus 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žindm&š per. 81 

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 ty. I8th st, hteftli htot-gan St

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

TeL Canal. 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superidr 9454 ar Cėhtikl 7164

Dr. Chartes Sėgal
ofišas

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubi 

cmcAGč 
OFISO VA

10 Iki 12 . vai
nuo

iki 
raL 
12

Nuo
4 vai. po piet ir nu
Vkkaro. Nedaliomis 
valandai dieną. - -

I’HOMe MTD#AY 1880

Telefonas Yards 0994

Dt. MauYičfe Kahn 
4631 SOUTH ASE&AND AVĖ. 

dhšo tam&fe
Nuo 10 Iki Ii 
pietų, 7 iki 8 vU,. 

Rez. Telephone4
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DARBO ŽINIOS'
'_________________ I

Atnaujino Sutarti Works Co., Levviston, Pa., ku- 
Su Unija |ri priklauso Baldwin Locomo-i

i "jve Works.
Bridgewater Machine Co.,

Akron, O., atnaujino vieniems Penki darbininkai, kurie iš
metama sutartį su geležies dirbo vidutiniškai po 23 me- j 
darbininkų unija. . tus, bet buvo pašalinti iš dar-!

Me'ai atgal pasirašytu kon- bo už veikimų unijoje, turės 
traktu buvo įvesta 40 vai. dar- būti priimti atgal į darbų su 
bo savaitė, viršlaikis su mokės- P*lnu apmokėjimu už nedirb
siu, apmokamas atostogas ir laikų.
pripažintos senioriteto teisės. | Kompanija finansavo savo 

! unijų, kurių organizavo Ross • 
; Hufford, vietos high school - 
I mokytojas. Suorganizavus 
. kompanijos unijų jis buvo pa
darytas elektrikininku, nors 
jokio patyrimo iame darbe ne
turėjo. Taryba įsakė tų unijų 
panaikinti.

Apkaltino 
Kompaniją

Nacionalės darbo santykių 
tarybos nuosprendžiu, keli pa
šalinti darbininkai iš Ameri
can Abrasive Metals Co., Phi- 
ladelphia, Pa., turės sugrįž'i 
su pilnu atlyginimu už nedirb- Laimėjo Apmokama’s 
tų laikų.

Be to kompanija turi panai
kinti kompanijos unijų ir ne
trukdyti darbininkams orga-| 
nizuotis į nepriklausomų ge-j 
ležies darbininkų unijų.

Mokytojas Kure
Kompanijos Uniją

Nacionalė Darbo -santykių 
taryba panaikino kompanijos 
unijų didelėj Standard Steel

Aušrininką 
Šlančiauska, Jo Mo 
kinius Prisiminus
Įdomus Įspūdžiai iš Joniškiečių 

išvažiavimo

Kliubo

mažai, 
priva-

Praeitų sekmadienį Spaičio 
darže įvyko Joniškiečių 
rudeninis piknikas.

Pradžioj svečių buvo 
bet vėliau, į pavakarę,
žia;,o pusėtinai, ypač daug at- 
sii ipKė žaganečių. taipt pat ne- 
mažaj buvo ir kitų£. parapijų 
žmbnių. Žagariečių muzikai 
grojant, jaunirųas ir senimas 
smagiai šoko.- Kaikurios jaunos 
mergaitės susikibusios taip gra
žiai sukos į ratų, kad malonu 
buvo į jas žiūrėti. Net svetim
taučių jaunimas taip susigyve
no su lietuviška polka ir 
gerai šoko, kad negalima 
savųjų juos atskirti.

Prie baro apstojusių
daug, kad komitetas Jankus, 
Mickevičienė, Povilaitis, Baltie- 
nė ir kiti turėjo skubėti su gė- 
rimais-užkandžiais. Toliau Po
vilą i tienė vos spėjo porom 
skaityti saldainius, kurias sve
čiai pilnom rieškutėm sėmė iš 
dėžės.

taip 
nuo

tiek

Svečiai iš Floridos
Oras nepaprastai gražus, 

daug matytis Joniškiečių drau
gų šnekučiuojantis būreliais. 
Buvęs chicagietis, kuris jau ke
turi metai kaip gyvena Florido
je ir užlaiko gasolino “steiši- 
nų”, Juozas Beliackas atvyko

B

K

s

Naujienų-Acme Telephoto
GOLFO ČAMPIONĖ — Edith Estabrook iš Dubuųue, la., (kairėj) sveikina Pat- 

ty Berg, iš Minneapolis, kuriai pirmoji pralaimėjo vakarinių valstijų golfo čam- 
pionat^ Chicagos Olympia laukuose, pereitų šeštadienį.

Nenorėjo Užmušti 
Vaiką, Tad Pats 
Užsimušė

Lietuvio Pirmoji Pagalba 
Negelbėjo

Teisėjas Pats 
Save Teisė

Atostogas
Fort Pitt Spring Co. iš Mc- 

Kees Rocks, Pa., buvo užda
riusi savo dirbtuvę tikslu su
teikti savo darbininkams vie
nos savaitės atostogas. Po de- kienė, Soriprikos Dočkienė. Bė- 
rybų su unija, kompanija su-'gjme (]aiyVavo jaunos mergai- 
iiko duoti kiekvienam darbi- j-,. -r 
ninkui po 25 atostogoms. De-| 
rybas vedė John TafelskiJ 
SW0C sub-distrikto direkto
rius. B.

tas, Stasė Pranašmtė Klevins- Sak Ra(| 
įžiurta nri Iz nu I V M •k’ IA11O įso— '

Kas Tokio Naujo, 
Nepaprasto

Su Pirmyniečiais
Teko kalbėtis su pirmynie

čiais jaunuoliais bei juos ma
tyti — Vitų Povilaitį, Al. Put-

Pirmą kartą pasirodys publikai, 
Laisvamanių Choras

pasišokti, tik

yra duodamas 
bet supažindi- 
su idealais ir

su žmona ir atsilankė į šį pik- rj^ p Stankiutę, Joniškiečio - 
n*kų. Stepono Kaniušo žmonų, Leo-'^

Beliackas yra Joniškiečių vei- norQ Kaniušienę Ką jie papa. ’
kejo Kazio balto kaimynas >r saj{ojo apie Lietuvą ir kokius

nikų.
Beliackas yra Joniškiečių vei-

jaunystės draugas. Jiedu Lietu
voje buvo mokiniai, aušrininko

įspūdžius parsivežė, prie pro-

Ant vieškelio 54, prie 107- 
tos, Lemont valsčiuje, įvyko j 
keista nelaimė. Vieškeliu ant 
dviračio važiavo jaunas ber
niukas. Waltcr Shustak, 29, 
nuo 2944 Washington blvd., 
važiavo automobiliu. Dvirati
ninkas, nepamatęs automobi
lio, pasuko ir vos nepapuolė 
po jo ratais.

Shustak, bandydamas iš
vengti nelaimės, pasuko į šo
nų, bet nuvirto į griovį. Ma
šina apsivertė tris kartus..

Lietuvis Stanley Norkus, 
2948 Areli Street, kuris tuo 
laiku važiavo pro šalį motor- 
cikliu, suteikė Shustakui pir-, 
mų pagalbų ir nugabeno į St/ 

bet

Oak Parko taikos teisėjas 
Alfred T. Brennan buvo labai 
nemalonioj padėtyj. Užvakar 
jis rado policijos tikietų prie 
automobilio už perilgų parki- 
nimų. Sau paskyrė $2.00 pa-

Gyvena Nukritęs 
25 Pėdas Ant 
Cemento

Joseph’s ligoninę, Joliete, 
sužeistasis ten pasimirė.

ONLY NORGE GAS RANGĖS
give you THE FUELSAVING
CONCENTRATOR BURNERS

vėliaus prie gražios lietuviškos 
šokių muzikos 
25c.

Šis koncertas 
ne pelno tikslu, 
nimui publikos
siekiais laisvainanybės.

Manau, kad Chicagos visuo-
Kas tokio nepaprasto įvyks mene gausiai parems Laisva- 

i Mildos svetainėj rugsėjo 25 d., Į manių Vyrų Chorų ir skaitlin- 
5 vai. vak. Tai bus sekinadie- gai atsilankys koncertam ypač 
uis. Nepamiršk!

Kas sako, kad 
nieko 

ir

Chicagos lais- 
neveikia, tikgos kitų kartų parašysiu. Geri > vamaniai

Mato Šlančiausko^ įkvėpti pa- joniškiečįy rėmėjai broliai ■ aimanauja
|Strakšai, Klemas ir Kazys, Lie-'kad darbingos jėgos sumažėjo, 
; tuvoje pasisiuvę kepuraites, už-|ai’ pasirinko kitų laukų darbui; 
įsidėję ant galvelės ir nutraukė i kad mažai laiko bepalieka, lais- 

1““ .1 1 • 1 •• m rlx y *■ 1 xx x t x x-k 4 x 9

žangios dvasios. Neužmiršo sa
vo mokytojo ir švietėjo. Jam 
mirus, Beliackas ir Baltas pa 
ragino kitus skaisgiriečius Chi- 
cagoje ir surinko daug aukų ir tes di'enelė7
Kudiškių bažnytkaimio kapmy- tėviškės laukus pievas ir aini- a ;* .--------------- ---------------------------• - •• • > i icvibKtb įauKus, pic db n gim Ąmerij<os lietuviams laisvama-

tinį kaimų.

pas mergeles, čia tik prisime- vamanybės dirvoje darbuotis? 
gražius

ne pastatė puikų paminklų su 
velionio atvaizdu ir 
granite jo paties žodžiais: 
bau, krutėjau kiek galėjau, 
dabar jau gana.”

Garbe Skaisgiriečiams
Šių žodžių rašytojas keli me

tai atgal, lankydamasis Lietu
voj, aplankė kulturnešio Šlan- 
čiausko kapų ir apsidžiaugė 
tokiu kilniu chicagiečių darbu. 
Garbė jums, skaisgiriečiai.

Su draugiškais svečiais besi- . 
šnekant, priėjo ir dėdė Vaite
kūnas. Pasirodo, kad jie ir 
Vaitekūno — teatro tėvo — 
rankose yra buvę — vaidybai. 
Vaitekūnas dar gyvas ir gyve
na tarpe musų. Negyvų' pamin
klų jam nereikia statyti.

Dovanokite! Aš grįžtu ir dar 
noriu keletu žodžių tarti apie

Chicagos ir bendrai visos

'niai suteikia didįjį “surprise”. 
'Mat, laisvamanių centro pa
stangomis tapo aptvertas “Vy-

Nč^s, Gftsparaitis tarimai dainuolr|iiv tas laisva- 
hnrnc’ nn/ln inovn maniu nnnrnc’ v*

iškaltais:
“Dir-|

bet» . ■ . -Šį sykį neskambėjo Jpniškie- rų Choras”. Gerai išlavino su- 
cių dainos. .
buvo, bet jo choras nedainavo. 'manių choras 25 rugsėjo duo- 
Jonai, neatsitolink nuo dainos/da koncertų, kuris įvyks Mil- 
Buvai vadovu ir linksminai vi-jdos svet.
sus per keturiolika metų Jo- Po koncerto, savaime su- 
niškiečių L. K. Kliubo gyvavi- prantama, bus/"šokiai, užkan- 
mo. Tegul skamba musų gra-'džiai ir grakščios' ‘-šeimininkės 
žios dainos ir toliau, ypač Jo- patarnaus svečiams prie stalo, 
nieškiečių padangėj. —R. š. Įžanga pasiklausyti koncerto ir

juokingų žaidimų. Dovanas lai
mėjo Leonardas, jaunuolis Bal-

Dainos neskambėjo

Po koncerto, savaime

American Beauty Venetian Blinds
Viskas padaroma, kaip užsakoma, impor
tuoti raiščiai, jusu pasirinkimas iš 14 spal
vų. PARDUODA LENGVAIS TERMINAIS 
MAŽU ĮMOKĖJIMU. LIKUSĮ NUO 6 MĖN. 
IKI METŲ IŠMOKĖTI.

APSKAIČIAVIMAS DYKAI

ACORD WINDOW SHADE AND 
VENETIAN BEIND WORKS

2808 West 59th Street • Telephone Prospect 2880-1

kad i)o koncerto šokiai ir ska
niai, maitinančių kūno jėgas; 
užkandžiai bus pagaminti.

Kviečia visus
Dr. A. L. Graičunas.

nukrito 25 pėdas nuo veran
dos ant cementinio šaligatvio,; 
bet stebuklingu budu išliko 
gyvas. Dantys šiek-tiek pasi- 
liuosavo ir nusitrynė alkūnės, 
bet šiaip kūdikis sveikas. Ne
laime įvyko ties 4851 S. Ash
land Avenue.

Vos Neužsimušė

Beplaunant langų šeštam 
aukšte truko diržas

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Tusų Stalą

su gražiais 
nors ir pa 
Todėl gera

Dabar, pirkdami Norge, ar 
Universal gazinį pečių, an
glinį pečių, ar aliejinį pečių, 
sutaupysite $35.00. Pamaty
kite didžiuli iškrovimų nau
jų Rakandų Budriko Krau
tuvėje. Pamatykite naujus 
Radijas: RGA, Viclor, Ze- 
nith ir kitas 1938 m. Bud
riko Krautuvėje.

JOS.F.BUDRIK
INC.

3409-21 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

Gražiai paklotas 
indais stalas sužavi 
prasčiausį asmenį, 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerų .prųgą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokių progų. Pasinau
doki t jų pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus 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.

42 metų lietuvis Stanley 
Shimkus, nuo 817 West 51st 
strcet, yra langų plovėjas. 
Tai atrodo labai paprastas ir 
nepavojingas darbas, bet Shim
kus yra visai kitokios nuomo
nės.

Vakar po pietų jis plovė 
langus šeštam aukšte “dango
raižio” ties 4750 Sheridan. Ne
tikėtai truko diržas, kuriuo 
Shimkus buvo prisikabinęs 
prie lango. Laimė, kad Shim
kus suspėjo pagriebti už vie
nu trukusio diržo galo. Jis ne
nukrito ir per 15 minučių 'ka
bėjo ore, apie 75 pėdų auk
štumoj, kol atvyko ugniage
siai ir jį išgelbėjo.

Tai buvo antras toks šiur
pus momentas Shimkaus lan
gų plovimo karjeroj.

Panašiai atsitiko vakar ry
tų su vienu Arthur Reid, 4133 
Arthington, kuris mainė lem
pas Chicagos teatro pastogėj. 
Lūžo kopėčios, bet ir jį ugnia
gesiams pavyko išgelbėk.

ŽYMUS PROGRAMAI:
WCFL—970 k. nedėliomis kaip 

7:30 vai. vakare, Chicagos 

panedėliais ir 
pėtnyčiomis kaip 6:15 vak.

WHFC—1420 k. ketvergais kaip 
7 vai. vakare.

laiku.
WAAF—920 k.

Sidabrinį Setą

NAMŲ NUO

t

PERDIRBKIT Dabar 
SUTAUPYKIT 30% 

Ne Pinigais—5% Palūkanų 
1-2-5 Metams išmokėti 

DYKAI APSKAIČIAVIMAS

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 Šmotų Setas ............ $4.00
“Naujienos” Metams ir Setas ... $12.00
- ' -—O" ■ . ..... . ..............................  ■■!■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■-— .............

• PILNĄ , APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

| Vardas ir pavardi

| Adresas

I Miestas ir valstija ..

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

‘Rožių ir Lapukų”
INSURANCE
(APDRAUDA)

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

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

Asbesto 
apmušimas

Plumbingai 
šildymas 
Malė vo j imas 
Krautuvių 

frontai
Nauji namai.

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. RACINE AVENUE.

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams............
26 Šmotų Setas su persiuntimu .. $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas

Adresas

Miestas

$9.50

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

po pietų.

CROCHETED MEDALLION PATTERN 1651
No. 1651. — Baltų arba spalvuotų siūlė mezginys kapai. 

Prie jo reikės pridėti nemažai darbo, bet tokia laikys amžinai.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.2
(Screened) Tonas .................................* ■

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

MĖGSTU MEDALIONŲ KAPA

No. 1651

čia įdedu 10 centu Ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT,
1 1739 So. Halsted SU Chicago, I1L



NAUJIENAS, Chicago, UL Trečiadienis, rugp. ŠI, Idšš

NAUJIENOS
The Lithnaniaa Daily Newa

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
TelephoneCANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year eutside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chica/o, 
Ui. Telefonas Cauai 850U.

Kodėl Mussolini staiga virto antisemitu
Neseniai ir Italijos “diuče” pradėjo siaurinti žydų 

teises, pamėgdžiodamas Vokietijos nacius, kurie veda 
žiaurių kovų prieš “ne-arijonus”. Kas Mussoliniui pasi
darė, kad jisai šešioliktais savo diktatūros metais stai
ga virto antisemitu?

Italijoje žydų tėra tik apie 50,000, t. y. vienas žy
das ant tūkstančio gyventojų. Iš tokio mažo skaičiaus 
žmonių jokio pavojaus kraštui negali būti. Todėl ir pats 
Mussolini pirmiaus žydų neužkabinėjo. Prie jo valdžios 
žydai dagi kartais pasiekdavo aukštas vietas, pav. gra
fas Volpi, ministeris Suvič ir k.

Spėjama, kad Italijos fašizmas ėmė pulti žydus 
dviem politikos sumetimais. Viena, jisai nori labiau su
stiprinti Romos-Berlyno ašį ir laižosi Vokietijos na
ciams; antra, jam rupi įgyti daugiau simpatijų arabuo
se, kurie kovoja iyieš žydus Palestinoje. Kurstydamas 
arabus prieš žydus Palestinoje ir kituose Azijos kraš
tuose, Mussolini daro keblumų Britanijos imperijai."

Lenkijos liaudis prieš Beko politiką
Lenkijos užsienių reikalų ministeris pulkininkas 

Bėk yra Vokietijos sėbras. Jo pastangomis Varšuva su
sibičiuliavo su Berlynu, užmiršdama visų gerų, kurį jai 
yra padariusi Prancūzija. . ,

Bet Lenkijos žmdhės šitai pro-vokiškai Beko politi
kai visai nepritaria. Lenkų demokratinės partijos — so
cialistai ir liaudininkai — reikalauja, kad Lenkija eitų 
išvien su Europos demokratijomis. Valstiečių partija, 
kaip praneša paskiausios žinios, įteikė Lenkijos valdžiai 
reikalavimų, kad pulk. Bekas butų pašalintai iš ministe- 
rio vietos ir kad Lenkijos užsienių politika butų pa
keista.

Lenkų atžagareiviai simpatizuoja Vokietijos na
ciams dėl to, kad pastarieji sutrempė žmonių teises ir 
atgaivino militarizmų. Atgyvenusi savo amžių Lenkijos 
šlėkta (bajorija) nori tokiomis pat priemonėmis išgel
bėti savo luomo privilegijas ir savo dvarus.

Ar Vokietija pasiruošusi karui?
Vakar “Naujienose” tilpo įdomus specialaus musų 

korespondento straipsnis apie tai, ar naciškoji Vokieti
ja yra pasiruošusi dideliam karui. Straipsnio autorius, 
St. žiemys, mano, kad ne. Štai kai kurie jo argumentai:

“Vokietijos karinis pasirengimas, žiūrint kariš
kio akimis, nėra pakankamas jau vien todėl, kad tik 
šiemet užbaigė tarnybų pirmi naujokai, paimti ka
riuomenėn įvedus privalomų karinę tarnybų 1937 
m. Reiškia, išėjo tik pirmi kareiviai, kuriuos galima 
skaityti tinkamais puolimui ir ilgo karo praktikai.” 
Korespondentas mano, kad nacių “smogiamieji bū

riai”, kuriuos Hitleris ketina panaudoti karui, negali 
atstoti reguliarių kareivių. Jie yra greičiau policininkai, 
kurie tinka beginklius žmones terorizuoti arba malšinti 
minios riaušes gatvėse, bet ne eiti į mūšį prieš stipriai 
apginkluotų priešų.

Toliaus St. žiemys nurodo, kad —
“Vokietija, nežiūrint jos nepaprastų pastangų, 

šiandien nėra dar prilygus savo apsiginklavimu ki
tų kraštų kariuomenėms ir, svarbiausia, neturi 
aukštesnių karininkų kadro, kurie galėtų vadovau
ti didesniems kariuomenės vienetams. O tai svarbu, 
nes ateinančiame kare aukštesnės karininkijos kad
ro reikės daugiau jau vien todėl, kad jos reikės dau
giau pasiųsti į frontų.

“Karo specialistai iš užsienio, dalyvavę Vokie
tijos kariuomenės manievruose, giria nepaprastų 
vokiečio kareivio disciplinų, patvarumų, gerų apsi
ginklavimų, bet visgi Vokietijos kariuomenės apsi
ginklavimas kokybės atžvilgiu daug menkesnis, ne
gu jos kaimynų, su kuriais jai teks kariauti.

“Vokietijos karo sandėliai apytušti, nėra juose 
nei ginklų, nei amunicijos pakankamos atsargos,

Užsakymo kainai
Chicagojė — paštu:

Metams___________ __ _ $8.00
Pusei metų ---------------------- 4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams_____ ___  1.50
Vienam mėnesiui .............  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .........__________  8c
Savaitei —......... ..... ~.................  18c
Mėnesiui _________    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _________  $5.00
Pusei metų ---------------------- 2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams _________ 1.00
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......-................. ....... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

kad galėtų atsilaikyti ilgesniame kare. O pasitikėti 
karo pramonės paaktyvėjimu karo laiku — negali
ma, nes reikia atsiminti* jog Vokietija jau nuo Hit
lerio valdžios paėmimo laiko yra karo stovyje ir vi
sas kraštas pastatytas karo buklėn.”
Pagalios, korespondentas mano, kad ir Vokietijos 

karininkija, kuri sudaro atskirą luomą ir stropiai sau
goja savo luomo interesus^ nėra toks klusnus Hitlerio 
įrankis, kaip daugeliui atrodo. Vokiečių geherolai nie
kuomet neužmiršta, kad Hitleris buvo pasiekęs karo 
metu viso tik “vachmistro” laipsnį, vadinasi, net nebu
vo iškilęs net į žemiausio laipsnio karininkus. Jie ne
mėgsta jo .avantiūristinės politikos. Jie neapkenčia na
cių gaujų, kurios visur lenda ir kelia triukšmą. Jie, ga
lų gale, nenori rizikuoti krašto likimu, nes jie žino, kad 
dar vienas pralaimėtas karas Vokietiją pražudytu.

žodžiu, iš visų šitų argumentų išvada yra ta, kad 
nei militariniai, pei ekonominiai, nei psychologiniai Vo
kietija šiandie nėra pasiruošusi dideliam karui. Vokie
tija drįstų pradėti karą tiktai tame atsitikime, jeigu ji 
numatytų, kad jai teks kariauti su silpnesniu priešu, o 
ne su galingų demokratijų vieningu frontu.

Todėl Anglijos ir Francuzijos pareiškimai, kad jos 
gins Čekoslovakiją, turėtų Vokietiją sulaikyti, — jeigu 
pakvaišęs diktatorius nepadarys kokios nors netikėtos 
provokacijos.

LENKŲ REAKCIJA SUSI
RŪPINUSIŠį rudenį Lenkijoje turi įvykti savivaldybių rinkiniai, todėl, anot “Lietuvos žinių”, visose politinėse lenkų srovėse pasireiškė daugiau gyvumo. Valstiečiai liaudininkai ruošiasi rug- piučio 15 d. surengti dideles manifestacijas (jau surengė) su tikslu paminėti 1920 metų rugpjūčio 15 d. bolševikų nugalėjimą ties, Visla ir iškelti politinius reikalavimus. Lenkijoj socialistai (P.P.S.) kviečia miesto darbininkus švęsti krašto nepriklausomybės 20-ies metų jubiliejų ir reikalauti, kad darbo žmonėms butų*‘grąžintos > laisvės.šitas kairiųjų srovių judėjimas nervina Lenkijos reakciją, kuri yra suskilusi į daugybę grupių ir grupelių. Lenkijos konservatoriai bijo pralaimėti rinkimus ir siūlo taikytis deši- niemsiemš pilsudskinihkams su tautiniais demokratais (ende- 'kais), sudarant platų nacionalistinį bloką, į kurį įeitų ende- kai su jų įvairiomis atskalomis, konservatoriai iš pilsudskinin- kų, pulkininkų grupė su savo vadu pulk. Slaweku ir k.“Toks reakcijos sambūris”, kaip praneša Kauno dienraštis, “turėtų dalyvauti rudenį savivaldybių rinkimuose, o jeigu dabartinis seimas butų paleistas, tai ir naujojo seimo rinkimuose, kad galėtų atlaikyti ligšiolines pazicijas.“Tokio sambūrio sudarymas svarstomas konservatorių ‘Czas’, ‘Slowo’, ‘Polityka* ir ‘Kurjer Poznanski’ laikraščiuose.“Eendekų partijos vyriausias ‘Warszawski Dziennik Narodowy’ neatmeta tokio reakcijos sambūrio reikalingumo. Dažnai pats pabrėžia, kad nacionalistinių grupių susitarimas būtinas; neatsisakąs tartis ir su dešiniaisiais pilsudskininkais, kuriuos lig- šiol dar laike didžiausiais savo priešais.“Tuo tarpu lenkų demokratiniai sluoksniai tvirtirta, kad reakcinių grupių pasitarimai jau slaptai vedami, ir mano, kad' pavojaus išvakarėse jos suras bendrą kalbą.”Tuo tarpu paskiausios žinios sako, kad Lenkijos valstiečiai, atlaikę sėkmingas manifestacijas rugpiučio 15 d., pasiurttė griežtą reikalavimą valdžiai, kad butų duota amnestija jų vadui Witos’iui (kuris yra ištremtas į užsienį), kad butų at- steigta demokratinė santvarka ir paskelbti nauji rinkimai į seimą.

VISKAS GERAI, KĄ BATIUš- 
KA STALINAS DARO 

44 1F. Abekas mano, kad “Naujienos” be reikalo rūpinasi Rusijos “demokratijos” stebuklais, nes, anot jo, “žmonės savo reikalus Sovietuose pažįsta”. Vietoje “žmonės”, jisai turėjo parašyti Stalinas.Abekas neranda, nieko keistoi ir tame, kad sovietų parlamentas (Vyriausias Sovietas) per dvyliką dienų atlaikė sesiją ir išsprendė tiek, klausimų, kad bet kuriam, “buržuaziniam” parlamentui butų ėmę tokį darbą atlikti bęnt keletą mėnesių. Girdi, —• n“Sovietų:, parlamentas ne tam išrinliias, kad susėdus krėsluose per metus šnekėtų ir šnekėtų. Bet tam, kad padarytų tinkamus tarimus ir išsiskirstymų, darbui.” .Reiškia, sovietų parlamento atstovų darbas prasideda tiktai tada, kai jie išsiskirsto! Puikus parlamentas, nėra ko besakyti.Bet Abekas neiškenčia “nepagražinęs” savo hymno sovietiniam parlamentarizmui bolševikiško jėzuitizmo perlu. Esą, “Naujienos” sakiusios, kad atstovai į Aukščiausiąjį Sovietą esą “nemokšos darbininkai ir valstiečiai”. Tuo tarpu “Naujienose” buvo pasakyta ve kas:“Bet bolševikų parlamento atstovai, kurių daugelis yra paprasti valstiečiai arba darbininkai ir smulkus tarnautojai iš mažų miestelių... Kur čia yra “nemokšos”?Kad daugelis tų atstovų, iš tiesų, yra paprasti darbo žmonės arba smulkus valdininkėliai, baigę viso trijų arba keturių metų pradžios mokyklą, o rie kokie nors aukštus mokslus išėję profesionalai ir profesoriai, tai visas pasaulis žino, šito fakto ir bolševikai iki šiol neslėpdavo, bet net didžiuodavosi juo, sakydami, kad Rusijos parlamentas daugumoje susideda iš paprastos liaudies atstovų.Bet kaip tokie žmonės gali per dvyliką dienų išstudijuoti ir sąmoningai priimti valstybės pajamų ir išlaidų sąmatą sumoje 125 bilionų rublių ir, be to, per tą patį laiką dar apsvarstyti komplikuotą visos teismų sistemos pakeitimo įstatymą ir eilę kitų įstatymų ir išklausyti bei patvirtinti keliolikos liaudies komisarų raportus iš jų veikimo, — tai pasilieka misterija.Nė “mokytasai” Abekas šito stebuklo negali išaiškinti. Jisai tiktai aklai tiki, kad “geniališ- koje” Stalino vadovybėje viskas eina kuopuikiausiai.Palaiminti tikintieji, nes jų bus dangaus (karalystė!

Kelios Mintys Svečius Palydėjus
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)Visiems, kam tik tertka atsilankyti į kai kurias šių dienų Europos valstybes, labai yra pravartu prisiminti Vinco Kudirkos eilės:NE TAS YRA DIDIS...Ypač tiems naudinga tas eiles įsidėmėti, kas pasišovęs atlikti tam tikras visuomenines misijas ir kas arčiau nori tų valstybių gyvenimą pažinti. Kai kurių tų valstybių viešasis gyvenimas pilnas visokių klastų, prigavysčių. Veidmainystė, provokacijos, papeikimai yra įleidę visame giliai šaknis. Visokie vadai, vadeliai, vadukai ir kitais panašiais vardais vadinami žmonės apgaulingu keliu iškilę į gyvenimo paviršių ir nenorį to svorio pamesti, kokį jie laikinai gyvenime užima, gyvena tik klasta ir papirkimais.Jų dvasios gyvenimo menkystė ir tuštuma verčia juos kartais kitų vardais, Svetimų nuopelnais pasipuošti, kad prieš kitus pasirodžius, jog jie dar kaip ko verti, kad jie ką tai veikia, ką tai daro.Jie nieko nėra pramokę, patys nesugebą nieko nuveikti, puošiasi sVetimų darbais arba paperka kitus, kad jų nuopelnais galėtų pasigirti. Jie sugalvoja visokius garbės ženklus, visokius ordinus, kad galėtų savo tuščią krutinę papuošti ir kitiems juos išdalinti, kad tik butų jų garbinami ir gerbiami.Jie ruošia puošnias iškilmes, triumfalius sutikimus ir kitas prašmatnybes, kad gyvenimo tuštumą bet kuo užpildžius, kad kitų dėmesį nuo jų darbų atkreipus.

Tai apgaulės ir klastos jų kelias. Jie ir patys gerai junta, kad tasai kelias nėra nei tvirtas, nei ilgas, todėl čia visa daroma, kad kaip daugiau sudarius visbkių pramogų, visokių blizgučių, nevertingų papuošalų, kad tik tą nujaučiamą galą vis dar atitolinus.Daug ir daug kas šiais blizgučiais yra paperkamas, daug kam tie beverčiai papuošalai susuka galvas ir nejučiomi atsiduria to apgailingo gyvenimo sūkuryje. Tokie žmonės lyg ir apsvaigsta, galvą praranda ir nebeišmano ką daro ir kuriuo keliu eina.Kiti pasišovę karjerą sudaryti, ta akimirka besinaudodami visiškai parsiduoda, apjanka.Atleistina tiems, kurie šitoneišmano, kurie vietos gyvenimo nepažįsta. Jie gali būti suklaidinti, suvadžioti, ar dėl savo valios silpnybės gali pasi-1 duoti būti paperkamais.Betgi pikta ir skaudu žiūrėti, kaip žmonės staiga atitrūksta nuo saikaus kultūrinio gyvenimo ir pasiduoda šios apgaulios Vadžiojami.Taip, reikia kartais sutikti, kad ir su sukčiais tenka bendradarbiauti. Ne visuomet gyvenimas slenka tiesiąja, kartais jis būtinybės verčiamas pasuka kreivąja. Bet turėti reikalą, kad ir dėl neišvengiamos būtybės su sukčiais, tai dar neseka pačiam tuo kreivu keliu pasukti.Sakoma auksas ir purve blizga. Tad ir atspari asmenybė aplinkybių verčiama alsidurusi nelemtoje aplinkumoje vis dėlto sugeba išlaikyti savo išoru- mą ir savo asmenybės vertybių nepraranda.Paslydęs vertingas žmogus greitai supranta klaidą padaręs ir jis turi drąsos prisipažinti paslydęs buvo ir vėl savas klaidas atitaisęs žengia tiesiuoju keliu.Tik silpnavalis, tik karjera apakęs supranta, arba nesupra- la ką darąs toliau žengia tuo klaidingu keliu.Šalia šio klastingo, kai kurių Europos valstybių viešojo gyvenimo dar sruvena, dar gyvas, neužgniaužtas kitas visuomeninis gyvenimas, kuris neša rytojaus dienai palaimos ir skaistesnes visiems dienas.Reikia būti visuomeniškai tiek jautriam, kad tasai kitas gyvenimas pažinti, kad jo ritmingai mušantį pulsą sučiupti, pagauti.Tikrai reikia turėti budrią sąžinę, nuosakų visuomeninį jautrumą, kad lasai kitas gyvenimas pažinti, nes jis visas suvarytas tik į siaurus ratelius, tik paskirų šeimų apystovose jisai sruvena, tenai jisai pamažu stiprėja, klesti. Visuomeniškai žlibas, politiškai menkai išprusintas net atsidūręs šių dienų gyvenimo sąlygose, tokio siaurojo ratelio žmonių būrelyje šito neišmanys ir neįvertins. Tokiam nejautriam žmogui čia reiškiamas kuklus Širdingumas, be tuščių blizgučių, be menkaverčių papuošalų tasai tų žmonių svetingumas nebus suprastas. Jisai praeis visa tai nepastebėjęs, visa tai nesupratęs ir neįvertinęs. Jam svetima ta mintis, kad dabar ne visi net turi teisę džiūgauti, linksihintis ir jiems* artimus svečius tinkamai priimti.Suprantama artimus svečius visuomeniškai politiška prasme. Kartais to kito gyvenimo visuomeniški žmonės ne tiek dėl savo kuklumo, ar dėl susidėjusių nelemtų apystovų jiems artimus žmones tyliai ramiai pagerbia, kiek tik dėlto jiems puošnių sutikimų nerengia, kad jų pačių siekiamiems tikslams nepakenkti.Jie nejučiomis patarnauja duoda nurodymus ir visa tai at

POLITIŠKI ANEKDOTAIAnglijos bankininkai simpatizuoja 'fašistains, naciams ir kitokiems atžagareiviams, bet tai netrukdo jiems turėti blaivią nuovoką apie “tautos gerovę” fašizmo šalyse.Vienas Kauno korespondentas pasakoja tokį anekdotą, kurį jisai girdėjo iš Londono “City” (finansų centro) žmonių: “Šveicarijos pasiuntinys Romoje pranešė Mussoliniui, kad Šveicarijos vyriausybė norinti pasiųsti į Romą savo laivyno atašė. Mussolini, labai nustebintas, paklausė: ‘Kuo budu, juk Šveicarija neturi jokio laivyno?’ Į ką pasiuntinys atkirto: ‘Taip, neturi, bet juk Italija turi finansų ministerį’. ” Panašų anekdotą mums teko girdėti pritaikytą naciškai Vokietijai. Sakoma, kad viename Europos kurorte susitiko Vokiečių reicho pilietis su šveicaru, ir vienas antram save prisistatė. Šveicaras sako: “Aš — Šveicarijos laivyno ministe- ris.” Vokietis nustebęs klausia: “Kaip1 Tamsta gali būti laivyno ministeris, kuomet Šveicarija neturi laivyno?” Į tai Šveicaras atsakė: “Bet juk Vokietija turi teisingumo ministerį.”Vienas vokiečių savaitraštis padavė dar šitokį anekdotą, kuris esąs plačiai kartojamas Hitlerio reiche:Ketverių metų plano direktorius maršalas Goering vieną šventą dieną nuėjo į parką pasivaikščioti ir atsisėdo ant suolo, šalia nudriskusio ir suvafr- gusio žmogelio. Maršalas Goe- ringas yra labai sutukęs ir mėgsta Visuomet btiti gražiai ^apsirėdęs. Valandžiukei praėjus, Hitlerio maršalas savo kaimyną užkalbino — apie orą, gamtą ir t. t. Paskui Goeringas tą žmogų užklausė: “Ar Tamsta esi girdėjęs ir nusimanai apie ketverių metų planą?” — “Taip”, atsakė užklaustasai. “Ketverių metų plano pradžia tai — Tamsta; o pabaiga tai — aš.”

lieka visai nepastebimai ir ku-' kliai. Bet visa tai atliekama širdingai, gražiai ir tyliai, be jokių pigių reklamų.Deja, gyvenime taip būva, kad tie visuomeniškai nejautrus žmonės, politiškai nesusi- vokią viso šito nepastebi arba visai sąmoningai nenori pastebėti, bet tais patarnavimais pasinaudoja. Kartais net visai aU-'z piėšiškai pasinaudoja. Tiksliau, net butų tarus, juos išnaudoja. O gal kaip kada net visai atvirai, karjeros sumetimais tik išnaudoja susidariusią tokią situaciją.Mes daug tokių svečių esame matę ir sutikę, kurie iš kitur atvykę pas save gyvena viena visuomeniška nuotaika, o čia atvykę skuba persiorientuoti, kitomis varsomis persidažo, tartum jie šito nežino, kad lyg butų atvykę į kokias dykumas, kur ankstybesnis jų gyvenimas nebūtų žinomas, su kuo jie anksčiau bendradarbiavo.Tai labai slidus karjeros galas. Dėl vien/ neatsargaus žingsnio čia viĄ galima prarasti.Lietuvių kalboje skelbiama šitokia žmonių gili išmintis: NEPRARASK KELIO DĖL TAKELIO.Šitokiems svečiams ši lietuvių tautos išmintis labai pravartu kiekviename gyvenimo žingsnyje prisiminti.Ypač pravartu prisiminti tiems, kurie iš šiaurės Amerikos atvykę garbingomis visuomeninėmis misijomis į Lietuvą buvo tenais vienų remiami, o čia pasiduota besąlyginiai kitų globojami.Atleistina visiems tiems, kurie šito neišmano, bet jau nedovanotina ttems, kurie nepaiso, ką daro.)Visai s^rantama ir pateisinami tie kuklus kultūros darbininkai, kurie nepaisant visokių gyvenimo apystovų nenori sėdėti sudėję rankas ir dirba taip, kaip moka ir gali, kad tik savo tautai bent kokiu budu patarnavus. Bet šitie visi jų geri norai, troškiniai ir užsimojimai dar neturi jų tiek ap j ak i liti, tiek visuomeniniai apkurtinti, kad prarastų visišką jautrumą ir visuomeninmme gyvenime akylesnį_^u*i^okimą.Tokiais atsitikimais, jų visiems priimtinas ir gerbtinas darbas tik pasėja tani tikro aitrumo ir tasai darbas tuomet niekais eina. Jis atrodo, kad tik tai daroma dėl karjeros, dėl reklamos, bet pigios reklamos, kuri tik tai dienai turi reikšmės.Bet jau visai nedovanotina, kai asmuo tos karjeros siekdamas panaudoja kitos pasaulėžvalgos žmones.Lietuva nėra kokių dykumų kraštas laukinių žmonių apgyventas ir čia žmonės susivokia ir supranta, kokiais keliais tokie asmens pasišovę eina. /Jei kas tyli ir viešai nekalba, išlčia dar neseka daryti išvadas, Kfcd kiti nieko neišmano.Vieni nekalba, kad kalbėti viešai negali, o kiti kad ir galėtų tai viešai pasakyti, bet mandagumas svečiams į akis tiesiai neleidžia sakyti.Ar tai gerai daro? Šito klausimo nesvarstysime. Tik viena tenka pasakyti, kad kartais tylėjimu daugiau padaroma, negu tuščiomis kalbomis triukšmingai pasakytomis, be to, jei ką ir sakyti tenka, tad dar reikia parinkti tinkamas laikas ir proga.Ateis proga, tai ir bus pasakyta.Visa kas čia parašyta niekam a s menia i nėra taikoma. Tos mintys pasakytos tik įvairiomis jau buvusiom ir gal dar busiamoins progoms. Pagaliau čia nėra betkoks įspėj imasi o tik rašyta tiems, lairie pasiryžę arčiau ir svetur kitų visuomeninį gyvenimą pažinti. Jei kas šias mintis skaitant pasijus įžeistas, tai iŠ anksto tokiam atsakau: VAGIE, KEPURĖ DEGA .. . Keistas.
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f ■ —lin
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
GYVENIMAS IR MONTREALIO “NEVIER 

NŪS TAMOŠIUS” ĮTIKINO -
Kad Komunistai Visur Vienodi

MONTREAL, CANADA. — 
Kad komunistai — specialistai 
ardyti jų partijai nepalankias 
organizacijas, tai amerikiečiams 
nėra naujiena; jie apie tai pra
nešdavo spaudoje... Bet pas 
montrealiečius ypač klubiečių 
tarpe vis buvo žmonių optimis
tiškai nusistačiusių, kurie saky
davo, kad amerikiečių žinios y- 
ra perdėtos, nes tas veikiausia 
liečia tik politines organizaci
jas. “Juk negalima daleisti, kad 
apsidekoravus tokiais gražiais 
obalsiais bei Šukiais, ir dar 
žmonės vadindamies darbinin
kų avangardu galėtų ardyti kul
tūrines bei pašaipiuos organiza
cijas vien dėl to, kad jie tų or
ganizacijų nekontroliuoja“. Sa
kydavo tie optimistai.

Deja, gyvenimas ir Montrea- 
lo “neviernus Tamošius“ įtiki
no, kad amerikiečiai, ypač “Ke
leivio“ ir “Naujienų“ žinios bu
vo ir yra teisingos ir kad ko
munistų obalsiai — lai vien 
tušti žodžiai, už kuriuos jie nie
kuomet neima atsakomybės:

“Obalsiai — Jų Kasdieninė 
Duona“

dėjo remti kleboną, su kuriuo 
parapijonys buvo užvedę val
dišką bylą, (civilinį ieškinį, ku
rį parapijonys vėliau atsikratę 
komunistų pagalbos, dalinai lai
mėjo).

“Du Pešasi, Trečias Laimi“ 
gal kas sakysite:
nieks neliuosas“, tad ir

Jiems, tiesa, jų obalsiai yra 
naudingi, nes jų tai kasdieninė 
duona. Su pagalba demagogi
nių obalsių, jiems kaip tik ir 
pasiseka sukurti savo lizdas 
ten, kur jų programai nėra vie
tos. Bet kaip įsiskverbia į vidų, 
tuojaus užmiršta savo obalsius 
ar pažadus, o stengiasi įgyven
dinti vien savo principus “val
dyti ar .sudaužyti.’* O .kad tai 
nėra mano įsmilsiąs, o karti tei
sybė, pavyzdžių net perdaug. 
Tad paimsime tik ryškesnius.

“Bendras Frontas“ Su Para- 
pijonais

Keletą melų atgal, Montrealo 
lietuvių parapijoje kilo ginčai 
tarp klebono ir parapijonų: Da
lis parapijonų nepatenkinta bu
vo klebono šeimininkavimu ir 
sukilo prieš jį. Musų komunis
tai, kaipo šalininkai “revoliuci
jos“ tuojaus nutarė išnaudoti 
situaciją. Pirmiausiai pasiūlė 
“sukilusiems“ sudaryti “bendrą 
frontą“ su komunistais, kad 
nors dalinai paimti vadovybę į 
savo rankas. Tuomet jų vadas 
(kutus pas mus vadinamas, ko
munistų klebonu) išrėžė keletą 
“naudingų pamokslų“, kitaip 
sakant “užgrudino kovos lau
ke*’, (lai jų pačių žodžiai) ir 
pradėjo ofenzyvą su griežtu rei
kalavimu vyskupui, “tuojaus iš
mesti kleboną iš parapijos“. Po 
minimu reikalavimu padėjo pa
rašus ne tik visi lietuviai komu- l 
nistai, bet beveik visi jų kon
troliuojamos Literaturkos na- 

i riai. O kad priduoti daugiau 
i svarbos, — suruošė dar ir de
monstraciją prieš vyskupą...

Žinoma, su tokiu išsišokimu 
jie vien padėjo klebonui. Jam 
nesunku buvo įrodyti, kad gera 
dalis pasirašiusiųjų po peticija 
ne tik nėra ir nebuvo parapijo- 
nais, bet dar nežinojo ant ko
kios gatves lietuvių bažnyčia 
Montreale. Be to, pats griežtu
mas įteikėjų ir demonstrantų 
prikištinai įrodinėjo, kad tai 
darbas svetimas katalikams. 
Mat, renkant delegaciją įteiki
mui, irgi neapseita be savųjų, 
kurie dar žodžiais pareiškė, kad 

_ “neprašo o reikalauja”.
Reiškia, obalsiai “penėjo** pa

rapijomis, o darbais padėjo 
klebonui. Po atlikimo, sulig jų 
vado žodžių, to istoriško žygio, 
parapijonys liko visai sudemo- 
ralizuoti akyse dvasiškos vy
riausybės, kuri ne tik jų petici
ją nuhietė į gurbą, bet dar pra-

'mė. Kiekvienam surado ką nors 
pasakyti ir padėkoti už gražias 
gėles. Taipgi prašė pasakyti vi- 

- siems lietuviams kad jai labai 
Litlle China Figue* whose epi- gaila, kad nepadainavo lietuviŠ- 

s thing to to kai. Pervėlai sužinojo, kad Čia 
dust’. yra lietuvių, bet ji būtinai pa-

Taigi, jau iš šios trumpos iš- dainuos kai atvyks kitą kartą.
Išeidama į automobilių ir pa

mačiusi būrį lietuvių, sustabdė 
palydovą, kurs nešė ir gėlių 
pintinę, ir ištraukusi raudonų 
rožių puokštę — Pasidalinkit— 
sako -- pas mane jos sudžius, 
o jums bus atmintis. • los 
toks gilus nuoširdumas taip su
jaudino Toronto lietuvius, kad 
daugelis ir miegot nemiegojo tą 
naktį. Nežiūrint kaip daug ra
šytum ar kalbėtum, vis vien bu
tų tuščias darbas įkainuoti jos 
humaniškumą, jos Lietuvybę, 
atvirumą ir talentą. Todėl, ir 
baigsiu linkėdama p-lei Onai 
Katkauskaitci daug laimes, pa
sisekimo ir neužmiršti trumpoj 
ateity vėl Toronto aplankyti.

Prisidėjo Pr’e Gėlių

Šie lietuviai noriai prisidėjo 
prie gėlių: A. Frenzelis, Pau
lini, Batkai, O. Indrelienė, Da
giliai, Kavoliunai, Užemeckai, 
Kudrevcevai, Jokubynai, Naru
šis, Balčiūnas, Motiejūnas, Kur
tinaitienė, Gudaitė, Kazlauskie
nė, Drazdienė, Šilkus, Kalinaus
kienė, Šiaučiūnienė.

Bet 
klaidų 
čia galėjo įvykti klaida nežiū
rint komunistų nuoširdumo. 
Nereik tų baikų! štai žodžiai jų 
politinio vado: “Mes visiškai 
nenorėjome, kad klebonas pra
laimėtų. Mums tik rūpėjo su
kompromituoti jį nors kiek, 
kad butų galima ilgiau suirutę 
parapijoje palaikyti. Savaime 
suprantama, kur du pešasi, ten 
trečias laimi. Tai ir mes (ko
munistai) pasėkoj — jų kovų, 
išplatinom virš 30 kopijų “Dar
bininko žodžio“, (Dabartinio 
“Liaudies Balso“), gavome ke
letą, narių į Litaraturos kuopą, 
iš kurių gal nevisi, bet vienas 
kitas vis liks. Tai ir viskas ką 
mes norėjome.’1

Išvada aiški. “Bendras fron
tas“ su parapijonais, kad jų są- 
skaiton laimėjus sau! Kitas pa
vyzdys jų darbuotės, tai Mon
trealo Vytauto neprigulmingas 
kliubas. ši vien ekonominė 
draugija susitvėrė virš trisde
šimts metų atgal. Savo laiku 
labai sparčiai augo, kaip na
riais, taip ir medžiaginiai. Bet 
užėjus krizei, suvaržius emigra
ciją, žinoma, ir musų pačių pa
darytų keletą klaidų prieš ke
letą metų buvo gerokai1 susilp
nėjus, ir, net netoli linkvidaci- 
jos.
Komunistai ir Vytauto Kliubas

Tad,
kad mums reikalinga buyo pa-1 pašalpos nei teismo 
raina, kaip medžiaginiai, taip gausi, nes kliubas neturi jokios 
ir moraliai. Ji nežiūrint to fak- konstitucijos“. Vienu žodžiu, 
to^ kad mes komunistams nie- kad (kliubas) yra paprasta kar- 
kuomet kelio nepastojam, t. y. čiama, nešanti pelną keliems 
jokios propagandos nei prieš, sukčiams, ir tokiu budu visuo- 
atskirus jų narius, nei prieš menes paramos neverta.
grupę, kaipo tokią, nesam varę, ga)-s Reikalas
atpenč, nežiūrint nei politinių,
nei tikybinių pažiūrų, savo lai- Vėliau, kada kliubo 
ku (neskaitant narius) nė vie- svetainė buvo įrengta ir jų kon- 
nam esam padėję kaip moraliai, troliuojamos pašalpinės draugi- 
taip medžiaginiai. Komunistai jos nariai pradėjo reikalauti da
ne tik kad neatėjo mums į tai- ryti ten susirinkimus, tas pats 
ką, bet dar visokiais budais Janauskas, (būdamas pirminin- 
mums kenkė. Ypatingai per sa- ku tos kuopos) štai ką pasakė: 
vo spaudą, bet tas terliojimas “Reikalavimas arba pasiūlymas 
neatnešė jiems pageidaujamų daryti kliubo svetainėje susirin- 
rezultatų. Pažangiai Montrealo kimus yra absurdas. Nes ateitų 
visuomenei pradėjus mus rem- musų žmonos, seserys ar bro
li (nepaisant šmeižtų), lai visai liai ir su pagaliais išvarytų iš 
pametę lygsvarą ir atėję, kaipo to nelemto urvo. Be to, nariai 
delegatai, jų lyderiai, kaip tai pragertų visus pinigus ir mėne- 
Z. Janauskas, K. Kilikevičius ir sinių mokesčių nepajėgtų su- 
M. Gudas, neva savo organiza- mokėti.. Tad kuopa visai 
cijų vardu štai ką užgiedojo: pultų nariais.“ Ir pabaigęs 
“Jei mes jų kontroliuojamų or-1 mintingą“ savo prakalbą, 
ganiacijų nariams 
sprendžiamojo balso teisių mu-1 klausime nedavė. Tik praslin- 
sų reikaluose, tai jie ne tik ne- kus apie metams laiko, kai su- 
padės mums svetainės pastaty- sidarė gyvas reikalas 
t i (mes tada statėm naują sve
tainę), bet jeigu mes pastaty
sim ir savo jėgomis, tai jie ant 
tiek boikotuos, kad mes turėsi
me ją uždaryti.'

Žinoma, tokio akiplėšiško rei- 
į kalavimo mes negalėjome pa

tenkinti. Tad nuo pirmos die
nos ir pradėjo savo “kultiirinį' 
darbą“. O darbas visai buvo 
vertas “apsišvietusio darbinin
ko vardo”. Pavydžiui, ne tik 
kad lakstė nuo stubos iki stu- 
bos atkalbinėdami atskirus as
menis, kad mus neremtų me
džiaginiai, (neduotų paskolos), 
ne tik įvairias nesąmones rašy
davo į savo spaudą (net į savo 
kalendorių), bet net ištisas pra
kalbas pašvęsdavo kliubo nie
kinimui. Pav.» 1935 m., laike

nuo
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KRYŽIUS BUVUSIAM PIKTADARIUI — Viršuj yra 
skubomis sukaltas medinis kryžius, prie kurio du pikta
dariai prikalė savo buvusį kolegą Edward Collins, 27 
metų amžiaus. Pravažiuojantis motoristas rado Collins’ą 
kabanti nuo kryžiaus prie Reno, Ncvada.

jų kontroliuojamos Sūnų ir 
Dukterų pašaipi nūs draugijos 
parengimo, kur dalyvavo virš 
400 žmonių, dabartinis “Liau
dies Balso’’ administratorius Z. 
Janauskas, štai kaip apibudino 
kliubą: “Lietuvių Neprigulmin- 
gas Vytauto Kliubas yra kon
troliuojamas tik jkęlių asmenų, 
kurie, kaipo įsukti binieriai, ir 
pelną ims tik patys. Pašalpą 
mokės tik tiems, kuriems norės, 
o jei viršininkams (reiškia, 
tiems kas kontroliuoja) neįtik- 

savaime suprantama, | si, tai teisėtai priklausančius 
keliu ne

a Įmainyti vien dėl to, kad su 
pirmutine — savo naudai nie
ko nelaimėjo. Atpenč, tik su- 
demoraliavo ‘ save visuomenės 
akyse, suvienijo visus klubie- 
čius ir, bendrai, pažangią vi
suomenę, kuri sulig išgalės pra
dėjo remti kliubą. ’ Ačių tam, 
pastarasis pradėjo augti ir bu
joti. O tas ji^ms ir įvarė kinkų 
drebėjimą. Kadangi jau kitokio 
kelio mums pakenkti neliko 
kaip kad išvidaus griauti, tai 
jie buvo priversti apsimesti ne
va musų dffitrgais, kad prilyru- 
siems intrigantams, lengviau

D aktai už Save Kalba!

nauja

nu- 
“iš- 
nie- 

neduosim Į kam nei burnos praverti šiame

mainyti 
svetainę (nes tuometinė per- 
maža buvo), tai buvo priverstas 
duoti balsavimui, kur milžiniš
ka balsų dauguma ir buvo nu
tarta paimti kliubo svetainę. 
Bet komunistai nei tada nenu
sileido, o dar ilgą laiką ieškojo 
įvairių kabliukų, kad tik sutar
tį sulaužius, t. y., kad vėl kitur 
susirinkimus laikyti.

Tai, štai, kaip rėmė kliubą 
darbais!

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Operos žvaigždė Ona
Katkauskaitė Toronte lai)h was ‘One lesf

TORONTO, ONT. — Rugpiu-
čio 25 diena bus ilgai atminti- |rauk()S galinw spfęsli> ant 
na tiems loronto lietuviams, kjek publika ją pamilo, kad a- 
kurie atlankė Promenade Sym-<parĮ astuonių numerių, kurie 
phony koncertą, Univcrsity of|J)UVO programoje pažymėti, ji 
Loronto Arenoje, kuriame, kai- (]ar įrjs dainas buvo priversta
po viešnia, dainavo artistė p-iė 
ona Kaina užkaitė -- Auna Kas-

P-lė Ona Katkauskaitė suža
vėjo, sujudino ir pripildė 
džiaugsmu ne tik lietuvius, ku
lių pasididžiavimas pasiekė 
aukščiausio laipsnio — bet ji 
taipgi savo artistišku ir širdin
gu prielankumu, užkariavo sim
patiją, visų ten buvusių.

Kad skaitytojams neatrodytų 
jog aš perdedu čia patieksiu 
keletą ištraukų iš vietinės ang
lų spaudos.

“Toronto Daily Star“ rašo: 
“Lithuanian Songbird Featured 
at ‘Prom’ — Anna Kaskas, gets 
three Encores for her fine con- 
iraito“. — Toliau jie savo 
straipsny rašo: “Blonde, black- 
gowned Anna Kaskas won lašt 
night’s prom concert audience 
of more then 4,500 wilh her 
inodesly and her mellow, liąuid 
contralto. Recalled for three en
cores after her second group oi 
solos, she gavę them Brahms’ 
Lullaby, ‘Do Not Go, My Love’ 
and the spighlly tale of The

Bet kaip su darbais, t. y. kaip 
su rėmimu klubo moraliai ir 
materialiai? Faktai už save kal
ba! Kada lik kliubas darė sa
vo didesnį parengimą, (kaip tai 
perstatymą ar vakarienę) nors 
ir nedaug lokių darė, tai komu
nistai tą pačią dieną1 parengda
vo du savo parengimus, kad ge
riau pakenkus. Net nebuvo iš
imties, kuomet mes darėm me
tinį parengimą, kuris ir jų 
spaudoje gerokai buvo išgarsin
tas. Pagaliau, visi žino, kad va
saros melu visų pašalpinių 
draugijų milingai būna neskait
lingi. Betgi jie savo kontroliuo
jamos draugijos mitingą liepos 
menesį padare kitur, po prie
danga neva per mažos mlisų 
svetaines, nors musų svetainėje 
liuosai gali tilpti 200—250 žmo
nių, o jų mitinge dalyvavo 80— 
90 žmonių. Be to, neatsilieka ir 
su “moraline parama“. Nepa
spėjo nors ir silpnutį savo lizdą 
sukurti viduje, o jau norėjo 
musų jaunuolius pakrikdyti. O

Gal pasakysite, kad tas buvo 
praeityje. Dabar komunistai at
simainę, jie pasimokino iš sa
vo klaidų, štai ir taktikų atmai
nę. Tiesa, taktiką atmainė/ Bet 
ar atmaihė dėl to, kad virto 
kliubo simpatikais ar rėmėjais? 
Nieko panašaus! Priversti buvo

gyvu žodžiu ir per savo spaudą 
provokuoti, L y., kiršinti vienus 
narius prieš kitus. Maža to, 
pradėjo vesti (ir dabar veda) 
nešvarią agitaciją prieš atski
rus valdybos narius ir net prieš 
musų konstituciją. Prie pirmos 
progos neatsilieka su pasiūly
mu prisidėti prie jų vedamos 
politikos, gerai žinodami, kad 
kaip kliubo konstiTucija, taip ir 
valdžios organai, kliubo vardu 
politikuoti draudžia. ,

Koks Intrigų Tikslas?
Tad, klausimas, prie ko

veda? Ar ne prie to, kad mus 
suskaldžius? Ar ne prie to, kad 
davus progos valdžios orga-

tas

ant

dainuoti.
“The Evening Telegram” dar 

plačiau ir nepaprastai palankia: 
ir maloniai apie p-lę O. Kat- 
kauskaite aprašė. .Jų antgalvis 
buvo: “Anna Kaskas Thrills 
Crowd At Simphony“. — To
liau — “Noted Contralto Cap- 
tures Hearts of Toronto Music 
Lovers at Promcnade Concert“.

džių. pacituosiu šiuos: “Miss 
Kaskas v.on her audience wilh 
her youtli, charm and beauty, 
before .she so much as sang a 
uote, bu t she did not need her

autiful face and shimmering 
blonde hair to claim a viclory; 
her voice alone was more than 
sufficient.”

nams apdovanoti mumis ta do
vana, kokia mes turėjome ke- 
lioliką. metų atgal, kurios pasė
ka dar šiandieną jaučiama? 
Aišku kaip diena, jei mes ne- 
uorimej^ayo organizacijos su
skaldyti, o norime kad ji aug
tų ir bujotų, tai turime neati
dėliojant užkirsti kelią komu
nistų intrigoms! Per 30 melų 
mes turėjome visuomenės sim
patiją ir pritarimą. Ačiū tam, 
mes išauginom vieną iš stip
riausių ekonominių organizaci
jų Kanadoje. Ačiū tam, kad bu
vom liuosi nuo komunistų in
trigantų įtakos, turime pasiti
kėjimą atatinkamose valdžios į- 
staigose, ačiū kurių prilanku- 
mui ir turime tą privilegiją, be 
kurios musų įstaiga pasekmin
gai negalėtų verstis. Tad ar no
rime iš karto tą viską prarasti?

Savaime suprantame, kad 
kiekvienas kliubietis, kiekvienas 
sveikai protaujantis žmogus su
tiksite, kad ne! O išvengimui to, 
tik vienintelis kelias yra, tai nu
traukti bent kokius glaudesnius 
ryšius su komunistais? nes jų 
visi žygiai, nežiūrint kokiais o- 
balsiais butų papuošti, yra 
nieks daugiau, kaip tik rėmi
mas savo politinio kromelio. O 
su jų politika mums nepakeliui. 
Todėl, jokių politinių bendrų 
frontų, jokių kongresų bei kon
ferencijų kliubo vardu nepriva
lome daryti. Ypatingai neturi
me užmiršti, kad jokiu budu 
kliubo vardu negalima dalyvau
ti politikoj ten, kur komunistai 
vadovauja, nes nei vienas kon
gresas, nei viena konferencija, 
nei vienąs mitingas, kur jie va
dovavo, neapsiėjo be intrigų, be 
šmeižimų atskirų grupių bei as
menų, ir išnaudojimo kitų savo 
naudai.

Tad, ar apsimoka skolinti sa
vo vardą, kad jie galėtų murg- 
dyti į pirmą pasitaikiusią balą, 
kad sau pelno gauti galėtų? Be 
to, ir musų konstitucija bent 
kokią politiką kliubo vardu 
draudžia. Tai bukime vieningi, 
susiglauskime, petis į petį, ir 
dirbkime savo kultūringą darbą 
prisilaikant konstitucijos, o tuo
met nei iš valdžios pusės jokio 
keblumo neturėsim ir komunis
tų intrigoms nebus vietos.

Senas Kliubietis

Įteikė Gėlių Pintinę
Jie primena taipgi nepapras

tai aiškią dikciją, esą, kiekvie
nas jos dainuotas žodis buvo 
aiškiai atskiriamas ir girdimas 
visoje arenoje. Straipsniuose ir 
programoje ištisai minima jog 
ji lietuvaitė. Straipsnio pabai
goje pasakyta: “At the cnnclu- 
sion of her program, Miss Kas
kas was presented with a mag- 
nificent basket of flowers, on 
behalf of the Lithuanian socie- 
ty, a group which was well re- 
presented among the audience 
of ncarly five thousand.”

Po koncerto, Toronto diduo
menė, profesoriai ir aukšti ka
rininkai iškėlė jos garbei puo
lą, kurioje dalyvavo virš 50 
aukštai vertinamų asmenų.
Torontiečiai ir p-lė Katkaus

kaitė

SLA 236 kp. Piknikas
Rugpiučio 27—28 d. įvyko 

minėtos kp. naktinis piknikas, 
pas ūkininkus pp. Dalinkevi- 
čius. Neteko būti iš vakaro, tai 
tik girdėjau iš kitų, kad buvo 
smagus kornų valgymas, bet 
ryt dieną kada ir man buve 
proga nuvykti, tai jau savo aki
mis mačiau ir jaučiau smagu
mą gryname ore ir dar miškely 
buvoti.

Visi pasilinksminę, apie 8 v. 
vakare skirstėsi į namučius. 
Miela ta vasara, bet kaip greit 
ji pasprunka... Pažymėtina, kad 
piknike daugiau buvo pašalinių 
svečių, negu kuopos narių, o

—Frances

Margumynai

Buvo dar 
neteko su-1

Taigi, Torontas tikrai įverti
no p-lės O. Katkauskaitės gabu
mus ir asmenybę. Bet grįžkim 
prie lietuvių. Apie gerb. artistės 
atvykimą, buvo sužinota tik 
trumpu laiku prieš koncentą. 
Bet ir taip lietuviai suskubo šį 
tą padaryti, kad parodyti, jog 
Toronto lietuvių, kad ir nedide
lė saujelė, bet moka įvertinti 
musų tautos menininkus; ypač- 
luos, kurie nesislepia esą lietu
viais. Si. Batkienės sumanymu, 
o Zosės Užemeckienės ir Onos 
Dagilienės atsidėjimu ir pasi
darbavimu, daug lietuvių prisi
dėjo prie nupirkimo tos gražios 
pintinės gėlių, kuri 
dainininkei įteikta, 
vienas bukietas tik 
žinoti nuo ko.

Po gėlių įteikimo, publika ne
rimavo — plojo ir plojo, kol ji 
grįžo ir pasakė — Dabar aš pa
dainuosiu tiems, kurie man gė
les atsiuntė“ ir dainavo: Bra- 
hms’ “Lullaby“ taip jausmin
gai, taip nuoširdžiai, kad ne 
vienas šluostė gilaus įspūdžio ir 
susijaudinimo džiaugsmingą a- 
šarą. Ji tuomet nežinojo kam 
gieda, bet publikoje esantieji 
lietuviai, ypač tos moterys, ku
rios darbavosi, kad nupirkti gė
les — tikrai jausmingai tą mo
mentą gyveno.

Po šios dainos, kaip jau aukš
čiau minėta ji turėjo dar du 
kart grįžti į sceną, nes publika 
nenustojo plojusi. Anot anglų 
spaudos, sunku butų pasakyti 
kuri daina buvo gražiausia, nes 
už visas vienodai ir daug plo
jo.

Lietuvius Nuoširdžiai Priėmė
Po jos dainavimo daug lietu

vių atlankė jos kambarį ir ji 
| visus kuo nuoširdžiausiai priė-

AR YRA DIRBTINIŲ 
VORATINKLIŲ?

Gerai pasižiūrėję į voratink
lį, kurį mažiukas darbininkas 
voras gražiai audžia, negalime 
nesistebėti to voro sumanumu 
ir gabumais. Niekas, rodos, ne
sugebėtų gudriau ir gražiau pa
daryti lokį gražų ir tikslų au
dinį. Mašinos tačiau ir čia pra
dėjo konkuruoti.1 Fihnoms kar
tais reikia parodyti kokius nors 
senus, užmirštus kambarius ar 
paliepęs. Iš kur imti voratink
lių, jei jų neprigamino voras 
filmuojamai vietai? Dekorato
riai sugalvojo dirbti patys tuos 
voratinklius: nedidelis aparatė
lis pripildomas gurno skiediniu, 
ir tas skiedinys prunkščiamas 
ant sienos arba ant balkių tose 
vietose, kur reikalingas dirbti
nis voratinklis—taip paprunkš- 
ta guma sukietėja ir atrodo 
kaip ir tikras gražiai padarytas 
voro tinklas.

Gavome Kultūrą 
No.6-7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

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

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

Ed. Levinskas.
Populiafis Mokslas ir Apžvalga. 

KAINA 45 CENTAI 
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 80. Halsted St.



Diena Iš Dienos
——■■■■■■■■■■■■■

Vieša Padėka Scenos 
Mylėtojų Rateliui

Meldžiam priimti širdingiau
sių ačiū už surengimų mums su
tiktuvių bankieto, kurį mes il
gai minėsime. Esam dėkingi 
ypač ponioms, kurios daug triū
so padėjo, būtent, V. Pučkorie- 
nei, M. Gailevičienei, Krikščiū
nienei, S. Liudkevičienei, Da- 
mušienei ir Miss Blozen. Taip
gi J. Pučkoriui, B. Liudkevičiui, 
B. Gailevičiui, ir J. Šimkui, ku
rie taip gražiai ir sutartinai 
surengė tokį įspūdingų sutiktu
vių bankietų. Todėl dar kartų 
ačiū!

Marė ir Kazys Pažarskai.

Gricienės sesuo) sėdom j taksi 
ir greit atsidūrėm pas P. Gri
cius.

Taverno įrengimas gražus ir 
modemiškas, o P. Gričiai malo
nus ir smagus žmonės, visus 
gražiai sutiko' ir vaišino gard
žiais valgiais, o jų sūnūs Al
bertas mandagiai patarnavo prie 
baro, vaišindamas su gardž;ai 
jo paruoštais gėrimais.

graži muzika, grojo 
šokius,' ir 

lietuviškos dainos

Buvo 
gražius lietuviškus 
vien tik 
skambėjo.

• Žmonių 
tarpe ir 
sediškių.

Aš net stebėjaus, kad tiek 
daug esama Alsėdiškių. Dalino
mės įspūdžiais, šokom ir dai
navom. Aš jaučiaus, kad, rodos, 
esu Lietuvoje, tam mažam, bet 
gražiam miestelyje Alsėdžiuose 
tarp saviškių, nors dauguma 
Alsėdiškių pirmų kartų mačiau.

susirinko daug, o jų 
daug parapijonų Al-

Tarp Chicagos 
Alsėdiškių

Pas P. Gricius, kurie užlaiko 
taverną po adresu 2034 South.1
Union, įvyko atidarymas šešta- praslinko 
dienį ir sekmadieni, rugp. 27 
ir 28 dienomis.

Bet kai linksma, tai ir lai
kas greitai slenka ir, štai, nė 
nepajutome kaip tos dvi dienos 

ir sekmadienio 10 
vai. pradėjome skirstytis ir ap
leidome malonius P. Gricius ir 

Kadangi P. Griciai yra mano gražiai įrengta jų biznio vieta, 
parapijonai, tai ir aš nuspren-|Net «alla buv0 sklrtA^ su links- 
džiau vykti į tų atidarymų ir ma,s P^apijonais Alsėdžiais.
su P. Gailiais (P. Gailienė yra — Klajūnė.

GĖLIŲ BUKIEAS KAPAI

bedspread motif PATTERN 1804

No. 1804. — Jei artistiškai sutaikysit siūlus ir gražiai 
siusi;, turėsit gražių kapų lovai apkloti.

1S-

jaunimas ėmė Šokti, o senesnie
ji vis dar buvo apstoję Mary
tę, kuri buvo linksmai nusitei- 

ru§>".kusi ir net prakaitą braukyda- 
sku’lma nuo veidelių pasakojo savo 
Juo" įspūdžius.
3331! rpajp pUOta tįsėsi iki anksty • 
^ea‘jvo ryto.
°Pe'i Padėka priklauso rengėjoms, 

dviems sesutėms Girčiutėms,

Juozas Rachunas Jr 
Išvežtas j Ligoninę

BRIDGEPORT.—Vakar, 
piučio 30 d., anksti rytą 
biai tapo išvežtas jaunutis 
zukas (6 metų) Rachunas, 
So. Union Avė., į German 
coness ligoninę dėl tonsilų 
racijos.

Juozukas Rachunas, Jr. yra! kurios viskuo rūpinosi.
• i i • Tf _ _ • - . 2vienturtis sūnūs Juozo ir Pru- 

dencijos Rachunų, kurie yra sa
vininkai visiems žinomos Au
ditorium Tavernos, 3137 South 
Halsted St. Tėvai yra gana su
sirūpinę, bet operacija pasise
kė ir sūnūs greit pasveiks.

— VBA.

PP-

— M M.

Babio E

I

Budriko Radio 
Programas

Pereito septintadienio vakare

nauja, sako Illinois Automobile 
Club. Jų parašė Edward Young 
veik 300 metų atgal. Bėt ji yra 
dar labiau pritaikoma dabar 
prie automobilių greitumo, ne
gu tada kada tai buvo parašy
ta. Bet išmintis pasilieka: “Buk 
išmintingas su greitumu.”

Vengkite nevienodumo, 
inois

I tomobile Club. Tūli sugabų

jei
Au-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

William Rizis, 24, su 
Markus, 26

Reikalauja 
Perskirų

Anna Balchunas nuo 
Balehunas

Sulauktuvių Puota 
P-iai M. Ascilienei

šeštadienį, rugp. 20 d 
Girčių svetainėj, 2244 W. 23rd
PI., buvo surengta sulauktuvių 
puota p-ai M. Asciliai, kuri su 
Pirmyn choru buvo išvykusi į 
Lietuvą, nes ji yra darbšti cho
ro narė. Sukviesta gana daug 
svečių, jos giminių ir artimiau
sių draugų, 'viso apie 80 žmo
nių.

Svečiai susirinko apie 9 vai. 
vakaro, o to vakaro “kaltinin
kę” atvežė truputį vėliau ap- 
gautingu budu, nes\ ji apie jai 
ruošiamų puotų nieko nežinojo.

Kai pravėrė svetainės duris 
ir visi sušuko “Surpraiz”, tai 
musų Marytė taip nustebo, net 
ašara pasirodė jos akyse. Ji sa
ko visai nesitikėjusi tokių gra
žių sulauktuvių, tiek daug drau
gų, kurie susirinko pasveikinti 
laimingai sugryžusią iš Lietu
vos.

Vėliaus buvo apiberta įvai
riais klausimais, ypačiai kaip 
patiko Lietuva. Sako, labai pa
tiko, tik neturėjusi daug laiko 
pavienė po Lietuvą važinėtis, 
nes reikėjo tankiai repeticijas 
laikyti ir prie koncertų ruoš
tis. Choras visur su dideliu en-, . , 
tuziazmu buvo priimtas ir vai Tvatijai |ren&e 
šinamas.

Mary

Paul

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

M. Taručio Uošvis 
Atostogavo Chicagoje

Jono Adashuno šei- 
viešėjo pas jų dūk-

Praeitų savaitę atostogavo 
Chicagoje 
myna. Jie
terį ir žentų, biznierių M. Taru
tį, 3149 So. Halsted St., kur 
Taručiai užlaiko Taverno biznį. 
Prie to, dar jie yra savininkai, 
moderniškai įrengto, New Cen- 
tury Club, 1433 East 63rd St., 
kur jų geri draugai susieina 
paviešėti ir pabalį avoti.

M. Taručio New Century 
Club yra erdvus ir turi gerų 
muzika šokiams.

Sekmadienį po piet, J. Ada- 
shunai išvyko 
bellsport, Wis., 
de’į gražų ūkį.

Barbernę

. , , , Dabar Eina.
Pamatykit Japonus vejamus iš 
Sovietų Sibirijos 1918-1921 m.

“VOLOCAJEVSKO 
APGYNIMAS” 

“čapajevo” kūrėjų diriguojama, 
originalus muzikalis sąstatas ve

damas Dmitri šostakovičio.
SONOTONE 66 E. Van Buren. 

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

ir Sekmadienį.

Budriko radio programas labai! . VCI1«KIie nevienoai 
patenkino jo klausytojus. Pro-.1’^ galite, pataria Ilh 
gramą išpildė pilna simfonijos lo,noi)Ue 
orkestrą ir visų mylimas dai- vairuotojai gali važiuoti vnno- 
nininkas p. St. Rimkus. Orkes- 8reitumu, bet tik keli turi 
tra sugrojo gražų maršą ir ki!lo^i sugabumų ar net pasise 
tus gerus muzikos numerius. ^«Prastai būna greiles-
P-nas Rimkus savo stipriu irnis.ar ,lčlcsn,s važiavimas 50 
maloniu baritono balsu padaina- klda 30> J*askui J5’
vo “Ilgėjimas Tėvynės”. Labai 
yra gera iš p. Budriko pusės, 
kad jis nepamiršta palinksmin
ti savo programų klausytojus 
tokia gražia muzika ir daino
mis.

Pirmadieniais ir penktadie • 
niais kaip 6:15 vai. vakare bū 
va dainų ir muzikos programai 
iš stoties WAAF — 920 kil.

Ketvirtadieniais, nuo 7 iki 8 
vai. vakare, gražus ir įvairus 
Budriko radio programas su 1 
įvairiais asmenų ir draugijų' 
pranešimais iš stoties WHFC. 
— 1420 kil. Nepamirškite at
sisukti savo radijas nurodytu 
laiku ir pasiklausyti gražios 
muzikos. — J.

10, 60 ir t. t. — galbūt į auto
mobilistų teismų.

Stop ženklas turi tik vienų 
reikšmę “STOK”!”

Yra saugus būdas 
'kalnų, nurodo Illinois 
bile Club. Laipsniškai 
kit breitumų prieš pasiekiant 
čiukurų, taip kad jus viršūnę 
pasiektume! vidutiniu greitu- 

|mu. Tada nusileidžiant kitoj 
pusėj jums mažiau reikės nau
doti stabdžius.

Aulomo- 
sumažin-

DUODAME PINIGUS
» Jeigu reikia atnaujinti 

morgičių;
• Jeigu norite taisyti na

mų;
• Jeigu norite pirkti namų;
® Jeigu norite budavoti na

mų;
• Kreipkitės j Naujienų

Spulkų. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sųlygomis.

HNG

Saugumo
Pastabos

“Buk išmintingas su greitu
mu. Kvailys prie 40 m. yra tik
ras kvailys.” ši epigrama nėra

Pėstysis kryžkelėj, kada eina 
su šviesomis, turi pirmenybę 
prieš visus į vienų ar į kitų pu
sę besisukančius automobilius.

B.

LITHUANIAN BU ____
LOAN AND INGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

.MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j 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

Lietuvoj Dainininkai Būdavę 
Labai Pavargę

Nors ir budavom kartais la
bai pavargę, bet gaudavo porą Praeitą metą jis Jrengė moder- 
valandų pailsėti ir vėl būdavo j nišką patalpą |o. namo apati- 
inksmi. Mat, Lietuvos oras yra 
labai gaivinantis.

Taip besiklausant kelionės 
įspūdžių, gaspadinės viską pri
ruošė ir pakvietė svečius prie 
vakarienės. Sako: patys pasi- 
tarnaukit. Valgiai buvo skaniai 
paruošti ir įvairus. Valgyt K’ 
įsigert užteko visiems iki so
ties. Gėrimais svečius vaišino 
T. Dolan, p-ios M. Ascilos sū
nūs.

Po vakarienės įsilinksminęs

Petras Rumšas; per daug me
tų turi barbernę, 3420 Litua- 
nica Avė., paprastame name.

! niame flate, kur sudėjo gra
žius barbernės fiksčerius. Se
nuosius fiksčerius jis pigiai par
duosiąs. Esu geri ir gražus, tik 
senesnės mados.

namo j Camp- 
kur jie turi di-

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

LINK-BELT STOKER

DIRECTORY

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-1

mokinimų.

DAILY
BUSINESS

No. 1804

Oia idedu 10 centų ir p radau atsiųsti man Pavyzdi No.

• FOTOGRAFAS

Be

4405 80. FATRFTELD AVĖ.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

NAUJIENOS NKEDI.ECRAFT DEPT., 
1739 So. FTalated St., Chicago. III.

| Vardan ir pavarei* _

| Adresas _...... _......

| Miestas ir valstija

CONRAD
FOTOGRAFAS 

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

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

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTU PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

ATSIŠAUKIMAS I 
į Atlantic Lietuvius ; 

Atlieku visokius kraučių darbus.' 
Klineju, Prosiju ir’fur kautus pir
mos rūšies darbas ir turiu Naujie
nų Agentūrą.

240 W. 51 St.
JULIUS J. BALCHUNAS

South Cente! Plu nbmg & Heating Supply Co., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

INDAMS KUPONAS
' IKI RUGSĖJO 3 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus, 
jų setas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai 

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU /

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Vardas.

Adresas.

PETER PEN

njO-no: 
.uSTBhJ/ SNARL

TI4B HON4OF3. 
OP -TOM'ISIO Q 
My įsuve/STlO

vvMzcr is

NQWf 
MzCTES/ 
BRING

šfe - ’v r

’Jjč jįj

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA] IŠIMAMI $19.50

už ......... -............... -..........
GYDYMAS $Cfi.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje -----  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......t
VISAS LIGAS GYDOMA $1
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.
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3 Cicero Parapljonii Pasikalbėjimas
Jokūbas — Jei klebonas ne- 

ielstti lietuvių giesmių gražini
mo klausinio iškelti parapijos 
šustaiilkitti'e, tai tUortti jis pasi- 
t'dtiyfc priešas lietuvių tautinių 
reikalų, priešas lietuvybės. Jei 
taij) jis padarytų, tai jis pdsiVo- 
dyVų tie ItatUVybeš palaikytajam, 
apie ką ji$ tankini mėgsta kal- 
bėti, o aiškūs Italu Vyties naikih- 
tajūs bei stapihtajas, kaip ir

(Tęsinys-)
Toliau, parapijohūi turi rėi- 

aklauti, kad Vieton lotyniškų 
giesmių ir maldų, per mišias 
butų giedamos lietuviškos gies
mės ir maldos. Juk judu atsi
menate, kaip Lietuvoje būda
vo, prieš mišias, kad užtrau- 
kia visa bažnyčia su vargonais 
“Pulkim ant kelių”, tai net 
bažnyčios sienos ir langai dre
ba. Ot, tai būdavo malonu ik*

vauti. Tokiose pamaldose žmo
nes vieningai, sutartinai giedo
dami pajausdavo savyje didelę 
galybę, didelį savo jausmų iš
reiškimo pasitenkinimą.

Jonas — Na, tai kas reikia 
daryti, kad privertus musų kle
boną ne lik visą Pulkim ant 
kelių įsakyti varg.-Mondcikai 
giedoti, bet ir daugiau giesmių 
per mišias giedoti lietuviškai 
vieton lotyniškai?

Jokūbas -- Mano brangus 
Jonai. Čia aš noriu tau ir Pet
rui priminti, kad musų klebo
nas H. Vaičiūnas per “Draugą” 
rugpiūcio 6 d., 1938 m. savo 
pasikalbėjime su Valančium 
patarė visiems parapijonams, 
jei kas turi kokį reikalą, kuris 
liečia parapiją, tai girdi, lai at
eina į parapijos susirinkimą ir 
jį paduoda apsvarstyti. O ka
dangi giedojimas lietuviškai 
giesmių per mišias yra visos 
parapijos reikalas, tai, ot, se
kančiam parapijos susirinkime 

‘ šitą klausinių ir įneškite.
Pirm tą klausimą pakelsite 

paHpijos šŪširlnkhilė, tai judu 
pereikite per savo pažįstamus 
Cičefoj ir prikalbinkite, kad 
jie tą judviejų įnešimą karštai 
paremtų. Nes, jei niekas tokio 
įnešimo neparems, tai bus sun
ku parapijos stiširinkime tokį 
mitaHtViį pervaryti.

Petras —- Bet, žiūrėk, Jokū
bai. Klebonas H. tVaičilnidS clėl 

• tų Yhuš*ų pasikdlbCjimų la
bai pferpyk'ęs. Tad, jei dš ar Jo
nas bdndyšli’ne tokį įntešinlą pa
daryti, tai jis neduos mudom 
nei balso, kad pradėjus kalbėti 
ant parapijos suširmkitao.

Jokūbas — Jei judu manota,

- Na, tai labai ačiū

katalikų itažrtyčtas klebonų. O 
tūkiė litetūVta) ftotaos bažnyčios 
ktebrthai, kūfVė jtatyš hfeko ne- 
VebčtaiŪi pdhaikihū li’chivių kal
boj pahiukšlhš ir gicsihės lietu
vi^ bažnjnčidš'6, yrū niekas dau
giau kaip Veitihiaibtai iV fari
ziejai. O tdklUs kūnigus Kris 
lūs savo taikli aštriai pliekė sa
vu panldkslUdš'e.

Jdnas
tau, Jdkubdi, Už taip gražų mu
dviem tų dalykų išaiškinimą. 
Mudu su Petru darysime taip, 
kaip tu mudviem patarei. Ir 
žiūrėsime kas iš to išeis. Pama
tysime, ar musų klebonas pasi
rodys tikras lietuvis pattijotas 
ir įves lietuviškas giesmes per 
mišias, ar paliks lotyniškas 
kaip iki šiol. Apie tai mudu tau 
pranešime.

Petras —- Tad, lik sveikas Jo- 
kubai. Iki kito pasimatymo.

Cicero Jokūbas

Spulkos Žengia 
Pirmyn Auga, 
Modernizuojasi

balso, kad pakelti šį klausimų,

paskleisti kuodaugiausia Nau
jienų visoje Ciceroj. Lai žmo
nės skaito jas kuodaugiausia. 
Nėra abejonės, kad ir šv. An
tano parapijonai palengva be
skaitydami susipras ir jie patįs 
šytą klausimą pakels. O tada 
vienas iš judviejų greitai tą 
klausimą paremk i ta. Taipgi, ge- 
rAt Įkalkite shvo draugams į 
galvas, kad jie smarkiai \iž lie
tuvių giesmių Įvedimą per mi
šią? Stotų. Visi kaip vienas už 
tai balsuotų. O tada klebonas 
tfetufės progos pasipriėšiūli, bet 
turės savo parūpi jonų ?eikala- 
Viftrą pildyti.

Tonas — Bet, veizėk, Jokū
bai, jeigu klebonas Vaičiūnas 
per savo davatkas neleis visai 
šito klausimo iškelti, ką tada 
teikės daryti?

LOVEIKIS ssr
Gėlės Vestuvėms, Banlcietams 

ir Pargrabams.

TeL YARDS 7308
____ ____ _________________i .--A-a

W
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ran- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

CfcLININKAS į
4180 Archer Avenue i 
Ittbone lAlFAYtiTfĖ &00 j

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

GRĮŽTA KORSETAI — New Yorko ir Chicagos kor
setų išdirbėjai sako, kad madon vėl grįžta senoviški 
korsetai, kurių “sampelį” parodo paveikslas.

ftuošia ofisus, Stiprėja finansi
niai, auga naciais ir turtu

Šiuomi laikotarpiu spulkos, 
lietuvių ir kitų tautų, pergyve
na savotišką pėrvęrsmą. Dides- 
ūek ūr~rftažeš'nčš, visos rūpina
si ir rengtasi prisitaikymui prie 
naujovinių aplinkybių.

Kadangi pas žmones prade
da atsigauti taūpyiūo ūpas ir 
los S’ūfaupos daugumoje deda
ma į spulkas, tat kiekvienai 
rupi, kad būti geriausiai pasi
rengusioms kuo daugiaūstai tų 
sUtaupij patraukti pas save.

Vienos puošia ir moderni
zuoja savo raštines iš vidaus ir 
iš lauko; deda rtaujuS įrengi
mus, rakandus, šviesas, iška
bas ir net pertaiso ištisus raš
tinės namų priekius.

Kitos vėl stiprina savo finan
sinį stovį, tapdamos nariais Fe- 
deral Home Loan Banko, gau
damos federalinės korporacijos 
sutaupą apdraudą iki 5 tūks
tančių dolerių ir kitaip įsistlp- 
rindamos.

Tos, kurios spėja visukuomi 
apsirūpinti, gauna publikos pa
sitikėjimą, sparčiai ima augti ir 
gerą apivartą daro. Gi tos, ku
rios užsilieka — jom prisieina 
apsistoti arba mokintis nuo pa
žangiųjų.

Kai kurios konkurencijos 
neatlaiko

Ne visos įmano bei išgali toj 
konkurencijoj išsilaikyti, ran
dasi nemažas skaičius ir tokių,

kurios apsiskaičiavę suranda, 
kad geriau paliauti operavus ir 
likviduojasi arba perveda savo 
suskaites stipresnėms, didesr 
nėms spulkoms.

Tas, suprantamo,^ ne puldo, 
bet kaip^Itrtabtau sustiprina 
spulkų, kaipo tokių, ateitį; di
desnes ir turtingesnės visada 
stengiasi pagelbėti mažesnėm, 
kad išlaikius gerą vardą spulkų 
bendrai.

“Naujienų” spulka žada per
imti kelias mažas spulkas
Teko patirti, kad Lietuvių 

Budavojimo, Skolinimo ir Tau
pymo Bendrovė (“Naujienų” 
spulka) paskutiniuoju laiku ve
da derybas net su keletu ma
žesnių spulkų, kad perėmus jų
jų sąskaitas ir padėjus joms iš
silyginti su savo dalininkais. 
Kadangi ši spulka nepaprastai 
sparčiai pradėjo augti ir turtu 
ir nariais, tad nestebėtina, kad 
galėtų ir kitoms pasitarnauti, 
kurios nesuspėjo prisitaikinti 
prie moderninių pareikalavi
mų.

Šios spulkos sekretorius 
Rypkevičia sako, kad paskuti
niu laiku gaunama geras skai
čius naujų sąskaitų iš užmies
čių, iš mažesniųjų kolonijų, 
kur nėra nei bankų, nei spulkų, 
ir sako, kad mažų remontui 
skiriamų paskolų pareikalavi
mas žymiai padidėjęs.

TAUPYKIT KUPONUS

Roselando Scenos 
Ratelio Parengimas 
Kaziui Baronui

CLASS1FIED ADS

Spalio 2 d. Ruišia Jam 
, Vakarą

VĖL BARGĖNAS
2 fletu po 6 ir 6 kambarius. Mū

rinis namas—šiltu vandeniu šildo
mas. S. E. Side, ant Unjversity arti 

Į 71 gatvės—Kaina $4900. Tik šią 
savaitę. Inešt cash $1300. Likusį 
lengvąią išmokėjimais.

NAMON FINANCE ČORP. 
6ž55 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

REAL feSTATE FOR SALfe 
Namaj-žemė Pardavimui ..

PARDAVIMUI BUNGALOW 6 
kambarių, vėliausios mhdos, karš
tu vandeniu apšildomas. Priverstas

ROSELAND — Rosclando parduoti pigiai dėl bedarbes.
... „ . . ,i šaukite Tel. Hemlock 8716.Sienoj Ratelis ruošiasi pagerb- _ ___ ______ _____
ti sAvo seną sergantį narį, chi-' 
cagiečiams gerai žinomą vei-> 
kėją ir “Naujienų” redakcijos 
narį Kazį Raroną.

Rateliečiai, po vadovybe pir
mininko p. Juozo Pučkoriaus
ir p. V. Pučkorienės rengia K.! 
Baronui pagerbimo banketą,1  
kuris įvyks Stanciko Salėj,’ IrufeNlŠttEb ROOMS—TO RENT 
spalio 2 d. Bilietai parengimui' O^venimul Kambariai — 
bus po $1.00. Rengėjai netru
kus pradės juos platinai.

Surengė Gražų Ptireiigimą 
P až ar skui

Parengimas bus gražus, nes. 
l taine gabtįs.' 

Štai, Ėatėlio itariui K. Pažafs-’ 
kui i 
jis būvo išvykęs su Pirmyn 
Choru. Ratelis ŽO-tą rūg^iūčio 
surengė labai pasekmingą su
tiktuvių banketuką. Sukvietė 
Pažarskų artimesnius drau
gus, viso apie 80 svečių. Ka- 

šeštadienis buvo gana 
tai darbštus rateli’e-

RENDON KAMBARYS su arba 
be valgio—maža šeimyna.

3Ž17 W 38 St. antros lubos

ŠltUATION WANTEb 
 Ieško D kr b o.

ikia
PATYRUSI MERGINA 20 iki 30 

prižiūrėti vieną vaiką—savas kam
barys—geri namai. Hollycourt 8237.

PATYRUSI MERGINA 35 iki 40. 
bendram narnų darbui—būti—$7 iki 
$8. nuolatinis darbas. Whitehall 
8004. v

PATYRUSI MERGINA namų dar 
bui, kalbėti angliškai, nėra skalbi
mo, nėl langų ploVimo, nei mažų 
vaikų. Geri namai. $10.00, Savas 
kambarys, vana. Bitterswėet 3555.

MERGINA lengvam namų dar
bui be skalbimo—mėgti vaikus-^ 
būti. E. Kovitz, 6231 N. Washte- 
ttaw. Sheldrake 4805.
,ĮI i ............................................... ................................. ..............

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Biririhi

1 ■iRatcliečiai yrū PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi- 

----- ---  -— —----- i daųs, iš lauko ir štoruose, 10 metų 
sugrįžus iš Lietuvos, kur patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 

goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai. 

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

svečiams sėdynes ir apšvietė 
japoniškom liktarnom, tai]), 
kad visi jautės lyg rojuj. Čia 
ir prasidėjo pašnekesiai, kor
tų lošiniaijz.fr,v'žinoma, alučio 
sriūbčiojimas.

Vėliau, apie 11 v. nakties, 
kada oras atvėso, visus sve
čius sukvietė į vidų prie ilgo, 
su įvairiais valgiais apkrauto 
stalo. Prie vaišių, žinoma, bu
vo ir programas. K. Pažėrskas 
papasakojo įgytus Lietuvoj 
įspūdžius, ir dar priedo padai
navo pora dainelių solo, ir du
etą su savo Maryte. Pianu pa-

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIR
BTUVĖ; seniai išdirbta, darbo 
daiig, gera vieta dėl gr*ro JęriaU- 
čiaus. Pigiai, nes turiu apleisti Chi
cago. 4540 So. Californta Avė.

IĖŠKAU DARBO į Lietuvišką 
kepyklą. Neseniai iš Lietuvos, su
sikalbu angliškai, Amerikoj kiek 
dirbęs prie kepėjo—jaunas—Rašyki
te 1739 S. Halsted Box 868.
.............................. • •■•••• 1,1

PARSIDUODA prie vieškelio U. 
S. 2, didžiosios gatvės Florence, 
Wisconsin mieste restauranio biz
nis ir n'uosėvybė. 2 aukštų flrfeimi- 
nis, 28x50, 8 kambariai viršuj, . 4 
kambariai katedžėj užpakaly, vis
kas už $6500.

EMIL HREJSA, Box No. 247, 
Florence, Wisconsin.

■ ..............................i........

FURNITURE-FIXTURE FOR SALfe 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PARSIDUODA SALDAINIU krau 
tuvė. Visi fiksčeriai—Sykiu ar pa
vieniais šmotais—Turi būt parduota 
šią savaitę. 1817 S. Union Avė.

UflNlTfcRE-FIXTURE FOft SALE 
Rakafadžrf ir Įtaisai Pątdąvtmoi

IŠPARDUODAME BARtf Fflfc- 
ČERIUS 1938, visokio didžid su 
Coil Baksais ir šinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bilė kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius Ir 
ice baisius. Cash arba ant išmokė- 
įimo. PaYnatykite mus pirm nėgu 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS
Metinės Mirties Sukaktuvės

AUTOS—TRUCKS FOR SALE

M A"D O S

A

Toliau B. Liudkevičius į- 
teikė K. Pažarskui dovanelę. 
Tuo programas ir pasibaigė. 
Vėliau prasidėjo linksmos kal
bos ir valgymas džiovintos deš 
ros bei sūrio kurį (Pažarskas 
atvežė iš Lietuvos. Ir taip sve
čiai linksminos net iki 4 v. ry
to. O kai jau gaidžiai pradėjo 
čiulbėti, tai ir svečiai susipra
to, kad—“Laikas namo brolu
žėliai, saulutė tuoj tiekės”.

Jš Ratelio ir Draugas

ANASTAZIJA 
RASHINSKIENĖ

Po tėvais Gečaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 2 d., 1937 m., sulau- . 
kus 33 metų amžiaus, gimė 
Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudi- 
mė vyrą Joną, dukterį Ritą, 
motiną Agniešką, brolį Pran
ciškų ir Vladislovą, seserį 
Bronisla'vį'if1 Antaniną ir ki
tas gimines.

Liūdnai atminniai musų 
brangios moterės ir motinė
lės bus laikamos šventos Mi
šios šv. Jurgio bažnyčioje rug
sėjo 2 d., 1938 m. 7-tą valan
dą ryto ir dvejos Mišios Our 
Lady of Sorrow bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas ir po pa
maldų į namus 3255 So. Hal
sted Street.

Mes tavęs musų brangioji 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas 
tave ateisime. Lauk mus atei
nant.

Nubudę liekame,
Vyras, duktė, motina, brolis 

ir seserys

CALumet 5269.

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

COOK GOUNTY FINANGE 
COMPANY

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

bus parduodama tiesiog publikai.
salite nusipirkti tikrą 1938 me- 
arą už tik $395 ir 1937 karą už 
$295. Ne daugiau. Taipgi se

nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos. ...........

Atdara kas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadiehį.
COOK GOUNTY FlNANGĖ 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

ties Loomis.

o7o7
4853

No. 4853—Mergaitei suknelė. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų amžiaus mergaitėms.

Už MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

i ■ _ L

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
‘ KUPONUOSE

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

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

’ J >

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago/ m. 

čia |dedu 15 centų k praiau
atsiųsti man pavyzdj No.—

■ ! ... '. f'. 4
Mieros ___ ;..... .......... per krutinę

Su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
tiko. ■ 't-.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug bi-angešni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. IŠsikirpkit kuponų šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius še^teins arba 12 asm&iints sdttrs.

(Vardas ir pavardi)
—■—............................ ...

(Adresas)

(Miestą* ir valstija)

niro

ANTANAS GRIBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 30 d., 1938 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Stulgių pa- 
rap., Rodgenų Sode.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų Joną, podukrą Pranciš
ką Sudeikienę, žentą Pran
cišką, pusbrolį Juozapą Leš- 
kį, pusseserę Marijoną Dau- 
terienę, švogerką Leonorą Ta
mošiūnienę, švogerį Feleksą 
Winslovą, jų šeimynas ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Wood St.

Laid. įvyks ketverge, rūgs. 
1 d., 8 vai. ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano, Gribo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik-' 
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, podukra, pusbrolis, 

žentas ir kitos giminės
Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. Yards 1741.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
enta whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

DAUGYBE VARTOTU KARU 
BUIGK & PONTIAC 

MILDA AUTO SALES 
806 Wes<t 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SĖRVICte
Biznio PatarnaViinks_______

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTfc IR BLfiKOS 

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

. SHEET MSE CČ.
3216 So. Halsted Street

ir.........-■■i.- ............................... ~ i.:........ 11 .i

Full-flavored

for cookingl 
# Krajt American has a me]Iow, 
full-flavored richness that makes 
it perfect for sandvviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfecdy.

u

Bosses Woif t 
H i re People with 

' HcilitOSIS ( biTeath )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fnth the best to choose from thesa days, eta- 
ployera favpr the berson who is most attrac- 
tlve. In buainess life as in tho sočiai world. 
halitosis (unpleasftnt breath) ia conaidered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody buffers from thia 
offensive condition at sotne time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermein- 
tation of fooa partlclea skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaylhg 
teeth and poor dlgestion also cause odors.

The quick, pleaaant way to improve yobr 
breath ia to ūse Usterine, the quick deodorant, 
every tnorning and everv night.

Listerine halts fermehtation. a major cause 
of odors, and overcomss the odors thertuelves. 
Your breath beconies sweet and agreefcbie. It 
’v’U not offend othera.

If you value your Job and your friehds. tfta 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bnrt Pharmacal Company, Bt. Louis, Mo.

Don’t offend others - Check 
I halitosis with (ISTERINE

COAL—WOOD—OIL 
Anglyš—Malkos—Aliejus

Kainos Nuinažintos— 
ANGLYS

EGG _______
NUT __ ____
BIG LUMP ...
MINE RUN ...
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE
Ii  ^—>

FtNANCl

am pirtiią Motgitfn <jmc
apielinkėse ano 5 iki 16

SIMANO DA
FEDERAL SAVINGS

a r . ■ < . į oi (9* -9.24*'m

i 9

O

2202 W. CEBMAK RD. Cuial 88Š

...i,-.' -..z Y.......



Bus įdomus Dainos Meno 
Sezonas Chicagoje

“Birutės” choras atkartos linksmą 
operetę “Perikolą”

Praeityj dažnai tekdavo nu
girsti iš publikos nusiskundimų, 
k ul tiek lietuvių chorai, tiek 
solistai dainuoja vis tas pačias 
damas, kurios dažnai kartoja
mos jau klausytojams atsibodę. 
Tuo budu ir į pramogas lanky
tojai nelabai noriai rinkdavosi. 
Buvo išsekus ta jėga, kuri juos 
patrauktų.

Ateinantis rudens ir žiemos 
yezonar Chicagos lietuvių kolo
nijoje atrodo turės būti labai į- 
domus ir teks girdėti visai nau
jus dainų bei vaidinimų reper
tuarus. Iš spaudos visiems yra 
žinoma, kad šiais metais važi
nėjo Lietuvoje Chicagos lietu
vių “Pirmyn” choras. To choro 
kelionės išdavoje, ir kitų cho
rų vedėjai lyg ir lenktyniuoda- 
mi su “Pirmyn”, kad ir savo 
chorų j Lietuvą nenuvežė, tai 
nors patys nuvažiavo. O važia
vo su tikslu, kad galėtų palai
kyti konkurenciją. Kadangi pir- 
myniečiai bus matę Lietuvoj 
kaip žiūrima į dainos meną, ir 
ta pačia proga parsivešią vė
liausius dainų leidinius, kuriuos

publikai koncertuosią. Tuo bu
du paskatinti kartu su “Pir
myn” išvažiavo “Naujosios Ga
dynės” choro vedėjas Jurgis 
Steponavičius, o rugpiučio 23 
d. į Lietuvą laivu Queen Mary 
išplaukė žymiausio Chicagoje ir 
bendrai, tarp lietuvių gal ir se
niausiai gyvuojančio “Birutės” 
choro vedėjas Jonas Byanskas 
ir jo žmona.

Veža Auką M. Petrausko 
Fondui

Jonas Byanskas čia gimęs, 
augęs jaunuolis ir į Lietuvą 
parvyksta pirmą kartą. Prieš 
pora metų buvo ten nuvykusi 
jo žmona, Vanda, kuri parvežė 
daug gražios muzikos birutie- 
čiams. Kad geriau pasirodyti su 
daina prieš lietuvių publiką, tai 
Jonas Byanskas ir sugalvojo

NAUJIENOS, CMeagfi, IR Trečiadienis, rugp. 81, 1938
nai pradeda savo repeticijas lai
kyti nuo rugsėjo (Sept.) 9 d.
Ir paskiau kiekvieną penktadieny 
nio vakarą bus choro repetici
jos mokinantis atkartoti opere
tę “Perikolą”, kurios perstaty
mas bus sekmadienį, gruodžio 
11 d. Sakalų salėje. “Birutės” 
choro pamokos būna Sandaros 
salėje, 814 W. 33th St. 8 vai. 
penktadienių vakinrais 
daug jaunimo, kurie myli dai
ną ir jos meną, tai dabar yra 

Birutės”

Yra

negirdėtą operetę
kuri buvo perstatyta pereitą pa- 8era proga ateiti į 
vasarį su didžiausiu pasiseki- chorą ir čia išmėginti savo įe
inu. Nors tą perstatymo dieną t>as *r kabumus. Dainos mėgę- 
kaip tyčia buvo labai šilta ir 
žmones šiltas pavasario oras iš
viliojo į laukus, bet atsilankiu-

r jai yra labai prašomi įsirašyti 
į chorų ir yra mielai laukiami.

J. P. Tarnas.

veikalas taip patiko, kad buvo 
stebėtinai didelis pareikalavi
mas, kad birutiečiai 
nemestų į šalį, bet

tas ir vėl pamatyti,

“Aiskrymas” Įvėlė 
Į Bėdą

llllllllllllllllltllllllllllltlllliliiiiiitlllllllllllllllllllllllrlllll......... .. ! T7 1 * Z’l 1 •

Šiandien Sutikimo Bankietas | Kur Galima Gstut1
l Pirmyn Bankieto 
Bilietus

tą veikalą 
pakartotų 
labai ver- 
o prie to 
kurie ne

matė ir negalėjo dalyvauti per
eitame perstatyme.

“Birutės” choras vasaros me
tu turėjo šiokias tokias atosto
gas ir savo įtemptą veikimą bu
vo sulėtinę. Bet užtai dabar vėl 
stoja visi vieningai į darbą. Į 
darbą ruoštis ateinančiam sezo
nui, kad dar geriau pasirodyti. 
Nors ir choro vedėjui p. Byans- 
kui nesant namie, chorą mo
kins p-lė Pečiukaitė ir p. G. 
Giedraitienė, kuri surežisavo o- 
peretę “Perikolą” ir yra gabi 
artistė-dainininkė. Choras pil-

John Sirban, 32, nuo 2728 
Wcst 41 s t Street, yra didelis 
ledų (aiskrymo) mėgėjas. Pa
noro to skanumyno aną die
ną ir įsibrovęs į krautuvę ties 
4043 S. California, fjek įsigili
no į ten buvusius ledus, kad | 
nei nepastebėjo, kaip atvyko j 
policija.

ban’ui šešis menesius iirobaci- 
jos.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

, n !

Šis gražus paveikslas paro- bus įdomus ir įspūdingas nes 
i do Pirmyn Chorą su vedėju choras ir solistai išpildys pro- 
i Kaziu Steponavičium ir p. A- gramą naujų dainų, kurių pra- 
scle Steponavičienė laike at- moko beviešėdami Lietuvoj, 
sisveikiniino koncerto Kaune,1 papasakos ką mate ir ką pa
liepus 30 d. Kaip Kaunas iš- tyrė ir bankieto salėj turės su- 
kilmingai Pirmyniečius išlei- ' rengę parodėlę visų puikių do- 
do, taip iškilmingai šiandien vanų, kurias Choras, pp. Ste- 
chicagiečiai juos pasveikins, ponavičiai ir visi dainininkai 
Šįvakar gražioj Syrena salė- gavo Lietuvoj. Kai kurios do- 
je, 4270 Archer avenue, įvyks vanos yra nepaprastai gražios 
Pirmyn Choro Sutikimo Vaka- ir kiekvienam svečiui bus įdo- 
rienė, kurią 
Kelionės F<

rengia ‘Pirmyn mu jas pamatyti.
las. Bankietas I Bilietai yra po $1.25 Galima

rezervuotis iš anksto arba gau
ti prie durų salėj.

Mes nuoširdžiai kviečiam į 
Pirmyn Sutiktuves visus jau
nuolių tėvus ir visus gerus Pir
myn draugus ir rėmėjus, ku
rių duosnumas ir parama da
vė progą chorui šią vasarą 
Lietuvą aplankyti ir ten taip 
gražiai pasirodyk dainomis, 
kad dar ir dabar laikraščiai 
apie tai teberašo. Bankieto 
pradžia 8 vai. vakare.

Pirmyn Keliones Gondas

žinti su savo tėvų kraštu ir pa
studijuoti tenykštį dainos meną 
nors ir trumpu laikotarpiu. Par
sivežti naujų kurinių ir čia ge
rai sumokinus “Birutės” chorą, 
paskleisti tuos dabartinių jau
nųjų Lietuvos kompozitorių 
sukurtus, sukombinuotus dai
nos akordus, taip Chicagoje, 
taip ir plačioj apylinkėj gyve
nantiems lietuviams.

Šiemet esant dvidešimts me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvėms, ta proga p. By- 
anskas, “Birutės” choro vardu, 
uždės vainiką ant Nežinomojo 
Kareivio kapo Vytauto Didžiojo 
muziejaus sodelyje. Be to, jis 
veža nuo Birutės choro auką ir 
į Miko Petrausko atminties fon
dą. Kaip žinoma komp. Mikas 
Petrauskas prieš 30 metų šį 
chorą suorganizavo ir buvo jo 
ilgalaikiu vedėju. Tai bene pir
masis jo suorganizuotas choras, 
kuris ir iki šiai dienai išsilaikė 
nepakrikęs. Kai kurios Ameri
kos lietuvių kultūrinės organi
zacijos jau prisidėjo su auko
mis, tai “Birutės” choras irgi 
neatsitikdamas, įdavė p. Byan- 
skui nors nedidelę auką ($40.) 
perduoti savo įsteigėjo atmin
ties fondui Kaune.

Kadangi Byanskas važiavo į 
Lietuvą pasinaudodamas savo 
atostogų proga, tai apie pabai
gą rugsėjo mėn. jis jau turės 
grįžti prie savo kasdieninių pa
reigų. Tuo tarpu p. Byanskienė 
mano Lietuvoje pasilikti kiek 
ilgiau ir žinoma, ką nors nau
jo “Birutės” chorui surasti.

Mokytojaus Pečiukaitė
Anais metais važinėdama ji 

parvežė dar niekam Amerikoje

1. “ 
Halsted 
8500;

Naujienose”, 1739 South
Street, telefonas CANal

Vilis, 1646 North Bell
avenue;

3. A.
Marshfield avė., BEVerly 6389;

4. Charles Kriščiūnas, 4501 
South Ashland avenue, Yards 
2503;

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

6. Mike Oksas, 2454 North 
Diversey Blvd., ALBany 7564;

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

8. A. Faiza, 1250 N. Spauld- 
ing avė., SPAulding 9207.

9. Mrs. M. Pažarskienė, 31 
E. lOlst St., PULLman 8559.

10. Prie durų, Syrena Salėj, 
4270 Archer Avenue, kur įvyks 
bankietas.

Kam tai patogu, mes pra
šom užsisakyti bilietus iš anks
to, prieš 3 vai. po pietų, nes 
tas duos žinių ir geresnę progą 
rengėjams laiku reikalingą 
skaičių vietų prirengti ir kiek 
vietų atsargoj' turėti tiems sve
čiams, kurie įsigys bilietus prie 
durų Pirmyn Fondo Komitetas.

Vaivada, 8605 South

Žagariečiai Jau 
Ruošiasi Žiemai ir 
Kitai Vasarai
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ČIA LIETUVA LAIMĖJO — Lietuvos ir Amerikos

Barkausko įteikta atminimo dovana-statula; (viduryje) budingas momentas iš 
*, f ' i

krepši”, (kairėj) rungtynės 44-24 (19-9) laimėjusi Lietuvos rinktinė.

lietuvių rinktinių krepšinio rungtynių vaizdai: (iš kairės į dešinę) Amerikos lietuvių rinktinė su dir. 

Lietuvos rinktinės žaidėjas Lubinas “deda dar vieną- kamuolį į

Sekmadienį Paskutinis Šių
Metų Kliubo Piknikas

ŽagarieČių kliubo susirinki
me, kuris įvyko praeitą sek
madienį Yuškos salėj, jauna
sis p. Niprikas ir Ke'urakis 
raportavo, kad kitai vasarai 
yra paimti daržai trims pik
nikams, kurie jvyks pavasarį- 
vasarą-rudenį.

Labai stropiai rengiamasi 
prie šių metų paskutinio išva
žiavimo, kuris įvyks šį sekma- 

; dienį, rugsėjo 4 d., SpaiČio 
: darže.

Rengėjai Arlauskas ir Put- 
' rius prašė išrinkti darbinin- 
! kus. Štai jie, Butvill, Ketura- 
i kis, Niprikas, Ramašauskienė, 
Bitinienė, Makaveckienė, 

įkuraitė, GasparavičiuVe 
Šiliukas.

Buvo išrinktas komitetas
imti svetainę žieminio sezo
no «vakarams—Ramašauskienė 
Arlauskas, šiliukas. Regis, šią 
žiemą žagariečiai turės daug

Už- 
ir

pa-

Kadangi kliubas nuolatos au
ga ir finansais ir nariais, tai 
ir veikimas turi būti padidin
tas. Sako, jeigu senieji pails 
beveikdami, tai jaunieji stos j 
jų vieįas, bet darbas neturi 
sustoti nei minutei, žagarie
čiai privalo dideliais žingsniais 
žengti pirmyn.

Na, tai visi dalyvaukime šia
me piknike ir draugiškai liuo- 
laikį praleiskime. R. Š.
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AVIACIJA OLIMPIADOJ — Lietuvos,OĮimpijados aviacijos sporto dienos vaizdai
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Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St




