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ANGLIJOS AMBASADORIUS IŠSKRIDO Į
BERLYNU 5

PERDUOS PREMJERO CHAMBERLAINO PAREIŠ
KIMĄ HITLERIUI

LONDONAS, rugpiučio
— Anglijos ambasadorius Vo
kietijai, Sir Nevile Henderson, 
išskrido į Berlyną pranešti na
cių valdžiai, kad Anglija bus 
priversta įsikišti į karą, jei Če
koslovakija bus užpulta. Sako
ma, kad jis taip pat perduosiąs

31. Hitleriui Chamberlaino pareiš
kimą Čekoslovakijos klausimu.

Tai bus antras įspėjimas Hit
leriui, kad nepradėtų karo. Va
dinasi, nepradėtų to gaisro, ku 
ris gali užsiliepsnoti visoje Eu
ropoje.

> ČEKOSLOVAKIJOS FORTIFIKACIJOS
ČEKOSLOVAKAI YRA GERAI PRISIRENGĘ 

LAIKYTIS PRIEŠ VOKIEČIUS

PRAHA, rugp. 31. — Kai ku
rie mano, jog milžiniška vokie
čių armija galėtų per kelias 
dienas Čekoslovakiją sutriuš
kinti. Tačiau visai kitokios nuo
monės yra tie, kurie gerai yra 
susipažinę su militariniais rei
kalais. Jie mano, kad Čekoslo
vakija yra tiek kietas riešutas, 
jog naciai vargu galėtų sutriuš
kinti ir per porą mėnesių. Juo 
labiau, kad iš visų pusių ji yra 
gerai pasirengusi priešą sutik
ti. Vadinasi, apsigynimui ji tu
ri įrengusi puikiausius fortus, 
kurie kai kuriais atžvilgiais pra
neša prancūzų vadinamąją “Mi- 
ginot liniją”.

Jos armija jau dabar yra pu

sėtinai didelė (apie 250,000 ka
reivių). Tačiau, jei karas kil
tų, ji per kelioliką valandų ga
lėtų sumobilizuoti apie pu&vmi- 
lijono. Iš viso ji galėtų sūdąs 
ryti apie 1,500,000 kareivių.'

Tai tokia jėga, su kuria na
ciams tektų pusėtinai pasigrum- 
ti.

Lėktuvų Čekoslovakija irgi 
turi nemažai, — apie 2,000 (vo
kiečiai jų turi per tris tūkstan
čius).

Visa tai rodo, kad Čekoslova
kijos pajėgumas yra toks, ku
ris Verčia nacius susimąstyti. 
Juo labiau, kad jie gerai žino, 
jog čekai nekels aukštyn ran
kų, kaip tai padarė austrai.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
EUROPA BAIMĖS APIMTA — Paveikslas parodo nacių kareivius demonstra

tyvių laike manevrų vykstančių prie Čekoslovakijos sienos. Neimdama šansų 
Čekoslovakija sukoncentravo savo kariuomenę prie Vikietijos sienos, panašiai 
pasielgė ir Francija. Anglija siuntinėja Hitleriui notas. Visa Europa apimta 
karo baimės.

NESUTIKIMAI TARP SUDĖTU VOKIEČIU 
DIDĖJĄ

PRAHA, rugp. 31. — Sude
tų vokiečių partijoje neviskas 
tvarkoje. Vadų tarpe prasideda 
peštynės. Viena grupė į jokius 
kompromisus nesutinka eiti. JI 
reikalauja visiškos autonomi
jos, kas faktiškai reikštų sudė
tų vokiečių prisidėjimą prie 
Vokietijos. Tai grupei vadovau
ja Kari Frank.

Kitai grupei vadovauja Emst 
Kundt, kuris tarėsi su prez’£ 
dentu Benes. Kundt yra labiau 
sukalbamas ir nuo Čekoslova
kijos nenori atsimesti. Jis vi

sai butų linkęs su čekoslova- 
kais susitarti, jei tik vokiečiairfs 
butų suteikta daugiau teisių.

Tačiau didžiausias sudėtų vo
kiečių “fiureris” yra Konrad 
Henlein. Bet tai aklas Hitlerio 
įrankis, kuris daro tik tai, ką 
jam Berlynas diktuoja.

Kadangi sudėtų vokiečių par
tijoje pasireiškė nesusiprati
mai, tai dėlei to ir derybos nei
na sklandžiai, nes patys vadai 
negali susitarti, ko jie iš tiesų 
nori.

DAUGELIO SOVIETU RUSIJOS ADMIROLU 
LIKIMAS NEŽINOMAS

ITALIJA PASILIKSIANTI “NEUTRALI 
STEBĖTOJA”

■______________  į
FAŠISTŲ VADAI SAKO, JOG J KĄRĄ ITALIJA 
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TRUMPOS ŽINIOS
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• LONDONAS.—“Daily He-

ROMA, rugp. 31. — Gerai Slovakijos tautinių mažumų

Senatoriaus Ries ne
vykęs išsišokimas
WASHINGTON, D. C., rugp. 

31. — Darbo sekretorius Per-’- 
kins atsakė į senatoriaus Lfcs 
komiteto reikalavimą tuoj de
portuoti Harry Bridges, CIO 
lyderį, kuriam yra primetamas 
komunizmas.

Perkins savo atsakyme pa
brėžia, jog primetimas komu
nistams kiekvieno nepopulia
raus asmens be jokio gilesnio 
tyrinėjimo dar klausimo neiš
sprendžia.

Pasako ji taip pat senatoriui, 
kad ne jo biznis kištis į Darbo 
departamento reikalus ir dįk- 
tuoti, kas turi būti padaryta. 
Tas departamentas daro tai, ką 
įstatymai nurodo, o ne tai, ką 
nori senatorius Dies bei kiti.

Japonai pradėjo puo
limą šešiose provin

cijose
ŠANCHAJUS, rugp. 31. — 

Vienu ir tuo pačiu laiku Japo
nijos karo mašina pradėjo veik
ti net šešiose provincijose.

Smarkus mūšiai prasidėjo 
Anhwei-Honan provincijose, kur 
japonai stengiasi suparalyžuoti 
susisiekimą ir atkirsti Hankovv 
nuo Peipingo geležinkelio.

Antras puolimas liko išvysty
tas ties Kusih, strateginio Ho- 
nan provincijos miesto. Kitos 
atakos daugiausia koncentruo
jamos prie Hankow.

Kiniečiai praneša, jog jiems 
pasisekė penkis japonų puoli
mus atmušti.

Automobilio nelai
mėje Stalinas su

silaužęs ranką
LONDONAS, rugpiučio 31. 

— Čia gautomis žiniomis, auto
mobilio nelaimėje Stalinas susi
laužęs ranką. Nukentėję taip 
pat ir GPU agentai, kurie jį 
lydėjo. Vienas likęs mirtinai 
sužeistas, o kitas irgi labai sun
kiai nukentėjęs.

Nors pavojaus Stalino gyvy
bei ir nėra, bet jis negalėsiąs 
per kai kurį laiką savo pareigų 
eiti. Jį prižiūri specialistai.

Erik Šulce, kuris per dešimt 
metų buvo Stalino šoferis, li
kęs suimtas. Jis esąs Vokieti
joje gimęs, šoferis esąs kalti
namas sabotažu.

Londonas tas žinias gavęs 1T 
vieno lenkų laikraščio.

Tom Mix neteko try
likos revolverių ir 

šautuvų
PLYMOUTH, Anglija, rugp. 

31. — Tom Mix, žinomas Ame
rikos kino aktorius ir “kaubo
jus”, čia turėjo atsiskirti su vi
su savo ginklų arsenalu, — try
lika revolverių ir šautuvų. Tą 
arsenalą konfiskavo muitines 
valdininkai.

Ginklus Mix galės atgauti 
tik gavęs iš Anglijos valdžios 
specialų leidimą.

Į Angliją Tom Mix atvyko 
vaidinti vodeviliuose. \

Meksika atsakys į 
Amerikos notą

informuoti stambesnių fašistų klausimo į karą nestosianti, 
rateliai tvirtina, kad Italija, Dabartiniame konflikte Itali- 
kuri su Vokietija yra sudariu- ja norinti pasilikti kaip “neu- 
si ?Berlyno-Romoš aš[, dėl Čeko-ltrali stebėtoji”. •

Konrad Henlein turi Ragina Ameriką, kad

LONDONAS, rugpiučio 31.
— Jei Hitleris nesikištų į če- WASHINGTON, D. C., rugp. 
koslovakijos reikalus, tai sude- 31. — Anglija ir Prancūzija 
tų vokiečių klausimas butų iš:-1 yra užsakiusi Amerikoje paga-
spręstas į kelias dienas. Bei 
visai kitoks reikalas yra dabar, 
kada Hitleris diktuoja Čekoslo
vakijai sąlygas.

✓

štai lordas Runciman įteikė i 
sudėtų vokiečiams pasiūlymą' 
priimti Čekoslovakijos valdžios! 
planą tautinių mažumų klausi ' 
mui išspręsti. Konrad Henlein,! 
kuris yra laikomas sudėtų vo-j
kiečių vadu, pareiškė, kad jis 
tik penktadienį galėsiąs atsa
kyti. Mat, jis pirma turi pasi
matyti su Hitleriu, kuris fak
tiškai sudėtų vokiečių politiką 
nustato.

Mirė gavęs pirmą 
pensijos čekį

KENOSHA, Wis., rugp. 31. 
— Edward Moore, 73 metų am
žiaus, su nekantrumu laukė, ka
da jis gaus pirmą senatvės pen
sijos čekį. Pagaliau susilaukė 
tos dienos: gavo pranešimą, 
kad eitų čekio atsiimti. Dešim-

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

Giedra ir vėsiau. Saulė teka 
6:14, leidžiasi 7:26 vai.

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
31. — Meksikos prezidentas 
Cardenas rengiasi padaryti pla
tų pranešimą kongresui apie 
Meksikos santykius su Ameri
ka. Tuo pačiu metu jis atsakys 
į antrą valstybės sekretoriaus 
notą dėl atlyginimo amerikie
čiams už iš jų atimtus aliejaus 
laukus. '

čiai minučių praslinkus po to 
jis jau buvo negyvas. Mirė šir
dies liga.

Japonija atmetė ' 
Amerikos pro

testą
TOKIO, rugp. 31. — Japoni

jos valdžia atmetė Amerikos 
protestą ryšiam su sunaikini
mu Kinijos-Amerikos “Canton? 
pasažierinio lėktuvo rugp. 24 4. 
Drauge su sunaikintu lėktuvu' 
žuvo keturiolika žmonių.

minti 500 karo lėktuvų. Dabar, 
kai Europoje bile dieną laukia
ma karo, sakytos valstybės ėmė 
raginti amerikiečių firmas, kad 
jos kaip galima greičiau tuos 
lėktuvus padarytų ir pristaty
tų.

Tačiau firmos sako, jog be 
keturių mėnesių jos negalėsian
čios orderio išpildyti.

Dvylikos metų ber
niukas leidžia laik

rašti V
AMBRIDGE, Pa., rugp. 31. 

— Earl Baeuerelein, dvylikos 
metų berniukas, yra laikraščio 
leidėjas. Jis leidžia “Maplewood 
Times” savaitraštį. Tai nedide
lis lapelis, kuris turi 25 skai
tytojus.

Apdrauda dvigubai 
padidėjo

NEW YORKAS, rugp. 31. —
Per paskutines kelias dienas 
amerikiečių dirbtuvėms, kurios 
yra Europoje, apdrauda dvigu
bai padidėjo. Ypač apdrat|ia 
padidėjo tose valstybėse, kurios 
gali įsivelti į karą dėl Čekoslo
vakijos.

Žemės drebėjimas 
Kalifornijoje

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
!31. — Los Angeles mieste ir 
apylinkėse buvo jaučiamas. Sėk
mės drebėjimas. Nors nuosto
lių ir nepadaryta, bet žmonės 
turėjo pusėtinai baimės.

rald” korespondentas iš Šveica-S 
rijos praneša, kad buvęs Ispa
nijos karalius Alfonso vėl grį
šiąs sostą užimti. Esą, grįžti į 
Ispaniją pakvietęs jį gen. Fran
co.' . !„ >. • «-.-■<• .

* / f

• CIURICHAS, Šveicarija. 
— čia atsidarė tarptautinis fi
ziologų kongresas. Dalyvauja 
1,206 delegatų. Tai vis pasižy
mėję mokslininkai.

• MASKVA. — Visoje So
vietų Rusijoje prasidėjo naujo
kų ėmimas į raudonąją armiją. 
Tie naujokai yra gimę 1917 m. 
Vadinasi, revoliucijos metais. 
Jų priėmimas yra labai iškil
mingas. Visur laikomos kalbos 
ir atpasakojamas raudonosios 
armijos herojiškumas, kuris

1 pasireiškęs susirėmimuose su 
japonais.

e BASEL, Šveicarija. — Pa
staruoju laiku iš Vokietijos ir 
Austrijos pabėgėlių skaičius 
tiek padidėjo, jog Šveicarija ir 
Prancūzija priversta buvo žy
miai sustiprinti pasienio sargy
bą.

• REGINA, Kanada. — T. 
Jarman nusipirko 1,700 avių, 
kurias turėjo nugabenti į savo 
ūkį (apie 300 mylių). Pasirodė, 
kad transportacija geležinkeliu 
labai brangiai atsieis. Tad Jar
man nusamdi* du vyrus, kad 
pargintų avis. Iš viso kelionė 
truko du mėnesius.

• OSLO, Norvegija. — čia 
atsidarė tarptautinė konferenci
ja, kuri rūpinasi pabėgėliais. Da
lyvauja 30 valstybių atstovai.

• DUBOIS, Idaho. — čia 
įvyko tikras kurjozas: vienas 
kauntės kandidatas dalyvavo 
“primary” kaip republikonas. 
Rinkimus jis pralaimėjo repub- 
likonų tikietu, bet užtai pate
ko į demokratų sąrašą. Vadina
si, jį nominavo demokratai.

• BERLYNAS. — Naujiems 
keliams Vokietija per metus iš
leido $280,000,000. Apskaičiuo
jama, kad pet dieną pratiesia
ma apie dvi mylios naujo ke
lio.

RYGA, rugp. 31. — Sovietų 
Rusijos laivyno komisariatas 
prisipažino, kad per paskuti-j 
nius kelis mėnesius liko sušau-l 
dyti arba įkalinti įžymesnieji 
admirolai ir laivyno ekspertai/ 
Kai kurių likimas nėra tikrai 
žinomas, tačiau manoma, jog 
jie jau nebėra gyvųjų tarpe.

Apie admirolo V. R. Orlosib 
sušaudymą buvo pranešta dar 
pereitą žiemą. Drauge su jtfo 
tąsyk buvo sušaudytas admiro
las Sivkovas ir admirolas Lu- 
dry.

Tačiau dabAr paaiškėjo, jog

• JERUZALĖ, Palestina. — 
Gauja marabu užpuolė Ein Sha- 
mer, žydų kaimą, ir nušovė du 
žmones. Be to, du liko sužei
sti/

• BERLYNAS. — Užsieniuo
se gyvenančių vokiečių kongre
se, kuris vyksta Stuttgarte, yra 
rodomas “rasinis žemėlapis” 
Tame žemėlapyje Amerikos gy
ventojai be niekur nieko pri- 
skaityti prie indėnų ir aziatų.

O HARWICH, Anglija. — 
Čia vienas pabėgėlis iš Vokie
tijos įšmugeliavo iš nacių že
mės $25,000. Tai buvo visas' jo 
turtas. Tuos pinigus jis pasiun
tė drauge su apyniais Vienai 
anglų firmai. Paskui pabėgęs 
iš Vokietijos tą siuntinį atsi
ėmė. Niekam ir į galvą neat
ėjo, kad tame apynių siuntiny
je galėtų būti tiek daug pini
gų.

* PARYŽIUS. — Nacių di-

ir kiti admirolai dingo be ži
nios. O kadangi prie jų vardų 
yra prikergiama išdaviko dėmė, 
tai manoma, jog ir jie liko pa
siųsti į aną pasaulį. Tarp din
gusių admirolų yra šie: Ivano*- 
vas, Viktorovas, Muchlevičius, 
Kožanovas, Kireevas, Dišeno* 
vas, Kadackis ir laivyno aka
demijos profesoriai žerve bei 
Petrovas.

Sakoma, kad dabar Sovietų 
Rusijos laivyne yra visi nauji 
admirolai. Iš tų, kurie dar per
nai ėjo admirolų pareigas, ne 
vieno nebepasiliko, — jie visi 
liko, likvidūs.

Vesuvius ugniakal- 
nis neramus~ » 7

NAPLES, Italija, rugp. 31. 
— Vesuvius ugniakalnis pradė
jo veikti. Iš kraterio ėmė verž
tis juodi durnai ir liepsnos. Pa
sirodė karšta lava. Bet šiaip 
nuostolių nepadaryta.

Hull turėjo pasitari
mą su prezidentu 

Rooseveltu
WASHINGTON, D. C., rugp. 

31. — Valstybės sekretorius 
Hull turėjo pasitarimą su pre
zidentu Rooseveltu Čekoslovaki
jos klausimu.

Indijoje žuvo 30 
žmonių

• i — i’.avių Ui- LUCKNow, Indija, rugp. 31.
plomatai pasirodė visai nekaip. — Tehri valstybėje vanduo pra- 
Savo nepaprastu nachališkumu mušg tvanka ir užliejo trfg kai. 
jie atbaidė net tas valstybes, j mus.Apskaičiuojama, kad tamc 
kurios pirma buvo ir pronaciš-,potvynyje žuyo apie trisdešimt
kos. Viena iš labiausiai nedo
vanotinų klaidų buvo pasikvie- 
timas Vengrijos regento Hor- 
thy ir įtraukimas Vengrijos į 
Berlyno-Romos ašį. Tuo pačiu 
metu Hitlerio diplomatai ban
dė iš Rumunijos ir Pietųslavi- 
jos išgauti pasižadėjimą, kad 
jos laikysis neutraliteto, kada 
naciai kryžiavos Čekoslovaki
ją.

Ta bukakakčių nacių politika 
privedė prie to, kad tiek Pielų- 
slavija, tiek Rumunija atsidūrė 
Čekoslovakijos pusėje. Jos ge
rai žino, kad Vengrija tyko iš 
jų atsiimti kai kurias teritori
jas. Todėl jos bijosi, kad Čeko
slovakijos suskaldymas gali ir 
joms sudaryti tokį pat pavo
jų-

žmonių.

Išgelbėjo 11 mai- 
nierių

GUANAJUATO, Meksika, 
rugp. 31. — Pagaliau pasisekė 
išgelbėti vienuolika mainierių, 
kurie buvo užgriuvę La Pare- 
grina kasykloje. Jie buvo bai-» 
šiai ištroškę ir išalkę.

• MANILA, Filipinų salos., 
— Vokiečių konsulas kreipėsi į 
Amerikos komisijonierių, kad 
tasai iš Manilos Amerikos vo
kiečių klubo pašalintų žydų kil
mės narius.

RUGSĖJO MEN.
(September)

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 Ir

ŠEŠTADIENIAIS nno 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Statistikos Etiudai
V. Stankevičius

(Tęsinys)
Ateities Statistika

Ar galima, pasiremiant duo
menimis apie pasaulines paja
mas praeityje, pasakyti ką nors 
apie žmonijos pajamas ateity
je? Nėra pamato tokią galimy
bę paneigti: kiekvienos valsty
bės eilinis biudžetas yra iki 
trm tikro laipsnio ateities “pra
našavimas’’. Bet mes žinome, 
kad toki pranašavimai kasmet 
išsipildo su žymiu tikslumu. Ly
giai taip pat galima sudaryti 
visos valstybės ir visos žmoni
jos pajamų ir Išlaidų bendrą 
biudžetą. Galima sudaryti biu
džetą vieneriems metams, de
šimčiai metų ... O turint dau
giau drąsos ir pasitenkinant 
mažesnių tikslumu, galima tokį 
biudžetą sudaryti ir ilgesniam 
laikui.

Mes jau* esame matę, kad at
skirų valstybių ir visos žmonijos 
pajamos per pastaruosius 50 
metų augo greičiau, negu po 2% 
per metus. Ar mes turime- pa
grindo skaitytis su tokiu pat 
augimu ateityje?

Natūralinių resursų tokiam 
augimui trukumo bijoti nėra 
pagrindo: statybos medžiagos

Valstybė
Jungt. Valstybės (dol.) 
Didž. Britanija (sv.) 
Vokietija (markės) 
Norvegija (kronos) 
Lietuva (litai) 
Visas pasaulis (dol.)

Kitais žodžiais, už šimto me
tų metinės žmonijos pajamos 
perviršys visų dabartinių pasaiA- 
lio turtų vertę. O bendra

žmonijos pajamų apyvartą per 
šimtą , metų sudarys nemažiau 
kaip Šimtą" tūkstančių mlllj&t- 

dų dolerių
Pabrėžiame: šita lentelė rodo 

minimalų augimą. Joje duotas 
vaizdas ne galimo, bet neišven
giamo žmonių gerbūvio augi
mo. Toks augimas vyks, nors 
ateinantis šimtmetis ištisai bu
tų toks pat nepalankus ekono
mikai vystytis, kaip pirmesnie- 
ji dvidešimt metų. Taip apskai
čiuojant tyliai prileidžiama, kad 
ateinančio šimtmečio bėgyje 
pasaulinės ekonomikos išsivys
tymas apie 10 kartų busiąs su
stabdytas ekonominių krizių, 
kad tautų gyvenimas busiąs ke
turis ar penkis kartus sukrės
tas turinčių pasaulinės reikš
mės politinių ir socijalinių per
versmų, nekalbant apie smul
kius vietinius įvykius, kad virš 
žmonijos dar du ar tris kar
tus praūžiančios visą naikiiv* i- 
čios audros, analoginės pasauli
niam karui. Nė viena šių prio- 
žasčių, nei atskirai, 'nei kartu

pastatams ir mašinoms visai 
užtenka, energijos šaltiniai, net 
toki, kaip anglys ir nafta, toli 
gražu nėra išsemti, ir jų už
teks dar daugeliui šimtmečių; 
be to, vis didesnę rolę pradeda 
vaidinti ‘'atstatomieji” energi
jos šaltiniai, kaip vanduo ir ve
jąs, žmogaus energija irgi ne
rodo nusilpimo, ir kaip tik pa
starieji metai suteikia ištisą 
eilę vis augančių ūkinio išsivys
tymo tempu įrodymų. Taip

52-jų svarbiausių pasaulio val
stybių biudžetų suma nuo 10 
milijardų dolerių 1913 metais 

padidėjo iki 25 milijardų 
1935 metais

Japonijoje pramonės gamyba 
ni/o 1900 metų padidėjo 400%; 
USSR pagrindinės ekonominės 
pozicijos nuo 1927 metų kas
met didėjo nuo 10 iki 20%; 
pasaulinis mechaninės jėgos me
tinis prieauglis vargu ar gali 
būti įvertintas žemiau 5-7%.

Bet bukime atsargus, ir, ap
skaičiuodami žmonijos pajamas 
ateityje, išlaikykime kaipo pa
grindą jau išbandytą prieaug
lio koeficijentą,-—2% per me
tus. Tuomet busimosios atskirų 
valstybių pajamos duos sekan
tį vaizdą (milijardais):

1929 1950 už 100 metų
85 125 750
4 6 35

75 100 600
2.2 3.5 20
1.5 2.2 14

200 300 1,800
paėmus, nenukreips šito augi
mo.

Bet ką gi reiškia toks paja
mų augimas? Kadangi gyven
tojų prieau’glis vyksta daug Vė
čiau, negu ekonomikos prieaug
li?, tai net palaikant dabartinį 

’nelygumą pajamų paskirstyme, 
kiekvienas turės gąVmybę leisti 
vienam sau tiek, kiek dabar iš
leidžia visai penkių asmenų šei
mynai, o kartu su tuo visi šei
mynos nariai disponuos tokiais 
pat resursais. Bet kadangi pa
jamų paskirstymas, atsižvel
giant į tai, kad dabartinė tech
nika savo prigimtimi aptarnau
ja mases, darosi vis labiau iš
lyginantis, tai
toks pajamų padidėjimas neišr 
vengiamai reiškia bendrą ir vi
suotiną skurdo ir neaprupini- 

mo panaikinimą
Ir visai žmonijai prasidės tik
ras ekonominis Aukso Amžius.

Už šimto metų!.. Nenorom 
pas kiekvieną gali kilti mintis: 
kodėl mes nesame gimę vėliau?

Musų gimimo datos mes per
kelti negalime. Bet už tat žmo
nija turi daug galimybių priar
tinti bendro ekonominio gerbū
vio pradžią. Mes jau esame ma-

tę, kąd paskutinių dvidešimties 
motų bėgyje Žmonija yra išlei
dusi karui, revoliucijoms ir nu
stojusi dėl nesugebėjimo au
gantį perteklių suvartoti, nema
žiau kaip 700 milijardų dolerių. 
Jeigu Šitos lėšos butų sunaudo
tos produktingiems tikslams,— 
ekonominis pasaulio gyvenimas 
butų pasakiškai pasikeitę^. Bet 
jeigu praeities nebegrąžinši, tai 
ateitis—musų rankose. Nepro
duktingų išlaidų nutraukimas, 
planingas visų valstybių ūkis 
ir tų ūkių sujungimas į planin
gą visą pasaulio ūkį, paliuosuo- 
tų dabartinės ekonomikos dina
miką nuo stabdančių ją kliūčių 
ir galėtų žymiai sutrumpinti tą 
terminą. Ir tai, kas teorijoje 
atskirta nuo musų visu šimt
mečiu, praktikoje galėtų būti 
pasiekta per nedaugelį dešimt
mečių.

(GALAS)

M ar gumy nai

Kur Yra Liliputų 
Karalystė?

Vengrijoje, Budapešte, yra 
universalinė krautuvė, kur vis
kas yra paruošta ir surinktą 
tiktai liliputams: pardavėjai ir 
pardavėjos yra liliputai, kėdės, 
stalai, lentynos — viskas lilipu
tiška, kaip ir kuriame lėlių žai
slų namelyje. Vengrijoje yra di
džiausias liliputų nuošimtis. Sa
ko, kad beširdės motinos, no
rėdamos turėti pelno iš lilipu
tų, prieš laiką gimdo ir augina 
kūdikius taip, kad jie augtų li
liputais. Minėtos krautuvės sa
vininkas Julius Gont’as, pats 81 
centimetro aukštumo, rūpinasi 
įsteigti Vengrijoje Liliputų Ka
ralystę, kur turėtų susitelkti 
56,000 liliputų iš viso pasaulio 
— jų tiek esama: čia jie galėtų 
gyventi kaip lygus tarp lygiųjų. 
“Mes nenorime, sako Gont’tas, 
“šliaužioti kaip skruzdės tarp 
milžinų! Mums reikdavturėti sa
vo nanielius, su įvairiais higi- 
jenos ir technikos įrengimais, 
pritaikytais musų ugiui, mums 
reikia savo mokyklų, bažnyčių, 
ligoninių ir savo įstatymų...” 
Kadangi žmonių smalsumui nė
ra galo, tos karalystės su ma
išytojai ketina įsileisti pas savo 
žiūrėtojus už tam tikrą atlygi
nimą: šio šaltinio pajamos pa
dės liliputams mokėti žemės 
mokesčius!

Garsinkites “N-nose”

L. A. EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLCYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

gyvenimas tai Žaislas
Ir Puiku Būti Sveikam!■ _______________ __________________- - ■    -*•

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lenkai uždare likusias Ryto 

Draugijos mokyklas Vil
niaus krašte.

Šiada ar tada, kiekvienas nupuola protiškai ar fi
ziškai žemyn. Tuomet viskas būna negerai, tu įžei
džiamas, tu netenki lygsvaros ir entuziazmo. Būna 
tokįs ląįkast kad nenori valgyti ir negali miegoti.

į Visi šie įkyrus erzinimai dažnai būna gamtos ženk- 
; lai, kad jūsų sistema nupuolus. Protinis ir fizinis 
į įsitempimas formuoja nuodingas atmatas jūsų 

raumenyse ir plėvelėse, šie nuodai priglušina ir
Į “ant plauko” pakabina nervus.
Į Kai jaučiatės nerangus, gaukit tą gaivinantį, pui- 
I klausia veikiantį žėrintį stiklą MALVAZ. Šis paty- 
I rūsiai padarytas maistas-gėralas surinktas iš natu- 
I ros rinktiniausios salyklos. Jo skanumas ir pilnu- 
? mas skoningumas patenkins jūsų troškimą geresnių 

gyvenime dalykų ir tuo pat sykiu suteiks veiklu
mo nuvargųsiems nervams ir nunešiotiems raume
nims. Lai jūsų gyvenimas būna pilnas, kad galė
tumėt sunkiai dirbti, energiškai žaisti ... išlošti. 
Lai MALVAZ, tūkstančių gudrus pasirinkimas, pa
deda jums pasilaikyti geroj sveikatoj.

Dėl ątbukusio vasaros laiko apetito ir atsišvieži- 
nimui, kuris patenkina, laikyki prisidėję MALVAZ 
savo refrigeratoriuose.
Užsisakykit kartoną šiandien su pilnų užtikrinimu, 
kad jus turit būt patenkinti — ir pasisaugokit pi
gių pamėgdžiojimų siūlomų tų, kurie daugiau mąs
to apie savo pelną, negu jūsų sveikatą.

MALVAZ daro Monarch Beęr aludariai

KARTONAS IŠ 24  ............  $2.75
50c grąžinama už tuščius

KARTONAS IŠ 12 .................... $1.40
25c grąžinama už tuščius

Pitone Ganot 6500

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tet Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) Tonas ...................  "

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ir DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBL’LANCE
■ = diena ir naktį

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

Tel. LAFAYETTE 0727 :

t—v -n J koplyčios visose
1—J LCZ d1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

VILNIUS, rugpiučio 26 diep, 
— Šiomis dienomis uždaromos 
visos likusios Vilniaus krašte 
lietuvių Ryto Draugijos moky
klos, 

---
Ekonominiai Baltijos kraštų 

kursai Klaipėdoje,

KLAIPĖDA, rugpiučio 2* 
dien. — šiomis dienomis prasi
dėjo ekonominiai Baltijos kra
štų kursai.

• LONDONAS. — šiandien 
Anglija vėl rengiasi įspėti Hit
lerį, kad nepradėtų karo su Če
koslovakija, nes tai faktiškai 
reikštų pasaulinį karą.

NARIAI
Chicagos,

Cicero i
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS:. 2n-4 popiet ir 1-A 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefoną” HEMLOCK 6111

■' . 1 I T " ■» ■ . f ■ M' « ..........- , , t -

Ofiso TeL Yards 8921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 39th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-ą:30 

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

TeL Kenwood 5107

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka* 

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
TeL Michigan Ci

ty 2799-3K

ADVOKATAI

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tek BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vak vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVR 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
■ > ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, 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. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

♦
Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

Tek Seeley 7330
Nąmų telefonas Brupswick 0597

Office and Res. Phone Calųmęt 7472 
Office Ūours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST, 
Res. 3261 So. Halsted Street

Dr, A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

Valandos nuo 2 įki 4 vah p. p.
4735 S. VV este r n Blvd. Laf. 0361-8018 

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisai 4645 )5O., ASHLAND AVĘ.,

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 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.

Kut Lietuviai Daktarai

»n « 1 i i i m ■."i i i i———

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNE” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNE” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

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

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

' blanką ir būt jos skaitytoju.

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

/ * •

Gerb. Administracija:
Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir

meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:
Vardas ...

Numeris ir gatvė -----......--------------------------------------- .
Miestas ir valstija --------- _______ _____ ____ _______ _

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ AĘDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

Raštinėje per 
Ą. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Weštern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafąyette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

■I ■ • '

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
33J9 Lituanįcą Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast lOSth Street Tel. Pullman 1270
•ff...'.”* . ........... . ni-įi

ALBERT V. PETKŲ
4704 So. We$tern Ąve. 

' ' ' > ■ U ■•' ■' r ■

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON 

4309 W. Fullerton Avė. 
(Residence & Office) 
TEL. CAPITOL 2828

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

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. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Callfornia Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
„ OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY |880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandų?
Nuo 10 12 diemu > Iki B P
pietų, 7 iki 8 vaL Nea nuo 10 iki 11

Rez. Telephone PLAZA 2490
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CMando ir Ohio Žinios
b——— , , ............................... ......—

žmonės pradėjo mažiau degti- Ohio Farmeriai apie spaudą

TEISĖJAS PADEDA AUTOMOBILIŲ PERKUPČIAM.
— KUNIGAI VARYS TIKYBOS PROPAGANDĄ. 
—POLICIJA NUŠOVĖ JAUNĄ LIETUVĮ. — RA
DUS DU NUŽUDYTUS ŽMONES, POLICIJA NAI
KINA SKURDŽIŲ LŪŠNELES. — PASKUTINIS 
PRIMINIMAS APIE DIDĮJĮ PIKNIKĄ.

nes gerti ir valstijos pajamos 
sumažėjo. Bet politikierių graf- 
tas visai nesumažėjo. Jie lupa 
iš žmonių kiek tik gali.

Rūpinasi dėl Permainų 
Vienybėj

Musų miesto tautininkai la
bai susirūpinę Vienybės perso
nalo perorganizavimu. Vieni

I Neseniai teko pavažinėti po 
! Ohio valstijos lietuviu farme- 
rių kolonijas ir su daugeliu įsi
kalbėti apie lietuviškus laikraš
čius. Jie sako, kad Keleivis su 
Naujienomis esą geriausi laik
raščiai. Keleivis paduodąs dahg 

• ūkio patarimų ir žinių apie į- 
j vairius farmerių reikalus. Sa-

Atėjo laikai, kacj ir nariai turi 
žinoti visus organizacijos reika
lus. Praeityje daug kas buvo 
daroma be narių žinios, todėl 
tautininkai ir buvo pradėję Su
sivienijimą vesti prie grabo len
tos. Jonas Jarus

CLEVELAND, O. — Laikas 
nuo laiko paežeryje suranda la
vonus nužudytų žmonių. Šio
mis dienomis vėl atrado porą 
nužudytų žmonių. Jų kūnai bu
vo palaidoti netoli paties vidur- 
miesčio, paežeryje, kur randasi 
daug miesto išmatų. Į tas vie
tas verčia visas miesto išmatas, 
nes nori tuščias vietas pripildy
ti ir vesti naujus kelius.

Dabar policijos direktorius 
Ness pradėjo daryti* kratas vi
sose tose vietose, kur gyvena 
visokie valkatos, ne vien vieti
niai, bet ir perėjūnai, kurie al

kio amžiaus jaunuolis nuėjo to
kiu blogu keliu.

Mirė
Mirė Jonas Bortorikas, sulau

kęs 70 m. amžiaus. Velionis pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis. Clevelande išgyveno a- 
pie 22 metus.

Laidotuvėms patarnavo gra- 
borė Jokubauskienė.

Mažiau geria
Ohio valstijoj senatvės pen

sijos labai mažos, bet politikie
riai ir jas nori sumažinti, nes

dejuoja, rūpinasi ką dabar da-J<o> !<a<l j’e gauna visokių laik- 
rys Juozas su Petru, o antri la-Įra^*V> bet šie du esą pirmoj 
bai patenkinti, kad jų ištikimas

ĮVAIRENYBES
J

vietoj.

važiuoja prekių traukiniais.
Ness sako, kad tarp tų valka

tų randasi daug žmogžudžių. 
Jie ten apsigyvena, . apsileidžia 
ir niekas jų nepastebi. Keli to
kių jau areštuoti. Taigi Ness 
dabar davė policijai įsakymą, 
tuos džiunglius išgriauti ir nie-

* kam neleisti tokiuose urvuose 
gyventi. Ugniagesiai jau dauge
lį lūšnų nugriovė. Ir visi “bo
bai” turės ieškotis kitos vietos 
gyventi.

Politikieriai pešasi
Cuyahoga kauntėje politiška 

mašina pajro. Demokratai su
skilo į dvi partijas. Tas pats ir 
pas republikonus. Abiejij par- 

, tijų vadai vietomis nepasidali
na. Dabartiniu laiku visas liz
das yra taip suįres, kad sunku 
pasakyti, kaip viskas susitaikys.

Atgaivino mergaitę
Dntheran ligoninė jė1 gimė 

mergaitė, bet šhstojo kvėpavus. 
Buvo greitai pašaukti ugniage
siai ir po trijų valandų darbo 
mergaitė atgavo kvapą.

4 Daktarai mano, kad ji gy
vens.

Bus didelis piknikas
Paskutinis prisiminimas apie 

tą didžiulį pikniką, kurį ruošia 
trys SLA kuopos, naujos para
pijos darže, rugsėjo 4 d., tai y- 
ra dieną prieš Labor Day. Vi
si esate kviečiami dalyvauti, 
nes tai bus paskutinis piknikas

* šią vasarą. Taipgi šiame pikni
ke dalyvaus SLA vice-preziden- 
tas Jonas Mažukna iš Pittsbur- 
gho.

Naikina senus automobilius
Atrodo, kad trafiko teisėjas 

dirba sutartinai su automobilių 
dyleriais. Jei kas papuola į ko
kią nelaimę su automobiliu ir 
jei tas automobilis yra jau se
nas, tai teisėjas liepia jį likvi-

* duoti. Į kelis mėnesius laiko jis 
likvidavo apie 400 senų auto
mobilių.

Daugelis pradėjo kelti protes
tus prieš tokį teismo elgėsę, nes 
jei automobilis yra apžiūrėtas 
ir tvarkoj, tai su juo saugiai ga
lima važinėtis dar kelis metus. 

» Jei žmogus kuo nusikalsta, tai 
galima jį bausti, bet atimti iš 
jo nuosavybę tai jau perdaug.

Varys tikybos propagandą
R. K. bažnyčių vyskupas stvė

rėsi už darbo ir paskyrė kelis 
kunigus vesti tikybos propagan
dą. Tur būt bijosi bedievių, o 
gal ir jiems ateina depresija, 

> kad stveriasi agitacijos.

Nušovė James Chernj
Clevelando priemiestyje poli

cija nušovė jauną 18 metų lie
tuvi James Chernj. Jis su ke
liais kitais vogdavo iš automo
bilių gasoliną ir kitokius daik-

* tus. Kada policija užklupo juos 
bevagiant, jie pasileido bėgti ir 
ant pareikalavimp nesustojo. 
Policistas paleido šuvj, pataiky
damas { nugarą. Gaila, kad to-
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S. Vitaitis vėl turi darbą. Kai 
kurie labai susirūpinę, kad ar 
tik Tysliava nepradės konku
ruoti tautinei spaudai išleisda-' 
mas kitą kokį laikraštuką. Vis
gi jis su Petru turės už ko nors 
griebtis. O gal Dirvos kavalie
rius pasikvies pas save ir su
darys “traicę” labai smarkių 
redaktorių, pasiryžusių užka
riauti viso pasaulio lietuvius. 
Visi trys, dirbdami iš vieno, ga
lėtų labai daug Smetonos blio- 
fų žmonėms paskleisti, nors tie 
raštai paprastai ir yra metami' 
į gurbą.

Įvykiai SLA Centre
Keleivyj tilpo įdomus prane

šimas apie SLA reikalus Cen
tre. Ten vienas asmuo nurodo, 
kad Vitaičiui buvo duota poros 
šimtų dolerių dovana po Seimo 
Scrantone, o Vinikas jam su
teikė darbą SLA pinigais dirb
ti tautinių laikraščių naudai.

Aš nieko blogo neturiu prieš 
p. Vitaitį, kiekvienas žmogus 
bando vienaip ar kitaip pasida
ryti duonos kąsnį. Bet aš prie
šingas tam, kad tokie dalykai 
daromi Centre be narių žinios.

Kur Yra Vyrų 
Pasaulis?

Vyrų pasauliu vadinamas A- 
thoso Kalnas Graikijos pusiasa
lyje: čia 3,000 ligi 4,000 vienuo
lių vyrų per ilgus metus gyve
na tuose pat pastatuose, skaito: 
tuos pačius pergamenus, dėvi 
tokius pat drabužius, gyvena to
kiais pat nuostatais, kurie bu
vo prieš 1,000 metų. 1345 me
tais Serbjjos karalius buvo at
gabenęs į Athoso Kalną savo 
žmoną, Rumunijos karalienę 
Elzbietą — ji buvo pirmutinė

ir paskutinė moteris, kurios ko
ja buvo Athoso Kalne. Čia ji 
užtruko tiktai 15 minučių. Ta 
vieta, kur pusiasalis jungiasi su 
žemynu, yra pilicijos saugoja- j 
ma, “kad į Athoso Kalną neuž
klystų moterys ir šunes”. Į A-! 
thosą neleidžiama iš viso mote
riškos lyties — ten yra daug 
gaidžių, bet nėra nė vienos viš
tos; yra bulių, bet nėra nė vie
nos karvės... Athoso kalno šlai
tuose yra apie 20 mažų atskirų 
bendruomenių — kaimelių; jie 
apsupti storų viduramžių sienų. 
Vienuolyno bažnyčiose surink
ta daug aukso, sidabro, auska
rų, brangių rankraščių iš Bi
zantijos, kuri kadaise valdė 
šimtą nukariautų tautų. Iš Bi
zantijos atėjo didi menininkai 
ir amatininkai, jie Athoso Kal
no bažnyčiose raižė ir piešė vi
sa, kas čia yra ir šiandien gra
žiausia ir vertingiausia. Vienuo
lynas buvo 950 metais — ir vi
sa jame atrodo vidurnamžiška; 
turtum užšalusi garbinga ir 
niūri senovė...

NELEISKITE 
UŽKIETĖJIMUI 

VARGINTI!
Ar dažnai pasitaiko tokių dienų, 
kada jaustumėtės pavargę, kada 
jaučiatės nerangus — “visai nu- 
klampyti”? Tai laikas, kada rei
kia ką nors daryti ir tai daugiau 
negu imti vaistų? Jus turite pa
tirti kas per priežastis!

Jei valgot ką dauguma valgo— 
duoną, mėsą, bulves—tai faktas, 
kad tos negalės priežastis yra: 
negauni gana “rupumo.*’ BetT‘ru- 
pumas” dar nereiškia valgių krū
vą tai reiškia mastio rųsį, kuri 
palieka kūne nesuvartotą minkš
toje “rupioje” masėje, kuri pa
deda viduriams išsivalyti.

Jei taip, tai visa kas jums rei
kalinga yra grūzdus, traškantys 
Kellogg’s All-Bran pusryčiams. 
Jis turi “rupumo,” plūs didelį 
Gamtos žarnų toniką, vitaminų

Valgykit jį kasdien, gerkit ga
na vandens ir žiūrėkit, ar jūsų 
senoji gyvybė nesugrįš. Daromas 
Kellogg in Battle Creek.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vi a naudingos.

Du Šimtai Milijonų Žmonių

Negali Klysti!
Jūsų Mėgiamiausio Judamųjų Paveiks

lų Teatro Vedėjas kalba: “Taip”, sa
ko jis. “aš girdėjau veik kiekvieną ma
no teatro lankytoją kalbant apie kino pra

mogą. Poros minučių eigoje aš girdėjau tą 
patį paveikslą entuziastiškai giriamą ir 
griežtai kritikuojamą, — tas pačias ‘žvai
gždes’ garbinant ir niekinant.

“Aš galutinai išvedžiau,r^kad, — nors 
paveikslas, kuris patenkintų visus ir visur, 
gal niekad nebus pagamintas, — judamie
ji paveikslai, bendrai imant, pasiekia ga
na aukšto malonumo — teikimo viduti
niško laipsnio. Imk bet kurį atskirą pa
veikslą — ir rasi, kad dauguma jo žiūro
vų gaus iš jo daug pasitenkinimo.

“Taip, Tamsta, 200,000,000 žmonių 
negali klysti ir mažiausiai tiek visame pa
saulyje kino lankytojų kas savaitę. Ko
dėl? Mat, judamieji paveikslai gali dau
giau suteikti malonumo didesniam žmo
nių skaičiui ir pigiau, negu beveik bet kas 
kita, už ką žmogaus protas bet kada buvo 
atsakingas. Už smulkią pinigų sumą žmo
nės gali kakti į patogų poilsio teatrą — 
vėsų vasarą ir šiltą žiemą — ir laisvai il
sėtis, taikoje su pasauliu, sėdėti ramioje 
tamsumoje ir ištisoms dviems valandoms 
iš savo gyvenimo persikelti į jaudinantį 
kitą pasaulį. Psichologai tatai vadina ‘iš
sivadavimu iš tikrovės’, ir tatai yra malo
nus dalykas, daug patogesnėje aplinku
moje, negu musų dauguma džiaugiasi na

užgulusią pareigą, judamiesiems paveiks
lams keistu budu patapus kasdienio žmo
nių gyvenimo dalimi... jų įtekmę milijo
nų žmonių mintims ir veiksmams. Jis žino, 
kad judamasis paveikslas negali stovėti 
vietoje, bet eiti pirmyn, siekti didesnių ir 
dar didesnių laimėjimų.

Jūsų Mėgiamiausio Judamųjų Pavei- 
“Šiandien žmonės yra apsipratę su ju- kslų Teatro Vedėjas jums parodys — pa-

mie. ‘Judžiai’ daug pažengė pirmyn per 
laiką, kai aš įėjau jų biznin. Daug pa

žangos padarė ir judamųjų paveikslų te
atrai. Kartais aš stebiuosi, kodėl nesigir
di daugiau ‘O-o’ ir ‘Ach’ stebint kaiku- 
riuos stebėtinus dalykus, rodomus mano 
ekrane, bet apsvarsčius, atsakymas yra 
lėngvas.

J!. 1. A.
i (i amų jų paveikslų esimu, — taip kaip ir su 
telefonu — ir automobiliu.

“Judamieji paveikslai liovėsi buvę ste
bėtina naujove ir tapo pramoga — di
džiausia, kokią pasaulis bet kada pažino”.

* * * *

Kitais metais “judžiams” sukaks 50 
metų amžiaus — penkiasdešimt metų pra
slinko po tos 1889 m. spalių mėnesio 6-tos 
dienos, kada ponas Edisonas pirmą kartą 
parodė judančio paveikslo stebuklą.

Ir kas savaitę, vien tiktai Jungtinėse 
Valstybėse ir Kanadoje, daugiau kaip aš- 
tuoniosdešimt aštuoni milijonai žmonių ei
na į “judžius”, — dalindamies romansu, 
susijaudinimu, sapnais, meile ir juokais, ir 
giminingumu su tolimiausiais žemės už
kampiais.

Judamųjų paveikslų gamintojas tiks
liai jaučia savo atsakingumą. Jis supran
ta savo ryšį su šimtais milijonų žmonių, 
kuriems jis turi teikti pramogos — ant jo

veikslų sąraše šiam rudeniui — ir įrodys, 
jei įrodymas butų reikalingas, kad juda
masis paveikslas nuolat JUDA pirmyn.

Judamųjų Paveiksų Gamyba sumobili
zavo visą savo sugebėjimą, visą savo vaiz
duotę, visas savo pajėgas, kad parūpinti 
puikiausią rinkinį bet kada išleistų gami
nių.

Didžiosios apysakos, puikiai pagamin
tos filmose... meilės kupini romanai, jau
dinančios dramos, linksmi nuotykiai, sma
gios komedijos, melodingi muzikos veika
lai — “žvaigždėmis” apkamšytos trupės, 
pripildyto^ jūsų mėgiamais ir naujais vei
dais, naujais talentais, kurių ieškota visa
me pasaulyje. Vienas paskui kitą, savaitė 

’-’ii savaitę, šie puikus paveikslai lan
kys jūsų mėgiamiausio teatro ekraną.

Pramoga, poilsis, laisvė nuo rūpesčių 
bus perpildytu saiku jūsų, jums suteikti 
Judamųjų Paveikslų Gamybos aukščiau
siomis pastangomis — padaryti šį rudens 

sezoną niekad neužmirštinu.

*250,000.00
5,4O> PINIGINIAI PRIZAI 
// PRIZŲ SĄRAŠAS:

1- mas pirzas $50,000 5 po $2,C ‘
2- ras prizas 
2 po $10,000, 
5 po $5,000, _

5 po $2,000, __ $10,000 
10 po $1,000, 10,000 
40 po $500 __ 20,000 
40 po $250, __ 10,000 
300 po $100, __ 30,000 
5,000 po $10, 50,000 
5,404 Iš viso $250,000

VELTUI! VELTUI!
Jūsų mėgiamiausiam teatre!

Skubėk! Skubėk! Graži 32 pusla
pių knygelė dalinama tiktai ribo
tų laika!

NEMOKAMAI — ii 32 puslapių Judžių Kvotimo Konteato Kny
gelė dalinama jūsų mėgiamiausiam teatre — turi pilna, informa
cija. apie 3250,000 Judžių Kvotimų Piniginių Prizų Konteatų 
PLIUS visa, naujiena, apie ateinančius paveikslus — jūsų mė
giamiausių artistų paveikslus — kontesto Įžangini blankų. Tik 
papraiyk — TEIKIAMA NEMOKAMAI — ir busi kely i vie- 
nų 5,404 piniginių prizų, kurių bendra suma yra 3250,000. 
Gauk SAVO egzempliorių Šiandien — savo vietiniam teatre.

25,000
20,000
25,000

Sekite šiuos naujojo sezono paveikslus, jūsų megiamiausiame teatre:

F UTTLE M199 BBOADWAY .''THE TEEAN9
Shlrley Temple, George Murphy Joan Bennett, Randolph Scott, May Robeon

MOTHER CABEY'S CHICKEN9 , V RACKET BUSTERS
Anne Shlrley, Ruby Keeler, James Citata’ ■’ ------ ------------------------------- -

PROFESSOR BEWARE
Harold Lloyd, Phyllis Welch

THE AMAZING DR. CLITTERHOUSE
Edward G. Robinson, Claire Trevor

THE CHASER
Dennte O’Keefe, Amt Morriss, Lcwls Stone

BAREFOOT BOY
Jackie Moran, Marčia Mae Jonės

ALGIERS
Charles Boyer, Hedy LaMarr, Sigrid Gude

BULLDOG DRUMMOND IN AFRICA
John Howard, Heather Angel, H. B. Wamer

GATEWAY
Don Arneche, Arleen Wbeian

I’M EROM THE CITY
Joe Penner, Richard Lane, Lorraine Krueget

JLETTER OF INTRODUCTION
Adolphe Menjou, Andrea Leeds, Edgar Bergen

THE CROTD ROAR3
Robert Taylor, Maureen O’SuIlivan

MR. CHUMP
Johnny Davis, Lola Lane, Penny Singleton

KEEP SMIUNG
Jane Withers, Glorla Stuart

PAINTED DESERT
George C/Brien, Laralne Johnson n

. BICH MAN—POOR GIR L 4
•I Robert Young, Lew Ayres, Ruth Huetey J 
’ THE MIS8ING GUEST

Paul Kelly, GonsUncc Moorc
*«■ i ■ i............. i........  » .

"THE TRTAN9

RACKET BUSTERS
Humphrey Bogart, George Brent

THE GLADIATOR
Joe E. Brown, June Travis

ALEXANDER*S RAGTIME BAND
Tyrone Power, Alke Faye, Don Ameche

BLOCK-HEADS
j Stan Laurel and Otlver Hardy

CIVE ME A SAILOR
I Martha Raye, Bob Hope, Betty Grable
' SMASHING THE RACKETS

Cheater Morris, Frances Mercer, Rita Johnson
BREAKING THE ICE

Afrtcan jungia Feature
MARIE ANTOINETTE

Norma Shearer, Tyrone Power
BPAWN OF THE NORTH

Raft, Henry Fondą, Dorothy Lamour 
BURN

Whalen, Lyno Bari
BOY MEETS GIR L

James Cagney, Pat O’Brien, Marle Wilaon 
UNDER THE BIG TOP

Anne Nagel, Marjorie Maln, Grant Richardą 
PREB 
Aataire, Ginger Rogėm 

“ )WD
i via de HaviHan*

BP

MY LUCKY STAR
Sonja Henie, Richard Greene

SING YOU SINNERS
Bing Croaby, Fred MacMurray, Eilėn Drew

THREE LOVES HAS NANCY
Janet Gayoor, Robert Montgomery

BOY S T0WN
Spencer Tracy, Mkkey Rooney

IN OLD MEXICO
William Boyd, RuaeeH Hayden, George Hayea

SAFETY IN NUMBERS
The Jonės Family, JedProuty, Shlrley Deane

THE AFFAIRS OF ANNABEL
Jack Oakie. Ludlle Bali

THE COMET
- Wm. Gargan, Joy Hodgea, Andy Devina

SECRETS OF AN ACTRE8S
Kay Franda, George Brent, lan Hunter

THE LADY OBJECTS
Lanny Roaa, Guria Stuart

BOLD THAT CO-ED

RENEGADE RANGER
George O’Brien, Rita Hayworth 

SONS OF THE LEGION
Lynne Overmaa, Evelyn Keyea

Frankie Dano

Valtrie Hobaan

'^^LaRne 

DRUMS 
Sabu, Raymond 

CAMPUS CON 
Hank Luiaetti, 

FUGITTVES FOR A NIGHT

USTEN DARUNG

TIME OUT
Gloria Stuart,

FOUR DAU
Ctaude Ralį

TaNTED BY THE FOUCE
Frankie Darro

GIBL8’ SCHOOL _

Freddie Bartbolomev, Jody Gufand \ 
THE LAŠT EKPRESS

ROOM SERVICE

Wailace Beery, Mk 
SUBMABINE FĄT1

Richard Greene. Nan 
YOUTH TAKES A

Andrea Leeda, Jed

J.OsmilNalab

’šl skelbimą remia stambiausieji Jungtinių Valstybių ir Kanados Judamųjų Paveikslų Rodytojai, Skleidėjai ir Gam intoiai. Jūsų nuomonės, kritikos ai patarimai apie juda* 
muosiut paveikslus bus nuoširdžiai vertinami. Malonėkite adresuoti juos į Motion Picture Industry Campaign, P_. O. Box 450, General Post Office, Neu) York Gtį- '
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“Valymas” nesiseka
Pietinėje Carolinoje laimėjo nominacijas į senatą 

Ellison D. Smith, prieš kurį ėjo prezidento Roosevelto 
viešai remiamas žmogus, gubernatorius Olin D. John
son. Kitoje valstijoje, Californijoje, taip pat, rodos, lai
mės Naujosios Dalybos priešas, Sheridan Downey, ku
ris pastatė savo kandidatūrą prieš Roosevelto remiamą 
senatorių McAdoo,

Tokiu budu prezidento pastangos “išvąlyti” demo? 
kratų partiją nuo atžagareivių nesiseka.

Po pralaimėjimų Pietinėje Caroliųpje ir Californi
joje Roosevelto priešai jausis sustiprėję ir kitose valsti
jose. Marylande rugsėjo 12 d. įvyks nęininacijų balsavi
mai, kuriuose prezidento šąlininkai kovos prieš senato? 
rių Millard E. Tydings; Georgia valstijoje Rooseveltas 
patarė balsuotojams nerinkti senatoriaus Walter*p 
George’o (balsavimas bus rūgs. 14 d.). Šitose dviejose 
valstijose konservatoriai (Jabar turi progos paimti vir
šų. c ' ' ' 1

Tokiu budu ta visa “valymo” kampanija gali pusė
tinai susilpninti Roosevelto autoritetą publikos akyse.

Gal būt, ne tiek buvo klaida prezidento pusėje, kad 
jisai tą kampaniją pradėjo, bet — kad jisai vedė ją per
daug nedrąsiai. Tik viename ar dviejuosę atsitikimuose 
jisai aiškiai pasakė, kodėl jisai nori, kad bųtų išrinktas 
tas, o ne kitas kandidatas. Dažniausia jisai pasitenkin
davo tuo, kad kandidatą, kuris jam atrodo tinkamesnis, 
jisai pavadindavo “mano draugu” (“my friend”).

Pats Rooseveltas, tiesa, yra labai populiarus. Dar 
ir šiandie jo priešai pripažįsta, kad jam pritaria didele 
dauguma žmonių. Bet kažin ar yra demokratijos inter 
resnose, kad balsuotojai, rinkdami atstovus į kongresą, 
vadovautųsi vyriausia tuo, kuris kandidatas yra prezi
dento “draugas”, o kuris ne?

Ragindamas žmones balsuoti už “mano draugus”, 
Roosevėtyąs duodą amuniciją savo priešams, kurie šau
kią, kad ji^ai noris būti “diktatorium”.

Sis valymas sekasi geriau
Paskiausiomis žiniomis, sovietų laivyno komisaria

tas esąs visiškai “apvalytas” nuo savo admirolų ir eks
pertų. Stalino žvalgyba per keletą mėnesių sušaudė 
Šiuos admirolus:

Admirolą Vladimirą R. Orlovą, vyriausiąjį Rąųdor 
no jo jąivynę vadą;

Admirolą,Bivkovą, Baltijos laivyno vadą;
Admirolą Ludry, laivyno akademijos viršininką.
Tapo pripažinti (<išdąvikais” ir “žmonių priešais” ir 

nežinia kur dingo šie aukšti sovietų laivyno viršininkai:
Admirolas-Ivąnov, /kuris vadovavo laivui “Marat”, 

dalyvavusiam Anglijos karaliaus vainikąvimo parade;
Admirolas M- V. yiktęrov, kuris po admirolo Orlo

vo buvo paskirtas vyriausiuoju Raudonojo laivyno va
du; • .

Admirolas Mnklevįč, laivyno statyboj viršininkas;
Admirolas Kožanov, Juodosios juros laivyno vadas;
Admirolas Kirejęv, laivyno yądąs Didžiamjąm van

denyne ;
Admirolas Di|enov, šiaurės laivyno vadas;
AdmĮroląs Kąaatsky, Amūro laivų vądąs Tolimuose 

Rytuose; ’
Profesoriai žerve ir Petro v, laivyno akademijos 

profesorįąi Leningrade.
Pp ‘‘valymu’’ sovietų laivynas šiandie nebetu- 

rjs nė vieno aukšto viršininko iš tų, kurie buvo pernai 
metais.

Jų nusidėjimas esąs tas, kad jie rūpinosi statymu 
tiktai mažų laivų — šubmarinų ir kitų “apsigynimo” 
vjenetų, bet nesistengė įgyti didelių laivų, kuriais So
vietų Sąjunga galėtų vykinti ir ofenayvo (puolimo) ope? 
racijas. Kodėl čia tik jų, o ne visos valdžios kaltė, sum 
ku suprasti.

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .,__ _—..........-- $8.00
Pusei metų — ------------------- 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50

Užsakymo kalnai ■ •

Chicago je — paštu:
Metams_ _—______ __ $8.00
Pusei metų ________ ___ ___  4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiams____ ____  1.50
Vienam mėnesiui __ ___ ___  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija - ------- .......i... 8c
Savaitei _________ _ ...... ___ _ 18c
Mėnesiui _________ ___ ___  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
pa$tu:

Metams ............................. __ $5.00
Pusei metų ........................___  2.75
Trims mėnesiams ...___ ......_ 1.50
Dviem mėnesiams .......... ____1.00
Viepam mėnesiui .75

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kąrtų sų užsakymu.

Pagal “demokratiškiausią” Stalino konstituciją, kąs 
neatspėja ką diktatorius manys rytoj, tas yra išdavikas 
ir kulkos greitumu išdeportuojamas į kitą pasaulį. Be 
jokių buržuazinių plepėjimų, “Plį!” — ir atliktas kriu
kis.
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MASINĖ GAMYBA

Lakūnui Lindberghui atsilan
kius Maskvoje, jisai, anot R. 
Mjzaros, pądaręs gero įspūdžio 
rusąms. Esą, —

“Jiems patinka drąsus ir 
gabus žmonės, toki kaip 
Lindberghas. Sovietai tokią 
drąsuolių turi tūkstančius, 
bet nori turėti šimtus tūks
tančių. Jie, pagaliau, nori, 
kad visi Sovietų Sąjungos pi
liečiai butų Lindberghai,

“Ir bus!”
Žinoma, kad bus. Jeigu ka

pitalistiška Ameriką turi vieną 
Lindbęrghą, |ąį a<WtU Ru§įj& 
genialioje Stalino vadovybėje, 
turės jų šimtą-šešiasdešimt mi- 
lionų. Kiekvienas kūdikis, kai 
tik užgims, tuojąusį sės į ąero- 
pląpą ir šaus per Ajlaptiką ąr- 
ba Pacifiką!

PIRMIAU IR DABAR ARBA: 
VITAITIS PRIEŠ VITAITĮ

Gąvęs vjetą “Vienybės” re
dakcijoje, p. S. E. Vitaitis pa
reiškė eisiąs J. O. širvydo ke
liais ir paskelbė kovą tiems, 
kurie reikalauja demokratinės 
tvarkos Lietuvoje, ypač plus- 
dąmas “Naujienų” redaktorių 
Grigaitį.

Bet seųiaus Vitaitis buvo vi
sai kitoks. Kai po gruodžio 17 
d. (1926 m.) perversmo Lietu
voje širvydo redaguojama 
“Vienybė” pasukę į fašizmo 
vėžes, tai p. Vitaitis, kuris tuo
met redagavo “Tėvynę”, ne tik 
dtsisakė paskui! Sirvydą sekti, 
bet viešai jo užimtą poziciją 
smerkdavo.

1933 m. “Vienybė”, galų ga
le, sukankrotąvo ir užsidarė, 
šitą proga Vitaitis parašė “Tė
vynėje” (spąlių 20 d. 1933 m.) 
ilgą editorialą po antrašte 
“SKAUDI PAMOKA”, kuriame 
jisai nurodė, kad svarbiausia 
to laikraščio užsidarymo prie
žastis buvo “iškrypimas iš tau? 
(iniai libęmUpio i? demokrati
nio kelią, kuriuo šis laikraštis r 
ėjo iki 1926 metų perversmo 
Lietuvoje”.

Re to, tame savo eritoriale 
p. Vitaitis nų?ędė, kad sęnąjąi 
“Vienybei” pakenkė ir J. O. 
Šįrvydo yįetą užėmusieji “neąt- 
sąkomingi veikėjai” (tai bus 
bene Valąitjs ir Klipga), kurie 
pavertė “Vienybę” “pikčiausių 
asmeninių kolionių, šmeižtų ir 
piekimmu orgapy”, atakuoda
mi ypąč Qr|gąitį įr kitus “se
nuosius veikėjus”.

Taip Ę. Vitąitįs rašė “Tė? 
vynėje”, kai jisai geidė para
mos (ir ją gaudavo!) iš-demo
kratiniai nusistačiusios SLA. 
narių dalies. Čia paduodame tą 
jo editorialą ištisai;

SKĄŲDI PAMOKA
“MUSU kaimynė, Brookly? 

np -Vienybė* savo 87 numer 
py praneša, kad ji sustoja, 
ėjus ir atsisveikina su savo 
skaitytojais- ‘Vienybę’ leido? 
sios bendrovės direktoriatas 
laikraštį leisti sulaikymo 
priežastimis nurodo pergyve
namą ekonominį sunklaikį ir 
paskleistus piktus gandus 
apie fVienybės’ hankrlitavi
mą, kas sulaikė prenumera
torius nuo atnaujinimo ląik? 
rąščio prenumeratas ir taip 
pat atstume visokį biznį nuo 
‘Vienybės’, kaip spaudos dar
bai, garsinimai ir kitas pa
šalinis biznis. ‘

“Redakcija savo atsisvei- 
tinime sų skaitytojais tarpę 
kita <w<jdo> ka4 nearti
nai ’Vįęnyhię’ bus atgaivinta 
ir neužilgo vėl bus pradėta 

leisti reguliariai ir pastoviai. 
Sustojusio laįkraščio atgai
vinimu susirūpinęs idėjinių 
žmonių būrelis, kuris pasirį- 
Žęs sukelti užtektinai pinigų 
pastoviam laįkraščio leidi
mui, šių žodžių rašytojui 
taip pat teko nugirsti, kad 
rengiamasi sukurti naują 
bendrovę, kuri paims ‘Vieny
bę’ tolimesniam leidimui.

“Begalo skaudus ir liūd
nas įvykis Amerikos lįetuyių 
kulturįpiąme gyvenime, kad 
turėjo sustoti 47 metus vi
suomenei ištarnayęs laikraš
tis. Šia proga todėl nors pri
puolamai panagrinėkime prie
žastis privedusias ‘Vienybę’ 
prie tokio likimo. Dalinai 
yra tiesos, kad ekonominis 
sunklaikis nemažą pakirto 
išgales ‘Vienybės’ išlaikymui- 
Tačiau, svarbiausia 'Vieny? 
bes’ užsidarymo priežastimi 
yra, tai šio laikraščio iškry
pimas iš tautiniai liberalinio 
ir demokrątinia kelio, ku" 
riup Šis laikraštis ėjo iki 
1926 metų perversmo Lietu
voje. Pp šitam perversmui 
pradėjo ‘Vienybė’ garbinti 
diktatūras, o vėliau pasitrau
kus nuo 'Vienybės’ p. J. O. 
širvydui laikraštis pateko į 
neątsąkomingų vedėjų rąn? 
kąs ir virto pikčiąusių asme
ninių kolįpnių, šmeižtą ir 
niekinimų organu. Vargiai 
yra bent vienas Amerikos 
lietuvių senesniųjų tautinės 
sriovės veikėjų, kuris nebu
vo šlykščiausiu budu ‘Vieny
bėje’ iškočiotas, išniekintas, 
apšmeižtas.

“Šitą nekultūringą šmeižtų 
kampanija prieš užsitarnąvu- 
sįus visuomenės gyvenime 
veikėjus byvo varoma suži- 
niai ir tiksliai, šių žodžių ra
šytojui yra žinoma, kad bu
vusieji ‘Vienybės’ redaktoriai 
buvo nusistatę ‘senius’ prą? 
šalinti iš vadovybės, kad jau
jos dvasios, jaunų idėjų vei
kėjai galėtų Amerikos lietu? 
vįų visuomeniniam gyveni
me vadovauti. Ęsąt tokie 
Grigaičiai, Vitaičiai, Gegu
žiai, Strimaičiai ir pąnąšųs 
su jų pasenusiomis idėjomis 
reikia šluoti iš Amerikos lie
tuvių vadovybės fronto ir 
jąuniejį veikėjai turi vado? 
vauti. O kad to pąsięklįt tai 
reikia tų veikėjų įtaką visuo
menės gyvenime sunąikiuti. 
Visokiais budais juqs diskre
dituojant visuomenės akyse. 
Tokis buvusių ‘Vienybes’ ve
dėjų skelbtas nusistatymas 
daugeliui Brooklyno ir apy? 
linkės lietuvių žinomas. Ir 
tas buvo daroma visokiais 
paprasčiausio žmoniškumo 
ribąs parpjnąųt.

♦'Pasėkoje tokio ‘jaunųjų 
veikėjų* nusistatymo turime 
netik tų ‘veikėjų’ savęs, iš-, 
šlavimą įš visuopieninio gy? 
venimp vadovybės, bet ir se? 
niausio Ąmerikps lietuvių 
laikraščiu užsidarymą. Gaila, 
kad pavėluotai* ‘Viepybės’ 
Spaudus Ę-vėS vadai pąmątė, 
JOfi jų leidžiamo laikraščio 
dvasinė vądpvybė galutinai 
sunaikinę medžiagines išga
les laikraščiu leidimui. Per
organizavę ‘Vienybės’ štabą, 
sugrąžina laikraštį į senąjį 
tautinio liberalizmo ir tfemu’- 
kratingumo kelią, bet jau 
pervėlu buvo medžiaginę įs
taigos pądėtį išgęlbėti. ‘Vie
nybė’ sustoję sąYP senųjų 
tradicijų, savo seniaus skelb
tų idėją įr principų vieškely, 
j kurj pervėlai sugfijžiiiia'.

•‘Šitas ‘Vienybę' 
iškrypimas iš liberaliniai de

mokratinio kelio, iš žmoniš
kumu paremtos pakantos ki
taip manantiems žmonėms, 
turėtų^ būti pamoka visiems 
visuomeninių darbų prieky 
stovintiems Amerikos lietu
viams. Dabar bus aišku kiek
vienam, kad Amerikos lietu
vių visuomenė gali pakęsti ir 
toleruoją skirtingas įdėjąs, 
skirtingus įsitikinimus. Bet 
musą spaudą palaikančioji 
visuomenė negali toleruo
ti asmeniškumais paremtų 
šmeižtų, kolionių ir užsitar
navusių Amerikos lietuvių 
gyvenime veikėjų niekinimo. 
Kas bando tuo keliu sau lai
mėjimų siekti, kiekvienąs ne
laimingai turės žūti.

“Todėl linkėtiną, kad pąu- 
jai atgimusios ‘Vienybės’ ve- 
dėjąi visomis išgalėmis veng
tų to klaidingo kęjio, kuris 
ją dabąr pražudė. Linkėtiną, 
kad ątgaivinta 'Vienybė’ eitų 
Amerikos lietuvių vienijimo,

jų kultūriniams darbams 
tarnavimą keiįų, kaip 
SPniąUs įi darydaYPt Tfk ši
tas kelias veda į laimėjimą, 
į pastovų išsilaikymą,” (Žiū
rėk “Tėvynės” No. 42, 1933 
m.)
Tai, iš tiesų, skaudi — ir 

teisinga pąmpka. Bet labai gai
la, kad ją visai užmiršo pats 
autorius, kuris ją parašė. Jisai 
šiandie ne tiktai eina anti-de- 
piokrątiniu J. širvydo keliu, ne 
tiktai skelbia fanatišką neapy
kantą kitokių įsitikinimų žmo
nėms, bet jisai ir pamėgdžioja 
tuos “neatsąkomingus” asme
nis, kurie po širvydo buvo pa
ėmę “Vienybės” vedimą į sa- 
vę rankas ir pavertę ją “kelio
nių, šmeižtų ir niekinimų or
ganu”.

Jeigu p. Vjtaitis ir dabarti
niai jo sėbrai laiku neapsižiu- 
rės, tai tą pati likimo rykštė 
gąli ir juos nuplakti.
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Įvairus Svečiai
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) 

r'--r- - — ' —
Rugpiučio jnem pradžioje iš meno grožio skonio pajautimo 

Brooklyno į Lietuvą atvyko la- nesą praradusi. Tai jam buvusi
kūnas Paulius Šaltenis. Jisai at- 
yęžė Uętuvos šaulių sąjungai 
Jpvapų lėktuvą.

Lakunąs Paulius Šaltenis dar 
jaunas vyras- Gražiai kalba lie
tuviškai. Kalboje labai saikus, 
taurus ir daro tikrai malonų į- 
spudį. Tai vyras, kuris, matyti, 
visai nemėgsta jokio afišavimo
si ir reklamos. Jį čia Lietuvpįe 
gražiai priėmė šauliai. Jisąį 
skaitosi jų svečiu.

Paulius Šaltenis žąda būti 
Lietuvoje ilgesnį laiką, Jisai, jei 
turės progos, tai ne tik taptų? 
voje skraidysiąs, bet pasiryžęs 
lėkti į SSSR, Prancūziją ir ki
tas Lietuvai draugingas valsty
bes. Be ‘lakūno Pauliaus Šalte
nio iš Brooklyno Lietuvoje dar 
vieši menininkas dekoratorius 
Jonas Subačius, Jisai pąskųtL 
piais metais meną studijavo 
Romoje ir į Lietuvą atvyko pįr-r 
mą kartą. Jonas Subačius me
nininko fetro Rimšos padeda
mas dabar susipažįsta su Lie
tuvos menu. Jis žada Lietuvoje 
apsigyventi ilgesni laiką ir gi
liau pažinti visas Lietuvos gy-? 
venimas. Jam čia Lietuvoje vis
kas nauja. Jis jau Lietuvoje va
žinėjo įvairiose vietose ir kurį 
laiką Palangoje gyvenę, kur 
lankė lituams.tikps kursus,

Galimas daiktas, kad Jonas 
Subačius kaip ką iš pieno dę- 
kęrąęijos mėgysiąs Lietuvoje 
sukurti-.

Pripuolamai teko su juo bent 
kiek įsikalbėti. Jisai labai pa? 
tenkintas Lietuvos gyvenimui 
Esą, Lietuvoje yrą tokių gružių 
vjetą, kurios pačios prašyte 
prašosi jas audękle pavaizda
vus. Esą, visas Lietuvos gyve? 
mmas labai savitas ir kartu 
toks įvairus, girdi, menininkui 
čia esą daug darbo,

Seniau jįsąi mažai domėjosi 
lietuvių gyvenimu? bet dabar 
čia Lietuvoje pabuvojęs su
pranta, kad klydęs |r pasiryžęs 
lietuvių tautos praeitį ir Šių die? 
nų lietuvių meną arčiau pąžilV 
ti, Esą, daug daug Lietuvoje y? 
ra vertingų meno kurinių, ku
rie verti susidomėjimo. Jį dau
giausia domino, statybos deko
ratyvia menas. Kad ir Lietuvos 
miestų statyba panašėja bendrai 
moderninio juęno statybai, bet 
visame tame esą daug kas savi
to, originalaus, kas išskiria Lie
tuvos statybą iš kitų tautų sta
tybos, Jis jau pastebėjo, kad 
Lietuvoje daugiau kropiama 
domės ne tiek į statomą namu 
visokius patogumus, kiek į gro
žį. Gal girdi, net daugiau gro
žis čia viąąme nusveria, negu 
visokie patogumai. Tai, girdi,, 
labai brangintinas reiškinys. Jis 
šito Lietuvoje visai nesitikėjo 
pastebėti, Gir-di, lietuvių tauta 
tiek vargusi ir katėjusi ir tiek 
maža turinti išteklių vis dėlto

Kitas filmininkas amerikiętis* 
JapuHąnuŠkevįčius tąip pat 
dąyg ką Jh Ir rude
nio metu grįžtą į Ameriką.

Tuo budu amerikiečiai lietur 
viaį pas save Amerikoje torės; 
progos pamatyti vjsąs buvusias 
iią metų Lietuvoje iškilmes, 
eurios Lietuvos nepriklausomy
bės dvidešimties metų sukaktu
vių proga buvo įvykę.

Reikia pasakyti, kad tie fil- 
mininkai atlieka tikrai gerą dar
bą ir jį varę niekieno nešelpia- 
mi ir padedami. Jį daro savo 
atsakomybe ir savo išlaidomis.

—H. L.

tikra staigmena. Gal visais tais 
sumetimais jisai dabar pasiry
žęs ilgiau Lietuvoje pasilikti, 
nors seniau buvo manęs tik ke
letą dienų Lietuvoje viešėti.

Ypatingai jam patikęs Palan
gos kurortas, kuris, kad ir ne
turi visų reikiamų kurortui pa
togumų, bet užtat gamta, jos 
grožis ir pajūris paperka viską. 
Jis ,tąįp pat stebisi Lietuvos 
žmonjų dideliu nuoširdingumu: 
visur kur nueisi jautiesi, kaip 
namie pas save. Tiek inteligen- 
tąi, tįek prasti kaimo žmonės 
Yispr malonus, širdingi, tai e- 
santi brangintina tautos ypaty
bė, ypač visa tai metasi jam į 
akis kitose valstybėse pabuvo- 
jus. !,/

Jonas Subačius kaipo meni? 
ninkas joks politikas, jis labai 
mažąi susivokia lietuvių visuo- 
mpnimąme gyvenime, bet gerai 
suprąnta ir nusimano mene. Į 
jį pądftrė didžiuliausią įspūdį 
vakarinės apeigos prie nežino
mojo kareivio kapo. Tai, esą, 
kažkas nepaprasto, kas žodžiais 
sppku pasakyti, bet kas veikte 
paveiki hek žmogų, kad sunku 
visą tai matant nuo ašarų su
silaikyti. Tai lyg viena akimir
ką pergyveni visą lietuvių tau? 
tos tragingą likimą. Lyg ir mą- 
taį iš naujo atgimusią tautą, 
kuri kitų jau buvo pasmerkta 
mirti.

» » »
Lietuvoje jau nuo senesnio 

laiko v|eši J. Valaitis iš Brook
lyno lietuviškų radijaus valan
dėlių vędėjas. Jam Lietuvos gy
venimas nėra svetimas. Jis kad 
ir Amerikoje gimęs, bet seniau 
Lietuvyje mokėsi ir čia net kib 
rį laiką redagavo pažangaus 
jaunimo laikraštuką. Dabar Jo
nas Valaitis savo visuomeninius 
įsitikinimus yra žymiai pakeitęs 
ir bendrauja su tautininkais.

J. Vąlaitis — Lietuvoje taip 
pąt žacja ilgiau užsilikti ir tik, 
tyr b.ut, vėlai rudenį grįšiąs at
gal į Ąmeriką. Dabar čia Lie
tuvoje kaip ką rašo “Lietuvos 
Aide” jš amerikiečių lietuvių 
gyvepiipo.

J. Vąlaitis tikrina, kad Lietu
vą per paskutiniuosius metus 
yra tol| pažengusi ir ūkiškame 
gyvcniipe daug nuveikusi.

,» » »
Fllmjninkai broliai Motuzai į 

Šiąurės Ameriką grįšią rudenį. 
Jįę daug įdomių dalykų turi 
nųfįjmąvę. Jie smulkmeniškai 
filmavo visą sporto šventę, o 
ypač lietuvių amerikiečių pasi
rodymus. Taip pat filmuoja 
Lietuvos rugiapiutę. Daugelis 
ją filmų nuimta spalvotai.

Kad&pgi jie tikrai čia atsidė
ję dirbP» tai reikia manyti, kad 
SPgrįŠę i Ameriką turės ką pa
rodyti.

Iš Lietuvos
Audra su ledais, per

kūnija, gaisrais ir 
žmonių aukomis

Višta negyva, o viščiukai Išliko 
VILKAVIŠKIS — Po didelės 

kaitros, kuri, pvz., liepos 26 d. 
pavėsyje sieke net iki 33° C., 
šiomis dienomis per kaikurias 
Vilkaviškio apskrities vietas 
perėjo didele audra su gausiu 
lietumi, ledais, žaibais bei per
kūnija, gaisrais A’ žmonią au
komis.

Bartininkų valse., Sausinin
kų kaime perkūnas nutrenkė 
uk. A. Kebelio bandą ganantį 
16 metų piemepuką Alf. Lyg- 
malį, kurį atgaivinti nepavyko.

Pąjavonio valsč,, Ragaišių 
kaime perkūnas įtrenkė iy su
degino mažažemių Lynertų ne
apdraustą grįčią, tvartą bei 
kluoną po vienu stogu ir mirti
nai užtrenkė 67 m« Petronę Ly- 
nertienę. Ją iš degančio namo 
benešdamas sūnūs Jonas apde
gė rankas,4 Sudegė kluone į- 
krauti . dobilai įr troboje'buvęs 
kitas turtas. Pažymėtina, kad 
pakrosnėje buvusi višta pę gai
sro rasta nuo kaitros bei dūmų 
ųžtroškusi, tačiau po ja buvę 
viščiukai visi gyvi ir sveiki.

Pilviškių miestelyje perkūnas 
įtrenkė į Kromienės hidroelek
tros stotį ir perdegino sąrgnnus, 
ę trenkdamas į m. skerdyklą 
(iš eilės jau trečią kartą), su
žeidė mėsininkui Kocevičiui 
ranką.

Pilviškių valse., Vladiškių 
kaime perkūnas įtrenkė ir su
degino J. Ašmono neapdraustą 
tvartą.

Prauždama audra su ledais 
ir stipriu lietumi per Pilviškių 
valsčiaus pietinę dąlį apkūlė 
kaikurių gyventojų jąvps, ypąč 
bujves ir daržoves. Tokiu pat 
budu jinai padarė nuostolių ir 
kaikųrjems Pajavonio bei Gižų 
yąlsČ. gyventojams. Daugelyje 
vietą aplaužyti medžiai bei ap
draskyti stęgąi. .

Be to, tenka pažymėti, kad 
kiek anksčiau* perkūnas įtren
kė į Gražiškią valse- žiogelių 
k-mo gyv, J. Berento grįčios 
kaminą, išgriovė vieną sieną ir 
nutrenkė & m. suną Vytautą.

Tokių gamtos nelaimių per 
kelis paskutinius metus Vilka
viškio apskrityje nėra buvę.

'1 .................. ........... * ‘r1 ■■■» ■|"ą»«i1 ■■ ■■■ ■ ■ ■ i ■

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 Z^Jtrišką.
Šių dienų Meksikoje—B. Traven. 
šventųjų Paveikslų garbinimas —

Ed. Levinskas.
Populiaris Mokslas ir Apžvalga. •

KAINA 45 CENTAI
Galima gauti

NAUJIENOSE ‘
1739 Šo. Hatsted St
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Gabrielė Petkevičaitė
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

■■1

(Tęsinys)
Didelis, kilnus, nepaprastas 
džiaugsmas ir pasiryžimas spin
dėjo tiek senelių, tiek ir jau
nuomenės akyse... Visi, visi bu
vo jo sukelti.

Jutome, kad tąs vakaras su
teikė mums didelį laimėjimą. 
Laimipome. mes jį, užmiršę vi
sus mažus vargelius, dėl jo pa
keltus. Tiesa, nebuvo nė ko' at
siminti... jie išrodė visai men
ki, kaip kokia pergyventa va
landa.

Vaidinimas, pasibaigė ilgu 
triukšmingu plojimu. Gėlės py
lėsi į sceną. Sodiečiai, pakilę iš 
vietų, plojo. Ponybė, matyti, 
užsikrėtusi bendru nusiteiki- 
mu, nesidavė pralenkiamą.

—Brąvo! Bravo! Puiku! — 
šaukė visa salė, kaip vienas 
žmogus.

Išėję iš teatro matėm dar 
žmonių byrius stovint ir savo 
įspūdžiais besidalijant.

Visiems buvo aišku, kad mu
sų vaidinimas Palangoje turėjo 
nematyto ir negirdėto pasiseki
mo ir dar nepaprastesnio, po
nybei nesuprantamo pobūdžio.

Dailės švente to vaidinimo 
negalima buvo pavadinti, nes 
tuomet dailės dar beveik visai 
nebuvo. Buvo tai tikrąją to žq-> 
klžio“ ‘prasme’ ” tautos1 šveriiė, ir 
tai tautosl, kuri džiaugėsi išli
kusi gyva ir drauge su džiaugs
mu pakėlė didelį protestą prieš 
ją varžančius pančius. Bet kas 
galėjo tada išdrįsti tai šventei 
duoti tikrą jos vardą?!

Eidami iš vaidinimo vaka
rieniauti į kurhauzą jutopiės 
fiziškai pavargę, tačiau sielos 
sparnų dar nesugebėjome iš 
kąrto suglausti. Perdaug stip
riais įspūdžiais buvo gyventa. 
O ūžiant jura ir edėpiningai

ėmė slėgti. Žemos lubos, men
kos žibalinės lemputes, smul
kus*, kųip kasdieniniai žmogaus 
rūpesčiai, baldai — buvo jau 
perdaug ir tiesiog begėdiškai 
prozaiški... Ir valgys?... Kaip iš 
miego būdome... Nustebę žvilg
telėjome viens į kitą, tarsi 
klausdami; ar iš tikrųjų mes 
tebesame tos pačios menkos 
žmogužystės, kurios ir vakar, 
ir užvakar, ir visada iki šiol 
buvome?! Ir neužtenką mums 
dvasios pakėlimo?!... Turime 
gerti, valgyti, kaip iki šiol kas
dien kad darėm?!... Deja!... Pa= 
silikome paprasčiausi žmonės... 
tik... tik* tiek, kad mus visus, 
kurie drauge Palangos neuž
mirštino spektaklio valandas 
pergyvenome, supišo bendro 
idęjos darbo aukso siūlai, Ka- 
žin kiek metų praslinkus, jei 
susitinkame su to vaidininio 
dalyviais, malonu darosi, tarsi 
artimą sau žmogų pamačius 
arba auksinį jaunų dienų sap
ną atsiminus. Siela tiesiog nu? 
sišypso, jei galima šitaip išsi
reikšti, ir tiki tvirtai, kad žmo
gus ir šiandien dar mokės sa
ve aukoti idėjai.

Ir toks jausmas ne be pama
to, Jei mes tada nebūtumėm 
aklai viens kitu pasitikėję, ne
būtumėm tikėję, kad mums vi
siems lygiai rupi tautos žadini
mas, ar butume galėję šitaip 
susispiesti, šitaip'visus nepato
gumus' kelti ir jokiems papras
tiems žmonių kivirčiams savo 
tarpe vietos neužleisti?! 0 juk 
buvome įvairiausios kultūros, 
įvairiausio nusistatymo žmo
nes į kuopą suėję,

žmonės, kurie jaunose dieno
se sugebėjo platesnį, nesvajin- 
gą gyvenimą gyventi, vargiai ir 
senatvėje leis savo širdžiai pa
virsti niekam nenaudinga kem- 
pyne.

(Bus daugiau)
šlamanti Birutė drauge su nak
ties vėsumu, it milžinai vargo
nai, dvelkė į musų įkaitusias 
kaktas didžiosios praeities 
akordais.

Tik įėję į kurhauzą prablai? į 
vėjome. Didelis nejaukumas.
H1
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Vaikas Ir
Mokykla 

Rašo 
L. Narmontaitėc 

linui............ ................................. ....

Pasirengimas Gr|žti 
j Mokyklą

Mokyklos durys atsidarys vai
kams i keletą dienų (rūgs. 6). 
Vaikai jau yra prisirengę grįž
ti į mokyklą. Jų tėvai jau yra 
parūpinę jiems jų rufcus ir ki
tas reikmenys,

MOTINA IR DUKTĖ
Rašą Liuda

(Įžanga)

M
otina auklėtoja 
eiles problemų,

Rašo Dr, A, šlupąite

šiuo kart, pradėsime su Ma- 
tiene ir jos dukrele Elenute.

Matienė turėjo vienintelę du
krelę Elenutę. Kai Matienės vyk
ias mirė, jos dukrelė buvo vos 
6 metų, o dabar jau šešioliktuo
sius baigia. Dešimtį metų ji 
yapgp, dirbo, ankstuj į rytą -kė
lė ir vėlųjį vakarą gulė, bet j* 
ramiai miegojo, nes turėjo ša
lia savęs ir dukrelę. Bet, štai, 
jos dukrelė paaugo, ji pradėjo 
dabintis, užvesti pažintis su 
jaunais vaikinais. Nors - ji dar 
nėra išeidinėjusi vėlai vakare, 
bet netruks atplaukti ir tie lai
kai, kai Elenute jausis galinti 
pasilipti jaunųjų tarpe ir kiek 
Vėlėliau. Ir ta artimoji jos duk
ters ateitis ją rūpino. Už vis 
labiausia ji kentė baimę, kad 
jos duktė nepradėtų rūkyti. Ji 
jau seniai j ieškojo progos apie 
tai su Elenute pakalbėti, bet 
vis tartum jos liežiuvis susting
sta, kai ji norėtų kalbėti, vis 
rodos dar toliaug atidėt, gal ir 
ji pati tuo rukimu biaurėsis.

Kartą, Elenute buvo pakvie
sta į mokyklos draugės vaišias, 
Tai buvo pirmasis jos išėjimas 
į sveęius be motinos. Ji puošė
si ir skubėjo su greičiau pla
kančia širdimi, negu paprastai. 
Jai buvo be galo įdomu, kaip 
tas viskas įvyks. Iki šiol ji da
lyvavo mokyklos šokiuose ir 
vaidinimuose, bet niekuomet jai 
neteko būti privačiose vaišėse, 
Vienys , mokinys, net atėjo ją 
pasitikį jutas. vaišes. Matienė 
net paprašė, kad J is ją ir į na
mus palydėtų ir kad pasisteng
tų grįžti nevėliau 12 vai. Nors 
Matienė ir labai nuilsusi buvo, 
bet užmigti negalėjo; ji v*s lau
kė EĮeputės, Tartum ir valan
dos prailgo belaukiant. Elenu- 
tė išlaikė pažadą, ji grįžo mo-r 
tinos paskirtu laiku ir tuo tar
tum atlygino už visą jos nuo
vargį. (Bus daugiau)

Kad apsisaugoti nuo kaitros ti mažą dalelę mėsos be tiebu- 
yra labai svarbu valgyti tinka- mų. šiuo laiku reikia daug at

sargumo su maistu. Jei valgysi 
kąip nurodyta viršuj, jausies 
atvėsus ir stipresnė. Negerk al- 
koholiaps. Naudok žymiai ma
žiau arbatos, kavos ir tabokos.

turi 
kurios 

--- ■ keičiasi su jos šeimynos 
amžiaus augimu, žmones sako: 
maži vaikai—maži vargai; dide
li vaikai—dideli ir vargai. Ir, 
ištikrųjų, jeigu paanalizuosime 
vaikų auklėjimą—tas problemas 
kurias motina turi išrišti, kad 
vaikai butų apsaugoti nuo blogo 
pavyzdžio ir sektų gerąjį—tai 
pamatysime, jog tam yra be ga
lo daug kilusiu * Net »r pats vai
kas, dažniau yra linkęs blogą 
pavyzdį pasekti, negu 
kur pašaliniai priešai?

Dažnai tenka matyti 
augusius žmones, neva 
vaikus erzinant ir 
jiems blogą pavyzdį. Arba ne
padorus elgesiai ir kalbos au
gančios jaunuomenes aky vaiz
do j e, irgi nieko gero nežada. O 
ką gali žinoti su kuo tavo vai-: 
kai susitinka, kuomet j|e išei
na iš namų; i mokyklą, teatrą 
ar kur nors pas draugus. Ypač 
daug nerimo motinoms sukelia 
jaunos dukrelės, kurioms šian
die moderniškoje gadynėje, tiek 
daug tinklelių ir spąstelių pri? 
statyta.

šiuo reikalu, Moterų Skyriaus 
Red, noras yra pasikalbėti su 
skaitytojoms, kelti aikštėn ne^ 
geistinus musų jaunų mergaičių 
papročius ir .įrodyti jų kenks
mingumą. Tųęmi įvedamas sky > 
rius, kuris bus pavadintas “Mo^ 
tina ir Duktė”. Skyrius bus pa-f 
sėkmingesnis ir įdomesnis, jei
gu pačios skaitytojos ims jame 
dalyvumą. Paleiskim, kuri nors 
iš skaitytojų turi kokį noĮ’S ne
susipratimą su savo dukrele, 
aiba duktė su. motina ir jos ne? 
gali to reikalo tinkamai »š? 
spręsti. Bet jeigu atsirastų tre 
Čias asmuo, kuris panorėtų joms 
šiame reikale pagelbėti—tas ne
susipratimas gal labai greit tap
tų išrištas ir motina su dukrele 
vėl džiaugtųsi gyvenimu. $is 
skyrius pasistengs būti jūsų 
tąrpininku, jeigu tik jus pasi- 
stengsit parašyti priežastį jū
sų nesusipratimų M. Skyriaus 
redakcijai. Atsiųstas klausymas 
bus paskelbtas šiame skyriuje 
ir sale jo atsakymas. Nesupras- 
kit, kad tokiu budu norimą į- 
rodyti jog tikrai kur nors ne
susipratimai yra, bet juk mes 
visos žinom, kad nėra namo be 
dūmų. Jūsų atsiųstas klausimas 
gali sutapti su šimtais kitų mo * 
linų ir dukterų klausimais ir 
tuo pačiu diskusavimu — visos 
pasinaudos, nes kiekvieno mu
sų gyvenimas, yra mokykla ki
tiems.

gerą, o

net su- 
juokąis 

duodant

mų maistą. Šiuo laiku valgosi 
daug sušaldytų valgių — vai
siai SU lędąis, kieti sušaldyti 
kiaušiniai, sušaldyta arbata, ka
vą — viskas, žodžiu sakant, y-
rą valgoma saitai ir vieton/ Yfa svarbu gerti vandenį, bet 
kad jaųstųinęfs atvėsus, jautie
si dar daugiau sušilus. Tas į- 
vykstą todėl, kad ledas sušąldy-

be ledo. Sveika gerti vandenį su 
citrinos sunką, Venk ledų, $hl-

_t tų gėrimų, šaltų vąlgių rr- ki
tas maistas sustabdo prakaito-1 taip gadinasi viduriai.
vimą. Kad atvesti kutinai rei
kia prakaituoti ir kad prakaitąs 
garuotų.

Indijoje, kur yra nuolat di
deli karščiai — geriama karštą 
arbata apie 4—5 valandą po
piet, kada yrą didžiausia kait
rą. Tas ątitraukią kraują nuo 
Odos į vidurius ir tokiu bydu 
Žmogus atvėsta. Gerąi žinoti, 
ka'd atvėsi daugiau nuo karštų 
gėrimų, negu nuo šaltų, lediniu 
gėrimų.

Yra bloga manyti, kad per 
kaitrą žmogui nereikia valgy
ti. Reikia valgyti kaip visuomet 
— valgis turi būti lengvai virš
kinamas. Reikia gerli daug pie
no, pasukų, vandens, bet, be le
do ir nešalto. Reikia valgyti pa
kankamai vaisių, daržovių ir 
šiltai pagamintą valgį. Mažiau
sia sykį į dieną reikia suvalgy-

Per kaitrą, venk nuovargi®, 
rūpesčių, Imimės ir gyvenk ra
miai. Jei galima, per kaitrą 
imk dalykus daug lengviau. Ne
reikia vaikščioti ilgai vidurdie
nį. Neužsiimk varginančiais at
letikos žaidimais. Geriausia 
dirbti sunkų darbą anksti rytą, 
vėlai popiet ir vakare, o ilsėtis 
dienos metu kur nors pavėsyj. 
Tas liečia tuos, kurie yra silp
nos sveikatos.

Drabužiai turi byli lengvai, 
liuosi, kad oras lengvai prieitų 
prie kūno, Juoda spalva dau
giau sugeria šilumos pegu kitos 
spalvos, todėl juodi drabužiai 
yra šilčiausi dėvėti. Balti dra
bužiai yra vėsiausi. Po jų iš ei
lės eina šviesiai mėlyni, pilki, 
geltoni, rudi ir tamsiai mėlyni.

(Bus daugiau)

Vąikaj yra sveiki ir stiprus ir 
mano, kad viską gali nuveikti. 
Jų kūnai yra pilni energijos ir 
sveiki, ačiū saulės spinduliams.

Kol vaikai buvo namie, tė
vą! turėjo daugiau laiko nuves
ti juos pas dentistus pataisyti 
ąrbą ištraukti arba atitiesti jų 
dantis, Vaikai taipgi lankė gy
dytojus fizinėms egząminąci- 
joms, ir “tonsjl” išpiovimui. 
Vaikai su silpnom akim buvo 
aprūpinti iš laiko su tinkamais 
akiniais.

Visi vaikai grįš į mokyklą 
sveiki, stiprus, be “bėdų”, nes 
visos “bėdo?” buvo, sutvarkyt 
tos vasaros ątostogų, Įąjku.

Nė vienam vaikui - nereikės 
pąsilikti namie ir eiti pas gydy
toją, arba pas dentistą, arba į 
krautuvę batų ar rūbų pirkti. 
Nei vienas vaikas nevažiuos a- 
tpstogoms spalių .mėnesį, nes 
jis buvo vasarą išvažiavęs.

Kaip malonu! Visi vaikai lan-t 
kys mokyklą kasdieną ir tada 
visi gerai mokysis.' Visi. vaikai 
yra prisirengę tinkamai prieš 
mokyklos atsidarymą, tai, žino
ma, visi gerai mokysis.

Deja! Kad iš tikrųjų taip bu
tų! Bet viršminetas nupieštas 
paveikslas yra tiktai mokytojos 
sapnas.

Visi vaikai negrįš į mokyklą 
pirmą dieną. Vieni grįš pabai
goj antros sąvąitės, o kiti už 
mėnesio. Kiti lankys tris dienas 
|r turės pasilikt! namie, kol 
motina pasiųs rūbų arba kol 
dantis bus ištrauktas. Kiti dar 
nuvftžjųos pąs gimines atosto
goms ir grįš vėliau — ne visi 
bus sveiki, rūbais ir reikmenp- 
mis aprūpinti. Nes ne visi tėvai 
pagalvoja kas yrą geriausią vai
kams
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Maistas
Veda Dora Vilkienė 
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Bukim Gražios
Rašo Madame X.

Pyčiu Keiksas
1V4 puoduko gerų, persijotų miltų
IVi šaukštuko baking pauderio 

šaukštuko druskos
% puoduko sviesto arba gerų 

taukų
% puoduko cukraus
1 gerąi išplaktas kiaušinis
V2 puoduko pieno
1 šaukštukas vanilijos ekstrakto.

Viršuj uždėti ręikčs:
puoduko sviesto
puoduko rusvąus cukraus

(brown sugar)
6 pyčės, nuluptos ir suraikytos.
Pęfsijokit miltų?, pridėkit baking

pąuderį ir druską ir vėl tris sykius 
persijpkit. Gerai ištrinkit sviestą 
ar taukus, dėkit po truputi cukraus, 
ne iš sykio. Trinkit pakol pasidarys 
lengvas ir šviesus kaip grietinė. 
Paskui dėkit išplaktą * kiaušinį pa
mainant su pienu. Po kiekvienu pri
dėjimu vėl gerai išplakit. Kuo dau
giau plaksit, tuo keiksas bus geres
nis. Ant galo pridėkit vanilijos eks
traktą.

Dėl viršaus, ištarpyklt sviestą, 
pridėkit rusvą cukrų ir maišykit iki 
cukrus ištirps.

Supilkit sviesto ir cukraus mišinį 
į storą, geležinę skauradą, išlygin
ki ir gražiai eilėmis sudekit pyčes. 
Paskui ant viršaus supilkit tešlą. 
Kepkit nelabai karštame pečiuje 50 
minučių. Kai iškeps, atsargiai at- 
liuosuokit kraštus ir apačią. Apver- 
skit ir paduokit šaltą ar karštą su 
išplakta, saldžia grietine.

Jo* dntftyfoM pręčomi 
pirkinių reikalai* eiti į 
fa9 krautuve*, įfprioe 
tkelbiati Naujiena**.
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STABUI PADENGTI SĘRVETOBbS

s

Moterų Skyriaus 
Vedėjai

FILET CROCHET PATTERN 1831
No. 1831 — Tokios sęvetkėlės dabar yra labai madoj. Jas 

lengvai galima nusimegztf. Jos elegantiškos |r praktiškos.

g NAUJIENOS needlecrąft dept
11739 So. HalsUd SU Chicago, Ilk

No. 1831

Ūlą Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

| Vardai ir pavardi

| Adresas -------------

I Miestas ir valstija

Naujienų Moterų Skyriaus 
Vedėją, 
Ghicago, Illinois.
Mylima p. JurgelionienČ:

Jeigu randas kur nors kitas 
toks žmogus, kuris yra taip ne- 
sąumylingas, taip pilnas malo
numo, gerumo ir linksmumo, 
kuris yra visuomet kupinas 
simpatijos ir pagelbingos vil
ties; kuris savo draugams taip 
pagelbsti jų tamsioj valandoj, 
kaip tų žvaigždžių pasirodymas 
jurininkui, suklaidintam nak
ties tamsoj ir, rodos, bedugnė
je jurėje — jeigu yra kitas toks 
žmogus, kaip Jus, Mariutė, tai 
aš noriu jį pažinti.

Klysčiau sakydama, kad ne
turiu gerų, brangių ir širdingų

draugų, bet tokių kaip Jus, ku
ri kiekvienam atsitikime, ar tai 
linksmybės ar liūdesio, esate

i viena ir visuomet ta pati, viską 
atjaučianti ir suprantanti, ne-ne
daug iš viso tesiranda.

Mano mylima sesutė Nęlė jau 
perėjo gyvenimo tiltą. Paliki
mai jos duosnaus gyvenimo vi
suomet vingiuosią musų atsimi
nimuose. Kiekvienas jos geras 
darbas yra dabar kąip kvepian
ti gėlė, kuri žydes amžinai . . .

Už Moterų Skyriaus ir Jūsų, 
kaip vedėjos, nuoširdžiai iš
reikštą užuojautą mUsų didžiau
sioj nelaimėje ir skausmo va
landoj, tariu Jums giliausią pa
dėką.

Su aukšta pagarba,
Nora Gugienė 

Chicago, Illinois,
Rugpiučio 25 d., 1938 m.

GRAŽUS ŽIURSTUKAS

Šypsokitės ir Busit 
Gražios

Koks tai išmintingas žmogus 
yra pasakęs: “Juokis ir visas 
pasaulis juoksis su Tavim, verk, 
ir Tų verksi viena-------- ■”

Nebūkit surūgusios, nemalo
nios, piktos, šypsokitės, nes 
tuomet iššauksit pavydą. Kai 
busit piktos ir surūgusios, nie
kas jus nemylės. O jei kartais 
ir tutėsit rūpesčius, nepasako
kit apie juos, nutylėkit ir nu- 
sišypsokit. Pamatysit, kai žmo
nės geriau prie jus atsineš. Jie 
manys, kad jus esat gera ir ma
loni moteris. Kiekvienas turi 
savo bėdų, ir apie jūsų bedąs 
neturi laiko rūpintis, tai nėra 
reikalo ir skųstis. Pagalbos sau 
nesųsirasite, o greičiau kai kas 
dar ir pasidžiaugs iš jūsų bėdų.

Juokas ir linksmumas dar ir 
turi k.’tą svarbų reiškimą. Ma
loni ruotaika pagelbsti maistui 
suvirškinti. Turėkit tą omenyj 
ir juokitės, nes visas pasaulis 
juoksis su jumis. '

APRON PATTERN 1639
No. 1635 — štai elegantiškas ir gražus žiurstukas. Išsiu- 

vinėjimas yra 8^x9% colių didžio.

NAUJIENOS NEEDbECRAFT DEPT,
1 1789 So. Halsted SU CMcago, III.

No. 1635

čia Įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. --------

Vardas ir payardi

| Adresas —---------

| Miestas ir valstija

I ■ I



NAUJIENOS, Chlcago, Ui

IMSEKMADIENĮ CHICAGOJ VĖL SUSKAM 
BES PIRMYN CHORO DAINOS

Rugsėjo 4 Didžiulis Sutiktuvių Piknikas 
Sunset Parke

čių dolerių. Apie pusę tų pi
nigų surinko arba paaukavo 
patys Choro nariai. Kitus su
šukavo Pirmyn Choro rėmė
jai ir draugai arba buvo pel
nyti parengimuose. Nereikia 
sakyti, kad Pirmyn Choro iž
das yra visiškai tuščias.

Artinasi “Darbymetė”
Ruduo, žiema jau artinasi, 

o iie sezonai yra Pirmyn Cho
ro, kaip ir visų kitų Chorų, 
darbymetė, o Choro darbą va
ryti pirmyn reikia šiek-tiek 
pinigų ižde. Tokiu budu visas 
pikniko pelnas bus paskirtas 
Choro iždui šio rudens ir žie
mos darbo finansavimui.

Piknikui yra ruošiamas la-

piknike, bet bus ir “rim- 
programo dalis. Tą “rim- 
dalį išpildys Pirmyn Cho- 
ir solistai. Jie sudainuos 
dainas, kurios labiausiai

Vakar vakare Syrena salė
je, Brighton Parke, įvyko gra
žus Pirmyn Choro Sutikimo 
bankietas, kurj Pirmyn Kelio
nės Fondas surengė pagerbi
mui tų choro dainininkų, ku
rie važiavo Lietuvon ir tų, ku
rie darbavosi, kad pinigus ke
lionei sukelti, bet patys pasi
liko Chicagoj.

šį sekmadienį, rugsėjo 4 d., 
įvyks kitas parengimas Pir
myn Chorui, į kurį kviečiam 
visus Chicagos lietuvius, ku
riems nepatogus laikas ir ki
tos aplinkybės neleido daly
vauti bankiete.

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., di
džiuliam Sunset Parke, prie 
135-tos ir Archer Avenue, į-
vyks Pirmyn Choro Piknikas, hai gražus programas, kuris 
To Pikniko tikslas yra kele- kiekvienam patiks ir duos pro- 
riopas. Jį rengia vėl Pirmyn gą linksmai laiką praleisti. 
Kelionės Fondas, norėdamas Bus visokių “fonių”, kaip rei- 
duoti visiems chicagiečiams,1 kia 
kurie chorą rėmė ir aukojo ta” 
kelionei, progą Chorą išgirsti tą” 
dainuojant tas pačias dainas,1 ras 
kurias su tokiu dideliu pasietas
sekimu dainavo Lietuvoj, ir patiko Lietuvai ir keletą la- 
naujų dainų, kurias daininin- bai gražių komiškų, lengvu- 
kai išmoko ten beviešėdami. | čių dainų, kurias ten pramoko.

Daugelis lietuvių, be to, no- Viena jų yra apie- “Padelniką 
rėš susitikti su dainininkais ir Utarniką...” 
išgirsti ką jie patyrė tėviškė-! Bus, be to, visokių kontes- 
se. Chiras ir pavieniai daini- ’ tų, lenktynių, dovanų, sūrio 
ninkai aplankė beveik visas ir paršiuko ir kitokių dovanų 
geriau žinomas Lietuvos vie- ’ laimėjimas, etc.
tas, o daugelis praleido po ke- įžanga nemokama. Kviečiam 
lioliką dienų kaime savo tėvų visus Chicagos lietuvius pik- 
tėviškėse. Jie parsivežė galy- nike atsilankyti ir smagiai lai- 
bes visokių įspūdžių ir žinių ką praleisti. Vasara jau bai- 
ir nekantrauja tiesiog visam giasi, greit pasibaigs ir pikni- 
svietui viską išpasakoti.

Galinu, Choro kelionės fi
nansavimas kainavo labai daug. 
Reikėjo apie dešimts tukstan-

kai. Šis piknikas bus, turbūt, 
vienas iš paskutinių jų, tad ne- 
praleiskime jo neatsilankę.

Pirnujnietis

Dariaus-Girėno
Postas Įšventino 
Nauja Valdyba

Komandantu Išrinktas 
Sebastian

Wm.

įdomios. Žmonių susirinko ga
na didelis skaičius. Iškilmių 
dalyviai buvo pasitraukiančio 
komandanto p. Yuškos sve
čiai. Užbaigdamas tarnybos 
terminą ir užleisdamas vietą 
naujam vadui p. Yuška visus 
legiono narius ir jų 
gražiai pavaišino.

Dalyvavo nevicn 
Girėno posto nariai,
lankė kelios delegacijos iš ki
tų postų ir Amerikos Legiono 
1-to disįrikto valdybos.

.o . IP-s W. Sebastian paliko po-
Posto koman-’sto komandantu, bet neatsili-

draugus

Dariaus- 
bet alsi-Vakar vakare J. Yuškos sa

lėje, 2417 West 43rd Street,* 
įvyko naujos Dariaus-Girėno 
Posto valdybos prisiegdinimasj 
ir “įšventinimas”. Ateinam; 
tiems me’iams L ,..... .................... .
dierium bus p. W. SebastianJ ko ir jo žmona, p. Marian R. 
Ikišiol tą vietą 
nas Yuška.

Priesaikos ir 
remonijos buvo įspūdingos ir'

užėmė p. Jo- Sebastian. Ji vakar užėmė Da
riaus-Girėno posto Moterų

įvesdinimo le-
Frank Krasauskas

Kurie pasilikę su 
L Kunevičia, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, rugsėjo 2 d. 7:30 v. v.. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Molonėkit laiku susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti, 
mokesčiais, malonėkite apsimokėti. —J

Morning Star Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo 1 
dieną po antrašu 3800 West Armitage avė. Draugai malo
nėkite visi būti ant 8 vai. vak., nesivėluokite, nes oras yra 
vėsus..—Raštininkas.

Rugsėjo mėn. (?) dieną Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St.
8 vai. vak. Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelis laikys vi
suotiną narių mėnesinį susirinkimą. Nariai atsilankykite 
kuoskaitlingiausiai ir sugrąžinkite neišparduotus bilietus.

Sekr. Alfred’as J. Butkus.

Diena Iš Dienos $5,000 Už Gydymą 
Vėžio Maldomis

West North avenue polici
jos nuovada vakar suėmė 40 
me’/ų lenkę Bernice Wisniew- 
ski, nuo 230 North Moiiticello 
avenue.

Varantą išpirko kitas len- 
įkas Leo Kozlowski, nuo 1220

“Naujosios North Washtenaw Avenue. 
IJis pasiskundė policijai, kad

Field Day 
Praėjus

Jau daug buvo rašyta apie 
rugp. 21 d., kurioje vyko LDD.
4 kp. pritariant LSS. piknikas 
Dambrausko ūky j, 
Gadynės” naudai.

Buvau užimtas, tad visos ei-j Wisniewskienė išviliojo iš jo 
gos neteko matyti ir programo motinos $5,000, žadėdama mal- 
girdėti. Parbėgus per daržą, domis ir magiškomis mosti- 
tarp tukstančios publikos, ma- mis išgydyti vėžį, kuriuo jisai 
čiau svečių iš kolionijų^: Rock- serga, 
fordo, kelios šeimynos: Evans, 
Petronis ir daugiau; iš Melrose 
Parko, fotografas ir Chicagos 
Draugijos skyriaus Melrose 
Park pirmininkas Padžiunas ir 
kelios kitos šeimynos; iš Keno- 
shos — Masiulis su draugais.

Perstatė iš kitų koiionijų, ro
dos, Raudanikį su draugais iš 
pietų Illinois. Nepamenu mies
to. Buvo ir daugiau, bet nega
liu visų prisiminti.

Iš profesionalų teko patemy- 
ti einant per parką: Dr. Gusiną, 
Cicero; Dr. Margerj, Dr. Dun
dulį, adv. Zeką. Gal buvo dau
giau, bet tiek patėmijau.

Iš laimėtojų kitų nesužino
jau, tik 'vieną, pirmą $25.00 lai
mėtoją — gerai pažįstu, nes ne
tolimos kaimynas — drg. Ma- 
sos. Apie Mošą reikia prisimin
ti, kad jis kaip ir bedarbis.

Dirbdavo rakandų dirbtuvėje. 
Praeitą rudenį kompanija pasi
ryžo nukapoti uždarbį. Išėjo į 
streiką. Streikavo veik per žie
mą ir ant galo uždarė dirbtu 
vę. Negalėdamas gauti darbo, 
išėjo ūky j dirbti. Nemokėda
mas ūkio darbo, dirbo du me
nesius už dyką.

Atvažiavęs į Field Day pik
niką, jam pasiūlė papirkti iš- 
laimėjimui tikietą. Ištraukė už 
9c. Taip ir laimėjo $25.00. '

Maldos, žinoma vėžio nesu
laikė. Nežiūrint poterių ir mo- 

įsčių ligonis eina vis blogyn.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj e)
Robert Young, 28, su Sophie

Kričiunas, 26
Joseph Schafer, 23, su Anna 

Labant, 23

Gaisras 
Bridgeporte

Penkios šeimynos turėjo bėg
ti iš butų, kai netikėtai kilo 
gaisras name ties 3830 ParneU 
ir apėmė antrą namą, numeri 
3832. Ugniagesiams pasisekė 
ugnį užgesinti — be didelių nuo 
stolių namams.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Basas Vaikutis 
Negali Lankyti 
Mokyklos

Mokvklos neužilgo atidarys 
duris r pradės savo darbą. Ba
sas vaikutis ar mergaitė juk 
negalės eiti į mokyklą. Reikės 
nupirkti gerus batelius, kad jie 
ilgai tarnautų mokslo metams. 
Tuos gerus batelius jus gausi
te pas Boston Shoe Store, ant
rašu 3435 So. Halsted St. Ne
pamirškite, kad Boston Shoe 
Store jums yra tarnavęs per 
eilę metų patenkinančiai ir da
bar jums taip pat patarnaus su 
geriausios rųšies bateliais mok
slą lankantiems vaikučiams. 
Pastebėkite skelbimus, kurie 
rytoj tilps “Naujienose”

VBA.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Išpuoš 
Jūsų Stalą

“DIDŽIOSIOS PASAKOS”—No. 4
Šešioliktoji skylė visuomet buvo biauri man 

vandens hazardui. Vieną dieną aš sumečiau i 
ežerą tris kamuolėlius. Pasibiaurėjęs nepasiseki
mu siekiau j savo Keltini maišą ir išsitraukiau 
smagu Blatz Old Heidelberg alaus buteli. Aš go
džiai išgėriau ir nuo to įgavau naujos ambici
jos. įgavau įkvėpimo, atsargiai užmoviau Blatz 
Old Heidelberg kamščio kepurėlę ant kamuo- 
lėlio ir numečiau. Jis greitai ir tiesiai peršoko 

vtor klastingaji vandenį ir atsimušęs į žalumyną, 
šoko tiesiai t puodeli. Susijaudinęs ir koks buvo 

mano nusistebėjimas, kada radau kamščio 
rele ant kamuolėlio. Ačiū puikiems Blatz Old 

' Heidelberg apyniams, aš laimėjau pirmą skylę 
vienu kirčiu.”

OLD HEIDELBERG
o

Old Heidelberg mėgėjas ansak^’ kada tlkras ji alų. Tai yrf UestoįgeraT
ispjec a dalykus, nortdami ’ ap^vTT® u *ek 

J” 8 su»rUas trka^mą- Tik jo^konb
jus suprasit, ką mes manom. Laikv- 
kit namuose Blatz Old Heidelhei — 
Uzsakykit keisais iš dylerio šiandien ES!

3 BUDAI PIRKTI BLATZ
OLD OLD HEIDELBER ALŲ

Patogus can-sealed kenas, 12 unc 
Steime butelis ir 32 unc. butelis:
BLATZ BRANCHES: 1500 N. Greenviey Avė.

Copyright 1938, Blate Brewing C^pa'n BRUnSW*Ck 3600

Ketvirtadienis, rūgs. 1,1938

ATSIŠAUKIMAS
į Atlantic Lietuviu?

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

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. VanBuren. 

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

ir Sekmadienį.

DUODAME PINIGUS
Jeigu reikia atnaujinti 

morgičių;
Jeigu norite taisyti na

mą;
Jeigu norite pirkti namą;
Jeigu norite būdavo ti na

mą;
Kreipkitės į Naujienų 

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

7401 S. Loomis Blvd.

DEFR

M I L W A U K E E

LITRUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS— BAJORES DAINININKĖS — ARTISTAl-ĖS

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 i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. IŠ- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi-i 
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.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RTDI0 programų
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C —7 IKI 8 V AL* VAK ♦SEKMADIENĮ- r J « VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI-- BARTKŲ ŠEIMYNA—-žinių Skyrius

L. M. Norkus
TAUPYKIT KUPONUS

AMBROSIA & NECTAR

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk- 
paauksuotus indus, tik P ASISKUBINK IT, nes mažai jti he-su 

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu j " 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkif kuponą Šiandien ir 
prabėk ii rinkli nrhw 1*2 omenims auMhk

Beer Distributor

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

t

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Te;. Hemlock 6240

GARSINKITRS “NAUJIENOSE”

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis \ Darbas 
garantuot8-

420 «3rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

už ............».................... ■ “
gydymas sąn.oo
LIGONINfiJE .................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje .... $15-00
RAUMATIZMAS 19.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1
Ekraminacilą Įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chlcago. 

Tel. Lawndale 5727.

Be

•h’rkitr šfcvo
kiuulav'sH

ANGLYS—COAL
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 

$7.60

bardas.

■. ...

1739 So. Halsted Street
Chicago, IMno’s „ASn,A PnTTWKlT 15 CENTU PERSIUNTIMO 

JEI UŽSIRAKYSTT PER

$7.75
$5.00 
$7410 
$8.75
$9.00 

$1X00 
lis prisietom

INL’AMS kuponas
IKI RUGSĖJO 3 D.

3ia savaite su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus. 
ą jų bus "epilRas Susitaupykite nilną setų. Likusi setui indai 

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Gulite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėki! ką norite.

IPoeahontais Mine Rnn, Virginia .
I 75% .......................... $'
Pocabontss Mine Run, West Virginla

75% Coarse ...... .
Illinois Nnt ----------
Rex Egg ..................
Black Band Lump ...
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal

’r kitokias anglis prlstatom
Pašaukit: larayette 8980.

OKSAS EXPRESSING 
um ho FAntrnn.n *w
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TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ 
PASIKALBĖJIMAS CLASSIFIED ADS

PeJ/Tis — Ęaba vakarą, Jo- kun, H. Vąiuįunas pradėjo lą-? 
kubai.

Jolęubfis — Laba, labą, ma- 
BO Na, ką naujo judu 
žinota? ,__

Petras — Taigi, taigi, mudu iš viso apie 30 parapijos ko- 
su Jonu užėjova pas hąve pa- miteto nąrjų, kurie savo dj- 
ąikąJbėti musų Cicerų parapi- džųma bąteų nubalsavę, tų 
jos reikalais. Mudviejų drąu- vardus, kurie nedės savo aukų 
gas Jonas užbėgęs pas mąne į konvertėlius, paskelbti per 
ir sako: eikiva, girdi, pas'Pranešėją. Tame, girdi, nebu- 
Jokubą, aš turiu daug svarbių vę blogos valios, o jo many- 
dalykų papasakoti, ką ąš gir-'mu, norėta, kad geri parapijo- 
ddjau šv. Antano parp. bažny- nai eidami viens su kitu lenk- 
čioje aną dieną.

Jakųbas — Na, tai labai giau aukų. Girdi, klebonas vi- 
puiku, Jonai, kad tu netingė-:sus parapijomis lygiai mylįs, 
jai nueiti į bažnyčią, Tai da- ir labai atsiprašąs, kad ant jo 
bar papasakok mudom, ką tu nepyktų.
ten tokio įdomaus išgirdai. į Jokubas __ Tai to ,u 

Jonus — pinota, mano bran- čia, Jonai, pąpasakopai pasi- 
gųs draugai, kąip jau beąbe- rodo, kad musų klebonas Vai- 
jopės piątėtą šv. Antano par. čiunas pabūgo Naujienose til- 
Prąnęšeje išpublikavoUis visus pusių aprašymų ir rimtai šu
tuos genis pąrapijonus, kurie sjrupino savo parapijonų au- 
savo aukas dėjo dėl parapijos gančiu nepasitenkinimu. Juk 
ne į konvertėljus, o liuosai me- jau buvo girdėti, kad dauge
lė į dėžes, tai ąš nubėgau į lis parapijonų gerų biznierių 
bąžnyčią pasiklausyti, ką kle- už jų vardų paskelbimo Pra- 
bopas H. Vaiuiunas pasakys, nešėjuje rengėsi traukti kle- 
Kadangi tų parapijonų, kurie boną į teismą.
nedėjo sąvo ąukas į konverr ' Petras — Na, o ką daugiau 
telius pavardės buvo tilpusius jis pasakė apie sąvo pąrąpi- 
dienraštyje Naujienose, tai bu- jonus?
vo suprantama, kad klebonas, Bus daugiau)
dėl to smarkiai spardysis ir 
keiks Naujienas.

Petras — Na ir kagi jis ten 
tokio pasakė? Keikė gal bu**i 
kaip paprastai Jokūbą ir ki
tu? korespondentus už para
šymą į Naujienas?

Jonas -r- Visai ne. Todėl aš 
ir buvąu labai nustebintas. 
Vieton keikti ir plūsti Jokūbą 
ir kitus korespondentus, tai

bai taikiu tonu nužemintai 
atsiprašinėti savo parapijonų, 
Girdi, ne jis vienas sumanęs 
taip padaryti. Girdi, juk yra

tynėmis sudėtų parapijai dau-

1 Reporterio Raulo 
Patyrimai Town 
of Lake
Vizitas pas lietuvių “bajorų 

šeimyną

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemč Pardavimui

VĖL BARGĘNAS
2 fletu po 6 ir 6 kambarius. Mū

rinis namas—šiltu vandeniu šildo
mas. S. E. Side, ant University arti 
71 gatvės—Kaina $4900. Tik šią 
savaitę. Inešt cash $1300. Likusį 
lengvais išmokėjimais.

NAMON FINANCE CORP.
6Ž55 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

SITUATION VVANTED 
Ieško

PAIEŠKAI! DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

PARTNERE WANTEP 
Partnerių Reikia

MADOS

•"J-
- t-..

T0WN OF LAKE. Vieną 
karštą dieną, besivalkiodamas 
po Town of Lake koloniją, 
tiek privargau, kad vos kojas 
galėjau pavilkti, o čia karštis 
kaip ihušte mušA. Butų gerai 
atsisėsti, bet kur, negi ant sąly
gą tvio?

No, sarmata sėst ant šalygat- 
vio, einu toliau ir, štai, mano 
laimė, sutinku seną draugą ei
nant iš darbo namo.

—Kur vaikščioji? — klausių

—Be tikslo, — atsakau.
—Na, tai cinanm pas mane, 

tik vienas blokas nuo čia.
Pakvietimą priėmiau ir eina

me. štai, jau prie Mauzos”. Už- 
lipam ant antrų lubų ir įeinam 
vidun. Ten randame vieną vy
rą ir tris leides, visi basi. Pa- 
piatę mane įeinant, leidės su
bėgo į “bedrųimiuą”, pasiliko 
tiktai vyras. Mano draugas jį 
perstatė kaipo savo “burding- 
bosį”, bet pavardės tąip ir 
nugirdau.

ne-

Cementinė ar medinė?
ap-
ki-

4850

Virtuvėje Movi krosnis 
krautas puodais, stiklais ir 
tokiais indais. šalę pečiaus 
riogso krūva anglių (tur būti, 
nuo žiemos pasiliko), o virtu
vės asla tiek paišina, kad ne
gali suprasti ar ji medinė ar 
cementinė.

PARDAVIMUI BUNGALOW 6 
kambarių, vėliausios mados, karš
tu vandeniu apšildomas. Priverstas 
parduoti pigiai dėl bedarbės. .

Šaukite Tel. Hemlock 8716.

Naujienų-Acme Telephoto
NEPASISEKĖ NUSIŽUDYTI — William Ahern, New Yorko Bellevue ligoni

nės pacientas nutarė nusižudyti. Vienmarškinis išlipo ant stogo, atsistojo ant pa
vojingo išsikišimo 8-tam aukšte ir norėjo šokti bet nedrįso. Gaisrininkams (de
šinėj) po valandos triūso pasisekė “savižudį” įtraukti vidun.

LABAI PIGIAI parsiduoda 5 
kambarių mūrinis bungalovv ir 
sleeping porch. Karštu vandeniu 
šildomas. 2 kąru garadžius. 5:30 
vakarais, nedėlioj ir Labor Day 
visą dieną. 7039 So. Campbell Avė.

Pavienis vyras, paieškau pusi
ninko ant farmos su šeimyna, arba 
moters. Platesnes žįnias suteiksiu 
per laišką. J. J. Post Office Box 
313, Hart, Mich.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

FURNISHED ROOMS—TO RENT
J OyvcĮtmu*t Ką^bariai

RENDON KAMBARYS su arba 
be valgio—maža šeimyna.

3217 W. 38 St. antros lubos

—Ar tai lenkai 
ninkąi? — klausiu.

—-O ne, bet jie paeina iš ba
jorų kilmės. Tai jie ir.čia nie-, 
ko ijeturi su lietuviais, priklau
so ųet prie lenkiškos parapijos 
ir tarpusavy j kalba lenkiškai.
Leidės gražios, bet ne virtuvė

Mums besikalbant su draugu 
po vieną pradėjo ir leidės ro
dytis. Pirmutinė pasirodė “ma
ma”. Pagal jos amžių atrodė 
gana graži, matytį, kad gyve
na be rūpesčio. Vėliau pasiro
dė jaunesnioji ir vyresnioji 
dukterys. Viena gal kokių 18 
metų, oz kitą virš 20, bet jau 
apsiavę batukus,

Aš žiūriu j jas ir mąstau: 
trys tokios gražios leidės, o vir
tuvėje toks nešvarumas. Argi 
čia ne apsileidimas? Senoji lei
do priėjo prie musų ir prade-

Tęs ielos tokios nešvarios!

jūsų šeimi- ielos, užkimštos popieriais ir 
kitokiom šiukšlėm, čia mano 
draugas pradėjo jai aiškinti ko
dėl nešvarios ielos. Dėlto jos 

_ i nešvarios, kad patys gyvento
jai nepaiso švarumo. Paimkim, 
atmatų rinkėjas perėjo ielą, su
rinkdamas visas šiukšles, o čia 
jau jam iš užpakalio vėl neša 
popierius ir meta ielon. Argi 
iebutų švariau, kad juos sude
gintumėte? Ir iela butų švari, 
ir musėm nebūtų progos veis
tis. Tuomi mano svečiavimasis 
pasibaigė. Atsisveikinęs su 
draugu, išėjau savais keliais, 
galvodamas, kad “mama” ma
tę ir krikštiyija ieląs, bet ne
mato kas darosi jos virtuvėj.

Ji pradėjo skųstis, kad Town 
of Lake kolonijoje nešvarios

Raulas.

Palangoje nukrito lėktuvas.

PALANGA; rugpiučio 24 d. 
nukrito. į jum vilkęs šaudymui 
taikinius kąriįkas lėktuvas. La
kūnas Kardelis' išgelbėtas, o ki
tas — Sruogys prigėrė.

G. K.
.... .....................................................................................................'...................... ...

Čionai Lietuviai Perka!!! •: 
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERJŲ CENTRAS 
dpi j

i >■ ’■

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

RENDON fornišuotas kambarys 
dėl atsakančio žmogaus. 3951 So. 
Campbell Avė. Antros lubos. Tel. 
Virginia 3285.

PATYRUSĮ MERGINA namų dar 
bui, kalbėti angliškai, nėrą skalbi
mo, nei langų plovimo, nei mažų 
vaikų. Geri namai. $10.00. Savas 
kambarys, vana. Bittersweet 3555.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE

No. 4850 — Augesnei moterei su
knelė. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
kinę ąrba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašytį savo vardą par 
vardę ir adresą. Kiekvieno p*- 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Menos Pattern Dept, 1739 

alsted SL, Chicago, I1L
——— ................... .v
NĄŲJIŲNPS Patiem Dept, 
1789 S. Halsted St, Chicago, UI,

Nusiveda mane draugas į 
“frontruimį” ir paduoda kresę 
sėstis. Ant sienų kabo įvairių 
šventųjų paveikslai. Tarp jų 
matosi Poniatowskis, Kosčiuš- 
ko ir Pilsudskis. Ant stalo pa
dėta “Southtown Economist” 
ir “Dziennik Zviązkowy”.

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Ceiiter Plumbing & Heathig Supp’y Co., Ine
N. W. kampas State ir 551 h St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

MfflTDVę 1V1V 1 ILK I o.
lėliui* kartu su užsaky- 
dškus reikia adresuoti: I HVFIKIR Temimu T8LŲVLIIįIv Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Banldetams 
Ir Pagrabams, 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Jau galite gauti naują, padidintą, 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai > 1,1 Q

Atsiusti man pavyzdį Nqw 
literos _____ —........ per kr

.(Vardas ir pavardė)
W.. ■■!............................IM"IW

(Adnsas)

KMfostas ir valstija)!

imn A Gėlės Mylintiems 
11 M U A Vestuvėms, Ban- 

II II LA kietams, Laido- 
tųvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE B800 .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

CHICAGO, ILL.

AMERICAN LITHUANIAN 
ZENS CLUB, POLITICAL 
BENEFICLAL OF THE 
WARD VALDYBA 1938 M.: J. Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasieriųs, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma- 
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III. 
Į Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.

CITI- 
AND 

12-TH

PERSONAL NOTICE 
Asmeniniai j Pranešimai

LUKOŠIŲ KAZIMIERĄ Augusti
no s., iš Lietuvos (Leičių k., Kur
šėnų v.), 1909 m. iškeliavusį į Gil- 
bert, ieško motina Ona Lukošienė 
ir brolis Ignas (Lithuania, Aukš- 
telkės p. ag. Šiaulių vai. Dzidiškės 
dv.).

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčeriųs dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registenus ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė- 
jimo. Pamatykite pius pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

As, Antanas Balsevičius, paieš- 
kau savo pusbrolį Jono Tonaitčio 
iš Griškabūdžio parapijos, Jadvygų 
kaimo. Prašau atsišaukti ar kas ži
not, pranešt. Mr. A. Balsevičius, 
1347 So. 48 Court, Cicero, Illinois, 
2nd fl; rear.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIR
BTUVĖ; seniai išdirbta, darbo 
daug, gera vieta dėl gero kriau- 
čiaus. Pigiai, nes turiu apleisti Chi- 
cago. 4540 So. California Avė.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAšEL- 
POS ĘLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMI: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Mo^ne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbinjnkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis, 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olišaus- 
kas, 3145 W. 40th PJace, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius: Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zajte. 1423 So. 51 st Ct., Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St., Korespondentas. Siu 
sirinkimai atsibuna kožną mėnesi 
kas pirmą sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St., Chicago, III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto,

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
bųčerųė Brightonparke. Gera vieta, 
nebrangi renda, 4 kambariai pra
gyvenimui ir garadžius. Rašykite 
1739 S. Halsted, telefonas Lafayette 
8357.

PARSIDUODA hardware store. 
Vieta seniai išdirbta. Priežastis par
davimo—turiu kitą biznį. 4414 So. 
Rockwell St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sęrnė, biznis išdirbtas per daug 
metų, geroj apylinkėj, nebrangiai. 
4530 So. Wood Street.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik |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. - > a į , , t

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir gryni^ 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 sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

ANTANINA ŠIDLAUSKIENE 
Po tėvais Kirkitskaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
4 d. rūgs, mėn, 1936 m., su
laukus 40 metų amž., gimus 
Stragučių k-me, Tauragės ap.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Dominick, 2 sūnūs Bo
leslavą ir Edvvardą, tėvą ir 
motiną Kirkitskiai, brolį Juo
zapą, 2 seseres' Stella Dauk
šienę ir Mary Lazauskienę 
šogerius, pusseseres ir gimi
nes. Liūdnai atminčiai musų 
brangios moters ir motinėlės 
bus laikomos šv. Mišios šv. 
Jurgio bažnyč. subatoj, 3 d. 
rūgs, m., 1938 m., 7 vąl ryto. 
Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Mes Tave Musų brangioji, 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk mus 
ateinanti

Nubudę lieka
Vyras, sūnus, tėvai, brolis, 

seserys ir giminės

K A I P ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ”

IŠKILMINGAS
ATIDARYMAS

Cicero Rye
Bread Bakery

934 W. 29 St.

Subatoj, Rugsėjo 3 d.
Bus Duodamos Dovanos Kiek

vienam Kostumeriui

DAUGYBE VARTOTU KARU
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES 
806 Wes»t 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mą. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų den^ėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOUpĘVARD 0?50.

Sayininkas
ANDRIUS BALNIS

ANTANAS GRIBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 30 d., 1938 m., sulaukęs 
pusės ahiž., 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 
4506 S. Wood St.

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

Visi A. A. Antano Gribo gi
minės, draugai ir pažįstami 

vffsat nuoširdžiai kviečiami da- , 
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnus, podukra, pusbrolis, 

žentas Ir kitos giminės
Laki, dir. . Jr y. Eudeikis, 

Tel. Yards 1741.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
DARBAI

35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—r 
ANGLYS

LUMP
.00 
.00 
.00 
>75 
00

EGG
NUT

, BIG
MINE RUN .. 
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL

ant Pirmu Morgičių Chicagoja Ir
apielinkėsę nuo 5 iki 15 metų.

SIMĄNO DAUKANTO
FEDĘ

B'kL>±. A-ia-iZ 1I • <>
-
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5% DIVIDENDAS CENTRAL MANUFACTU
RING IR CICERO SAV1NGS BANK 

DEPOZITORIAMS
Receiveriai Čekius Jau Išsiuntinėjo

* Valstijos auditorius Edvvard 
J. Barrett vakar pranešė, kad 
du užsidarę bankai atmoka ds- 
pozitoriams $161,598 dividen
dų. Tie bankai yra:

Central Manufacturing Dis- 
trict State Bank ir

Cicero Trust and Savings 
Bank.

Central Manufacturing Ban - 
kas veikė per daug metų 35-tos 
gatvės fabrikų distrikte, ties 
numeriu 1110 West 35th Street, 
ir juo naudojosi didelis skai-I 
Čius lietuvių. Banko depozitai 
siekė kelis milionus dolerių.

šį kartą bankas atmoka 5 % j 
dividendų savo depozitoriams, 
kurių yra apie 8,000. Praeityje 
bankas atmokėjo 35%, taigi 
dabar pasidaro 40%. Tas reiš
kia, kad depozitoriai atgavo po 
40 centų nuo kiekvieno dole-

Baigiasi Vasara, 
Jau Ateina
Rudenio Veikimas

Iš “Naujos Gadynės” choro 
pastogės

Po vasaros gražiųjų dienų, 
jau bus pradėtas rudeninis vei
kimas “po stogu”.

Norintiems dalyvauti dailėje, 
kaip kiti sako, kultūros dirvo
je, dabar yra proga, ypač jau
nimui, įstoti į “Naujos Gady
nės” chorą ir sykiu su kitais 
mokintis gražios “Mikado” ope
retės, kuri bus pastatyta prieš 
naujus metus.

Kaip iš “Naujos . , Gadynės” 
valdybos, taip choro mokyto
jo J. Steponavičiaus patyriau, 
kad vėlai prisirašę prie choro 
nebus leidžiami scenoj daly
vauti.

“Naujos Gadynės” choras 
yra pasižymėjęs operečių sta
tymu. Norėdamas pasirodyti 
publikai kuo geriausiai, išven
giant visų netikslumų, ir daro 
išvadą naujai įstojusių neleisti 
lošti. Taigi dainų mylėtojams 
patartina nuvykti į Wes Side 
Hali ketvergo vakare. Ten su
rasite choro pamokas. Rodos, 
mokesties nėra. Tik visa cho
ristų priedermė vykti į prakti
kas ir mokintis dainų.

Rengiasi statyti “Mikado”
Operetė “Mikado” yra iš da

lies komiška, iš dalies klasiška. 
Muzika graži, daug gražių dai
nų, malonu klausytis. Veikimo 
irgi daug yra, nenuobodi, žin
geidi, užimanti. Kaip choris
tams yra ko veikti, taip publi
kai pritraukianti.

Kolonijoms, kurios galėtų 
panešti operetės finansines iš
laidas, patartina pakviesti “N. 
G.” chorą. Rengėjai nebus su- 
vilti, o kolonijų publika pasi
gerės operetės “Mikados” per
statymu.

Dar kartą primenu: dabar 
laikas prisirašyti prie choro, 
norint dainuoti ir dailės srityj 
veikti. —Reporteris P.

Pragaištingas 
Žaislas

Su kelių draugų pagalba 10 
metų Glenn Stenwall, 6481 Ox- 
ford, pasistatė “lokomotyvą”. 
Vakar nutarė pažiūrėti ar ji
sai važiuos. Bet jaunam ber
niukui neteko patirti ar “loko
motyvas” galėjo judėti iš. vie
tos ar ne. Įpylus gasolino mo- 
toran, “lokomotyvas” sprogi ir 
užmušė berniuką ant vietos.

'rio, kurį turėjo banke kai jis 
užsidarė.

Čekiai Central Manufacturing 
banko depozitoriams jau buvo 
išsiuntinėti. Išviso jie sudaro 
$126,789.

Cicero Trust and Savings 
Banko depozitoriai atgauna 
$34,809 arba po 5% uždarytuo
ju pinigų. Ir šis bankas čekius 
depozitoriams jau išsiuntinėjo.

Praeityje tas Cicero bankas 
atmokėjo depozitoriams, kurių 

i turi apie 5,500, 20%, dabar 
5%, taigi išviso — 25% arba 
po 25 centus nuo dolerio.

Auditorius Barrett priduria 
prie pranešimo apie dividendus 
paaiškinimą, kad tai dar ne pa
skutinis atmokėjimas. Netoli
moj ateityj abu bankai vėl iš
mokėsią depozitoriams po 5% 
ar daugiau. R.

Kai Kam Biznis 
Blogas, Bet Ne 
M. Jovarauskui

Jam Biznis O. K.

“Genys margas, bet pasaulis 
dar margesnis.” Daug žmo
nių nusiskundžia, kad šįmet 
biznis yra prastas. Bet pasi
kalbėjus su Roosevelt Furni- 
ture Kompanijos (2310 W. 
Roosevelt Rd.) vedėju M. P. 
Jovarausku, atrodo kitaip. 
Štai, ką jis sako. “Pirmi šeši 
mėnesiai biznio buvo praste
sni, negu kad pernai, bet lie
pos ir rugpiučio mėnesiai pa
sirodė kur kas geresni, negu 
peniai. Taigi, jeigu kiti ketu
ri mėnesiai bus geri, tai bus 
galima susilygyti su pernai 
metais.”

Roosevelt Furniture Kom
panija yra nuošaliai nuo lietu
vių svetimtaučių apgyventoj 
kolonijoj, bet daro daugiau 
kaip pusę savo biznio su lie
tuviais. Toj apylinkyje randa
si keturios rakandų krautu
vės: dvi yra žydų, viena yra 
vokiečių ir viena lietuvių. Tai 
Roosevelt Furniture Kompa
nija.

Žinoma, tai nemaža kompe- 
ticija. Bet savininkai tų krau
tuvių gana gerai sutinka. Su
sitikę ant gatvės arba valgyk
lose gražiai pasikalba ir pa
juokauja, bet sako, kada su
sitinki su savo tautiečiais tam 
pačiam biznyje, tai atrodo, kad 
vienas kitam priešas.

Roosevelt Furniture Kompa
nija rengiasi prie remontavi- 
mo savo krautuvės. Jų didžiu
lė krautuvė yra dabar užpil
dyta visokiais daiktais, bet jie 
sako kad tai dar ne viskas. 
Netolimoj ateityj žada pra
plėsti savo biznį. Gero pasi
sekimo ^Rosevelt Furniture 
kompanijai ir jos vedėjams. Bu
tų mainu, kad musų visos lie
tuvių staigos augtų ir bujotų.

Juos Žinantis

13,000 Naują WPA 
Darbų Illinois 
Valstijai

Pakėlė kvotą iki 256,591
Howard O. Hunter, rajoni

nis WPA direktorius vidurva- 
karinėms valstijoms pranešė 
Illinois valstijai, kad priim
tų dar 13,000 bedarbių WPA 
pašalpos darbams.

Ikišiol WPA samda šioj val
stijoj siekė 243,591, bet dabar; 
valdžia tą kvotą pakelia iki 
256,591, tokiu budu suteikda
ma galimybę pašalpą įmau
tiems bedarbiams pelnytis šio- 
kį-tokį pragyvenimą iš viešų 
darbų.

Milton Mark 
Jau Išremontavo 
Savo Krautuvę

BRIDGEPORT. — Prieš ku
rį laiką p. Milton Mark, vyriš
kų rūbų krautuvė, antrašu 3452 
So. Halsted St., buvo išdegusi 
nuo kilusio gaisro, kai ten eks- 
pliodavo aliejinis pečius. Da
bar p. Milton Mark naujai iš
remontavo visą krautuvę taip, 
kad nėra nei ženklo buvusios 
ugnies. Visi rakandai ir visas 
stakas yra nauji. Beje, p. Mark 
dar praplėtė savo biznį, dadė- 
damas vyriškų čeverykų sky
rių. šiandien bus pirma diena 

Naujienų-Acme Telephoto
“MOTORIZUOTAS”. GOLFAS — Neseniai chicagietis J. Smith Ferebee į parą 

sulošė 144 golfo ^skylutes. Netrukus po to moteriškė Josephine Baltrušis iš May- 
woodo sulošė 159 skylutes. Joe Franco, 20 melų studentas iš Northwestern uni
versiteto nutarė parodyti ir Ferebee ir Baltrušienei, kad jų rekordai nieko ne
verdi. Jis vienas j parą suloš daugiau golfo už abiejų jų rezultatus sudėtus daik
tai!. Jis ištesėjo. Chicagos Techny golfo laukuose sulošė 301 skylutes, arba ne
pilnai 17 ratų golfo. Per laukus ne pėkščias ėjo, bet naudojo motorizuotą 
“skuterį” (dešinėj). ..

Acme-Naujienų Telephoto
DVYNUKŲ KONVENCIJA — Pereitos savaitės pabaigoje Chicagoj įvyko įdo

mi visos Amerikos dvynukų konvencija, kurioj dalyvavo apie 3,000 poros dvy
nukų. Paveikslas parodo dvi sesutes dvynukes, kurių panašumą studijavo keli 
Chicagos universiteto profesoriai—antropologai. •

Nuujienų-Acme Telephoto
GABUS BEDARBIS — Kairėj yra Eddie Leach, Clevelando bedarbis (26 m. 

a.) kuris ten įvykusiam Public Links Golfo turnyre ,pasiekė finalus ir laimėjo 
pirmenybę. Jis sveikinasi su oponentu finaluose JLouis Cyr, 31 m. a., iš Portland, 
Oregon. Viduryje yra R. Ar’hur Woods, vice-prezidentas United States Golf As- 
sociation.

atidarymo. Kas atsilankys į 
krautuvę pirkti, tas bus apdo
vanotas su paskirta dovana.

VBA.

Pavogė Motutės 
Laidotuvių Pinigus

Englewood nuovada suėmė 
23 metų jaunuolį Walter Gri
sų, kuris pavogė $250 nuo sa
vo motutės Mary Grisa, 6897 
South Ada Sireet. Ta 87 melų 
senelė buvo sutaupiusi tuos 
pinigus savo laidotuvėms. A- 
n tikas Grisa juos iššvaistė “pe- 
riems laikams”.

$10,000 Septynių 
Metų Mergaitei

Oak Parke neseniai mirė tur
tuolis Lucas R. Scherrnerhorn, 
gyvenęs adresu 308 Linden. Va
kar iš jo testamento paaiškėjo, 
kad jisai paliko $100,000 savo 
7 metų anūkei Lillian Lee 
Sykes, 1201 Michigan avehiie, 
Evanstone. Iš tų pinigų ji kas
met galės praleisti po $5,000.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

IŠ TIKRO, LAIMINGAS BUVO TAS 
NAUJIENŲ PIKNIKAS!

Įdomi P. čelienčs Laikrodžio Istorija
BRIDGEPORT — Bridge- 

porto gyventoja P. čelienė pa
sitinka J. Adomaitį ir skun
džiasi,

—Ar žinai kokią nelaimę 
mane ištiko Chicagos Liet. 
Draugijos piknike?

—Taip, taip, atsako Ado
maitis.—Mačiau Naujienose 
atsišaukimą. Labai gaila, tai 
buvo geras laikrodėlis.

Maža to, kad geras, bet fiai 
buvo man brangi dovana. Dėl 
to, dar labiau gaila laikrodžio, 
atsako <P. Čelienė.

Tada Adomaitis ir vėl sako, 
—Gaila, tai gaila, ponia, bet 

nenusimink. Važiuojam šian
dien į Naujienų Pikniką, tai 
ir atrasi.

Nors iš karto P. čelienė ir 
nesutiko važiuoti, bet kai A- 
doinaitis dar kartą patvirtino, 
kad ras, (nors ir juokais), tai 
ji galų gale sutiko.

Nutarta, padaryta. Vaikščio
ja P. Čelienė po Sunset parką, 
stebi minias žmonių ir galvo

Svarbus 
Susirinkimas
SLA Vajaus Reikalu
SLA. 139 Kp. Nariai Prašomi 

Būtinai Susirinkti

ROSELAND. — SLA. 139 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
ivyks šiandien, ketvirtadienį, 
rugsėjo 1 d., Palmer Parko sve
tainėj. Tai bus labai svarbus 
susirinkimas, kuriame privalėtų 
visi kuopos nariai dalyvauti.

Kaip jau žinoma visienfs 
SLA. nariams, su spalio mėne
sio pradžia prasidės SLA. Pa
žangos Va jute gavimdi naujų 
narių. Prie vajaus mes visi na
riai irgi turime prisidėti, todėl 
kalbamąjam susirinkime va
jaus reikalai bus apkalbėti ir 
bus išrinkti organizatoriai.

Dar sykį primenu kuopos na
riams, kad būtinai būtumėt vi
si susirinkime.

A. Narbutas org.

Automobilių
Nelaimės

• Edvvardui Mullen lipant iš 
gatvekario prie Elston ir North 
avenue, jį suvažinėjo ir mirti
nai sužeidė automobilis, valdo
mas 27 metų James Friese, nuo 
1244 Wellington avenue. Mullen 
buvo 65 metų amžiaus ir gy
veno adresu 1543 N. Washte- 
naw. Friese buvo areštuotas.

» » »

• Su automobiliu susidūręs 
motorciklistas Hans Peutsch; 
23, nuo 429 East 91st St., mi
rė apskričio ligoninėje. Jam bu
vo perskelta galva.

» » »
• Prie Argyle ir Springfield 

gatvių automobilis suvažinėjo 
ir sunkiai sužeidė 13 metų dvi
ratininką David Zawolkow, nuo 
4901 N. Whipple st.

Mirė Lėktuvo 
Nelaimės Auka

šv. Kryžiaus ligoninėn vakar 
pasimirė 40 metų Joseph Kolin, 
1614 S. Loomis, kuris pereitą 
sekmadienį buvo skaudžiai su
žeistas lėktuvo nelaimėj. Kolin 
bendrakeleivis Albert Kuchis, 
3939 W. 65th Place, ir lakūnas 
Ray Chevedden, 9236 S. Park, 
tebeguli ligoninėje. Atrodo, kad 
jie pasveiks.

Lėktuvas, kuriam visi trys 
važiavo, nukrito sekmadienį nė- 

I toli 63rd ir Pulaski gatvių kam • 
IPO.

ja apie savo laikrodėlį.
Staiga prie jos pribėga už

dusęs jos geras pažįstamas A. 
Maselskis ir sako užkiinšusiu 
balsu:

—Greitai einam, antai, tie 
žmones šneka, kad radę laik
rodėli. Tai turbūt tavo.

Ir, tikrai, pasivijus tuos žmo
nes jie su mielu noru pasakė, 
kad laikrodėlis buvo atrastas. 
Bet ne jie radę, o jų draugas, 
kuriuo šiandien nesą šiame 
piknike. Jie mielai sutinka pa
gelbėti jį surasti ir užtikrino, 
kad P. Čelienė laikrodėlį bū
tinai atgaus.

Dabar P. čelienė linksma ir 
džiaugiasi, kad radusieji lai
krodėlį žmones labai geri ir 
nuoširdus. Jie gražino laikro
dėlį be jokių kliūčių, už ką p. 
Čelienė esanti jiems labai dė
kinga.

P. Čelienė yra didelė Naujie
nų mėgėja ir dėl to sako, kad

-—Laimingas tas Naujienų 
Piknikas! Žinantis

Buvo “Mažiukas,” 
Bet Gražus ir 
Linksmas
Iš Cicero “Kareivių” Veikimo

CICERO. — Praeitą sekma
dienį oras pasitaikė gražus, pik
nikų rengėjai laimėjo. O tų pik
nikų buvo galybės, ir gana stam
bių. Kur buvo daugiausia pub
likos nesiimu spręsti, tik galiu 
pranešti apie savo mažiuką pik
niką.

Kareivių uniformiečių yra ne
daug, tad ir publikos suvažia
vo nedaugiausia, bet ji buvo 
nuoširdi ir getą, publika. Tai ’ * * - — tikri Kareivių rėmėjai, F. Za- 
jauskas, F. Danauskas, H. Vas- 
tak, M. Račkauskas, J. Miku* 
lis, Klebonas H. Vaičiūnas ir 
pats fundatorius A. Petrėnas 
su draugais.

Iš organizacijų pati Draugi
ja ir Raudonos Rožės Kliubas 
savo užduotis atliko. Prie tokių 
aplinkybių ir tarpe stambių rė
mėjų parengimas nuostolių ne
turės, o laimės dolerį-kitą pel
no. Prie įžangos tikietų buvo 
keturios dovanos. Pirma laimė 
teko

No. 249 — J. Lutkui, dova
na T. Brazio — siutas;

Antra, No. 59 — BilI Kelp
ša, dovana F. Sabai;

Trečia, No. 26, S. Klonsas, 
dovana J. P. Lipskio, ir

Ketvirta, No. 493, F. Leu- 
danskas, dovana J. Kiškuno.

Kaip rengimo komisija, taip 
ir patys Kareiviai, parengimu 
pilnai patenkinti ir taria vi
siems rėmėjams Ačiū.

K. P. Deveikis.
I ' *




