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Vokiečiai Nutraukė Derybas Su Čekoslovakijos Vyriausybe
GAUTAS PRANEŠIMAS APIE NAUJA VO
KIEČIU SUSIRĖMIMĄ SU ČEKU POLICIJA
Hitleris pataria Čekoslovakijos naciams 

statyti didesnius reikalavimus valdžiai
PRAHA, Čekoslovakija, rug

sėjo 7. — Zudetų vokiečių par
tija trečiadienį nutraukė dery
bas su Čekoslovakijos vyriau
sybe. Derybose svarstyta su
teikimo Čekoslovakijos vokie
čiams autonomijos klausimai.

Derybos nutruko todėl, kad 
vokiečių atstovai ga\vo žinių, 
jogei prie Marisch Ostrau, Len
kijos pasieny, įvyko susirėmi
mas tarp čekų policijos ir vo
kiečių. Susirėmimas įvyko ry
šium su trijų vokiečių atstovų 
atsilankymu tyrinėti padėtį /Ai
dėtų vokiečių, laikomų Marisch 
Ostrau kalėjime.

Zudetų informacijomis Pra
hoje, Marisch Ostrau policija 
sumušus vieną atstovą. Polici
ja mėginus taipgi areštuoti zu
detų atstovus, bet vietos gy
ventojai paslėpę juos.

Prahoje zudetų partijos at 
stovai pranešė prezidentui Ed
uardui Benes ir premjerui Mi

Franco atiduosiąs 
vadovybę politi- 

kieriui
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

7. — Konservatyvus ir dažnai 
gerai painformuotas laikraštis 
“Financial Times” trečiadienį 
patalpino pranešimą, kad Ispa
nijos sukilėlių vadas, gen. Fran
co, artimoj ateity gal paves 
vadovybę sukilėlių Ispanijoj at
sargiam politikieriui. Jei taip 
atsitiktų, sako “Financial 
Times”, tai gal bus galima ti
kėtis derybų civiliam karui lik
viduoti.

Ilendaye, Francuzijoj, gauta 
pranešimų, kad gaisrai alyvų 
soduose ir pušynuose De Los 
Caballos ruože, prie Ebro upės, 
verčia lojalistus trauktis iš 
stiprių pozicijų. Atrėmus visas 
sukilėlių atakas, lojalistams 
tenka trauktis nuo ugnies.

Naujosios Dalybos 
priešininkas laimė

jo nominaciją
RENO, Nevada, rūgs. 7. — 

Antradienį Nevada valstijoj 
įvyko nominavimas kandidatų 
į Jungt. Valstijų senatą. Sena-, 
torius Pat McCarran, kandida
tuojąs perrinkimui, laimėjo 
nominavimą demokratų parti
jos sąrašu. Jis, Naujosios Da
lybos priešininkas, nugalėjo 
kitus du demokratų kandida
tus, kurie nominavimo kampa
nijoj skelbėsi esą Naujosios 
Dalybos šalininkai.

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

Apsiniaukę; vėsiau; gal 
lietaus; saulė teka 6:22, 
džiasi 7:14 valandą.

lanui Hodza, kad jie nutrau
kia derybas iki šis incidentas 
taps pilnai ištirtas.

Tuo tarpu Nuremberge, Vo
kietijoj, kur yra laikomas Vo
kietijos nacių kongresas, Čeko
slovakijos nacių vadas Henlein 
įteikė Hitleriui Čekoslovakijos 
valdžios pasiūlymus vokiečiams. 
Aukšto nacių atstovo pareiški
mu, Hitleris patarė Henleinui: 
“Reikalauk daugiau ir gausi.*’

Pasak to paties vokiečių at
stovo, čekų pasiūlymas naciams 
labiausia nepriimtinas todėl, 
kad čekai nori padalinti vokie
čių sritis į tris kantonus, o 
vokiečiai reikalauja autonomi
jos viename dideliame plote, 
kurs apimtų visus zudetus. Jei 
čekai sutiks išpildyt šį reika
lavimą, tai dėl kitų reikalavi
mų bus galima lengvai susL 
taikyti — pareiškė tas atsto
vas.

Sukilėliai paėmė 
svarbias auk

štumas
HENDAYE, Francuzija, rug

sėjo 7. — Ispanijos sukilėliai 
skelbė trečiadienį, kad jie pra
laužė lojalistų liniją ties Cor- 
bera ir užėmė aukštumas, ku
rios dominuoja Ebro upės klo
nį. Nuo Sierra Caballo kalvų 
jų artilerijai lengva busią ap
šaudyti lojalistų pozicijas.

Lojalistai pranešė, kad eina 
atkaklus mūšiai, bet tvirtino, 
kad jie atremia visas sukilė
lių atakas.

Francuzija pašaukė 
tarnybon daugiau 

rezervų
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 7. — Trečiadienį Francu
zija pašaukė daugiau rezervų 
tarnybon. Naujiems rezervams 
įsakyta susirinkti tose stoty
se, iš kurių jie buvo paleisti 
vos prieš trejetą savaičių, kai 
pabaigė reguliarią dvejų metų 
kariuomenės tarnybą.

Sakoma, kad Maginot zonoj, 
Vokietijos pasieniu, Francuzi
ja turi sutraukus 100,000 ka
rių. Tačiau karininkai tvirti
na, jogei Francuzijos armija 
čia siekianti 350,000 vyrų.

Zudetų vokiečiui tęs 
derybas su valdžia

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 7. — Vėliausi trečiadienio 
pranešimai sakė, kad zudetų 
vokiečių vadai nutarė tęsti de
rybas su Čekoslovakijos vald
žia. Nutarimas padarytas po 
to, kai premjeras Hodza užtik
rino vokiečius, jogei .valdžia iš
tirs incidentą, kuriame, sako
ma, trys vokiečių atstovai nu
kentėję miestely Marisch-Os- 

Čekoslovakijoj, Lenkijos
buS| 
lei- trau, 

pasieny.

ŽEMAIČIŲ PLENTAS — Žemaičių plento vaizdai: kas padaryta ir daroma. Kairėje iš viršaus į apačią: Žemaičių plentas nuo Viduklės į Nemakš
čius; plento tiltas per Dubysą; viadukas, kertąs Šiaulių Tauragės plentą; plentas prie Kaltinėnų vietoje senojo vieškelio. Dešinėje iš viršaus į apačią: 
vaizdai, parodą kokių didžių pastangų reikia plentui tiesti.

Francuzija mobili
zavo uostą ir dokų 

darbininkus
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 7. — Francuzijos vyriau
sybė pavedė karo vadovybės 
jurisdikcijai Marseille, (uostą, 
per kurį į Francuziją Suplau
kia daugiausia kariuomenės ir 
įvairių reikmenų iš Afrikos ir 
kitų jos kolonijų. Trečiadienio 
'vakare vyriausybė paskelbė, 
kad Marseille uosto darbinin
kai, apie 5,000 vyrų, bus pa
statyti karo vadovybės disci
plinoj ir kontrolėj, kitaip sa
kant, jie bus mobilizuoti karo 
reikalams.

Kinai nustūmė japo
nus atgal

SHANGHAI, Kinija, rūgs. 
7. — Kinų pranešimai trečia
dienį sakė, kad kinai įveikė ja
ponus smarkiose kautynėse 
prie Juichango. ši vieta randa
si 25 mylias į vakarus nuo Kiu-1 
kiango, japonų karo bazės. 
Kautynės buvo atkaklios, jų 
pasėkoj japonams teko pasi
traukti, pražudžius per 400 sa
vo karių ir palikus nemažai 
amunicijos.

Ruoš oro laivyno 
bazę Alaskoj

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
7. — Jungt. Valstijų laivyno 
vadovybės patariamas prez. 
Rooseveltas, tikimasi, prašys 
busimą kongresą paskirti pini
gų stipriai oro laivyno bazei 
Alaskoje įsteigti. Tuo projek
tu busiąs užbaigtas Jungt. Val
stijų apsaugos ruožas Pacifiko 
pakraščiais.

Italija trems žydus 
į Etiopiją

ROMA, Italija, rūgs. 7. — 
Italijoj plinta gandai, joge! vy
riausybė ketina kolonizuoti ša
lies žydus Etiopijoj. Vyriausy
bes atstovas, kprespondentams 
trečiadienį iškėlus žydų klau
simą, pareiškė, kad ir tokio 
projekto negalima atmesti.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
I 

NAUJASIS ITALIJOS PA
SIUNTINYS ATVYKO 

Į KAUNĄ.

KAUNAS, rugpiučio 31 dien. 
naujasis Italijos Pasiuntinys 
Lietuvai baręnas Di Giura at
vyko į paskyrimo vietą Kau
ne.

EUROPOS KREPŠINIO PIR
MENYBĖS LIETUVOJE.

KAUNAS, rugsėjo 2 dien.— 
šiomis ‘ dienomis Kaune lankė
si Tarptautinės Krepšinio Fe
deracijos generalinis sekreto
rius p. Jonės, su kuriuo susi
tarta Europos krepšinio pirme
nybės kitą metą suruošti Kau
ne gegužės 21 dien.

PIRMASIS LIETUVOS KE
LEIVINIS LĖKTUVAS 

JAU KAUNE.

KAUNAS, rugsėjo 1 dien. iš 
Anglijos į Kauną parskrido pir
masis Susisiekimo Ministerijos 
400 arklių jėgų motoru, septy
nių vietų moderniausiais kelei
vinis lėktuvas.

G. K.
New York City 
1938/IX/3 d.

Svetimšaliai galės 
tapti Rusijos pi

liečiais
MASKVA, Sovietų Rusija, 

nigs. 7. — Sovietų Rusija xiš
leido- įstatymą, einant kuriuo 
svetimų šalių darbininkai, gy
veną užsieniuose, galės tapti 
sovietų piliečiais, kai jie išpil
dys reikiamą aplikaciją ir jei
gu ją priims Vyriausias Sovie
tas (Rusijos parlamentas).

Rusai suėmė vokie
čių laivą

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 7. — Pranešama, kad ru
sai suėipė vokiečių žvejų lai
vą Bahrenfeld Barents juroje, 
šiaurėje. Vokiečiai pareiškė 
protestą rusams. Jie sako, jo
gei rusai suėmė vokiečių’ laivą 
už savo vandenų ribų.

Prašo Jungt. Valst. 
sulaikyti amunicijos 
siuntimą japonams
CHAUNGKING, Kinija, rug

sėjo 7. — Kinijos užsienio rei
kalų ministras Wang Chug- 
hui trečiadienį atsišaukė į 
jungtines Valstijas prašymu 
sulaikyti siuiitimą karo reik
menų japonams.

Nušovė vokiečių-ki- 
nų lėktuvą

SHANGHAI, Kinija, rūgs. 7.
— Penki japonų karo lėktuvai 
antradienį nušovė vokiečių-ki- 
nų pasažierinį lėktuvą 30 my
lių atstume į pietų vakarus 
nuo Hankowo. Tai jau antrą 
vokiečių-kinų pasažierinį lėktu
vą nušovė japonai per pasku
tines dvi dienas. Japonai savo 
žygius teisina tuo, kad šie pa- 
sažieriniai lėktuvai lėkę karo 
zonoj.

Texas gyventojai 
nori vienų rūmų 

legislaturos
AMARILLO, Tex., rūgs. 7.

— Nebraska valstijoj veikia 
vienų rūmų legislatura, vietoj 
dviejų rūmų, būtent senato ir 
atstovų buto. Dabar ir Texas 
valstijoj prasidėjo judėjimas 
tokiai legislaturai įgyvendinti, 
kokia yra Nebraska valstijoj. 
Kampanijai vadovauja W. A. 
Askew, Texas valstijos sena
torius ir buvęs paskutinėse no
minacijose vienas iš demokra
tų kandidatų į gubernatorius.

Parduoda Hearsto 
pylį

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
7. — Laikraštis “The Evenmg 
Standard” trečiadienio vakare 
pranešė, kad Amerikos laikras.• 
čių ir žurnalų grandinio leidė '
jas, William Randolph Hearst, vartoja nuodingas dujas ka- 
nutarė parduoti savo pylį Va - kaudami prieš kinus. Dabar 
Ii joj, kurią pirko prieš 13 me- Japonija įteikė Tautų Sąjun- 
tų. Pylis Hearstui kaštavusi gai pareiškimą, kad kinai var- 
$1,250,000. Dabar jos verte toja nuodingus gazus prieš ja- 
siekianti $1,500,000. ponus.

PASKELBTAS STREIKAS 27-SE DIDE
LĖSE KRAUTUVĖSE

SAN FRANCISCO, Cal., rug-(yra didžiausias departamenti 
sėjo 7. — Trečiadienio rytą 7(niy krautuvių samdinių strei-

tvalandą čia tapo paskelbtas: 
Į streikas 27 se departamentinė- 
se krautuvėse. Sustreikavo 6,t 

000 krautuvių klerkų.
^Miestų - vyriausybė paskyrė 
krautuvių distriktui patruliuo
ti daug policininkų. Krautuvių 
savininkai ir vedėjai pareiškė, 
kad jie atidarys bizniavietes, 
nežiūrėdami streiko. Prisibijo- 
ma riaušių.

Streiko vadai sako, kad tai

Reikalai! j a $2,100,-; Aliejaus 
000 taksų iš Raško 

bo ir DuPonto

kompani-

VVASIIINGTON, D. C., rūgs.
7. — Jungt. Valstijų vidaus 
pajamų departamentas apskai
čiuoja, kad Pierre S. DuPont, 
narys paskilbusios multimilio- 
nierių šeimos, ir John J. Ras- 
kob, buvęs Alfred Smitho kam
panijos į prezidentus menedže
ris, yra skolingi Jungt. Val
stijoms nesumokėtais taksais 
nuo 1929 metų $2,100,000. Pa
jamų departamentas stengiasi 
iškolektuoti tuos pinigus.

Laukiama Mussoli- 
nio pareiškimo dėl 

Čekoslovakijos
ROMA, Italija, rūgs. 7. — 

Ateinantį šeštadienį Trieste 
Italijos diktatorius Mussolini 
ketina pasakyti svarbią kalbą. 
Spėjama, kad jis paskelbs Ita
lijos vyriausybės nusistatymą 
dėl čekų-vokiečių ginčo.

Japonai kaltina ki
nus Tautų Sąjungoj

GENEVA, Šveicarija, rūgs.
7. — Keliais atvejais kinų vy
riausybė skundėsi, kačT Japonai 

kas šalies istorijoj. Iki šiol to
kia skaitlinga mase departa- 
mentinių krautuvių darbinin
kai ir darbininkės nestreikavo 
Jungt. Valstijoje.

Porai valandų praėjus po to, 
kai streikas prasidėjo, vientfr 
kitur prie krautuvių įvyko su
irutė, kai nuolankios samdyto
jams moterys ir merginos ėjo 
į krautuves dirbti, o pikietai 
mėgino jas sulaikyti.

jos turi sumokėti 
$28,000,000 darbi

ninkams
MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 

, sika, rūgs. 7. — Vyriausias 
I Meksikos teismas išnešė antra- 
; dieni sprendimą, kad 17 Ame 
rikos ir Britanijos aliejaus 
kompanijų, kurių nuosavybę są/ 
lies valdžia paėmė į savo ran
kas, pasiliko kaltos Meksikos 
darbininkams $28,000,000, nes 
jos sulaužė darbo kontraktą.

Meksikos įstatymai sako, 
kad sulaužiusi darbo kontrak
tą kompanija privalo sumokėti 
kiekvienam darbininkui trijų 
mėnesių algą. Ji, be to, privaTo 
sumokėti kiekvienam darbinin
kui ekstra algą, lygią jo 20 
dienų uždarbiui, už kiekvienus 
metus, kuriuos jis išdirbo kai 
po jos samdinys.

Manoma, kad Meksikos val
džia reikalaus išskaityti "Šiuos 
28 milionus dolerių iš tos su
mos, kuria bus įvertintas at
imtas anglų ir amerikiečių 
aliejaus kompanijų turtas.

RUGSĖJO MĖN.
(September)

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vat vakaro.

NAUJIENŲ ADM.



NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtadienis, rūgs. 8,

Kritika ir Polemika

ATSAKYMAS JOKŪBO KAIMYNUI IR 
KUN. VAIČIŪNUI

“Draugo” rugp. 26 ir 27 d.d. 
1938 m. tilpo kun. H. Vaičiūno 
žodis ir jo apgynėjo, pasivadi
nusio “Jokūbo kaimynu”, ilgas 
straipsnis, kuriame jie man, Ci
cero Jokūbui, prikaišioja dau
gybę klaidų, kurias aš buk pa
daręs savo raštuose, tilpusiuose 
“Naujienose”.

Tačiau tame savo straipsny
je jie prirašė visokių nesąmo
nių, bet mano straipsnių klai
dų neįrodė. Kad taip iš tikrųjų 
yra, tai patys skaitytojai tuojau 
pamatysite. Pirmiausia jie ra
šo: “Jus trys: Petrai, Jonai ir 
Jokūbai, sudarote vieną didelį 
besmegenį Jurgį.”

Jau viename šitame sakinyje 
yra daug nesąmonių.

Čia matyti, kad Cicero kle
bonas H. Vaičiūnas ir jo apgy
nėjas Jokūbo kaimynas suma
nė mus tris parapijomis pa
juokti, pavadindamas Jurgiu. 
Na, gal jie ir mano, kad pava
dinti žmogų ar būrį žmonių 
Jurgio vardu reiškia kokį tai 
paniekinimą. Tačiau Lietuvoj

Paskutinė Diena.
Pamatykit Japonus vejamus iš 
Sovietų Sibirijos 1918-1921 m.

“VOLOČAJEVSKO 
APGYNIMAS” 

“čapajevo” kūrėjų diriguojama, 
originalus muzikalis sąstatas ve

damas Dmitri šostakovičio.
SONOTONE 66 E. Van Buren. 

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

ir Sekmadienį.

visi artojai ir šiaip paprasti 
[žmonės šv. Jurgį laiko savo 
globėju. O pastaruoju laiku šv. 
Jurgį apsirinko sau patronu ir 
globėju net ir Lietuvos skautai. 
Taigi pasirodo, kad šv. Jurgio 
vardas nėra jau taip baisus nei 
peiktinas.

Jei kun. Vaičiūnas ir Jokūbo 
kaimynas prikergdami mums 
šv. Jurgio vardą nori mus tuo 
pažeminti, įžeisti, tai jie taip 
darydami pažemina ir įžeidžia 
patį šventą Jurgį. O kadangi šv. 
Jurgis yra labai didelis šventa
sis Romos katalikų bažnyčios, 
tai tuo jie pažemina ir įžeidžia 
pačią Romos katalikų bažnyčią. 
0 kun. Vaičiūnui kaip Romos 
katalikų bažnyčios kunigui taip 
daryti yra labai negražu ir ne
garbinga. Be to, šv. Jurgis bū
damas danguje už tokį jo var
do paniekinimą gali labai už 
tai užpykti. Ir dėl to visas Ci
cero miestas gali kartais susi
laukti baisios nelaimės, — ma
ro, bado arba karo.

Tai pirma kun. Vaičiūno ir 
Jokūbo kaimyno nesąmonė ci
tuotame sakinyje. Antra tame 
sakinyje nesąmonė yra ta, kad 
tvirtinama, jog Petras, Jonas ir 
Jokūbas sudaro vieną asmenį. 
Tai jau nelyginant kaip vienas 
Dievas trijose asabose.

Trečias negeras daiktas tame 
sakinyje, tai pavadinimas Jur
gio besmegeniu. Na, o besme-

CRANE COAL COMPANY I 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ...................... ........... ** ■

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
'Perkąnt 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Mm' Bf ONEIDATto.

Kitur

NORITE.

Moterys*-žiūrėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

Taupyki!
Kuponiss

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAL

PER
SĖT

Kainuoja 
$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si., Chicago, UI. ■

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstrą 15c pašto h- pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas —

Miestas

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

genfa reiškia beprotį. 0 kadan
gi, pagal jų išvedžiojimus męs 
visi trys (Petras, Jpnąs ir Jo
kūbas) sudarome vieną asmenį, 
tai ir mes visi trys esame pava
dinti besmegenįąis,

’ Kadangi kun, Vaičiūnas pri
dėjo prie to rašto ir sayo žodį, 
tai reiškia, kad jis visą tą 
straipsnį matė, skaitė ir užgy- 
rė pirm nei jis tilpo “Drauge”. 
Todėl jis pats, kun. Vaičiūnas, 
o kartu ir “Draugo redakcija, 
yra alsakpmingi už visas min
tis tame atsakyme pareikštas.

Kun. II. Vaičiūnas visad tvir
tina. kad jis esąs tikras Romos 
katalikų bažnyčios kunigas. O 
Romos katalikų bažnyčia esanti 
tikriausiai paremia ant Kris
taus mokslo. Todėl dabar pa
žiūrėkime, ką Kristus sako per 
savo apaštalą šv. Matą apie to
kius žmones, kurie vadina savo 
brolius, draugus ar artimus be
smegeniais ir bepročiais, šąi ką 
jis sako: “Todėl aš sakau jums, 
kad kiekvienas kuris pyksta 
ant savo brolio be reikalo bus 
smerktinas teisme; kuris gi sa
kytų ant savo brolio Raką, bus 
smerktinas taryboje; o kas sa
kytų tu beprotis, bus smerkti
nas pragaro ugnimi.”1 (Mato V 
22). (Raka, žydiškoje kalboje 
reiškia nenaudėlis, paleistuvis, 
niekam tikęs asmuo.)

Taigi dabai’ matome, kad 
kun. Vaičiūnas būdamas tikras 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigas, laužo paties Kristaus 
mokslą. Na, o toks kunigas, 
kuris patsai nepildo Kristaus 
pamokinimų, kaip jis gali mo
kyti kitus žmones — savo pa
rapijomis?

Toliau kun. Vaičiūnas prime
ta mums, girdi;. “O jus Petrai, 
Jonai ir Jokūbai sakote, kad 
musų klebonas nori kenkti 
draugijoms, todėl jus užsipelno
te melagių vardą.”

Kur ir kada mes ką nors ra
šome apie tai, kad klebonas no
ri kenkti draugijoms? Jokio nu
rodymo, — nei datos, nei laik
raščio, kur tas tariamas pasa
kymas buvo tilpęs nenurodo. 
Todėl čia kalbama tikra nesą
monė. ‘ Viskas, ko mes Petras, 
Jonas ir Jokūbas reikalavome 
sąvo pasikalbėjimuose ir dabar 
pakartojame savo reikalavimą, 
tai tas, kad butų prieš sumą 
giedama palengva lietuvių gies
mė “Pulkim ant kelių”. O ne 
60 mylių per valandą, kaip da
bar kad yra daroma. Kad už
uot visokių ten “kirijų ir cre- 
dų” ir kitų balabaikų'butų gie
damos giesmės lietuviškai, o ne 
lotyniškai. Tokia kalba, kokia 
mes prasti parąpijonai galime 
suprasti. Gana jau to, kad jus 
kunigai laikote mišias lotyniš
kai, — laikykite sau. Tačiau vi
sos giesmes turi bnti giedamos 
lietuviškai, o ne lotyniškai, Kad 
pamokslai ir evangelijos turi 
būti sakomos lietuviškai, o ne 
kitaip. Na, ar tie musų reikala
vimai yra bedieviški, laisvama
niški ar komunistiški, ar jie nė
ra teisingi ir pagal Kristaus 
mokslo reikalavimus?
Varo pas ark. Geniotį Petrą, 

Joną ir Jokūbą

Matote, šv. Ąntąno pa r. pa- 
rapijonai. Kada mes, pradėjome 
per “Naujienas” reikalauti, kad 
butų prieš sumą (turėtų būti 
prieš 9 vai. ir 10 vai. mišias) 
“Pulkim ant kelių” giesme gie
dama gražiai palengva, kąd vi
sa bažnyčia galėtų pritarti; kad 
butų evangelijos ir pamokslai 
lietuvių kalba sakoma, tai mu
sų klebonas Vaičiūnas apšaukė 
mus socialistų agentais, bedie
viais, laisvamaniais ir kitokiais 
vardais.

Na, ar tai yrą teisinga ir 
krikščioniška taip daryti ir ra
šyti, dargi Romos bažnyčios ku
nigui. Užo.t gražiai ir nuosek
liai be pykčio, be kolionių at
sakyti į musų pakeltus klausi
mus, kad mus patraukti ir pa
taikyti prie Romos, katalikų baž-į 

, tyčios, tai jie mus varo eiti 
pąs arkivyskupą Geniotį. Na, 
liek porimę pasakyti, kad ne>- 

: reikia vilko šaukti iš miško, jis 
gali ir pats išeiti.

Kaip Kristus mokė
Čia mums prisimeną šventos 

Evangelijos parašyti šv. Luko, 
perskyrime 16 žodžiai. Ten Kri
stus susirinkusiems apie Jį žy
dų fariziejams ir rašto žino
vams pasakė tokį palyginimą: 
'‘Kas iš jūsų, turėdamas šimtą 
avių, jei viena iš jų pražūna, 
nepalieka devynių dešimtų de
vynių tyruose ir neeiria paskui 
lą, kuri pražuvo, kolei ją at
randa?”

Matote, gerbiami skaitytojai. 
Kristus savo mokytiniams lie
pė palikti 99 avis ir eiti ieško
ti vienas pražuvusias. O dąbąr 
mes esame net trys Šv. Antano 
parapijos pavapi jonai (Petras. 
Jonas ir Jokūbas), o klebonas 
Vaičiūnas musų Visai nepaiso ir 
liepia eiti kur kitur. Tai yra vėl 
aiškus Kristaus -pąmokinimų 
nepaisymus ir i^iekinimas. 
Kam priklauso lietuviu Romos 

katalikų bažnyčios?
Dėl lietuvių Romos katalikų 

bažnyčių savasties klausimo, tai 
kun. Vaičiūnas pasišaukė net 
dangaus ir pragaro visas galy
bes. Na, tiek daug galybių nėra 
reikalo šauktis. Apsieisime ir 
su žemiškomis galybėmis. Jei
gu jau peklos vartai negali nie
ko padaryti Romos katalikų 
bažnyčiai, tai ką čia jau mes 
trys (Petras, Jonas ir Jokūbas) 
galime padaryti tai bažnyčiai? 
Tai kodėl dėl musų tiek daug 
triukšmo, piktumo ir susijaudi
nimo klebonas rodo?

Ten autorius pasako, kąd Šv. 
Antano parap, nuosavybių dy- 
tai esą užvardinti: “Saint Antho- 
ny’s Roman Cathalic Lithya-

nian Churęh. The Catholic Bi- 
shop of Chicago, Corporation 
Sale?’ Taigi yrą aišku, kad taip 
yra, kaip jau mes daug sykių 
esame rašę apie tai. O mes ra
šėme, kad šv. Antano parap. 
parąpijonai lietuviai nebuvo ir 
ųėra tų nuosavybių savininkai. 
Nes tų visų nuosavybių tikras 
savininkas buvo ir yra “The 
Catholic Bishop of Chicago, 
Corporation Solo.” O tas para
pijos vardo pridėčkas viršuj 
nieko nereiškia. Nes tai yra tik 
vardas, bet ne korporatyvjs kū
nas. O kadangi jis yra ne kor* 
poratyvis kūnas, tai kaipo toks 
negali nei nuosavybes savo var
du valdyti bei administruoti. 
Tas pridėčkas yra padarytas, 
kad apdumti akis menkai su
prantantiems parapijonams.

(Bus daugiau)

Margumynai
Kur buvo ilgiausias 

romanas?
Japonijoje. Šiomis dienomis 

jis buvo baigtas spausdinti vie
name Tokio dienraštyje. Roma
nas ėjo dienraščio atkarpoje 
per 3,700 dienų. Romaną pra
dėjo vienas rašytojas, rašęs po 
vieną skirsnį kas dieną, per 3 
metus; jam mirus, jo darbą tę
sė vienas po kito septyni rašy
tojai. Redaktorius, manydamas, 
kad vis tiktai jau pakanka to 
romano tęsinių ir intrigos, nu
sprendė jį baigti ir davė dabar
tiniam autoriui atatinkamus 
parėdymus. Romanas jau baig
tas !

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 1-4 popiet b T—* 
vakaro. trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Gavome Kultūrą 
No.6-7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

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

Julius Butėnas.
Bakūžes—Danas Pumputis.
Teatras kaime—Zuzka Zguriška. 
Šių dienų Meksikoje—B. Traven.
Šventųjų Paveikslų garbinimas — 

Ed, Leviųskas,
Populiaris Mokslas ir Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Garsinkitčs “N-nose”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSI^ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ambueance
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727
Ų JI* '■>."■11 Ii II.      » " HIHll'l IH.IMIII    I »

—\ _ _ 1 • koplyčios visose
—J d. 1 Chicagos dalyse

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

; . P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijoj

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituąnicą Avenue Phone Yards 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419
...Į -- . ■ ■■■—*■» ■!■■■■■    —■ I ■■■■■a ■ O Ml l.,ą, h Rll I ...................... ..

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

i S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanicą Avenue Yards 1138

M ’ V

LACHAWICZ ir SŪNUS
Wes( 23rd Place Phone Canal 2515

SKYRIUS: 42-44 East lOMh Street Tet. Pullman 1270
.. , t—............. ............. .........

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. We»t^ęn Ąvę. i? Ph^nę Vjrginia 0883

Pirkite savo apielinKės

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERT ASM
756 West 35th 8L

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos ruo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedaliomis pagal sutartį. ' 
Rez. 4910 SO, MICHIGAN BLVD. 
_______TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL Virginią 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

krautuvėse

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

ty 2799-3X

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn S L 
Kamb. 1431-1434—TeL 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 S t 
Telephone: Republic 9723

A. A. ŠLAKE
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
750 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis pagal sutartL

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR, S. BRĖŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

♦
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 
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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 iki 4 vaL p. p.
4735 S. Western Blvd. Laf. 0361-8016

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

DR. STRIKOL’E
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nito 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.

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. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
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 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 ik! 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 Du 9 po
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Clevelando ir Ohio Žinios
—

PAS SAVO KAIMYNUS. — LIETUVIŲ SALĖ JAU 
PUOŠIAMA. — PIRMA GYRĖ, O DABAR ŽEMI
NA. — mauras atliko savo. — nors ir i 
NAUJA KAILI ĮLINDO, BET VIS DĖLTO NEĮ
STENGĖ, PASISLĖPTI. — PIKNIKAS. — MIRĖ 
JAUNA MOTERIS. — SAMDO DARBININKUS. — 
PIGUS TA VORAS. — NORI PASIRODYTI.

Akroniečius aplankius
AKRON, OHIO. — Rugpiučio 

28 d. turėjau progos aplankyti 
savo artimus kaimynus akro
niečius. Mat, tą dieną buvo su
rengtas bendras piknikas SLA 
dviejų kuopų, o taip pat LDS 
vienos kuopos. Galima tik pa
sidžiaugti, kad tos kuopos nu
sitarė Vieningąjį veikti ir sureng
ti gražų pikniką.

Piknike sutikau daug savo 
senų draugų ir pažįstamų, o 
taip pat susipažinau su dauge
liu akroniečių. Publikos buvo 
gana daug. Nors laikai ir pas 
juos blogi, vienok juodų debe
sų ant jų veidų nesimatė. Visi 
šoko, dainavo ir šiaip kitokiais 
budais linksminosi, žodžiu, lai
ką leido visai smagiai. Tikrai 
tenka akroniečius pagirti už tai, 
kad jie sugebėjo susitarti ir su
rengti lokį smagų pikniką. Kiek 
iš komisijos teko patirti, tai 
kuopoms liks ir pelno.

Akrone yra graži lietuvių ko
lonija. Lietuviai yra stipriai or
ganizuoti. Daugumas jų pri
klauso unijoms. Ne tik priklau
so, bet ir veikia. Iš senesnių lie
tuvių patyriau, jog seniau mu
sų tautiečių čia buvo itin dide
lis būrys. Tačiau kai užėjo de
presija, tai pusėtinas skaičius 
išvažinėjo į kitus miestus lai
mūs ieškoti. Tačiau vis dėlto 
dar ir šiandien Akrone yra ne
maža lietuvių kolonija.

Piknike sutikau žymesnius 
Susivienijimo veikėjus, su ku
riais kalbėjausi apie musų or
ganizacijos reikalus. Visi jie pa
tenkinti tomis permainomis, ku
rios liko padarytos pereito sei
mo. Ypač visi reiškia pasitenki
nimą dėlei pakeitimo “Tėvy
nes” redaktoriaus. Dabar “Tė
vynė” atrodo kaip Susivieniji

Beer Distributor

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

Darbas, Taupa--Gyvenimo Palaima

nieko nekainuoja

ĮJJi

UTHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINOS ASS’N
TELEFONAS, CANAL. 8500

MM

Vardas.

\ Adresas

Didis Rusu Poetas 
Puškinas Chicagoj

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROS1A Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurj užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

metu ėjo rusų turkų 
Jį pasitinka armijos ka-

/MFtTYN 
OF YOUh 

INVESTMENT

tuos lai 
caro per 

apleidžia Peter 
salonus ir apsistoja Tif-

Ima darbininkus prie viešų
jų darbų

Prie viešųjų darbų, kaip pra
neša administracija, per dieną 
paimama apie 200 naujų darbi
ninkų. Iš viso aplikantų prie 
viešųjų darbų yra apie 20,000.

Tautiškos bėdos
YOUNGSTOWN, OHIO. — 

Vienas šios kolonijos korespon
dentas skundžiasi tautiškoje 
spaudoje, kad vietos katalikai 
ir tautininkai daugiausia skaito 
radikališkus laikraščius. Girdi, 
jei ir toliau1 jie nenustosią taip 
darę, tai netrukus busią Maikio 
su Tėvu bernais.

Matote, koks baisus dalykas, 
— katalikai ir dagi tautininkai 
skaito radikališkus laikraščius.

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

INDAMS KUPONAS
IKI RUGSĖJO 10 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

glis, turinti savyje apie 88% 
anglio-karbono; ji skyla tie- 
siakampiais šmotais; senesnė 
už lignitą rūšis; daug tos an

glies naudojama dirbtuvėms 
ir šiai]) namų kurui; (3) an-

Piknikas
Rugsėjo 11 d. 36 kuopa ren

gia pikniką naujos parapijos 
darže. Rengimo komisija, sako, 
jog tai busiąs visais atžvilgiais 
šaunus piknikas, lyg ir sezono 
pabaigtuvės.

Mirė Barbora Oberdankienė
Šiomis dienomis pasimirė 

Barbora Oberdankas, 1624 E. 
36 St. Palyginti ji buvo dar vi
sai jauna moteris, — vos su
laukė 42 metų1 amžiaus. Paliko 
vyrą, sūnūs ir Lietuvoje gimi
nių. Laidotuvėse patarnavo di
rektorius N. Wilkelis.

Kai SLA seimas pasibaigė, 
lai tautiškoje spaudoje pasirodę 
labai ilgas straipsnis, kurį pa
rašė Eilinis Delegatas. Straips
nyje įvertinamas pats seimas ir 
vadovybei statomas klausimas, 
ar ji esanti pasiryžusi dirbti S. 
L.A. gerovei.

Yra tokia pasakėčia, kuri kal
ba apie gyvatę. Būtent, apie tai, 
kad ir išsinėrusi iš savo kailio 
gyvatė vis dėlto savo širdies ne
pakeitė.

Tas pat atsiliko ir su Eiliniu 
Delegatu, kuris pakeitė savo 
“kailį” ir bandė pasislėpti pa
vartodamas slapyvardį, bet sa
vo “širdies” vis dėlto neįstengė 
pakeisti: parašė kalbamą straip
snį vitaitiniu stilium.

Eilinis Delegatas reiškia la
bai didelį susirūpinimą SLA. 
Tačiau jam tenka pasakyti, jog 
po pietų šaukštas ieškoti iš vi
so nedera. Tą savo susirūpini
mą Eilinis Delegatas galėjo pa
rodyti tada, kai jis buvo vado
vybėje per keliolika metų. Bet 
tada jam rūpėjo politika, o ne 
organizacijos gerovė. Tik kai 
nuo ėdžių liko nustumtas, tai 
tada tik staiga “susirūpino”. 
Tačiau ir tas “susirūpinimas” 
yra tokios rųšies, kuris ne nuo
širdumu paremtas, o tik politi-

Penktadienį, rūgs. 9 d. So- 
notone teatre, 66 E. Van Bu- 
ren gt. pasirodys įdomus isto
rinis veikalas, “Poetas ir ca
ras”. Veikalą, pagamino Lenin- 
film, SSRS, pasiremiant paties 
Puškino dienyno užrašais. Apy 
saka pasakoja apie 
kus, kada Puškinas, 
sekiojamas 
burgo 
lise.

Tuo 
karas, 
rininkai ir kareiviai ir čia jis 
kartu su jais dalyvauja, taip 
vadinamam, dekabristų sąmok
sle. Tai buvo 1830 metais. Tur
kai buvo nugalėti, bet rusų ar
mijos pergale . Puškinas nesi
džiaugė. (Skelb.)

adų pasirodyti.
i . —Jonas Jarus

. . . visi jūsų rūpesčiai neturi pamato. Jei reikia pinigų... jei manai pirkti na
mus . . . senus pataisyti ... jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, pirma ateik į 

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia

inWd

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas_________ __________ ...____ _____________
Numeris ir gatvė _____________________________
Miestas ir valstija ____________________ ________

mo organas, kur daugiausia ra
šoma apie organizacijos reika
lus.

žodžiu, apie akroniečius išsi
vežiau geriausius įspūdžius.

Lietuvių sale puošiama ža
rnos sezonui

l ietuvių salė jau puošiama. 
Direktoriai nori, kad salė butų 
tinkamai pagražinta iki žiemos 
sezonas prasidės. Dekoravimo 
darbą atlieka Jonas Polteris, 
kuris toje srityje turi labai di
delį patyrimą.

Pirma garbino, o dabar jau 
pradeda niekinti

Musų Čalis visai dar neseniai 
į padanges kėlė vieną New Yor- 
ko advokatą, kurį jis laikė la
bai įžymiu tautininkų veikėju 
ir vadu. Bet štai seime kalba
mas advokatas kažkokiu budu 
nusikalto. Sakoma, jis balsavęs 
už Jurgelionį, kai tasai kandi
datavęs į “Tėvynės” redakto
rius.

Tokio didelio nusikaltimo 
tam tautininkų vadui Čalis ne
gali dovanoti. Staiga Čalio aky
se tas garsus advokatas pasida
rė visai nebrangus. Jau jis ne
be advokatas, o tik ad voką tū
lis, kuris turėtų būti iš tauti
ninkų tarpo pašalintas.

Matote, kaip greit pasikeičia 
Čalio nuomonė apie žmogų. A- 
pie žmogaus gerumą ir garsu
mą jis sprendžia iš to, ar jis 
sutinka su jo nusistatymu. Jis 
reikalauja, kad kiekvienas gal
votų taip ir darytų taip, kaip 
Čalis daro. O jeigu ne, tai Ča
lis jau ir. karą skelbia.

Toks elgesys rodo tik vieną 
dalyką: būtent, kad Čalis yra 
nepaprastai menkutis žmogelis, 
kuris į viską žiuri pro savo fa
natiškus akinius.

, Kalba žmonės
Kai kurie kalba, kad p. Tys- 

liava norėtų susirasti darbą 
prie pažangesnių laikraščių. 
Kiek tos kalbos yra teisingos, 
aš, žinoma, nesiimu spręsti. Ta
čiau šia proga aš norėčiau tik 
vieną dalyką priminti: Cleve- 
lahde p. Tysliava prisiekė Ča- 
liui amžinai ištikimas būti. Va
dinasi, dirbti tautininkams, ku
riems vadovauja Čalis.

Bet tada p. Tysliava, tur būt, 
ne nemanė, kad jam teks ano 
mauro vaidmenį suvaidinti tau
tininkų tarpe. Būtent, atlikti pa
skirtą darbą, o paskui... O pas
kui pasidaryti nereikalingu.

Murzins

Iš to galima padaryti tik vieną 
išvadą: radikališki laikraščiai 
yra nepalyginti įdomesni nei 
tautiškieji, todėl žmones juos 
labiau ir skaito.

Nori pasirodyti
Kavalierius iš “Dirvos” dirba 

sušilęs, kad galėtų kaip galima 
geriau atvykstančiam iš Lietu
vos kapitonui pasirodyti. Savo 
laiku iš Lietuvių Kultūros Dar
želio jis buvo visiškai pasitrau
kęs, nes nepateko į vadovybę. 
Ne tik buvo pasitraukęs, bet ža
dėjo darželio daugiau neberem- 
li. Tačiau dabar jis staiga pa
keitė savo nusistatymą. Jis 
smarkiausiai griebėsi darbo., 
nes nori prieš kapitoną dideliu

Margumynai
Kokių Rūšių Yra 

Anglis?

Visų svarbiausias kuras yra 
anglis, angliškai vadinama 
coal. Anglies kilmė yra aug- 
meninė. Anglių susidarė iš se
novės didžiulių miškų, gulė
jusių žemėje, prie labai dide
lio spaudimo, per ilgus am
žius. Yra keturios vyriausios 
anglies rūšys: (1) lignitas, ru
svos spalvos, nešvarios, užei
nama daug augmenų liekanų 
—tai yra jauniausia anglies 
rūšis; (2) bituminas, kita an

tracitas—toje anglyje augme- 
ninių dalių pasikeitimo proce
sas nužengė dar toliau; kieta 
ir blizganti, ir palietus pirštų,1 
nedažo; sunku ją įdegti; dega 
beveik be liepsnos ir be du
rnu ir duoda labai daug kar
ščio. Tos rūšies anglį vartoja 
lėto degimo krosnyse; vadina
ma dar ir garo anglim—nau
dojama laivuose motorams va
ryti; daugiausia los anglies ka
sama Pietų Valijoje, Anglijo
je, ir Jungtinėse Valstijose. 
(4) Ketvirta rūšis vadinama 
“žvakių anglis” — “candle 
coal”; dega labai skaidria 
liepsna, be durnų, vartojama 
anglies dujoms gaminti.

$25.00 
Sutaupysit 
ant Oil Burner, ar 
gazinio, ar anglinio 

pečiaus

QUAKER OIL BURNER, 
AMERICAN, 
COLEMAN,
NORGE

ir kitų

Pamatykit naujas 1939 radijas 
šalis prie šalies: Zenith, RCA. 
Victor pas Budriką. Išmainykite 
savo seną radiją ant naujos.

JŪS. F. SUDRIK
FURNITURE C0.

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

žymus Lietuvių Programai:
WCFL—970 k. nedėliomis, 7:30 

v. vak. Chicagos laiku.
WAAF—920 k. panedėliais ir 

petnyeioms 4:30 v. vak.
WHFC—1420 ketvergais, 7 vai. 

vakare, Chicagos Laiku.

.(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų. 
--- ------------------- --------

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid for Itching of 

ECZEMA
Daug: yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

16 pirmo sykio Žemo neša nuostabia pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingai įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
ra6o 16 visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “I 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per SS 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI
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Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canasi 8500.

Vienoje savo kalboje prezidentas Rooseveltas pasa
kė, kad farmeriai sodžiuje ir darbininkai miestuose esą 
partneriai, kurie negali turėti gerovės vieni be kitų. Tai 
reikšminga, nors, žinoma, anaiptol ne nauja, mintis. Jos 
prasmę reikia suprasti, atsiminus, ką Rooseveltas nese
niai kalbėjo apie liberalus. Užklaustas, ką jisai manąs 
apie liberalus republikonus, jisai atsakė, kad jeigu “tik
ras liberalas” yra pastatytas kandidatu (j kongresą) 
republikonų sąrašu, tai jisai (Rooseveltas) neturėtų nie
ko prieš tokio kandidato išrinkimą.

Kadangi prezidentas kovoja prieš konservatyvius 
demokratus, bet tuo pačiu laiku sakosi neturįs nieko 
prieš liberalo republikono išrinkimą, tai, vadinasi, jam 
liberalizmas yra svarbesnis dalykas, negu demokratų 
partija. Bet ką reiškia liberalas?

Šis žodis yra vartojamas įvairiomis prasmėmis. Li
beralais vadina save republikonai, kurie priešinasi ta
riamai RoOsevelto “diktatūrai” — kurie nenori, kad fe-i 
deralinė valdžia kištųsi į atskirų steitų (valstijų) reika
lus. Pas mus, lietuvius, liberalizmo skraiste . mėgsta 
dangstytis net ir tautininkai, kurie remia “tautos va
do” valdžią Lietuvoje.

Bet prezidentas Rooseveltas supranta liberalizmą 
kitaip. Jisai vieną kartą pareiškė, kad liberalas yra tas, 
kuris moka praeitį pritaikyti prie pasikeitusių dabarti
nio laiko aplinkybių. O jo žodžiai apie tai, kad farme
riai sodžiuje ir daębįnįnkąi miestuose e§ą partneriai, li
beralizmo prasmę, kaTp jisai ją supranta, padaro dar 
aiškesnę.

Liberalais jisai laiko tuos žmones, kurie stengiasi 
suvienyti darbo žmones sodžiuje su darbo žmonėmis 
pramonėje ir gina jų reikalus. Taigi išeina, kad Roose- 
velto liberalizmo pagrindas yra farmerių ir darbininkų 
susitarime, koalicijoje.

Jeigu Rooseveltas yra tikrai pasiryžęs laikytis šito
kio nusistatymo, tai' tuomet jisai stovi labai, arti prie tų 
žmonių, kurie veikia farmerių-darbininkų partijose.

Viena šitokių partijų yra Minnesotos valstijoje, ki
ta Wisconsine ir jos gyvuoja taip pat kai kuriose kitose 
valstijose (South Dakota, North Lakotoje ir kitur).

Įdomu yra pažymėti, kad Minnesotos Farmer-Labor 
partijos vadas, gubernatorius Elmer Benson, šiomis die
nomis atsilankė pas Rooseveltą jo rezidencijoje Hyde 
Park, N. Y., ir turėjo su juo ilgą pasikalbėjimą.. Po pa
sikalbėjimo Bensonas su džiaugsmu pasakė spaudos at
stovams, kad jisai esąs labai patenkintas prezidento nu
sistatymu ir kad Minnesotos valstija pilnai remsianti jo 
politiką. Gub. Bensonas manąs, kad Wisconsinas ir abi
dvi Lakotos taip pat eis su Rooseveltu.

Jeigu ryšiai tarpe Roosevelto ir Farmer-Labor par
tijų paminėtose valstijose pasidarys tampresni, tuomet 
Rooseveltas pataps vadu kairiojo demokratų partijos 
sparno ir farmerių bei darbininkų partijų, šitokia koa
licija butų stambi, gal būt, net nulemianti, jėga Ameri
kos politikoje.

Ar ji susidarys, parodys ateitis. Bet Roosevelto gal
voje, matyt, toks planas yra. Jeigu demokratų partijoje 
konservatyviškas elementas paimtų viršų, tai preziden
tas butų tiesiog priverstas kviesti į talką Farmer-Labor 
partijas. Juk jisai nenorės, kad visa, kas buvo atlikta 
per Naujosios Lalybos laikus, butų 1940 metais palaido
ta, > , 1 i' J

Auksas ir sidabras
Į Jungtines Valstijas nuolatos plaukia auksas iš 

įvairių pasaulio kraštų. Valdžios sandėliuose jau yra su
krauta daugiau kaip 370 milionų uncijų šio geltonojo 
metalo. Jo vertė yra per 13 bilionų dolerių.

Bet Amerikos valdžia turi dar didesnę krūvą sidab
ro. J. V. kongresas 1934 m. įsakė iždui supirkinėti si
dabrą tol, kol jisai nepasieks kainos $1.29 centų už vie
ną unciją. Taigi valdžia ir pradėjo jį supirkinėti Labar 
valdžia turi 2,415,200,000 uncijų sidabro, kuris sveria 
752000 tonui • .... v

Užsakymo kalnai
Chicago j e — paštu:

Metams -------------------------  $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui ..... ........ — .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ----------------------  8c
Savaitei ..............  ................ 18c
Mėnesiui ................................ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Liberalų koalicija

Tai ve, kiek turto turi Lede Šamas, o betgi jisai yra 
paskendęs skolose, ir tolyn breda i skolas vis giliau ir 
giliau!

Bet sidabro kaina dar toli-gražu nepasiekė kongre
so numatytos kainos. Sidabro kaina pasaulio rinkose 
dabar yra 43 centai už unciją. Valdžia moka Amerikos 
sidabro kasyklų savininkams^ už naują sidabrą 64 % c. už 
unciją; tokiu budu jie faktinai gauna 21^ c. pašalpą iš 
valdžios už kiekvieną unciją iškasto sidabro! Pamany
kite, kiek jie pasipelnė per šiuos ketverius metus, kai 
valdžia supirko vieną ir tris ketvirtadalius bilionų unci
jų sidabro (čia, tiesa, įeina ir sidabras, perkamas iš 
Meksikos, Kinijos ir kitur).

Federalinio iždo aukso atsargai sukrauti yra pada
ryti po žeme prie Fort Knox, Kentucky, iš cemento ir 
plieno milžiniški rūsiai, ir apie pusę atsargos valdžia 
jau tenai sukrovė.

Sandėliai sidabrui laikyti yra dar didesni. Jie buvo 
padaryti New Yorko valstijoje prie West Point. Sidab
ro rūsys yra 252 pėdų ilgio; 166 pėdų pločio ir 22 pėdų 
gylio. Jisai yra žemėje , tarpe kalnų — kad jo negalėtų 
užtikti, arba bombomis iš oro sudaužyti, koks nors 
“priešas”. J

Bet tenai bus padėta tiktai pusė sidabro atsargos. 
Apskaičiuojama, kad reikės dirbti dešimtį mėnesių, kas 
savaitę po penkias dienas, vartojant 25 sunkvežimius 
(trokus), kad tas sidabras butų nugabentas už 50 mylių 
nuo New Yorko. Kiekvienu vežimu gabens 75 šmotus 
sidabro, po 72 rsvaru kiekviename šmote.

LAPELIAI PRIEŠ KARĄ 
VOKIETIJOJE

Iš Lenkijos šaltinių prane
šama, kad Vokietijoje buvo pa
skleista tarp žmonių apie 100,- 
000 lapelių, kuriuose protestuo
jama prieš nacių organizuoja
mus karo manievrus. Lapeliai 
buvo išsiuntinėti konvertuose 
su Vokietijos Valstybės Loteri
jos adresu, taip kad paštas tuos 
laiškus pristatinėjo dagi papi
ginta kaina!

Lapeliuose nurodoma, kad 
Vokietijos armija karo, nenori, 
bet nacįai ruošia JyrAštą. Įdarui.

f
KUN. BALKUNAS APIE PA
ROS NUNCIJAUS POLITIKĄ 

LIETUVOJE

Amerikos kunigai šių vasarų 
įteikė Lietuvos valdžiai R.-K. 
federacijos memorandumų, rei
kalaudami įvairių teisių Lietu
vos klerikalizmui. Už šitų me
morandumų Kauno tautininkų 
spauda amerikiečius klerikalus 
smarkiai išbarė.* Dabar jiems 
atsikerta kun. J. Balkunas, Ku
nigų Vienybės pirmininkas, pri
mindamas kai kuriuos gana 
įdomius1 dalykus iš krikščionių 
demokratų valdžios laikų Lie
tuvoje. Tarp kitko jisai sako:

“Jeigu krikščionys demo
kratai savu laiku mokėjo pa
sakyti verbum veritatis (tie
sos žodį. — “N.” Red.) ne
vykusiam Popiežiaus atsto
vui Zechini, tai parodo, kad 
savo tautas gerovę ir jos rei
kalus kr. demokratai mokė
jo apginti ir, kad netiesa, 
buk katalikai valdydami 
kraštų gaunu direktyvų iš 
Romos.

“Kalbamoji brošiūra pasi
rodė kaip tik tuo laiku, ka
da Zechini darė didelių pa
stangų sutrukdyti žemės Re
formos įstatymą, kada su 
lenkais dvarininkais vedė ak
ciją prieš Lietuvos reikalus, 
ir, kada, klausiamas, slėpė 
lenkų konkordato darymą su 
Vilniaus diocezija ir, kada, 
galop, skundė Lietuvos vys
kupus šv. Tėvui. Buvo kreip
tasi į Vatikaną, kad atšauk
tų tokį nevykusį atstovą. Va
tikanas, matyti, neturėdamas 
tikslių žinių iš Zechinio, at
šaukimo klausimą net ne
svarstė. Tada iš minios, ne iš 
politikų, pabiro kiaušiniai...” 
Gana įdomus faktai, ar ne? 

Pats kun. Balkunas viešai pri
pažįsta, kad popiežiaus atsiųs
tas į Lietuvą atstovas Zechini 
buvo Lenkijos dvarininkų sėb
ras, kuris stengėsi sutrukdyti 

žemės reformos įstatymų ir vei
kė prieš Lietuvos reikalus.

Toks arkivyskupo Zechini 
veikimas privertė net tų laikų 
Lietuvos valdovus klerikalus 
reikalauti, kad popiežius jį at
šauktų; o Kauno davatkos tų 
“švento tėvo” pasiuntinį net 
apmėtė supuvusiais kiaušiniais. 
Bet popiežius Lietuvos klerika
lų protestus visai ignoravo.

Čia dalinai yra kun. Balkuno 
pasakyta tiesa, kad Lietuvos 
krikščionys demokratai tose 
aplinkybėse parodė netikėtos 
drųsos ir susirūpino Lietuvos 
reikalais, pakeldami balsų prieš 
popiežiaus atstovų, — nors rei
kia neužmiršti, kad prie to juos 
verto liaudis. Juk jeigu papras
tos moterėlės Kaune buvo įsi- 
drųsinusios supuvusiais kiauši
niais bombarduoti arkivysku
pą Zechini, tai aišku, kokia 
nuotaika buvo tuomet apėmu
si Lietuvos liaudį. Kunigai ir 
jų partija buvo priversti kelti 
balsą prieš pragaištingų popie
žiaus pasiuntinio politikų, nes 
kitaip jie butų netekę įtakos 
žmonėse.

Tačiau po to, kai pilnai pa
aiškėjo, kad Vatikano gaspado- 
rius yra Lenkijos šalininkas ir 
Lietuvos žmonių priešąs, tai 
Lietuvos klerikalai, truputį pa- 
zurzėję, paskui ir vėl ėmė po
piežiui gerintis ir jo malonės 
maldauti, Jįe ir šiandie dar vis 
skupdžiasį, kad Lietuva neat
naujina “normalių santykių” 
su Vatikanu. Bet kų tie santy
kiai gaji Lietuvai gero duoti? 
Ar popiežius' jau dabar nebėra 
lenkų sėbras? Ar jisai jau pa
sidarė ne dvarinįnkų, bet dar
bo žmonių užtarėjas?

Taip manyti nėra jokio pa
grindo. Jo politika Austrijoje 
kanclerio Dollfusso laikais, jo 
aiškus pritarimas Ispanijos 
maištininkams ir kiti faktai ro
do, kam jisai simpatizuoją. 
Todėl yra labai abejotinos rų- 
šies klerikalų “patriotizmas”, 
jeigu jie trokšta sustiprinti Lie
tuvoje Vatikano įtakų.

TRUPUTĮ NAIVU

Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetas savo neseniai 
išleistame atsišaukime giria so
vietų valdžių ir sako:

“Tik vienintelė valstybė — 
SSRS, tikrai rūpinasi taikos 
išlaikymu. Tik viena SSRS 
pasiūlė aiškias ir griežtas 
priemones sudrausti agreso
rius.”
Sakyti, kad viena tik sovietų 

Rusija “tikrai rūpinasi” taikos 
išlaikymu, yra šiek-tiek juokiu-

Lietuvos Žemėj
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(Musų specialaus korespocįento Lietuvoje)

ninės kultūros nepaliestus lai
kus. Mediniai kryžiai, pakelėse 
smuikeliai, basos moters ir ke
liu dūzgia automobilius. Jis at
rodo lyg netyčia čia butų už
kliuvęs. Taip vienas kitam nesi
derina.

Piliakalniai, kalneliai, didelės 
bažnyčios ir mažučiai miestelių 
namai I Mediniai šiaudais deng-. 
ti mažučiai nameliai ir jau kaip 
kur vienas kitas mūras, raudo
nas čerpių stogas, ar skarda 
dengtas, sodai, medžiai, gyvu
lių kaimenės, vergo pelė pieme
nukas, skurdžiai apsirėdęs ar
tojas ir traktorius, ar plauna
ma mašina, čia netoliese medi
nė žagrė, akėčios visa vienas 
su kitu taip nesiharmonizuoja... 
Lietuva senovės stilių prarado 
ir šiems laikams dar savo ne
atrodo. Miestuose, kad ir tame 
pačiame Kaune, šalia tikrų lūš
nų moderniški namai, kokių 
grožiu sunku net butų Ameri
koje rasti ir kartu tuose na
muose tiek maža patogumų, jų 
net ne daugiau kaip tose lūšno
se.

Restoranuose dūzgia džias- 
bandas, suokia tango ir taip 
maža lietuviško, savo. Mes a- 
merikiečiai taip pasiilgome vi
sa kas lietuvystę primena, kas 
gaivina tautystės dvasią, ir čia 
randame visa tai, ką gali užtik
ti New Yorke, Bostone, Chica- 
goje ir kitur. Tik kaime, kaime 
skamba graži lietuvių daina, tik 
kaimas gyvena tikru lietuvišku 
senovišku menu.

Lietuva kryžkelėje. Ji pasuko 
kitais keliais, bet dar savęs ne
atrado, nesurado savo skonio.

Lietuva pamėgusi grožį, bet 
ji dabar ieškojimo stadijoje. 
Mačiau naujai pastatytas gelž- 
kelių stotis, jos gražios, bet ki
tos paplokščiais stogais, kokių 
Italijoje yra daug. Juk tai Lie
tuvai/ jos gamtai, jos klimatui 
visai svetimas primestas sko
nis. Matyti, tokių inžinierių 
mokytasi Italijoje, jie atitolo 
nuo Lietuvos savito stiliaus, 
svetimą pamėgo, o savo nepa
žino. Juk tikrai gražus daiktas 
ta mažutė Lietuvos bakūžė sa
manota, ji tinka visoms Lietu
vos gyvenimo sąlygoms, jos ti
pą amžiai išugdė, pagimdė. Bet 
ta bakūžė samanota jau netin
ka šių dienų ūkiškojo gyveni
mo uždaviniams, tai reikia tik 
tos bakūžes stilių pritaikinti 
šiems moderniniams laikams ir 
bus gražu ir originalu. Tuomet 
Lietuva turės savo stilių!

Matyti, jūsų inžinieriai mažai 
apie tai galvoja. Jie yra dide
lėje svetimų įtakoje.

Mačiau gražiai namus išdažy
tus, pamargintus, bet dėlko fe
nais nesunaudoti lietuviški kai
mo raštai? Nesuprantu! Ar jie 
butų mažiau vertingi už kitus? 
Juk tai butų sava, lietuviška, 
gražu ir originalu!

Jūsų inteligentai visi malonus 
vyrai, bet jų butuose labai ma
žai mačiau lietuviškų knygų, 
daugiau svetimos literatūros ir 
dar mažiau savų lietuviškų me
nininkų kurinių. Ar jie butų 
nevertingi?

štai Amerikoje Petro Rimšos 
kurinius žymiausi kritikai ge
riausiai įvertino. Tai tikrai na- 
cionalis menininkas, bet Lietu
voje aš jo kurinių mažiausiai 
mačiau. O kur Čiurlionies re
produkcijos? Dėlko jūsų meni
ninkai daug svajoja ir čiurlio
nies reprodukcijų nepagamina? 
Juk tai tikrai genialus meni
ninkas. Dėlko jus jo pasauliui 
neparodote? Turite kuo pasi
girti !

Mes Amerikoje, išrodo, Miko 
Petrausko palikimu labiau su
sirūpinę, negu jus čia Lietuvo
je!

Tiesa, sakau, man atrodo, 
kad Amerikos eilinis susipratęs 
lietuvis inteligentas žymiai di
desnis patriotas, negu čia Lie
tuvoje man teko sutikti. Nesa

(Tęsinys)
Keista ta Lietuva, man, ro

dos, joje dar viskas nėra baig
ta, — pradėta, bet nebaigta. 
Mus visur širdingai priėmė, bet 
širdingumas dar ne viskas. Vie
na tik širdimi gyventi negali
ma.

Aš dabar Lietuvą mylėsiu la
biau, negu kada nors, bet man 
Lietuva rūpės, kada ji kitokia 
pasidarys. Ji tokia, kokia da
bar yra, negali pasilikti. Žmo
nės šiene neprivalo miegoti. Tu
ri įsigyti minkštas lovas, turi 
panaikinti muses, blusas... Vai
šinti, gražiai priimti, rodyti di
delį širdingumų ir paskui nu
vesti į šienų gulti...

Išvažiuoju, man Lietuva gi
liai širdyje pasiliks, neužmiršiu 
aš joje praleisto laiko, bet man 
rūpės ar Lietuva kada nors bus 
kitokia. Žinai kų Lietuvai pir
miausia reikia padaryti? Tai 
visų išprausti, išmaudyti! Aš 
mačiau kaime gražius arklius, 
puikius gyvulius, bet ir tie ne
švarus, apleisti. Oi, kaip aš 
trokštu Lietuvų matyti apsiva
liusių !

Duokite Lietuvai kitus rė
mus ! Kaunas ir kiti miestai jau 
turi gražesnius rėmus, bet jie 
musių suteršti. Ir gražius rė
mus reikia valyti, prausti, 
skalbti! Dėlko jūsų spauda apie 
tai visai nerašo? Dėlko ji iš vi
so mažai rašo apie savo žmo
nes? Juk kaime aš visur mačiau 
laikraščius'žmones skaitant, tai 
dėlko apie tokius kasdieninius 
reikalus nerašyti?

Išvažiuoju aš Lietuvą karštai 
pamylęs, bet širdyje liko dide
lis skausmas ir apmaudas, kad 
taip maža joje patogumų!

Kalba amerikiečių inteligen
tų atstovas. Vyras, kuris Ame
rikoje gimęs, fenais mokslus ė- 
jęs ir pirmą jkarfą į Lietuvą at
vykęs. Jis išvažinėjęs ne tik vi
są Ameriką, bet jau ir Europos 
daugelyje valstybių buvęs.

—Kai patekau į Lietuvą, iš 
karto pajutau esąs senovės kra
šte. Čia tiek daug senovės lie
kanų. Tie mediniai kryžiai pa
kelėse, tie smuikeliai, taip pri
mityviai padaryti, tiek daug sa
ko širdžiai ir kartu primena a- 
nuos senus laikus, dar moder- 

ga, nes juk visas pasaulis žino, 
kad taikos išlaikymu rūpinasi 
ir Francuzija, ir Anglija, ir Če
koslovakija, ir Amerika ir dau
gelis kitų šalių. Argi šitų šalių 
noras taikos nėra “tikras”?

Yra faktas, kad kai kuriose 
tų šalių reiškiasi net perdaug 
didelis taikos troškimas. Kad 
butų išvengta karo, jos bijojo 
trukdyti Mussolinio, Hitlerio ir 
Japonijos agresingus žygius ir 
tuo budu leido šitiems taikos 
ardytojams vis labiau ir labiau 
įsismarkauti.

Hitleris sustojo tiktai tada, 
kai Ahglija ir Francuzija paro
dė jam pasiryžimą kariauti, jei
gu jisai užpuls Čekoslovakiją.

Antra, kokios yra tos “aiš
kios ir griežtos priemonės”, ku
rias buk pasiūlė (kam?) “tik 
viena” sovietų Rusija? Čia irgi 
tuščias pasigyrimas.

Negalima neigti, kad Rusijos 
valdžia šiandie geidžia taikos. 
Bet tai nėra toks jau svarbus 
faktas, nes iš tiesų taikos gei
džia visa žmonija, tik su labai 
mažomis išimtimis. Bet svarbu 
yra žinoti, kur yra tos jėgos,, 
kurios gali taiką išsaugoti. Lie
tuvos komunistai šitą svarbiau
sią punktą apėjo tylėjimu. Vy
riausia taikos apsaugojimo vil
tis yra demokratinėse valstybė
se, o ne kur nors kitur.

Sovietų Rusija taikai pasi
tarnauja tiktai tiek, kiek ji 
toms valstybėms padeda. Taigi 
jos rolė čionai yra tik pagelbi- 
nė. Ji anaiptol nėra vienintelė 
taikos saugotoja, ir dagi nėra 
svarbiausia.

kau, kad visi. Sutikau tokių vy
rų, kurie tikrai verti didelės 
pagarbos, jie sirgte serga Lie
tuvos gyvenimu, bet jie nus
tumti} jie kukliai, tyliai savo 
darbą varo jų viešame gyveni
me visai nepastebėsi. Reikia ži
noti ir mokėti juos surasti, su 
jais pasikalbėti.

Tikrai, šituo atveju daug Lie
tuvoje nelygybės yra. Atrodo, 
kad dabar tik akiplėšų geros 
dienos, kurie moka prisitaikin
ti, bet jie visi labai paviršuti
niai ir nelietuviškai galvoja. 
Jūsų jaunimo patriotinių orga
nizacijų, kurios dabar gali veik
ti net uniforma yra iš kitur 
skolinta, pamėgdžiota. Tokio 
aprėdo galima užtikti Vokieti
joje, Italijoje... Kitų net spal
vos Vatikano spalvoms panašė
ja.

O kur sava lietuviška?
Mokinių uniforma kažkokia 

visai svetima, jau niekur nema
tyta. Man Lietuva atrodo lyg 
pasukusi jau svetimu keliu. Tie
sa, aš Lietuvą bendrai žymiai 
gražesnę, geresnę pamačiau, ne
gu buvau ją įsivaizdavęs, bet 

aš ją žymiai llietuviš- 
kesnę, originališkesnę maty
siu... Nesiskundžiu, Lietuvoje 
tikrai smagiai praleidau laiką. 
Kiek čia įdomių žmonių sura
dau! Kiek tikro širdingumo pa
tyriau. Visa tai gera, bet tai dar 
nevisa. Lietuva turi eiti savu 
keliu ir mažiausiai svetimiems 
pamėgdžioti. Jūsų politinis re
žimas Lietuvos dvasiai visai 
svetimas, nes lietuvis iš prigim
ties demokratas. Tai būdamas 
Lietuvoje įsitikinau!

—Vistaspats 
(GALAS)

KORESPONDENCIJA
Atletams Sutiktuvių 
Vakarienė

PH1LADELPHIA, Pa. — Įvy
kusiame Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų Sąryšio susirinki
me, rugsėjo 1-mą d., vienbalsiai 
nutarta surengti grįžusiem atle
tam iš Lietuvos šaunią ir ska
nią sutiktuvių vakarienę, spalio 
(Oct.) 12 dieną. Tai yra Co- 
lumbus Day, vietoj pirmiau 
skelbtos rugsėjo 28 d. Sutiktu
vių pakibs įvyks naujai išpuoš
toje Lietuvių Muzikalėjc Salėje.

Dalyvaus ir kalbės tik ką grį
žę iš Lietuvos musų jaunuoliai 
atletai, apie Lietuvos Pirmoje 
Olimpijadoje laimėjimus, įgy
tus įspūdžius, ir vėliausias ži
nias iš tėvų krašto. Jie važinė
jo po plačiąją Lietuvą. Todėl 
bus labai malonu išgirsti jau
nosios Amerikos lietuvių kartos 
matytas ir girdėtas naujienas iš 
tenykštinio gyvenimo.

Nors jiems Lietuva iki važia
vimo buvo mažutėlė, svetima, 
visai nuskurusi, žodžiu prastai 
perstatyta, nešvariai apkalbėta, 
bet kai reikėjo iš Lietuvos grįž
ti, tai visi troško, kad tik ilgiau 
pabuvus, daugiau pamačius, pa
sisvečiavus, pasigerėjus. Labai 
sjinku buvo skirtis, ašaros by
rėjo.

Tie žodžiai yra vieno iš grį
žusių jaunuolio atleto. Todėl ir 
yra verta būtinai dalyvauti ren- 
giamąjame atletams sutiktuvių 
pokilyje, kad išgirdus apie Lie
tuvos pažangą gyvais žodžiais.

Apart atletų, kalbės ir kiti 
garbingi svečiai ir lietuviams 
artimi draugai. Tam iškilmin
gam įvykiui bilietus galima įsi
gyti iš anksto pas Sąryšio val
dybos narius: A. Kaniušį, C. S. 
Cheleden, Fr. Pūkas, K. Dalbu- 
kas, P. Bilunas, A. Zavatekis, 
P. Gelžinis, S. Buividas, J. Gu- 
dzis ir pas kitas įgaliotas ypa- 
tas ir organizacijas.

—Fr. Pūkas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Gabrielė PetKevičaitė |
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

(Tęsinys)

III. DAR KELIOS DIENOS 
PALANGOJ

Musų nusistatymas. Kalbos. 
Knygų gabenimas iš Prūsų. 
Kunigaištis Mykolas Oginskis.
Tolimesnė kelionė. Kliūtys
Višinskis, nors iš nuovargio 

visai pajuodęs, sumenkėjęs, bet 
spindėdamas džiaugsmu, tuoj 
vaidinimui pasibaigus, tarė:

—Nemanykime, kad šios die
nos laimėjimų valdžia mums 
dovanos. Bukime viskam pasi
ruošę.

Dauguma iš musų, rodosi, 
jau iš įpratimo mokėjo būti vi
suomet pasiruošę sutikti kad ir 
blogiausius valdžios žygius. Kas

Moterų Uždarbiai 
Skalbyklose

Keystone Labor and Industry 
Departamentas raportuoja, kad 
didesnė pusė moterų dirbančių 
Pennsylvanijos skalbyklose 
1937 metais uždirbo mažiau 
kaip po $11.54 į savaitę, o 27% 
uždirbo mažiau kaip po $10.00 
į savaitę, (tai sulygintina skait
linė visų mažiau uždirbančių- 
jų).

Per metus ištisai išdirbusios, 
pusė uždirbo mažiau $614.00; 
vos trys iš šimto uždirbo dau
giau kaip po $1,000:00. '

Dabar alskaitykite bedarbes 
laikų, ligas, streikus, bausmes 
ir t.t., tai žymiai tas metinis už
darbis sumažės, ir su paprasto 
pragyvenimo lėšomis nesulygs- 
ta, vienok daug kartų prisieina 
visai šeimai iš penkių arba ir 
daugiau asmenų iš to mažo už
darbio pragyventi.

Taigi, ar stebėtina, kad rau
dos lieka nemokėtos, kad vai
kai vagiliauja, kad paslaptinė 
prostitucija veikia, kad ligos ir 
badas viešpatauja pertekliaus 
šalyje.

Valandoms skaitant pusė už
dirba nuo 11 centų į valandų 
iki 29 centų į valandų. Dau
giausia kų uždirba tai 57 cen
tus į valandų. J. T. B.

tokio nusistatymo nesilaikė, ne 
vien sau kenkė bet ir kitiems 
nemaža žalos darydavo. O da
bar, ypač mes, moterys, pasiry- 
žome atsargios būti net kiek
vienoje smulkmenoje, ir seno 
veikimo vis dėlto nemesti.

—Juk prie kiekvienos nepri- 
statys žandaro! — kalbėjome, 
— o jei ir prjųtatytų, tai kol 
laisvos esame, sugautų mus 
tiek, kiek ir vėjų lauke.

Palangoje apie musų vakarų 
pasklydo gandų gandelių. Senos 
bajorės, susitikusios mane, iš- 
rodinėjo:

—I musų (t. y, į lenkų) vai
dinimų, žinoma, pė puses tįek 
žmonių nesusirenka, kaip į tų 
žemaičių. Ir susirinkti negali, 
juk ponybės tiek nėra... Bet ir 
su musų vaidinimu jus negalit 
susilyginti... Artistai tiesiai iš 
Varšuvos!... Ir sėdėti mums 
daug patogiau. Niekas į pašo
nes nekumščioja ir netrošku... 
ne taip kaip per jūsų vaidini
mų...

—Rodosi, dabar ir aklas tu
rėtų suprasti, kad ne kitur, o 
tik liaudy galybė ir tautos stip
rybė, — atkirsdavau joms, — 
o kitataučių kiekvienoje valsty
bėje mažuma...

—O! Jus litvoinanai! Kas 
jums galvoje? Kol jūsų nebu
vo, mes visuomet su žemaičiais 
buvome tos pačios tautos... Nie
kas musų neperskyrė... dik ru
sas ir vokietis... Ir tamsta, iš
mintinga moteriškė, klausai tų 
nevidonų. Ir paberdavo visų 
musų “ponų ištautėlių” idealo-

Nebūtų pikta, kad jie prisipa
žintų esu lenkai atėjūnai, kolo
nistai. Jų išvedžiojimai butų ta
da logingi. Mes matytumėm 
juose kitataučius ir jie 
musų tarpe naudotus kitatau
čių mažumos teisėmis. Tik pyk
do jų amžinas nelogingumas, 
kaip ir savotiškas apsvaigimas. 
Istorijos nesugriaunami įrody
mai liudija, kad lenkai ir lietu
viai, dvi ♦isai skirtinos tautos, 
nuo amžių tarp savęs kovoju
sios...

(Bus daugiau)

Ęgšp Pr. Ą, štupgitė

Kaip Reikia Saugotis 
Kaitroms Užėjus

(Tęsinys)
Reikia užlaikyti burnų šta? 

riųi, ypač vasaros laiku. Valgis, 
kuris susirenka tąrp dantų, 
grgit genda, iš ko pasidaro blo
gi kvapas ir skonis burnoje, 
Vien ppvąlęs »U šepetu
ku ir išskalavęs burnų su vąp- 
dęnm, dadedant truputį vaistų, 
žmogus jaučiasi atsigavęs. . •

Oda turi būti užlaikoma šva? 
riai, Reikia maudytis, kad ir 
kelis karius j dienų. Vanduo 

• turi būti atvėsęs, bet ne šaltas. 
Pepšilęs žmogus maudąntis šal
tam vandenyj gali susilaukti 
sunkios ligos. Greičiausia gali
mų atvėsti šiltoj maudynėj.

Reikia išmiegoti mažiausia 8 
valandas. Reikia išmokt poilsio 
dieųos laiku, kada yra kaitra, 
Kuo bus mažiau judesių, tuo 
bus mažiau kentėjimo.

Tiems, kurie yra prispirti sė
dėti namie mieste, kada yra 
kaitra, patartina mažiau dar-
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. tai mažiausia pakenkti, jeį įąs 

bus atlikta Unkšti rytų arbą vė
lai po pjel, Begulint aut saulės 
ir ąpąftrynųs aliejumi, oda pa
sidaro bronzinė, o be aliejaus 
oda bus juoda. Pradžioje begu
lint anį saulės reikia pagulėti 
trumpai ir kiekvienų dienų pra
tęst laikų ilgiau. Reikia saugot, 
kad nejkaitint gajvą.

Baigiant, reikia atmint kad 
kaitros mefu persivalgymas per 
daug kpno mankštymas ir per- 
sidirhimąs dažniausia davedą į 
“sunstoke” ir “heat prbstra- 
tion”. Jei to vengsi m ir stengsi
mės vengti saules — kada yra 
didelė kaitra, tai apsisadgosime 
nuo kaitros smūgio pasekmių.

(GALAS)

II Maistas |
Veda Dora Vilkiene

APRIKOSŲ 
Saldainiai
I puodukas
• (apricots)

džiovintų aprikosų

JEI MOTULĘ AŠ TURĖČIAU...
I

Jei modulę dar turėčiau 
Siela, širdžia jų mylėčiau. 
Kad naktis ant rankų savo, 
Ji kantriai mane sūpavo-; 
Kad man meilės negailėjo, 
Nuo negero žodžiais draudė; 
Kad nelaimėj, kad dejonėj 
Prie krutinės savo glaudė . ) j 
Prausė mažų ir mokino m. t
Kų tik siela jos pažino. t

Be motulės kai likau
Kų ji reiškia supratau.
Nebegrįš jinai keliu
Tuo nematomu, plačiu. .
Nebnešios jos kojų žeme, • 
Nebešvies dėl manęs laimė 
Už jos gerų jai padėti, 
Už jos meilę jų mylėti.

Rugp. 19-38. Eges Šaka.

MOTINA IR DUKTĖ
(Tęsinys)

—Na kaip Elenut, ar links
mai laikų praleidai vaišėse? — 
užklausė Matienė.

—Taip mamyte, labai links
mai... — kažkaip lyg netikra 
kų sakanti, nutraukė ji. Kadan
gi jau buvo po pusiaunakčio, 
tai Matienė nutarė nieko dau- 
daugiau Elenutės neklausinėti, 
o palikti rytdienai.

Visų rytojaus dienų Elenutė 
gyveno mintimis apie praėjusio 
vakaro įgytus naujus įspūdžius. 
Kartais ji net apsistodavo gan 
ilgai ant vienos minties ir net 
bandydavo klausti pati savęs, 
ar tikrai taip buvo, ar ji tik 
supimo? Vienok kad įr neno
romis, ji turėdavo sutikti su sa
vo vidujiniu balsu, kurs jai kuž
dėjo! : — ne. rfau pe viskas va- 

.kar vakare patiko; veltui save 
pori apgaudinėti, verčiau sutik 
su manim — savo sąžinės bal
su ir nępasicjuok gundoma.—

Kai vakare, Elenutė grįžo iš 
mpkyklos, o Matienė iš darbo, 
ir jos dvj, bendromis jėgomis 
pasigaminę vakarienę, sėdo jų 
valgyti, tai Elenutė nutarė pa
sidalinti savo visais įspūdžiais 
iš vakarykščių vaišių su savo 
mptina. Matįenė, lyg nujaus
dama savo dukters norų, vėl už
klausė apie vakar vakarų.

—Taip, nvamyte, iš dalies

man buvo labai linksma, bet...,
— Bet kas Elenut? A t tave 

kas nors įžeidė?
—Ne mamyt, manęs tikrai 

nieks neįžeide, bet aš negalėjau 
atsistebėti, kaip musų mokyk
los mergaites taip skirtingai el
giasi už mokyklos ribų. Mamy
te, aš niekuomet nemaniau, kad 
daugumas musų mergaičių ru
ko cigaretus, sėda berniukams 
ant kelių ir(.net visiškai nesi
varžydamos su jais bučiuojasi, 
Toki jų elgesiai, sukėlė manyj 
pasipiktinimų ir aš beveik norė
jau išeiti iš vaišių anksčiau, 
negu tu mamyt norėjai, kad aš 
grįžčiau, bet Vytautas manęs 
prašė, kad tik dėl jo pasilik- 
ęįąu, dar fcįęk pašokti.,. AŠ ne
žinau mamyt kodėl aš tau visr 

;fcų pasakoju, gal tu visai neno
rėsi kad aš daugiau Jankyčiaus 
į tokias vąišes, bet man vis vien 
atrodo kad geriau savo mamy
tei pasipasakoti negu nuo jos 
viskų slėpti.

—Dukrele — pradėjo Matie
nė — aš tavim ne tik džiau
giuos, bet ir didžiuojuos. AŠ 
džiaugipos, kad tu skaitaisi su 
savo molina, kuri tau linki di
džiausio pasisekimo tavo gyve
nime, tavp ateičiai ir ieškai sa
vo motinos patarimo, kuris 
nors gal ir bus senoviškesnis, 
bet jis bus praktiškas ir nuošir
dus. Matau, kad tu, Elenut,

<----------- ■-------------------------->

Bukim Gražios
Rašo Madame X.

<_________________________ >

VISADOS ŠVARIAI APSI
RENKITE, TAI GRA
ŽIAU ATRODYSITE

Pasistenkit visados švariai 
apsirengti. Nekvaišinkite sau 
galvos, kad jūsų suknelė nebus 
naujausios mados. Arija, kad 
dėl stokos pinigų negalėjot šie
met turėti madnių plaukų su
šukavimų pęrmanent wave... 
Tas nesvarbų. Svarbu, kad ne
būtumėte susivėlus, kad sukne
lė butų švari, kad pati būtumė
te nusipraususi, susišukavusi, 
kad pirštų nagai butų švarus 
(kąd ir nedažyti), kad čebatn- 
kų kulnys butų lygus, neiškry
pę, dantys išvalyti; kad neatsi- 
duotumėte prakaitu. Vienu žo
džiu, kad išrodytumėte buk tik 
kų paėmėte maudynę ir stro
pią! nusišvarinote. Tų darykit 
kasdien ir kiekvienus žmogus 
atkreips į jus domę. Vyras my
lės, o kąjmypąi pagirs. Toks 
švarumo pavyzdys atsilieps ant 
jųsų kūdikių. Kai pati švariai 
užsilaikysit, tai kūdikiai jus pa
mėgdžios. Jiems tas išrddys na
tūralu ir reikalinga; jie jus 
seks be kalbų ir barimo.
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kiaunes šių dienų jųupų mer
gaičių palaidu rūkymų ir tuo 
didžiuojuos! Didžiuojuos, kad 
tu nors dar jauna, bet išmintin
gai galvoji. Tu stengies atsilai
kyti prieš šėlstančias bapgas 
jnadfjumo juroje ir jeigu vi
suomet stengsies savo vapų ug
dyti— tąi ji bus stipri jr nenu
galima.
—Žinai, mamyt, kitos mergai

tės stengėsi mane net pašiepti, 
jos sakė, kad aš ątsilikėlė, jog 
dabar mada rūkyti ir toliaus 
ęlar daugiau moterų rūkys, sa
ko su laiku visos rūkys...

(Bus daugiau)

buotis. Jie turi ilsėtis kiek ga
lima, su saiku tinkamai pasi
linksminti1 ore ir laiks nuo Jąi? 
ko atsitraukti nuo dienos vargo 
ir darbo.

Dirbant prie kaitros, žmogus 
nustoja daug druskos su pra
kaitu. Pabandyk prakaito, rasi, 
kad skonis sūrūs. Žmogus jau
čiasi nuvargęs, galva įkaušta, 
rodos, apalps. Tokiems pą taria
ma gerti druska—ąpie y2 šauk? 
štelip stikle vandens 2 kartu į 
dienų. Tokie greit atsigauna ir 
gali dirbti toliau. Kaitroms už
ėjus visiems yra gerai dądėti 
daugiau druskos į maistų kaip 
paprastai — bus sveikiau.

Dar keletą žodžių apie kai- 
tiniinasi ant saulės. Kaitinimas 
ant saulės padaro odų tamses
ne. Odoj randasi dažai vadina
mi “melanin”. Jie sugeria sau
lės spindulius, apsaugoja nuo 
karščio perbloškimo ir nedalei- 
džia saulės spinduliams pereiti’ 
giliau į kūnų, kas gali pakenkti 
gyvybei. Blųndiniai, šviesiaplau
kiai, tų dažų, melanin, turi ma
žiau kaip tie, kurie yra tamsus 
brunetai.

1 puodukąs susmulkintų (shreded) 
coconut

% puoduko riešutų
1 šaukštukus nutarkuotos citrinų 

luobos
4 Šaukštukai citrinų sunkos
2 šaukštukai orandžių luobos 
¥♦ šaukštuko druskos

Nuplaukit aprikosus, paskui su
maišyki! su coconut ir riešutais įr 
sumalkit. ' Sumaišyki! su likusiais 
dalykais. Išminkykit ir jei reikia, 
pridėki! labai smulkaus cukraus. 
Jei bus per !iršta, pripilkit orandžių 
sunkos. Padarykit ritulius % arba 
1 colio diametre. Apiberkit su cuk
rum ir padėkit, kad pastovėtų. To
kių skanių ir pigių saldainių retai 
pasitaiko.

SEIMININKĖMS
Mėsos Tąryba šių savaitę 

rekomendupja avienų npo pe
tuko, kulšies ar krutinės.

Avienų galima virti su dar
žovėm ir bulvėm. Aviena yra 
labai sveika mėsa, nes ji leng
vai virškinama. Avieną nuo 
kulši sear petuko galit pakept.
Krutinę galit prikimšti ”na-
dzievone” iš bulvių arba sau

Kad nudegti saule — sveika-

sos duonos su svogūnais ir 
kulšies ar petuko galit pakept.

Šių savaitę pigiau taipgi nu- 
sipirksit jautienos kepsnį ir 
round stekų.

SPECIALIŠKAI GRAŽUS IšSIUVINĖJIMAS

CUTMORK LtNĘNS PATTĘRiM 1

No. 1754 — šiam išsiuvinejiipui var’/okit gerų lipinį ma- 
|eriolą. ‘ •
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naujienos; dMcago, m. Ketvirtadienis, rūgs. 8, ’38

Diena Iš Dienos
Andrejevo Šokių Mokyklos Išvažiavimas
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Trokas Užmušė 
Vaiką

“Bravoras” Sprogo, 
Namas Sudegė DUODAME PINIGUS

Sidabrinių Vestuvių 
Šaunus Pokilis

Rūgs. 3 d., buvo suruoštas 
ponų Vlado ir Kotrinos Boskų 
25 metų sidabrinių vedybų po
kilis. Susirinko virš šimto sve
čių, ir 10 vai. vakare pokilio 
šeimininkė, Ona Dauginas, pa
kvietė visus prie puošnaus ir 
gražiai paruošto stalo.

Svečiai susėdo aplink didelį 
stalą, ir pakėlę “kleboniškas” 
taures, sutartinai sudainavo 
himną, “Ilgiausių metų”.

Svečiams prisisotinus tuoj 
buvo pradėta kalbų ir dainų 
programa, kurios vedėju buvo 
gerb. kun. Jonas Sitavičius, 
kuris ir perstatė sekančius kal
bėtojus: Juozą Kiaudą, kun. 
G. Čerkauską, p. Poniušką, p. 
Borisą, Petronėlę Pratapas, 
Marioną Endziulis, Oną Dau
ginas, Marę Borišas, arkiv. Ge- 
niotį, etc... Visų kalbos buvo 
širdingos ir jubilijantams 
lijančios viso gero. Ark. 
niotis kalbėjo kiek ilgiau, 
aš čia ir noriu pažymėti,
jo kalba buvo įdomi ir turtin
ga pavyzdžiais.

Kad paįvairinti kalbų pro
gramą ponia Borisas buvo per
statyta ir ji padainavo porą 
labai gražių dainelių. Ji savo 
kilniu ir maloniu balsu visus 
užžavėję.

Baigiant programą, kun. Si
tavičius taip jau pasakė įdo
mią poetišką kalbą, sidabrinių-

Prie Cermak ir Fairfield 
gatvių kampo sunkus trokas 
suvažinėjo 5 metų kudikiRay- 

' mond Kuss, nuo 2143 S. Fair- 
buvo field avenue. Treko šoferis

Sekmadienį, rugsėjo 11 d., įvyks antras metinis Andre
jevo Šokių Mokyklos išvažiavimas “Shady Tree Inu”—Spai- 
čio Darže, Archer avenue, prie O’Hcnry Parko.

Mokyklos mokiniai, kurie didžiumoj yra lietuviai, išpil
dys gražų šokui programą. Bilietai nuo 1 cenlfo iki 25c., su 
dovanomis laimingųjų numerių savininkams. . (Sp.)

palygindamas
jūrių bangomis

jubilijantų buvo 
Jų sielose mate-.

......................................................... 1 1..............■■■■—■

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

ve- 
Ge- 
tad 
kad

kų gyvenimą 
prie laivelio 
plaukiančio.

Ir ponų 
tartas žodis,
si širdingumas ir pasitenkini
mas skaitlingu svečių atsilan
kymu, o taip Jau buvo pareik
šta širdinga padėka pokilio šei
mininkei poniai 
kuri surengimui 
daug triūso.

Nors 
betoj ų 
bet kad 
minėta, 
skaitau,
paskaitys už “nuodėmę”.

— Jūsų Ona.

Davginienei, 
pokilio dėjo

buvo ir daugiau kai- 
ir programo dalyvių, 
daug vardų liko nepa- 

ir
ne-

užtai atsiprašau 
kad svečiai man

“Moonlight” Piknikas 
Marozų Ūkyje

BRIGHTON PARK. — Mu- 
sų kolionijoj yra. daug lietu
viškų 
kitas 
lėtas

Budriko Radio 
Programai

Pereitą • septintUdienj 
gražus ir įdomus Budriko ra- Raymond Borbank, nuo 7141
dio programas, kurį išpildė pil-|Walnu* Street buvo areštuo- 
na simfonijos orkestrą ir žy^ tas. 
mi solistė dainininkė p-nia Ona 
Juozaitienė. Be to, kalbėjo p. 
Kumskis, kuris vadovavo Ame
rikos lietuvių sportininkams 
praėjusioj Lietuvos Olimpiado
je, trumpai paduodamas savo 
įspūdžius iš Olimpiados eigos.

Orkestrą sugrojo kelis gra
žius muzikos numerius, tarp 
kurių vienas buvo naujas, gi 
p-nia Juozaitienė soprano bal
su gražiai padainavo kelias 
dainas. Visas programas pada
rė gerą įspūdi į klausytojus.

Pirmadieniais ir penktadie
niais Budriko radio programai 
būva kaip 4:30 P. M. iš sto
ties WAAF, — 920 kil. Duo
dama graži muzika ir dainos.

Ketvirtadienį, nuo 7 iki 8 
vai. vakare, bus gražus muzi
kos ir dainų programas iš sto
ties WHFC, 1420 kil. su įter
pimais asmenų ir draugijų 
svarbių pranešimų. Nepamirš
kite atsisukti savo radijas ir 
pasiklausyti šito programo.

Vakar anksti rytą ties nume
riu 419 E. 89th Place, kilo di
delis gaisras, kuris sunaikino 
namą ir padarė apie $2,000 
nuostolių. Ugniagesiai surado, 
kad gaisras kilo iš sprogimo, 
kuris įvyko slaptam bravore, 
įrengtam namo skiepe.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMA — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS
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• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite būda votį na

mą;
• Kreipkitės į Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Gražus Indai Ii
Sidabras Papuoš
Jūsų Stalą

Pirmą Kartą Chicagoje!
Puškino apysaka iš jo romantiš

kiausių metų.
“Poetas ir Caras”

Aleksandro Puškino apysaka, 
žmogus ir jo kova už laisvę. Len- 
filmos gamyba, Leningrad, SSRS
SONOTONE Teatre 

66 E. Van Buren 
25c iki 1 P. M., išsk. šeštad. 

ir Sekmadienį.

210 Dienų Kalėjime; 
Už Žiaurumą 
Kūdikiams

įstaigų, biznių, vienas 
profesionalas ir šiaip ke- 
inteligentiškų veikėjų.
yra Peoples Furniture

didžiulė krautuvė, o turbūt di 
džiausią biznio įstaiga, — tai 
Three Star Bread duonkepyk- 
la, Marozas Baking Co. ši lie
tuviška ištaiga pristato duoną 
po visą Chicagą, Aurora, St. 
Charles, Batavia, Cicero ir ke- 
lioliką kitų miestelių aplink 
Chicagą. Kepa keliolika rusiu 
duoną.

Naktinis Piknikas

WPA Turi Vietos'
30,000-iams
Darbininku

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Miesto teisėjas McCormick i .. o. * • - 4A , * Pp. Ch. ir Sof. Marozai su-vakar nuteisė 40 metų mote- _
riškę Lucille Gartner, nuo! renge Moonhght pikniką, rug- 
4752 Beacon Street, sėdėti 210 sCj0 3 4 dd. savo tėvų farmoj, 
dienu kalėjime už žiaurumą1 arti Valparaiso Ind. čia daly 
dviems kūdikiams. Kūdikiai vav0 sa esmonai, kepė
buvo palikti moteriškei auklė-'ia'’r šiaip darbininkai, o prie 
ti. Ji juos labai mušdavo. Kar
tą vienam apjuodino akis, o

WPA skelbia, kad Illinois 
valstijoj turi 30,000 vakancijų. 
16,000 darbininkų apleido pa
šalpos darbus, gavę darbus 
privatinėj pramonėj, o 14,000 
darbininkų gali (pasamdyti, 
gavusi kvotos padidinimą iš 
Washingto.no.

Garsinkite^ “N-nose

SUSIRINKIMAI
l» , ....................................................... ........ I ... .................................. ................................ ' ■ — 1^-

to buvo ir pašalinių svečių bei 
košt u merių. Viso galėjo buri 
arti šimtą asmenų.

Gerų pasekmių pp. Maro-
Svečias.i zams.

5-ios Mokose Parko

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Genier Plobrg&JIeaiing Suppty Co., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

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- 

j dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. IŠ- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rūšies Ro- 
rers sidabrinius setus.

W. H. F. C

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

LDD 4 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, rug-l 
sėjo 8 d. West Side svetainėj, 2244 W. 23rd Place. Pra- I 
džia 8 v. v. Visi kviečiami dalyvauti, nes svarbu. Bukite' 
laiku. —A. Dainis, 4 kp. sekr.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, rugsėjo 9 d., 7:30 v. vak. Ainalgamated Centro 
name, 333 S. Ashland blvd. Nariai malonėkite dalyvauti.

Valdyba.

gia “Lietuvių Dieną”
Įvyks šį sekmadienį

< Krakovv Darže

TAUPYKIT KUPONUS
'ž MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT 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
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, .nes mažai jų be
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

MELROSE PARK, III. — 
Melrose Parko Provaiso lietu
viai nutarė surengti Lietuvių 
dieną — išvažiavimą. Ruoš 5 
draugijos sykiu — L. Susivie
nijimas Provaizo Apygardos, 
L. Piliečių Kliubas, Šv. Jono 
Dr stė ir dvi Susivienijimo 
Lietuvių kuopos.

Išvažiavimas įvyks sekm., 
11 d. rugsėjo, Krakovv Darže, 
Lake Street ir Medinah Road, 
virš 10 mailių nuo Melrose Par
ko į vakarus.

Bus visokių geimių, baseball, 
šokiai. Gros Dean Colby’s or
kestrą. Visiems įžanga dykai. 
Kviečiame ir iš apylinkės lie
tuvius atsilankyti ir praleisti 
smagiai laiką. Narys.

PETER PEN

WENT 
THE 

GlANJT 
CAKlhJOK) KIOW, , 

■J PULU! 
OPBM ^OLJP.

BLUNDER
buvs/. vVCf/K

F/įšftK

Atsilankykit Pamatyti ŠĮ GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ 

žiu ir Lapukų” 
Sidabrinį Setą .

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

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

Gaus šį puikų sidabrinį setą (■»
TIKTAI UŽ.......... oo

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS

CIIICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 šmotų Setas ........................................  $4.00

) , —

“Naujienos” Metams ir Setas ... $12.00

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams................................ $5.00
26 Šmotų Setas su persiuntimu .. $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas ............ $9.50

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

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

C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Adresas

• LIGONINES— 
HOSPITALS

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

iBMMmi

THE 
CUAZY 
SCUEME 
w0rks

I

Oh..toecErare, 
peter

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už ...............   ■ "
GYDYMAS si; n.00
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . $15.00
raumatizmas 39.00

greitai palengvinama .......  “
VISAS LIGAS GYDOMA $1 nA 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
' 4405 SO. FJUBHELD AVK.

Washingto.no


Ketvirtadieniu mga. S, ’38

Atostogininkai 
Raudoni Grįžta iš 
Sand Diunų

"Sudiev Sand Diana?*

IPer šventes teko dar kartą 
būti Sand Diunuose (State 
Park’e), Daug dar ten stovyk
lautojų buvo, daug jų išvaži
nėjo prieš Darbo Dieną, nes 
vaikus j mokyklas leisti rei
kėjo. Kiti nuo ankstyvo pa
vasario ten tebegyveno.

Praeigą šeštadieni mes ir 
vėl nuvykome šventes praleis
ti.

—Jus ir vėl čia!—tarė cice- 
rletls p. Adomas Staškus.— 
Statykite savo būdą, štai, šičia, 
prie musų ant kalniuko. Busi
me vėl kaimynai.

—0, alio, alio.—p. Stanley 
Balman (Balnionis) ir p-nia 
Milkantiene pasveikino, — ar 
ilgam?

—Šventes praleidę grįšime 
—apsakiau.

—Mes taip pat, rytoj, ar po 
Labor Day, ardysime ir savo... 
—p. Balman tarė lyg nusimi
nęs, žiūrėdamas j savo patogų 
“vasarinį viešbutį.,’

—Ar atvežėte šios dienos 
“Naujienas”?—p. Milkantiene, 
kurios sūnūs parke tarnauja 
už life guard, paklausė.

—Žinoma, žinoma.
Ir taip besikalbant, musų 

būda išdygo kalnelyje kai gry
bas. O apie pusiaudienį “gu
bernatorius” p. Balman, užra
gino visus eiVi į kalnus “futbo
lus” pakaitinti. Vakare, sako, 

įfeilkcs kepsime— atostogų už- 
balgtuves padarysime. Bet, kai 
atėjo vakaras, moterys užsi
manė eiti krutamųjų paveiks-

MADOS

No. 4470 — Mergaitei suknelė ir 
kelnaitės. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 
8 ir 10 metų amžiaus mergaitėms.

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

1

lų pažiūrėti, o vyrai prie “pi- 
naklio” p. p. Staškų “reziden
cijoj” susėdo. Silkės buvo pa
liktos kišam vakarui, mat, p-ia 
Balman dar nebuvo atvykus 
iš Chicagos.

Susisodinęs moteris į autą, 
nuvežiau į Dunes Arcade Ho- 
tel į “muvius”. Paskaita buvo 
apie bite, paukščius ir girių 
gaisrus. Tai buvo paskutinė 
šios vasaros sezono kruvinuo
se paveiksluose paskaita. Tuo 
pačiu kartu užsibaigė ir Natu- 
re Mike tiurai bei “bon-fire” 
programai. Daug lietuvių da
lyvaudavo Burnose. Kai 6:00 
vai. ryto tiurai būdavo apie 
paukščius, o kai 9:00 vai. ry
to—apie gamtą. Kas nepatin
gėjo, daug ko galėjo išmokti 
ir geriau pažinti šią keistą, 
bet patrauklią gamtą. Visos 
pamokos buvo nemokamos.

Rytojaus dieną atvyko p-ia 
Ramanauskienė ir p. Milkan- 
tas. Sako, ir jie jau griausią 
savo patogias patalpas, kurios 
ten išstovėjo nuo pradžios lie
pos mėn. Pp. Schultz’ai dar 
kiek ilgiau pasiliksią. P. p. 
Strumilai ir p. p. Bykinai iš 
Cicero jau grįžo namo.

Frank V. Dudley Studijoj.
Sekmadienį popiet užėjau p. 

Frank V. Dudley studijom 
Prie ežero kranto jau nuo 
1921 m. gyvena patogioj rezi
dencijoj garsus dailininkas 
Frank V. Dudley, kurio studi
ja sekmadieniais būna atdara 
vizitoriams. Radau daug sve
čių, tarp kurių buvo ir Mar- 
shall Field meno saliono di
rektoriai. Jis parodė mums 
savo kurinių fdomybes. Gra
žus jo kopų peizažai!

Namo!
Saulei patekėjus užlipau 

ant Munt Holden ir, jau ru
deniu pražydusiai gamtai, su 
įkvėpimu daviau vardą nau
jam peizažui* “From Mt. Hol- 
den.” Dar kartą išsimaudėme 
didelėse vilnyse, bet po vasa
ros šiltame vandenyje.

Padedant p. p. Balmonains, 
sudėjome visus baldus j“Na
šlių” ir “kidnapinę”-p. p. Staš
kų dukterį Eleanor, pakakę 
sudiev, leidomės Chicagon.

Nors dar anksti buvo, bet 
keliai buvo pilni turistų, grįž
tančių iš atostogų, ryšuliais 
apraišiotais automobiliais.

— Skautas.

Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio 
Narių Domei

Pakeitė Susirinkimu Vietą 
ir Dieną

Pereitame Ratelio susirinki
me tapo nutarta pakeisti susi
rinkimų vieta, taipgi permai
nyta ir diena. Kadangi sutve
rėme chorą ir choras laiko pa
mokas penktadienių vakarais, 
tai susirinkimus laikysime pa 
skutinį trečiadienį kas mėnesio. 
Svetainę pamainėme dėlto, kad 
Mildos svetaine choro pamo
koms netinka, nes perdidelis 
bildėsys. O vienur laikyti cho
ro pamokas, o kitur Ratelio 
susirinkimus irgi nėra patogu. 
Narių turime iš visų Chicagos 
dalių ir Erighton Parkas yra 
daugiau kaipo centras.

Taipgi tapo nutarta skelbti 
vajų trims mėnesiams gavimui 
naujų narių. Per tuos tris mė
nesius nariai bus priimami be 
įstojimo.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalio 26 d., Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St., o cho
ro pamokos įvyksta kas penk
tadienio vakarą taipgi toj pa
čioj svetainėje.

— A. J. Povilonis.

NAUJIENOS; Chicago; Įį. "

NAUJIENŲ-ACME Photo
LĖKTUVO NELAIMĖ —• Lakūnas George Dory iš Los Angeles, buvo sunkiai 

sužeistas kai jo lėktuvas sudužo laike lėktuvų lenktynių Clevelande, Ohio. Pa
veikslas parodo lakūno lėktuvo liekanas, o ovale—lakūno atvaizdas.

Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelis 
Įsisteigė Savo Chorų

Dainuos vien lietuviškas 
liaudies dainas

Pas Lietuvių Jaunimo Kultū
ros Ratelio narius jau senai bu
vo pageidavimas įsteigti savo 
chorą. Tas pageidavimas dabar 
tapo įgyvendintas. Suorganiza
vome chorą ir pradžia pasiro
dė labai gera. Turėjome tris 
praktikas ir gana skaitlingas. 
Dalyvauja apie 40 jaunų vaiki
nų ir merginų. Pasiryžimas ir 
noras dainuoti matosi labai di
delis ir jeigu taip energingai 
darbuosimės ir toliau, tai Chi- 
cagoje greitu laiku turėsime 
dar vieną didelį ir gerą chorą.

Tie^a, Chicagoje jau yra ke- 
Uvtlidelr lįptųyjųxęho^ai, bet šis 
choras yra labai skirtingas nuo 
kitų. Beveik visi Chicagos cho
rai yra pervesti į čia gimusio 
ir augusio jaunimo rankas ir 
jie pusėtinai gerai gyvuoja. 
Taipgi yra vienų “senių” vyrų 
ir “senių” moterų arba “lei
džiu” chorai, bet musų choras 
lietuvių jaunimo choras. Tai 
yra jauni lietuviai ir lietuvaitės, 
didžiumoj Amerikoj gimę, bet 
Lietuvoje užaugę. Ir jeigu kam 
yra mylimos lietuvių liaudies 
dainelės, tai šiam jaunimui.

Kadangi senesni Chicagos 
chorai, kaip sakiau, didžiumoj 
susideda iš amerikoniško jau
nimo, tai ir dainos daugumoj 
yra vertimai iš anglų kalbos ar 
kitos kokios. Tiesa, tie chorai 
pastato ir gana sunkių muzi
kos kurinių — operečių, kas 
musų chorui gal butų šiuo lai* 
ku neįmanoma, bet tose opere
tėse, tuose iš kitų kalbų verti
muose mes nerandame to sma
gaus lietuviško jausmo, kokį 
mes jaučiame, kuomet kas gra
žiai sudainuoja lietuvišką liau
dies dainą.
žodis privatiškiems asmenims

O kad lietuvių visuomenė 
myli paprastas lietuviškas liau
dies daineles, tai parodo keli 
pastaruoju laiku privatiškų as
menų surengti parengimai. To
li pavieniai asmenys paveikda
mi į žmonių jausmus darosi 
sau gerą “biznį”. Tankiai pa
juokdami tą pačią publiką ir 
darkydami gražias lietuviškas 
dainas.

Musų choras stengsis Chica
gos lietuviams duoti gražių lie
tuviškų dainų, kurių pastaruo
ju laiku kiti chorai mažai te- 
dainuoja. Taipgi ir naujų, ne

seniai iš Lietuvos parvežtų dai
nų, kurios Chicago j e dar nėra 
dainuotos.

Choro praktikos įvyksta 
kiekvieną penktadienio vakarą 
Uollywood salėjo, 2417 W. 43 
St. (Brighton Parke). Taigi vi
si jauni lietuviai ir lietuvaitės, 
kurie mylite dainuoti, esate 
kviečiami atsilankyti ir stoti į 
musų eiles. Ypatingai pagei
daujame tuos, kurie vėlesniais 
laikais atvyko iš Lietuvos.

Choro mokytoja yra jatma, 
gabi, čia gimusi ir augusi lie
tuvaitė, tai yra ponia D. Jud- 
zentavičienė, kuri ne tik kad 
moka vadovauti, bet ir nori. O 
kuomet mokytojas noriai moki
na, tai ir mokytis yra daug 
smagiau. Na, tai iki pasimaty
mo. —Choristas.

Šį Sekmadienį 
Roselandb Piknikas 
6ak Forešf Naudai

•• "■ •• •>... .J.  —-■
Roselandiečjai ruoš pietus 

prieglaudos seneliams
ROSELANrot Roselando ir 

apylinkės lietuviai ruošia bend
rą pinikų naudai Oak Forest 
prieglaudoje esančių lietuvių 
(pietų surengimui).

Piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 11 d., Rossi’s Grove 
darže, prie 130 st. ir Stony 
Island. Pikniko programą pil
dys trys chorai: L. D. D. Aido 
choras, Visų šventų parapijos 
choras ir Šakar Makar Moterų 
choras. Visi Roselando ir apy
linkės lietuviai turėtų jame da
lyvauti, kad piknikas butų pa
sekmingas ir kad butų galima 
seneliams surengti geri pietus 
ir dovanų suteikti atminčiai.

Sumanymas atlankyti Oak 
Forest prieglaudoje esančius 
lietuvius, arba, taip sakant, su
rengti Roselando ir apylinkės 
lietuvių dieną- Oak Forest prie
glaudoje, rado didelio pritari
mo, kaip draugijose, taip ir pa
vieniuose lietuviuose. Finansų 
suradimu ir pietų surengimu 
rūpinasi draugijų komitetas, 
kuriuo pilnai pasitiki visuome
nė ir žino kad viskas bus tvar
kiai atlikta. Draugijos, biznie
riai ir šiaip žmonės jau suau- 
kavo pinigų ir produktų, kaip 
tai, valgių ir gėrimų. Gėrimai 
bus Sunaudoti piknike, o val
giai bus sunaudoti senelių pie
tums.

Pikniką praleidus, jei tik ji
sai bus pasekmingas, tai bus 
pradėtas veikimas prisirengi
mui atlankyti prieglaudą.

Roselando ir apylinkės lietu
viai sekmadienį, rugsėjo 11 d., 
dalyvaukime visi Oak Forest 
prieglaudos naudai rengiamam 
piknike, palikdami visus kitus 
reikalus kitam sekmadieniui

Un tanas.

Permaina “Naujie
ną” Išnešiojime 
Roselande
G. Dilio vietą užėmė A. šūkis

ROSELAND. — Su pradžia 
rugsėjo mėnesio Gediminas Di- 
lis, kuris iki šiol išnešiodavo 
Naujienas, šį darbą pavedė Al- 
bert šakiui, 10446 So. Indiana 
avė.

G. Dilis darbui jaučiasi lyg 
ir vyras butų, nors dar neturi 
nė 18 metų. Pabaigęs Tilden 
Tech, mokyklą, norėjo eit auk
ščiau, bet tie nelemti finansai 
neleidžia aukščiau kilti, nes 
mat tėvas nuo pernykščio ru
dens tedirba tik po 3 dienas. 
Todėl nusitarė darbą kokį nors 
gauti. Bet kur?

Galiaus eina pas agentus. Čia 
irgi tuojau reikalauja pinigų. 
Bet tai menkniekis, nes Gedi
minas Naujienas išnešiodamas 
sutaupė keletą dolerių, užmokė
jo agentui virš $17 ir dabar 
švilpauja ir dirba spausdinda
mas ant degtukų apgarsinimus, 
kuriuos mes tankiai gaunam 
veltui pirkdami papirosus.

Jis dar turi progą išmokti ir 
ant Linotype dirbti. Jau beveik 
moka, bet to dar negana. Rei
kia būti ir mechaniku, kad ma
šinai sugedus galėtų ją pasitai
syti. Ir tą tikisi atsiekti. Na, ži
noma, kai visa išmoksiąs, tai 
reikalui esant galėsiąs net ir 
Naujienose gauti darbą.

Dabar kol kas viskas tvarko
je. Jis labai dėkingas Naujie
noms, kad turėjo progos padir
bėti. Taipgi taria ačiū visiems 
savo kostumeriams, linki vi
siems viso gero, taip ir savo 
įpėdiniui Alb. šakiui laimingai 
darbuotis. —Stepukas.

Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choro
Atydai

Atnaujina Pamokas* šį 
Sekmadienį.

Šį sekmadienį, rugsėjo' 11 d. 
prasidės Vyrų Choro pamo
kos. Butų labai getai, kad iš
karto susiriftktų netik visi bu
vę choro nariai, bet taip pat 
ir kiti, kurie myli dainuo!*.

Kaip žinoma, musų mokyto
jas p. K. Steponavičius, šiais 
metais su choru “Pirmyn” lan 
kėši Lietuvoj ir iš ten parsive
žė daug naujų dainų. Chicagoj 
yra gana daug gerų daininin
kų lietuvių vyrų tarpe, o tu
rint vedėju p. K. Steponavi
čių, kuris lankydamasis Lietu
voj įrodė, kad jis ne tik su A- 
męrikos ,bet<ir įsu' Lietuvos 
geriausiais chorų< ir orkestrų 
vedėjais gali lengvai lenkty
niuoti. Taigi, kad Lietuva iš 
musų p. K. Steponavičių nepa- 

| veržtų, duokime jam užtekti
nai darbo.
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CLASSIFIED ADS.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
PAIEŠKAU 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

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių avinėms ir 
kiaulinėms žarnoms rūšiuoti. Op- 
penheimer Casing Co., 1020 W. 36 
Street.

MERGINA 21-30 pagelbėti prie 
virimo, bendram namų darbui— 
būti. $8.00. Rogers Park 2459.

PATYRUSI MERGINA 4 mėne
sių kūdikiui prižiūrėti. Būti. $6.00.

Bittersweet 7460. Apt. 401.

REIKALINGA MERGAITĖ prie 
namų darbo ir prižiūrėjimo kūdi
kio. Valgis ir guolis ant vietos.

4248 So. Artesian Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas į 
ūkį 120 mylių nuo Chicagos. Dar
bas ant visados. Atsišaukite 1101 
S. Albany Avė.

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
senų ir naujų drabužių. Atsišaukti 
1857 West 47th St.

REIKALINGAS PATYRĘS dar
bininkas į farmą, netoli Chicagos. 

P. J. RIMKUS.
3246 So. Emerald Avė.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

FURNIŠIUOTI KAMBARIAI dėl 
pavienių asmenų su valgiu ar be 
valgio. Užlaiko Norgailai.

2914 W. 45th St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RĖNDAI 3 ir 4 kambariai, švie
sus ir švarus. 3 kambariai $11.00 
—4 kamb. $13.00.

913 W. Cullerton St. 
buvusi 20 gatvė.

5 KAMBARIAI ant rendos šty- 
mu apšildomi ir garažas, $40.00 
rendos ir reikės prižiūrėti. boilerį 
dienos laike.

6632 So. Richmorid St.
Savininką matykite po 6 vak.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 3511 Lowe Avė. 
Pamatykit šią 8 kambarių garu 
šildomą katedžį. Savininkas 3516 
So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI plytinis budin- 
kas su krautuve—5 kambariai, 2 
kartį garažas. Tiktai $50 įmokėti— 
labai nebrangiai. 2525 S. Green St.

NORINTIEMS NAMŲ GERIAU
SIA PROGA.- — Lotai po $115.00 
su visais impruvementais, prireng
ta budavojimui. 2 blokai nuo Ar
cher Avė. prie gatvekarių ir mo
kyklų. Lotai yra apibudavotam 
seksine ir turi būti parduoti su
tvarkymui palikimo.

Kreipkitės 5878 Archer Avė.

Klaipėdoj, Lietuvos dainų 
šventėj, vyrų choras laimėjo 
pirmą vietą. Chicagos Lietu
vių Vyrų choras gali tą patį 
padaryti, ti’k reikia daugiau 
darbo ir draugiškumo.

Keikia 100 vyrų.
Taigi, šį sekmadieni, kai 10 

vai. ryto, į pamokas, kurios 
įvyks p. Neffo svetainėje, 2335 
So. Leavitt st. turėtų susirink
ti nemažiau kaip šimtas (100) 
lietuvių vyrų dainininkų. Vy
rai, padarykim taip, kad Chi
cagos Lietuvių Vyrų choras 
užimtų pirmą vietą, ne tik 
čia S. A. V., bet progai pasitai
kius nuvyktų į Lietuvą, kad ir 
ten laimėtumem pirmą vietą.

Ligi pasimatymo p. Neffo 
svetainėje.

Kirespondentas.

Nušovė Klientą 
Alinėje, Pašovė 
Suną

Aludininkas Andrew Tug- 
man, kuris užlaiko alinę adre
su 1703 S. Racine, vakar rytą 
nušovė klientą ir sunkokai su
žeidė savo sūnų. Nušautasis bu
vo Leo Tomesak, 46 metų če
kas nuo 1111 West IGth street. 
Jis ėmęs triukšmauti alinėj ir 
užgaudinėti moteriškes. Tug- 
manas pašovė siuių Joseph, 17 
metų, bešaudamas Tomesaką.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

Pardavimui bučernė ir grosernė 
geroje vietoje, bet negaliu laikyti. 
Priežastis—vyros mirtis. 1907 So. 
Halsted St.

I ' l.1į ■ —................i! ■ ■ . I I '

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai PardavinMtf 
išparduodame barų fik- 

CER1US 1938, visokio didžio «u 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fiKČerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALuinet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALfc. 
AutomobiliaiirTrokaiPardayiiniiu

ATEIK j didžiausį naujų 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 mo
tų kurą už tik $395 ir 1937 karą už 
tiK. $2«5. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara kas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blekorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOl’LEVARD 0250.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG _____ $6.00
NUT ...................  $6.00
BIG LUMP __________  $6.00
MINE RUN ............. $5.75
SCREENINGS ________  $5.00

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
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ŽADA {STEIGTI PRIEGLAUDĄ CIIICAGOS Jaunuolių 
LIETUVIAMS SENELIAMS

Sekmadienį šaukia visų senelių — vyrų ir 
moterų — susirinkimų

“Naujienose” vakar lankėsi jnį, rugsėjo 11 d., yra šaukia- 
veinas įtakingas ir darbštus mas visų suinteresuotų Chica-
lietuvis senelis ir pranešė, kad 
čia organizuojasi grupė žmo
nių suinteresuota Senelių Na
mo (ar prieglaudos) s'eigimu.

Tie seneliai per ilgų laikų 
Chicagoj ir kitur lankėsi įvai
riuose svetimtaučių senelių 
namuose ir teiravosi kaip jie 
buvo įsteigti, kaip tvarkosi ir 
kaip užsilaiko.

Jie patyrė, kad ateiviui se
neliui—ypatingai tokiam, ku
ris turi vaikų, gana sunku į 
tokius namus įsigauti. Dau
giausia delta, kad beveik visi 
namai • turi daugiau laukian
čių savo eilės kandidatų, negu 
gali jų priimti. Vienas senelių 
namas turi ant surašo net 47-s 
senelius, kurie nori jame apsi
gyventi.

Tasai namas reikalauja, kad 
kandidatai apsigyvendami į- 
neštų $1,000. Už tuos pinigus 
namo valdyba apsiima sene
lius užlaikyti iki gyvos galvos, 
parūpindama jiems viskų, kas 
reikalinga gyvenimui.

Minimas lietuvis senelis to
liau pranešė, kad jis ir jo ko
legos apžiurėjo eilę namų Chi
cagoj, keletu ūkių šioje vals
tijoje ir Wisconsine ir atra
do, kad ''Lietuvių Senelių Na
mų” butų galima įsteigti paly
ginamai lengvai, jei butų lai
komasi tos tvarkos, kurios 
laikosi kai kurios geriau žino
mos Chicagos senelių įstaigos.

Dabar kyla klausimas, ko
kiais pamatais Senelių Namų 
steigti,* kur steigti ir kokio
mis sųlygomis senelius priim
ti gyvenimui. Kad Ūtos ir ki-J 
tus “Lietuvių Senelių Namo” 
klausimus išrišti, šį sekmadie-

N. Y. Central Šaukia 
3,804 Darbininkus 
Atgal į Darbą
Atidaro lokomotyvų ir vago

nų ''šapas'9

New York Central gclžkelis 
praneša “Naujienoms”, kad 
vakar atidarė visas savo loko
motyvu ir vagonų taisymo ša
pas ir šaukia 3,804 darbininkus 
atgal į darbų.

3,017 darbininkai grįš taisy
ti lokomotyvus, 472—į keleivi
nių vagonų ir 315 į prekinių 
vagonų šapas.

Lokomotyvų šapos randasi 
sekamose vietose: West Alba- 
ny, N. Y., kur 704 grįš dirb’i; 
Collinvvood, Ohio—650 dari).; 
Beech Grove, Ind., — 858; 
Jackson, Mieli. — 575; St. Tho- 
mas, Ont. — 180, ir Urbana, 
III.—50.

Keleivinių vagonų dirbtuvės 
atidaromos sekamose vietose 
—West Albany, N. Y. su 248 
darbininkais ir Beech Grove,’ 
Ind.,—su 224.

Prekinių vagonų dirbtuvės 
randasi Beech Grove, Ind., kur 
pradės dirbti 130 darbininkai; 
East Buffalo, N. Y.,—85 darb., 
ir Avis, Pa.—100 darbininkų.

(Sp.)

Atidarė Chicagos 
Upės Šliūžes 
Susisiekimui

Vakar miesto ir federalės 
valdžios atstovai trumpomis 
ceremonijomis “pašventino” ir 
atidarė susisiekimui šliūžes į 
rengtas Chicagos upės žiotyse, 
Michigan ežere, šliudžės, kartu 
ir Chicagos upė dabar bus po 
priežiūra USA kariuomenės. 
Šliūžės buvo įrengtos tam, kad 
kontroliuoti vandens bėgimų 
(iki 1,500 kubinių pėdų per 
sekundę vietoj 8,500 k. p.) iš 
Michigan ežero į upę.

gos ir apylinkių lietuvių se
nelių susirinkimas.

Tas susirinkimas įvyks 
Town of Lake, vietos lietuvių 
parapijos mokyklos kamba
riuose (46 ir Wood) ir prasi
dės pirmų valandų po pietų.
Visi seneliai—vyrai ir moterys neY *1. Jacobs, American Stu- 
—yra prašomi tame susirinki- *dent Zionist Federation, Coh- 
me atsilankyti, nes jis bus gregational & Christian Chur- 

| svarbus ir paliečia jų tolimes- ches, American Friends Service 
nę laimę ir likimų. —R. Commission, Commission on

GRUZDIEČIŲ DIENA. — “Gruzdiečių Dienos vaizdai* Iš kaires dešinėn viršuje: Viršaitis S. Motuzas dalina konkursų laimėtojams diplomus. Ginklų 
įteikimas; gruzdiečiai iškilmių vietoje. Apačioje tautiški šokiai; vienas iš gyvųjų paveikslų, vaizduojantis gruzdietiškas rugiapiutės pabaigtuves; trakto
rius durpynus arti, sukėlęs ypatingų gruzdiečių ūkininkų susidomėjimų.

VAIZDAI IŠ LIETUVOS KARIUOMENES SPORTO ŠVENTES.

GRINKIŠKYJ — Kariuomenės ir visuomenės dienos iškilmės Grinkiškyje. (Viršuje iš kairės) su padovanotais gėlėmis apkaišytais šautuvais iškilmė
se maršu žygiuoja kariai, šaulė sveikina įžygiuojančius į Grinkiškį karius, žemės ūkio ministras Juozas Tūbelis kariui perduoda paaukotų šautuvų, įteiki
mas ginklų Sauliams, (apačioje iš kairės) susirinkusios minios dalis, aukštieji svečiai iškilmių metu, paaukotų šautuvų gubos.

Prakalbos
Apie Ispaniją
Kartu ir balius lojalistų naudai

Du žymus Ispanijos jaunuo
liai bus vyriausi kalbėtojai ba
liuje ir šokiuose, rengiamuose 
jų pagerbimui šeštadieny, rug
sėjo 10 d., 8:30 v, v. Forester 
Hali, 1016 N. Dearborn St/

Šiuos šokius ruošia National 
Council, Y. M. C. A., Federal 
Council of Churches, Christian 
Youtb Council of Chicago, Sid-

•gg^yy;

World Youth Congress, Medi- 
kalis Biuras ir šiaurinės Ame
rikos Komitetas Gelbėjimui Is
panijos Demokratijos, Mrs. Do- 
rothy Canfield Fisher, kun. H. 
D. Bollinger, Rabbi Samuel H. 
Cohen ir daug kitų.

Kalbėtojai yra Senor Jose 
Louis de la Lombana y Joncea, 
redaktorius “Euskardi”, baskų 
katalikų laikraščio ir Miss Te- 
resa Pameis, narė U. G. T. ir 
Ispanijos socialistų jaunuolių.

Jiedu važinėjasi po Ameriką 
keldami pinigus amerikiečių 
šelpimo laivui Ispanijai, kuris 
išplauks pabaigoje rugsėjo 
mėn. su 5,000 tonų maisto, 
drabužių ir medikalių reikme
nų vaikams tremtiniams ir su
žeistiems civiliams gyvento
jams.

:.^''W*»'

Mirė K. Kamaraus
kas, Sužinojęs, Kad 
Duktė Susirgo

Buvo žymus Town of Lake 
biznierius

T0WN OF LAKE. — Pasi
naudodamas Labor dienos šven
tėmis, Town of Lake biznierius 
Kr iš topas Kamarauskas, 4107 
S. Ashland avenue, su žmona 
išvyko trumpoms atostogoms 
Michigane. Apsistojo miestelyj 
Custer.

Bet atostogos buvo labai ne
malonios ir p. Kamarauskui ne
beteko iš jų grįžti namo. Vos 
spėjus Custerį pasiekti, iš na
mų Chicagoj netikėtai atėjo te
legrama su pranešimu, kad 

sunkiai susirgo jų 14 metų 
duktė Auna ir kad tuojau rei
kia vežti jų ligoninėn apendik
so operacijai.

Žinia taip paveikė p. Kama
rauskų, kad jis susirgo, o ne
trukus pasimirė. Kelionę Chica- 
con atliko viena p. Domicėlė 
Kamarauskienė.

Operacija mergaitei pasisekė 
ir ji netrukus pasveiks, jeigu 
neišsivystys komplikacijos. Ji 
guli Gerinau Deaconess ligoni
nėje prie 54th ir Morgan gat
vių kampo.

Velionio Kamarausko kūno 
pargabenimu Chicagon rūpina
si laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, 4605 S. Hermitage. 
Šermenys bus namuose, 4107 S. 
Ashland avenue, o laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį. —R.

Pranešimas SLA 
6-to Apskričio 
Kuopoms ~

Šio menesio pabaigoj įvyks 
konferencija.

Šio mėnesio pabaigoj įvyks 
svarbi SLA 6-to apskričio kon
ferencija, aptarymui veiklos 
šiam sezonui. Praleidom vasa
ros karščius, atostogavom, bet 
po to viso ar nepradėsime 
garsiau kalbėti apie savo or
ganizacijų ?

Su pradžia šio mėnesio 
įvyks visų SLA kuopų susirin
kimai, tad kuopų veikėjai-jos, 
padarykit, rimtus sumanymus 
—nutarimus netik savo kuo
pos reikalais, bet ir musų 6-m 
apskričiui. Delegatai į aps
kritį turėtų labiau domėtis 
kaip savo kuopos veikimu 
taip ir apskričiu. Kaip žinote, 
paprastai, nariai išrinktiems 
atstovams pasitiki, todėl rei
kia būtinai savo pareigas sų- 

jžiningai pildyti.

Prie to, turiu priminti kuo- 
jpų valdybai, kad yra daug S. 
L. A. kuopų priklausančių 
prie apskričio, bet duoklėmis 
užsilikusios. Taigi šioje konfe
rencijoje reiktų atsilyginti. 
Kuopos, kurios praeitoje aps
kričio konferencijoje nedaly
vavo dėl kokių nors priežas- 

jčių, dabar nuoširdžiai yra 
; prašomos prisiųsti delegatus į 
busimų konferencijų. Dėl man 
dalių ar ko kito kreipkitės pas 
apskričio sekretorių, žemiau 
paduotu antrašu. Laikas ią 
vieta apskričio konferencijos 
bus paskelbta vėliau.

—K. J. Semaška,
4148 S. Campbell avė. 

telefonas Virginia 1982.

Motorizuos 360 , 
Mylias Gatvekarių 
Linijų

Įves šimtų myliu naujų 
autobusų

Chicagos gatvekarių lįrfija 
(Surface Lines) skelbia, kad 
kai pasirašys naujų koncesijų 
su miestu operuoti gatvekarius 
ir autobusus Chicagos gatvė
mis, tai pradės vykinti gana 
stambias permainas susisieki
me.

Pirmiausia, bendrovė įvesian- 
ti apie 100 naujų autobusų li
nijų. Tai busiu daugiausiai eks
presiniai autobusai iš tolimų 
Chicagos vietų į miesto centrų.

Antra, bendrovė panaikin
sianti 360 mylių gatvekarių li
nijų ir jų vietoj įvesianti auto
busus, tai yra, tas gatvekarių 
linijas “motorizuos”.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 

prieinamų kainų. Siun

tėjui pristatome kvitų 

su gavėjo parašu.

Ant pareikalavimo iš

siunčiame pasiuntimo 

kvitas ir pinigų pasiun

timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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ŽADA ĮSTEIGTI PRIEGLAUDA CHICAGOS Jaunuolių 
LIETUVIAMS SENELIAMS

Sekmadienį šaukia visų senelių — vyrų ir 
moterų — susirinkimą

Prakalbos 
Apie Ispanija

“Naujienose” vakar lankėsi | nį, rugsėjo 11 d 
veinas įtakingas ir darbštus, 
lietuvis senelis ir pranešė, kad 
čia organizuojasi grupė žmo
nių suinteresuota Senelių Na- 
in?,.(ar Pr*egIau(I°s) spigimu. Tovvn of Lake, vietos lietuvių

I ie seneliai per ilgą laiką parapijos mokyklos 
Chicagoj ir kitur lankėsi įvai
riuose svetimtaučiu C

yra šaukia
mas visų suinteresuotų Ghica- 
gos ir apylinkių lietuvių se
nelių susirinkimas.

Tas susirinkimas įvyks

kamba
riuose (46 ir Wood) ir prasi- 

senelių i dės pirmą valandą po1 pietų, 
namuose ir teiravosi kaip jie yjsj seneliai—vyrai ir moterys

Kartu ir balius lojalistų naudai

Du žymus Ispanijos jaunuo
liai bus vyriausi kalbėtojai ba
liuje ir šokiuose, rengiamuose 
jų pagerbimui šeštadieny, rug
sėjo 10 d., 8:30 v, v. Forester 
Hali, 1016 N. Dearborn St.

Šiuos šokius ruošia National 
Council, Y. M. G. A., Federal 
Council of Churches, Christian

ney J. Jacobs, American Stu-
buvo įsteigti, kaip tvarkosi ir —yra prašomi tame susirinki-' dent Zionisl Federation,
kaip užsilaiko.

Jie patyrė, kad ateiviui se-isvarbus jr paliečia jų tolimes- ches, American Friends Service 
neliui—ypatingai tokiam, ku- nę laimę ir likimą. —R. Coinmission, Coinmission on
ris turi vaikų, gana sunku į, 
tokius namus įsigauti. Dau
giausia dėl«o, kad beveik visi 
namai • turi daugiau laukian
čių savo eilės kandidatų, negu 
gali jų priimti. Vienas senelių 
namas turi ant sąrašo net 47-s 
senelius, kurie nori jame apsi-

nes jis bus gregational & Ghristian Chur-

World 'Yoiitli Congress, Medi- 1^51 IT) 5) 1*5) 11Q
kalis Biuras ir šiaurinės Ame- l’-lll v IldllKlI dUo 
rikos Komitetas Gelbėjimui Is
panijos Demokratijos, Mrs. Do- 
rotny Canfield Fišher, kun. II.
D. Bollinger, Rabbi Samuel H. 
Gohen ir daug kitų.

kas, Sužinojęs, Kad 
Duktė Susirgo

Kalbėtojai yra Senor Jose 
Louis de la Lombana y Joncea, 
redaktorius “Euskardi”, baskų 
katalikų laikraščio ir Miss Te- 
resa Pameis, narė U. G. T. ir 
Ispanijos socialistų jaunuolių.

Jiedu 
keldami

važinėjasi po Ameriką 
pinigus amerikiečių 

laivui Ispanijai, kuris 
pabaigoje rugsėjo 

mėn. su 5,000 tonų maisto, 
drabužių ir medikalių reikme
nų vaikams tremtiniams ir su
žeistiems civiliams gyvento
jams. 1

Buvo žymus Town of Lake 
biznierius

T0WN OF LAKE. — Pasi
naudodamas Labor dienos šven
tėmis, Town of Lake biznierius 
Kristupas Kamarauskas, 4107 
S. Ashland avenue, su žmona 
išvyko trumpoms atostogoms 
Michigane. Apsistojo miestelyj 
Custer.

Bet atostogos buvo labai ne
malonios ir p. Kamarauskui ne
beteko iš jų grįžti namo. Vos 
spėjus Gusterį pasiekti, iš na-

legrama su pranešimu, kad

sunkiai susirgo jų 14 metų 
duktė Auna ir kad tuojau rei
kia vežti ją ligoninėn apendik
so operacijai.

Žinia taip paveikė p. Kama
rauską, kad jis susirgo, o ne
trukus pasimirė. Kelionę Chica- 
con atliko viena p. Domicėlė 
Kamarauskienė.

Operacija mergaitei pasisekė 
ir ji netrukus pasveiks, jeigu 
neišsivystys komplikacijos. Ji 
guli German Deaconess ligoni
nėje prie 54th ir Morgan gat
vių kampo.

Velionio Kamarausko kūno 
pargabenimu Ghicagon rūpina
si laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, 4605 S. Hermitage. 
Šermenys bus namuose, 4107 S. 
Ashland avenue, o laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį. —R.

jįtįfSj-

Tasai namas reikalauja, kad 
kandidatai apsigyvendami į- 
neštų $1,000. Už tuos pinigus 
namo valdyba apsiima sene
lius užlaikyti iki gyvos galvos, 
parūpindama jiems viską, kas 
reikalinga gyvenimui.

Minimas lietuvis senelis to
liau pranešė, kad jis ir jo ko
legos apžiurėjo eilę namų Ghi- 
cagoj, keletą ūkių šioje vals
tijoje ir Wisconsine ir atra
do, kad “Lietuvių Senelių Na-

ginamai lengvai, jei butų lai
komasi tos tvarkos, kurios 
laikosi kai kurios geriau žino-

Miį?:

Dabar kyla klausimas, ko- 
ais pamatais Seneliu 
ūgli,* kur steigti ir kokio-

prnm- j

Pranešimas SLA 
6-to Apskričio 
Kuopoms ’

Šio mėnesio pabaigoj įvyks 
konferencija.

Šio mėnesio pabaigoj įvyks 
svarbi SLA 6-to apskričio kon
ferencija, aptarymui veiklos 
šiam sezonui. Praleidom vasa
ros karščius, atostogavom, bet 
po to viso ar nepradėsime 
garsiau kalbėti apie savo or
ganizaciją?

Su pradžia šio mėnesio 
įvyks visų SLA kuopų susirin
kimai, tad kuopų veikėjai-jos, 
padaryki1, rimtus sumanymus 
—nutarimus netik savo kuo
pos reikalais, bet ir musų 6-m 
apskričiui. Delegatai į aps
kritį turėtų labiau domėtis 
kaip savo kuopos veikimu 
tai]) ir apskričiu. Kaip žinote, 
paprastai, nariai išrinktiems 
atstovams pasitiki, todėl rei
kia būtinai savo pareigas są
žiningai pildyti.

Prie to, turiu priminti kuo- 
; pu valdybai, kad yra daug S.
L. A. kuopų priklausančių 
prie apskričio, bet duoklėmis 

i užsilikusios. Taigi šioje konfe- 
|rencijoje reiktų atsilyginti. 
; Kuopos, kurios praeitoje aps
kričio konferencijoje nedaly
vavo dėl kokių nors priežas
čių, dabar nuoširdžiai yra 
prašomos prisiųsti delegatus į 
busimą konferenciją. Dėl man 
da<ų ar ko kito kreipkitės pas 
apskričio sekretorių, žemiau 
paduotu antrašu. Laikas ir, 
vieta apskričio konferencijos 
bus paskelbta vėliau.

—K. J. Semaška,
4148 S. Campbell avė. 

telefonas Virginia 1982.
mis sąlygomis senelius 
ti gyvenimui. Kad ♦.uos 
tus “Lietuvių Senelių Namo” 
klausimus išrišti, šį sekmadie-

GRUZDIEČIŲ DIENA. — “Gruzdiečių Dienos vaizdai* Iš kairės dešinėn viršuje: Viršaitis S. Motuzas dalina konkursų laimėtojams diplomus. Ginklų 
ir ki- įteikimas; gruzdiečiai iškilmių vietoje. Apačioje tautiški šokiai; vienas iš gyvųjų paveikslų, vaizduojantis gruzdietiškas rugiapiutės pabaigtuves; trakto

rius durpynus arti, sukėlęs ypatingą gruzdiečių ūkininkų susidomėjimą.

N. Y. Central Šaukia 
3,804 Darbininkus 
Atgal į Darbą
Atidaro lokomotyvų ir vago

nų “šapas”

praneša “Naujienoms”, kad 
vakar atidarė visas savo loko
motyvų ir vagonų taisymo ša
pas ir šaukia 3,804 darbininkus 
atgal į darbą.

nių vagonų ir 315 į prekinių

Lokomotyvų šapos randasi 
sekamose vietose: West Alba- 
ny, N. Y., kur 704 grįš dirb*i; 
Gollinwood, Ohio—650 darb.; 
Beech Grove, Ind., — 858; 
Jackson, Mieli. — 575; St.Tho- 
mas, Ont. — 180, ir Urbana, 
Ilk—50.

Keleivinių vagonų dirbtuvės
atidaromos sekamose vietose 
—West Albany, N. Y. su 248 
darbininkais ir Beech Grove,* 
Ind.,—su 224.

Prekinių vagonų dirbtuvės 
randasi Beech Grove, Ind., kur 
pradės dirbti 130 darbininkai; 
East Buffalo, N. Y.,—85 darb., 
ir Avis, Pa.—100 darbininkų.

(Sp.)

Atidarė Chicagos 
Upės Šliūžes 
Susisiekimui

Vakar miesto ir federalės 
valdžios atstovai trumpomis 
ceremonijomis “pašventino” ir 
atidarė susisiekimui šliūžes į 
rengtas Ghicagos upės žiotyse, 
Michigan ežere. Šliudžės, kartu 
ir Chicagos upė dabar bus po 
priežiūra USA kariuomenės. 
Šliūžės buvo įrengtos tam, kad 
kontroliuoti vandens bėgimą

i

VAIZDAI IŠ LIETUVOS KARIUOMENĖS SPORTO ŠVENTĖS.

iškilmės Grinkiškyje. (Viršuje iš kairės) su padovanotais gėlėmis apkaišytais šautuvais iš’kilmė- 
Grinkiškį karius, žemės ūkio ministras Juozas Tūbelis kariui perduoda paaukotą šautuvą, įteiki- 
minios dalis, aukštieji svečiai iškilmių metu, paaukotų šautuvų gubos.

(iki 1,500 kubinių pėdų per GRINKIŠKY J — Kariuomenės ir visuomenės dienos
sekundę vietoj 8,500 k. p.) iš se maršu žygiuoja kariai, šaulė sveikina įžygiuojančius į 
Michigan ežero į upę, mas ginklų šauliams, (apačioje iš kairės) susirinkusios

Motorizuos 360 
Mylias Gatvekarių 
Linijų

|ves šimtą mylių naujų 
autobusų

Chicagos gatvekarių linija 
(Surface Lines) skelbia, kad 
kai pasirašys naują koncesiją 
su miestu operuoti gatvekarius 
ir autobusus Chicagos gatvė
mis, tai pradės vykinti gana 
stambias permainas susisieki
me.

Pirmiausia, bendrovė įvesian- 
ti apie 100 naujų autobusų li
nijų. Tai busią daugiausiai eks
presiniai autobusai iš tolimų 
Chicagos vietų į miesto centrą.

Antra, bendrovė panaikin
sianti 360 mylių gatvekarių li
nijų ir jų vietoj įvesianti auto
busus, tai yra, tas gatvekarių 
linijas “motorizuos”.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 

prieinamą kainą. Siun

tėjui pristatome kvitą 

su gavėjo parašu.

Ant pareikalavimo iš

siunčiame pasiuntimo 

kvitas ir pinigų pasiun

timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.




