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Audinyčių Strei 
kas Prasidėjo

tėvų religiniu, fanatizmo auka

Streikas apims visas audinyčias Ameriko 
je ir prie jo gali prisidėti ilgainiui apie 

750,009 darbininkų
WASHINGTON, rūgs. 3. — zuVti. Prie streiko prisidės ir 

Audinyčių darbininkų streikas neorganizuotieji darbininkai, 
jau prasidėjo. Manoma, kad jis bet veikiausia tik ten, kur yra 
ilgainiui gali paliesti apie 1,- 
000,000 darbininkų. Bet kadan
gi apie 25 nuoš. tos pramonės 
darbininkų pastaruoju laiku 
nedirbo, tai visoje pramonėje 
dirbančių darbininkų buvo virš 
750,000. ‘

Streikas yra paskelbtas ne 
tik medvilnės audinyčiose, bet 
ir visose kitose audinyčiose, ar 
sulig audinyčių kodeksu dirban
čiose pramonėse. Bet vilnų, Šil
ko ir rayon audinyčių streikas 
yra paskelbtas kojinių, nėri
nių, kaurų, velvet, 
t. p. audinyčiose.

Kiek da^bifunkų 
streiko paskelbimą, 
čių, dar nežinoma, 
kad visi iki vieno 
prisidės prie streiko, nes apie 
pusė darbininkų yra neorgani-

draperių ir

atsiliepė j 
dėlei šven- 
Nemanoma, 
darbininkai

stiprus organizuoti darbininkai. 
Kur 
nėra, 
labai 
ypač 
daugiausia yra medvilnės audi- 
nyčios, kuriose darbo sąlygos 
yra labiausia nepakenčiamos. 
Ten samdytojams pagelbon net 
ir valstijų milicija pasiųsta.

Skelbiama, kad prie streiko 
buk atsisakę dėtis ir niekurie 
unijos lokalai, Naujoj Angli
joj, kur darbo sąlygos yra kiek 
geresnės, nes šis streikas vy
riausia eina 
darbo sąlygų ir pašalinimo iš 
audinyčių nepakenčiamos padė
ties.

Numatoma, kad ims kelias 
dienas, gal ir visą savaitę lai
ko, iki streikas išsiplės visoje 
pilnumoje.

organizuotų darbininkų 
ten ir neorganizuotus bus 
sbnku iškviesti į streiką, 
pietinėse valstijose, kur

dėl pagerinimo

Šimtai žmonių mirė 
nuo epidemijos. JLeri- 

kijos Ukraiifoj’
Dizenterijos ir tyfo epidemija 

siaučia Volyniaus ir. Podo- 
liaus redybose. Tik viename 
mieste mirė 250 žmonių.

VAR3AVA, rūgs. 3. — Dvi 
baisios epidemijos — dizente
rijos ir tyfo — siaučia Voly- 
niaus ir Podoliaus redybose, 
Lenkijos Ukrainoj, kur yra pui
kiausi Lenkijos sodnai.

Atvykstantys keleiviai prane
ša baisių žinių apie šimtus žiA 
vusių nuo tų ligų. Minima ir 
baisioji cholera. Bet ikišiol 
Varšava nekreipė jokios atidos, 
kadangi dizenterija pietinėje 
Lenkijoje yra metinis apsireiš
kimas.
. Tečiaus vakar Pilsudskio laik
raštis Gazeta Polska įdėjo ne- 
oficialę žinią, kad 250 žmonių 
mirė tiktai viename Lenkijos- 
Rusijos pasienio mieste Krze« 
mieniec, turinčiame tik 10,000 
gyventojų, žinia priduria, kad 
ten sunkiai serga 1,400 žmo
nių.

Oficialiai pripažystama, kad 
esą tik 50 žmonių mirę ir 800 
sergą, iš kurių 3.50 yra Krze- 
mieniece. Epidemija .esanti di
desnė, negu buvusi kitais me
tais, bet pats epidemijos Čiu
kuras jau esąs praėjęs.

Į epidemijos apimtą apygar
dą, kuri yra daugiausia apgy
venta ukrainiečių, liko išsiųsti 
speciali traukiniai su daktarais 
ir Raudonojo Kryžiaus darbuo
tojais.

Uždarys Oranien- 
burg koncentraci

jos stovyklą
BERLYNAS, rūgs. 3. — 

Prūsijos premieras Goering įsa
kė uždaryti “pavyzdingą” Ora- 
nienburg koncentracijos stovy
klą, kuri buvo rodoma visiems 
turistams, kaipo pavyzdys kaip 
gerai naciai elgiasi su politi
niais kaliniais. 742 joje esantys 
kaliniai busią paliuosuoti. Tai 
esą didesnė pusė Prūsijos ka
linių.

Naciai, kaip matyt, nesusi
taria meluodami dėl kalinių 
skaičiaus. Užsienio presos biu
ro šefas sako, kad dėlei am
nestijos busią paliuosuota 15,- 
000 politinių kalinių. Propagan
dos ministeris sako, kad poli
tinių kalinių yra 6,000. D dą- 
bar Goering tvirtina, kad yra 
mažiau 1,500.

(Apie garsiąją “pavyzdingą” 
Oranienburg stovyklą šiomis 
dienomis buvo plačiai rašyta 
“Naujienose” vieno pabėgusio 
iš tos stovyklos socialdemokra
to atstovo. Straipsnis, buvo pa
vardytas “Rudasis pragaras”).

Lakūnas užsimušė
CLEVELAND, O., rugš. 3. 

— Oro lenktynėse užsimušė 
garsus lakūnas Doug Davis, 38 
m., šiemet laimėjęs Bendix tro
fėjų. Lenktynes laimėjo Ros- 
coe Turner.

Sustreikavo
3. —

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskj šilčiau.
■ Saulė

NEW YORK, rūgs 
Unija apskaito, kad mažiausia 
1,150 trokų draiverių sustrei
kavo, kadangi jų samdytojai 
nepasirašė naujų kontraktų, ku
rie liko sutarti tarpininkaujant 
distrikto darbo tarybai ir ku
rie pakelia algą po $5 j sa
vaitę.

teka 6:18, leidžiasi

L-

Wallace Doyle Sharp, 8 metų, iš Fort Payne, Ala 
priklauso Holiness sektai, nešaukė gydytojo, bet ėmė maldomis vaiką gydyti. Kai kiti giminės 
pašaukė gydytoją, tai tėvai pastvėrė vaiką ir išsivežė į kalnus jį “gydyti”. Tečiaus maldos 
negelbėjo. Kai vaiko kančios pasidarė nebepakenčiamos, tėvai atsileido, parvežė, vaiką namo ir 
sutiko pašaukti gydytoją. Bet pareikalavo, ka!d operacija butų daroma prie jų akių, jų mažytėj 
lūšnelėj, kad jie maldomis galėtų “pagelbėti? daktarams. Daktarai prie kerosininės lempos 
šiaip taip išvalė žaizdą ir vaikas eina geryn. Bet dar nėra tikri, ar neprisieis visai koją piauti.

Kalba apie federali- 
nę ginklų gamybos 

kontrolę
WASHINGTON, rtfgs. 3. — 

Šiuo laiku senato amunicijos 
komitetas tyrinėja amunicijos 
fabrikantų veikimą. Bet pats 
komitetas pripažystai, kad ty« 
rimai nesiseka, nes fabrikan
tai daro visokiausių kliūčių ir 
nepristato reikalaujamų įrody
mų, taip kad jiems prisieina 
prigrūmoti už komiteto panie
kinimą. Ką komitetas sužinojo, 
nėra skelbiama.

Bet jau vienas komiteto na
rys, senatorius Bone ėmė reik
šti nuomonę, kad nieko kito 
neliks daryti, kaip valdžiai pa
siimti savo kontrolei! visą gin
klų, amunicijos ir lėktuvų ga
mybą, taipjau laivų statybą.

Pasimirė Thomas 
Mooney motina

SAN FRANCISCO, Cal., r. 
3. — Vakar čia pasimirė Mrs. 
Mary Mooney, 85 m. amžiaus, 
motina Thomas Mooney, kurio 
paliuosaivimtri ji nenuilstančiai 
dirbo. Tečiaus ji mirė taip ir 
nesulaukusi ■ sUnaus paliuosavį- 
mo iš kalėjimo, kur jis sėdi jau 
arti 17 metų neva už padėji
mą bombos parodoje, nors jau 
aiškiai yra įrodyta, kad jis yra 
nekaltas ir kąd j p. nuteisimas 
buvo kerštas už jo organiza
vimą San Francišco darbinin
kų.

susižeidė koją,

Federaliniai

kuri užsikrėtė. Tėvai, kurie

MILWAUkEE, Wis., rugs.’*3. .. . .. .
dėkšb pakeitimą.
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Policija išvarė audi 
nyčių darbininkų or 

ganizatorius
CHESTER, S. C., rūgs. 3. — 

čia yra trys nędidelės audiny- 
Čios, kurių darbininkai nėra or
ganizuoti. Kai į čia atvyko du 
audinyčių darbininkų unijos 
organizatoriai, kad darbininkus 
suorganizuoti ir juos įtraukti 
į audinyčių streiką, tai organi
zatorius pastvėrė viršininko 
Weir vadovaujama policija ii 
abi? juos išvarė iš miesto.

Rezignavo biudžeto 
direktorius

Dėl Dilhngerio su 
ėmė dar 7 žmones
CHICAGO.

agentai suėmė John Dillinger 
advokatą Louis P. Piquett, bu
vusį miesto advokatą, taipgi 
daktarus Loesser ir Cassidy, 
kurie buk s prisipažinę kiek pa
keitę veidus nušautųjų Dillin- 
gerio ir Van Meter, kad nega
lima butų juos pažinti. Suim
ti ir Finerty, jo žmona ir Ma- 
rie Conforti, kurie buk abu 
gangsterius priglaudę. Sakoma, 
kad juos visus išdavė ta pati 
moteris, kuri išdavė ir Dillin- 
gerį, ir davė federaliniams 
agentams progos jį nušauti, 
ka<įą jis su, dviem merginom 
Chicagoje ėjo iš teatro.

Iš vięų suimtųjų reikalauja
ma labai didelės kaucijos.

Mokyklos atsidarys 
rugsėjo 17 d.

CHICAGO. — Chicagos vie
šosios mokyklos, kurios papra
stai atsidarydavo ant rytojaus 
po Darbo dienos, šiemet atsi
darys rugsėjo 17 d., t. y. už 
dviejų savaičių. Tikimąsi, kad 
į pradines mokyklas įsirašys 
480,000 mokinių, į augštesnes
— 127,000 ir į junior college
— 4,500.

Socialistai atsižada Up 
ton Sinclair

Upton Sinclair lan 
kėši Chicagoj

Vykdamas anCHICAGO,. 
tradieny pasimatyti su prezi
dentu* Rooseveltu, rašytojas Up
ton Sinclair, kuris liko nomi
nuotas demokratų kandidatu į 
Californijos gubernatorius, pe
reitą sekmadienį lankėsi Chica
goj ir kalbėjo pasaulinėj pa
rodoj.

Jis savo kalboj užgyrė prezi
dento Roosevelto naująją daly
bą, bet pasmerkė agrikultūros 
departamento siaurinimą ūkio 
produktų auginimą kaipo neiš
mintingą dalyką ir viešuosius 
darbus, kurie nesuteikė darbo 
darbininkams, bet pasirodė labai 
neproduktyvus.

■" • i1 1 •
DENVER, Colo., nigs. 3. —— 

Smith Corp., Milwaukee,lėktu
vas su lakunu ir 5 pasažięriais, 
prapuolė Utah ar Wyoming 
valstijose. 'n

Nušovė dainininką
LOS ANGELES, Cal., rūgs. 

3. — Garsus rad;o dainininkas 
Russ Columbo, 26 m., liko ne
tyčiomis nušautas jo draugo 
Lansing V. Brown, Jr.,-pasta
rojo kambaruose. Browm yrit 
fotografas ir senų ginklui (rin
kėjas. Pasiėmęs senų laikųį pi- 
stolietą pastarasis įdėjo degtu
ką ir paspaudė gaiduku', įkad 
degtuką uždegti. Bet pasirodė, 
kad pistolietas buvo užtaisytas; 
parakąs užsidegė v, ir apskrita 
kulka pervėrė. Columbo galvą, 
jį mirtinai sužeisdama,

J ■ < • ' r"?.;

SAVANAGH, Ga., rūgs. 3. 
— Gauja atėmč iš policijos ir 
išsivežė su savim negrą, kuris 
buk kęsinosi išgėdinti jauną 
baltą poterį. Negro likimas ne
žinomas.,

• į

\.„j,;■ <• .< *.

Rusija reikalaus iš 
tirti tolimųjų rytų 

krizi
LONDONAS, rūgs. 3. — Iš 

autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Rusija kaip tik įstos į tau'- 
tų sąjungą, pareikalaus, kad 
sąjunga ištirtų tolimųjų rytų 
krizį, kuris stumia Rusiją prie 
karo su Japonija.

Ruošia planus siu 
vėjų streikui

CHICAGO. — I Chicago at
vyko International Ladies G<ar- 
ment Workers Unijos preziden
tas David Dubinsky iš New 
Yorko priruošti planus streikui 
medvilnės rūbų siuvėjų, kurie 
ruošiasi sustreikuoti spalio 1 
d., samdytojams atsisakius iš
pildyti prezidento Roosevelto 
įsakymą sutrumpinti darbo va
landas nesumažinant a)gų. Prie 
streiko taipjau prisidės Amal- 
gamated Clothing Workers ir 
United Garment \Vorkers. Strei
kas Chicagoje palies apie 6,- 
000 darbininkų. Viso streikuos 
apie 250,000 darbininkų.
Priešinasi prezidento įsakymui.

NEW YORK, rūgs. 3. — 
Medvilnės rūbų fabrikantų su
važiavimas vienu balsu nuta
rė pasipriešinti prezidento 
Roosevelto įsakymui sutrumpin
ti darbo valandas visoje indus- 
trijoįę ir įsakė savo advoka-

Austrijos. moterys 
bėgarųžsienin

VARAZDIN, Jugoslavijoj, r. 
3. — Daug moterų nacių1 at
bėgo iš Austrijos j šį mažą pa
sienio miestelį ir įsteigė mote
rų tremtinių stovyklą netoli vy
rų tremtinių stovyklos. Jos sa
ko, kad persekiojimas Austri
joje pasidarė nebepakenčiamas 
ir kad jos yra baudžiamos net 
už susirašinėjimą su pabėgu
siais užsienin vyrais.

Artimoje ateityje laukiama 
daugiau moterų tremtinių.

HYDE PARK, rūgs. 3. — 
Biudžeto direktorius Lewis 
Douglas ir jo pagelbininkas 
Lowry rezignavo, kadangi buk 
jie stoją už pinigų stabilizaci
ją ir nesutinką su valdžios pi
nigine. • politika. Jų vieton lai
kiniu biudžeto direktorium li
ko paskirtas Daniel W. Bell.

lio egzekutyvio komiteto suva
žiavimas priėmė rezoliuciją, ku
rioj pareiškia, kad Upton Sin
clair, laimėjęs demokratų nomi
naciją į Californijos guberna
torius, nebėra socialistas ir kad 
jo programas nėra socialisti
nis. Socialistai Califorriijoj tu
ri savo kandidatą, už kurį ir 
kviečiami yra dirbti visi socia
listų pritarėjai. Socializmas gi 
negali ateiti pastangomis pa
vienių asmenų, kurie įsiveržia 
į senąsias partijas.

Gaisras Latavėnų 
pieninėj

4 užmušti automobi 
lio nelaimėj

300 Valdininkų suim 
ta Austrijoje

ApieVIENNA, rūgs. 3.
300 valdininkų liko suimti, gal
būt už ryšius su nacių suki
limu. Iki tęsis tyrinėjimai algų 
mokėjimas tiems valdininkams 
bus sustabdytas.

CHICAGO. — Ketu'ri žmonės 
liko užmušti ir keturi sunkiai 
ąužeisti susidūrus šeštadienio 
naktį dviems automobiliams 
prie Ogden ir Plainfield kelių, 
arti Naperville.

šiemet automobiliai Cook 
viete užmušė jau toli virš 
žmonių.

MORRlSTOWN, Tenn., rUgs. 
3. — Miss Mary Sam Bruce, 
27 m., mokytoja, duktė ku
nigo, nušovė J. C. Shelton, 35 
m., vietos banko prezidentą ir 
tada pati nusišovė. Paliktame 
raštelyje ji sako, kad ji jį my
lėjusi labiau už gyvenimą ir 
be jo negalinti gyventi.

Žuvo dėl meilės

pa-
800

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 3. —- 
Mobile and Ohio geležinkelis 
pasirašė naują laikinę algų su
tartį, tuo išvengdamas 2,500 
darbininkų streiko.

Iš liepos 15 į 16 naktį sude
gė Latvėnų pieninė. Buvo taip. 
P. Ušackis važiavo autu ir jam 
pritruko benzino. Buvo jau ge
rokai sutemus, kai pradėjo pil
ti benziną. Kad pašviestų, į- 
žiebė degtuką ir staiga nuo to 
užsiliepsnojo benzinas. Pieni
ninkė labai apdegė ir teko vež
ti į ligoninę, o pats p. Ušac
kis staiga su automobiliu pa
sprūdo. Iš pieninės pasisekė 
gana daug įrankių išnešti, nors 
jau buvo pradėjusios degti ir 
lubos. Stogas buvo skardinis, 
todėl nebuvo .kibirkščių ir gre
timas tvartas nespėjo užsidegti. 
Reikia pažymėtų, kad prie gais
ro subėgo labai daug žmonių, 
bet niekas nesiskubino gesinti, 
net vandens nenešė. Gesinti 
padėjo daugiausia moterys ir 
merginos.

Nusižudė dėl meilės 
'—r—,
• Kadangi josCHICAGO.

vaikinas ją pametė, Miss Mi- 
riam Mills, 25 m., 4358 Gladys 
Avė., nušoko nuo State St. til
to ir prisigfrdė upėj. Jos lavi
nas tebėra neišgriebtas.

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ O AK 
PARK POLICISTĄ

CHICAGO. — Plėšikai nušo
vė Oak Park prįemięščio poli- 
cistą Earl M. Jenseh, kuris su
trukdė plėšjnią. Trys plėšikai, 
vienas jų gal mirtinai sužeistas, 
liko suimti. Jiems bus reika» 
laująma mirtas bausmės.

PARYŽIUS, nigs. 3
valdomas g&mžyd įvažiavo

____ . a_______________________

Nė-

CHICAGO. — Miss Don Ross, 
36 m., beauty shop savininkės 
kambary, 1244 N. Dearborn 
rasti negyvi jį ir Louis S. Hu- 
genford, Jr., 44 m., sūnūs Pull- 
man Co. vice-prezidento ir ge
neralinio manažerio. Spėjama, 
kad jis ją nušovė iŠ pavydo, 
kad ji savaitė laiko atgal ap
sivedė su jurininku ir tada pats 
pasišovė.

.. V-----
NEW YORK, rūgs. 3. — 

Pulk. Roscoe Turner atskrido 
iš Los Angeles į New Yorką į 
16 vai. 2 min. 51 sek., 'dviem 
minutėm sumušdamas savo 
pirmesnį rekordą.

.. p'. . ..... .—... , i

AURORA, Ind., rūgs. 3. — 
Raymond Hess, 30 m.. įvažia
vo automobiliu į tiltu ėjusią 
savo Žmoną ir sunkiaisužaidė. 
Suimtas jis pastvėrė Šerifo re
volverį ir automobilį ir dar te- 
besislpasto.

CHICAGO. — Peter Zawad, 
35 m., 214 W. 119 St., liko nu
šautas savo delieatessen san
krovoj. Nežinomi puolikai pa
bėgo.

BERLYNAS, rūgs. 3. — Dėi 
nežinomos priežasties nacių 
valdžia sustabdė iki spalio 12 
d., leidimą protestonų bažny
čios savaitraščio ‘'šviesa ir Gy
venimas”,

Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

■ ;

9 vai. vakare iš stoties WSBC
1210 kilocycles

' -tiį•«A ifa 4
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Ir Valdovams Galvas Kirsdavo
Cezariu žudynės sęn. Romo).

Visi prisimename nelaimin
gąjį rusų carą Nikalojų II-jį. 
Kilus 1917 mt. revoliuęijai, jis 
buvo suimtas, išvežtas i Eka- 
terinburg’o miestą ir čia su vi
sa šeima (žmona, suuumi, duk
terimi ir net tarnais) sušau
dytas. Tauro, pasirodo, jau bu
vo su kaupu perpildyta — ir 
ji turėjo išsilieti. Juk visi, pri
siminę prieškarinę carizmo 
priespaudą, nusipurtame. Visoj 
didžiulėj Rusijoj knibždėte 
knibždėjo visokių didžiųjų ku
nigaikščių, baronų, grafų ir ki- 
tokiausių tituluotų ir netitu
luotų “mėlynkraujų”, kurie 
čiulpė iš valstiečių jų prakaitu 
uždirbtas gėrybes ir jas viso
kiuose baliuose, pasilinksmini
muose praūždavo. O valstietis 
buvo prislėgtas, suspaustas, tu
rėjo tik dirbti ir pinigus mo
kėti. Ir jei kas išdrįsdavo bent 
kiek prasižioti, kalėjime arba 
Sibire vietos tam visuomet už
tekdavo. Ir štai tą “iŠ Dievo 
malonės” carą visi kuo nuo
širdžiausiai ėmė neapkęsti. O 
kilus didžiajam karui, žmonių 
kantrybė išseko ir—visa supe
lėjusi senoji tvarka nuėjo vel
niop, o su ja prie sienos atsi
dūrė ir vienas galingiausiųjų 
pasaulio valdovų—Mikalojus II. 
Jei kas prieš Didįjį karą birtų 
mums takius dalykus pranaša
vęs, tikrai nė vienas nebūtu
mėm nepatikėję. “Iš Dievo ma
lonės” caras “visagalintis” ca
ras, žiūrėk, atsiduria prie sie
nos! Keistas žmogaus likimas.

Bet Mikalojus II tokio liki
mo susilaukė ne pirmutinis ir, 
kas žino, gal nepaskutinis. Pa
saulinė istorija žino šimtus at
sitikimų, kai . žmonės, liaudis 
savo valdovui, nebežinodami 
kaip kitaip geriau jiems beat- 
sidėkoti už valdymą, nuspręs
davo... pasiusi anan gyveni- 
iwan. Mat, daugumui tų viso
kių ten imperatorių, cezarių',' 
karalių, karaliukų ir kitokių 
valdovų didžiausio rūpesčio su
darydavo jų pačių reikalai, bet 
ne valstybės, o ypač ne liau
dies reikalai. Visiems jiems rū
pėdavo tik kuo daugiau pasi
grobti valdžios, kuo daugiau 
įsigyti turto garbės. O kaip gy
vena valstiečiai, tokie vargai ir 
rūpesčiai juos kamuoja, kas 
jiems, — gražiuose rumbose 
gyvenantiems, linksmas puotas 
keliantiems, — gali rūpėti. Val
stiečiai turėjo tik dirbti ir kiek
vieną valdovo žodį pildyti, nes 
juk valdovas yra “iš Dievo ma
lonės”, o jo žodis t- valstybės 
įstatymas.

Ir štai atsitikdavo, kad žmor 
nes nebeiškęsdavo Ir štai, kaip 
minėjome, pasaulinė istorija 
žino šimtus atsitikimų, kuomet 
išsibaigus žmonių kantrybei, 
yisoki ten valdovai, dažniausiai 
neprašyti, būdavo pasiunčiami 
“karaliauti” net kitan pasau
lin.. Tiesa, priežasčių, kodėl 
įvairus valdovai būdavo nužu
domi, buvo įvairių, bet daž
niausiai jų visų pagrinde bū
davo žmonių vargas, priespau
da ir išnaudojimas. Vieni val
dovai yra buvę nudurti, kiti su
šaudyti, o kitiems vėl nukirs
tos galvos. Bent keletą žymes
niųjų jų čia ir prisiminsime.

šitai senovės Roma, didele, 
galinga imperija. Pačioj pra
džioj, kai Roma dar tebebuvu
si visai mažytė valstybėlė, kaip 
padavimai sako, ji turėjusi sa
vo karalius: Romulą, Numą, 
Pompilijų, Tūlių Hostilijų ir 
k t. Bet jau nuo 519 mt. prieš 
Kr. Roma patapo respublika ir 
ilgus amžius tokia laikėsi. Per 
tą laiką ji smarkiai augo, iš
siplėtė ir pasidarė galinga val
stybė. Bet štai atsiranda žmo
nių, ištroškusių valdžios, turtų 
ir garbės. Vienas pa kito, daž
niausiai kąriųomęnės pagalba^ 
ima pasigrobti aukščiausią vah 
stybės valdžią ir pasidaryti tik
rais diktatoriais. Tai buvo Ma
rijus, Sulla, PompėjųSt Ceza

ris, Vieni SU kitais ėmė kovo
ti dėl valdžios, prasidėjo per
sekiojimai, nekaltų žmonių žu
dymai, priespauda, Visoki įsi
viešpatavę diktatoriai žmonių 
reikalų dažniausiai visai nebū
davo, nes kas jiems čia žmo
nių vargai ir rūpesčiai, kuomet 
jiems rupi viešpatauti ir gar
sėti. Beveik visi jie rėmėsi tik
tai jėga, tiktai kariuomenės le
gionais. Ir suprantama, kad 
žmonės tokių neprašytų valdo- 
vų negalėjo mylėti. Nemylėjo 
žmonės diktatoriaus Marijaus, 
nemylėjo dikt. Sullos, nemylėjo 
ir Pempėj aus, nes jiems vieš
pataujant būdavo didžiausias 
teroras, kitaip mananačių žmo
nių žudynės, skandinimai upė
se ir t. t.

Ir štai . •
vienam jų, Pompėjui, prisiėjo 
ir pačiam pakloti savo galvą. 
Panašaus likimo susilaukė ir 
jo priešininkas, po Pompėjaus 
įsigijęs visą valdžią. Gajus Ju
lijus Cezaris. Mot, ir Pompė- 
jus ir G. J. Cezaris troško įsi
gyti kuo daugiau valdžios, gar
bės, troško viešpatauti. Supran
tama, kad dėl valdžios tarp sa
vęs ėmė nebesutikti, o vėliau 
atvirai kovoti. Pompėjus tose 
kovose buvo nugalėtas ir tu
rėjo bėgti: jis sėdo laivan ir 
plaukė Egiptan. Bet štai čia 
ant laivo jis buvo nudurtas, 
galva nukirsta, o kūnas sude
gintas. Pompėjaus galva vėr 
liau buvo įteikta Cezariui. Pa
matęs savo priešo galvą, Ce
zaris susijaudino ir nusisuko.

Bet štai panašus likimas lau
kė ir to paties Cezario. Visi 
romėnai pamatė, kad J. Ceza
riui įsiviešpatavus, pagaliau, 
visai žlunga Romos respubli
ka, o prasideda vieno žmogaus 
viešpatavimas — monarkija. 
Piliečių teisės ir laisvės pama
žu* buvo atimamos, o viską ėmė 
susiglemžti Cezaris, Istorija 
moko, kad Cezaris buvęs ne
paprastai gabus vyras. Jis ve
dė daugelį karų, kuriuos vi.suo 
met laimėdavo. Bet ką iš ta 
visa laimėdavo žmonės., sunku 
pasakyti. Ir štai atsirado su
simokėlių, kurie nutarė Ceza
rį nužudyti. Tai buvo Kossi- 
jus ir Brutus. 44 mt. prieš Kr. 
gim. kovo mėn. 15 d. turėjo 
įvykti- iškilmingas senato po
sėdis, kuriame turėjo būti pa
siūlyta Cezariui užsidėti kara
liaus karūną (Cezaris, esą, nuo 
to norėjęs atsisakyti). Į šitą 
iškilmingą posėdį turėjo, atvyk
ti ir Cezaris, čia ir nutarta jį 
nužudyti. Cezaris, eidamas se
nato posėdin, gavo raštelį, ku
riame buvo pranešta apie są
mokslą jį nužudyti,, ir taip 
įžengė senato posėdžio salėn. 
Čia jis buvo apsuptas susimor 
kėlių: vienas jų tuoj nutrau
kė togą, o kitas (Kaska) dū
rė peiliu. Bet duris buvo ne
mirtinas. Tuomet kiti kardais 
jį pervėrė ir

Cezaris krito negyvas prie buv. 
savo priešo Pompėjaus statu

los. kojų. C
i Bet Cezario. mirtis Romos 
respublikos vistiek nebeišgelbė
jo, Kelias užgrobimams jau bu
vo pramintas ir juo panorėjo 
eiti kiti. Netrukus vienas jų, 
Oktavijanas, pasiskelbė Romos 
imperatorium, pasivadinęs save 
Augustu (šventuoju). Po jo 
mirties (39 m. po Kr.) ėmė 

,sekti kiti imperatoriai. Taip 
Roma virta imperija.

Bet prie imperatorių žmo
nėms pasidarė dar baisiau gy
venti. Augusto įpėdinis Tibe
rijus pasižymėjo dideliais žiau
rumais. žmonės buvo žudomi 
Šimtais. Pats Tiberijus, bijo
damas nužudymo, atsikėlė gy
venti j mažytę Kapri salą, be
būdavo dienos, kad Tiberijus 
nepasirašytų mirties . sprendi
mo. Jo įpėdiniu tauepo Gajus 
Cezari#, pavadintas Kaligula 
(nųo> kareiviškų batų caligae, 
mat Kaligula mažas būdamas 
ąugo tarp kareivių) < Tai buvo

jau tikras tironas: savo bobu
tę jis liepė nuiudyti, o kitj nu
rodo, kad net pats nužudęs. 
Save paskelbė dievu ir liepė 
kaip dievą garbinti, žmonėmis 
liepė šerti žvėris, o kiek nu
žudydavo, tai ir suskaityti 
sunku. Priespauda ir teroras 
įsiviešpatavo visoj imperijoj. Ir 
štai
vos tik 4 mt. viešpatavęs Ka
ligula 41 metais po Kr. buvo 

nužudytas.
Tą pačią naktį buvo nužu

dyta ir jo žmona, Cezonija 
(Caesonia), ir sūnūs. Po Kali
gulos ėmė viešpatauti jo dėdė 
Klaudijus. Jis buvo silpno bu
do, todėl į valstybės reikalus 
nuolat kišosi jo žmonos: Mes- 
salina ir Agripina. Messalina 
buvo labai ištvirkusi moteris, 
todėl suprantama, koks galė
jo būti jos valstybės valdy
mas (vėliau ji buvo nužudy
ta). Naujoji imperatorienė Ag
ripina mažai kuo tebuvo geres
nė. Klaudijus su pirmąja žmo
na turėjo sūnų Britaniką, ku
riam po tėvo mirties turėjo 
atitekti valdžia. O Agripina no
rėjo, kad po Klaudijaus mir
ties imperatorium taptų jos sū
nūs nuo pirmojo vyro — Ne
ronas. Todėl ji nutarė 
niką nužudyti, Ir tikrai 
nikas buvo nunuodytas, 
ronas vėliau paskelbtas 
ratorium.

Nerono vardą, tur būt, visi 
girdėję. Tai butą vieno didžiau
siųjų pasaulinių tironų. Mes 
apie Neroną daugiau žinome 
todėl, kad jis vmė persekioti 
ir žudyti krikščionis. Romoj 
buvo įtaisytas didžiulis cirkas, 
kuriame išnikusiems žvėrims 
buvo atiduodami krikščionys. 
Soduose buvo statomi stulpai, 
prie kurių buvo pririšami krik
ščionys, aptepami smala ir pa- 
tegami. Taip tankiai žiburiuo
davo pilni sodnai padegtų krik
ščionių, kaip kokių žibintų. Ne- 
ronas, manoma, tyčia padegdi- 
no Romą, jis nužudė savo mo
tiną Agripiną, ,o kiek, išžudė 
žmonių,, kiek ištyjjpje, kiek at
ėmė turtų — kas begalėtų su
skaityti. Pagaliau žmonių kan
trybė truko — ir prasidėjo 
prieš imperatorių atviras su
kilimas. Neronas prieš sukili
mą neatsilaikė, turėjo bėgti iš 
Romos ir slėptis. Kai pagaliau 
jį pasivijo kariuomenes būrys,

Britą- 
Brita- 
o Ne- 
impe-

Houghton, Mich., pr kurios kaminas

1 j?1, '■ 

.... ........r-r-Trr-s;
Neronas padedamas vieno sa

vo artimojo,^ pats nusižudė.
Kai Roma buvo respublika, 

apie tokį terorą, apie tokius 
baisumus, apie j tokius žiauru
mus žmonės beveik nieko ne
žinojo. Bet ėmus valdžią pa
glemžti paviėniems žmonėms, 
o kai įsikūrė imperija, teroras, 
žudynės, persekiojimai tapo 
nuolatiniais svečiais. Ir tokie 
dalykai dėjosi ne vienus ant
rus metus, bet tęsėsi dešimt
mečius, net šimtus metų, net 
beveik iki pat Romos imperi
jos žlugimo (476 met. po Kr,)<

Po Nerono . mirties Romos 
imperatorium buvo paskelbtas 
Galba (68 mt.), bet jau 69 m t. 
sausio mėn. 15 d. Forume ka- 
reivių nužudytas. Naujasis im
peratorius Othonas 69 mt. ba
landžio mėn. 16 d. kardu pats 
nusidnrė. Legijonų vadas Vita
lijus atžygiavo.'Romon ir pa
siskelbė imperatorium. Jis ėmė 
ūžti, kiek tik begalėdamas: 
kiekvieną dieną 4 kartus 
kėlė iškilmingun pietus, per ku
riuos gėrė ir valgė tik tai, kas 
buvo geriausia; brangiausia. 
Per 8 savo viešpatavimo mė
nesius visokioms įpuotoms jis 
praleido • s. - v. •f 990 mil. sestercb 
jų valstybės pinigų. Būdavo 
puotų, kurios kainuodavo net 
po 400 tukst. Sestercijų. Visoj 
imperijoj prasidėjo judėjimas. 
Rytuose buvę legijonai išsirin
ko naują imperatorių Vespasi- 
janą Flaviją; Panonijos, Doj- 
matijos legijonai imperatorium

nugriuvo audroj, užmušdamas tris žmones ir šešius 
sunkiai sužeisdamas.

išrinko Antonijų Primų. Pra
sidėjo tarpusavio karai, sker
dynės. Romoj ėmė siausti val
katų gaujos, kurios be jokios 
baimės skerdė nekaltus žmo
nes. Pagaliau minia 69 m. gruo
džio mėn. 20 d.
įsiveržė į imperatoriaus rumus, 
sugavo Vitelijų, nukirto jam 
galvą, o kūną pririšę prie ak

menų, įmetė Tiberio upėn. 
Romon atžygiavo Vespasija- 

nas ir pasiskelbė imperato
rium. Nuo to laiko 
kaip 100 mt. Romoj 
žudynės nustojo.

Naujo tirono Roma 
kė imperatoriaus 
(Commodus, 180

'iasmenyje: šavo žiaurumais, te
roru, žudynėmis jis gali pri
lygti anksty vesnioms savo 
pirmtakunams— tironams, Ro
moj kraujas ėmė tekėti upe
liais. Jis net pats žudydavo 
žmones. Pagaliau 192 mt. gruo
džio mėn. 31 d. jis buvo nužu
dytas. Jo įpėdinis imp. Perti- 
naxKas, buvo nužudytas teval- 
dęs vos keliasdešimts dienų 
(193 m. kovo mėn. 28 d.). Jam 
buvo nukirsta galva, pamauta 
ant .ieties įjį.' nešiojama po mie
stu Nuo to ’lfetifJo 'Romoj vėl 
prasideda nuolatiniai neramu-

daugiau 
valdovų

susilau- 
Komodo 

192 m.)

^TNoa R U P T U R A &.HNGA 
Tiktai moksliškiaųsiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir Apsaugoti nuo operacijos. Męs esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbių; — ateikftą paą mus d§l diržo su 
pilnu pasitikėjimui
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminė? pančiąfcos) dęl vanęose, gyslų, 
BELTS. ARCHES ir t.b. Nupigintos kainos naujiems lietuviams, kostume- 
riąms.

CHICAGO ORTOPEPIC CQ, 
183 West Lake St., Arti WeIIs St.
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Gerkit ir Reikalaukit
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MgtuąĮ Trijų 
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Kentucky 
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Lietuviškos 
Degtini
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NATHAN 
KANTĘR

M u tu a I L iq o o r Co
4707 S. Halsted' St.

Tek YARDS 0803

t. t. Tokių Romos 
takių valdovų, ku- 
nukirstos galvos,

jis su savo motina buvo nužu
dyti, kūnas valkiotas po Romos 
gatves pagaliau įmestas Tibe

rio upėn.
17 metų Alexianus pavadin

tas Aleksandru Sevaru, tapo 
imperatorium, o 235 m. kovo 
mėn. 19 d. dabart. Vokietijoj, 
netoli Mainco, su savo motina 
nužudytas.

Ir t. t. ir 
imperatorių, 
riems buvo
galėtumėm suminėti dar dau
gelį. Bet jau užteks. Tiesiog 
baisių tironų turėjo Roma sa
vo valdovų asmenyse, kuriems 
nekaltų žmonių žudymas, kan
kinimai sudarydavo didžiausią 
malonumą. Ne liaudies, ne gy
ventojų, ne valstybės reikalai 
rūpėjo daugumui tų valdovų, 
bet tik puotos, linksmas gyve
nimas, žmonių žudynės. Ir su
prantama, kad takių valdovų 
galvos neveltui nuo pečių nu
sirisdavo. Cemkus.

kareiviui po 6,- 
kad jį išrinktų 
Legijonai suti- 

“išririkto” impe-

■■■■■■■—....  —I I ■

mai, žudynės. Ir tais laikais ne 
vienas valdovas prikišo savo 
galvą. Didius Juliįanus pažadė
jo kiekvienam 
250 drachmų, 
imperatorium, 
ko. Bet taip
ratoriaius žmonės visai nepri
pažino. Vėl prasidėjo suirutės, 
kol pagaliau Didius Julijanus 
193 m. birž. mėn 1 d. buVo nu
žudytas. Septimijaus Severo 
(193 — 211 mt.) sūnūs, Bas- 
sijanas, pavadintas Karakala 
(Caracalla), tapęs imperato
rium liepė nužudyti savo bro
lį Getą (212 mt.), o žmones, 
nekaltus gyventojus ėmė žudy
ti šimtais. 217 m. bal. mėn. 17 
dieną pagaliau ir pats tokio pat 
užmokesčio susilaukė. Impera-, 
torius Makrinus buvo nužudy
tas su savo sunumi 218 metais 
birželio mėnesio 7 d. Impera
torium paskelbtas Bassijanus, 
pavadintas Elagabalus arba He- 
liogabalusu Tai buvo taip pat 
vienas baisiausių žmonių, ku
riam peržengti papročius ir 
gamtas įstatymus sudarė did
žiausią malonumą, 222 metais 
kovo mėn. 11 d.

Garsinkite^ “N-nose”

Skelbimai NauHenose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

pražuvęs
Daugel* pirmųjų hpudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daikto.
■TAI yra piukų jeigu gali taip 
1 ' padaryt, iop kitiem patiktum, 
O vienok, dažnai koka mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
yirmin-

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no* 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but teks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
nauju bud*. Musu che

mikai pagalios surado sustatė 
kurs litikro šveičia nedrasky- 
damaa dentu omaJes — tas sun
ku* uždarinis pagalios Upe ii- 
rištas.

Didelė taiba Listerine dantų 
t tepalo kainuoja tik ?5 centai;

, gausite per savo aptiekorra.
Lambert Pharmacal Co« Saint *

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programua 
Tikietus

PAVIENIAMS

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės .
Pasveikinimai, eta

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialiu užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su speeialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviaia.
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CHICAGO-LIETL'VIIJ
KULTŪRINIS CENT-

Rašo /< Dargi s

Ne veltui mųsų tautiečiai 
Chicago vadina Amerikos lie
tuvių sostine, nes visiems ži
noma. jog Chicagoje randasi 
100,(XX) musų brolių, jog jų 
tarpe kila įvairus kultūriniai, 
politiniai sumanymai ir gavę 
pritarimo kitu kolonijų lietu
viuose lieka įkūnyti.

Nežinant Chicagos lietuvių, 
sunku įsivaizduoti, kuriuo 
būdu ir kaip jie gali išleisti 
tris skirtingų pažiūrų laikraš
čius. turėti ištisų eilę chorų, 
radio programų, rengti milži
niškas pasaulines parodas, 
transatlantinius skridimus ir 
daugybę kitų kultūrinių dar
bų. Tam atlikti reikalinga 
daug nuoširdaus darbo ir iš
tisos eilės gabių, inteligentiš
kų žmonių, o jų Chicagos lie
tuviai turi.

Šių vasarų turėjau progos, 
nuvykęs Chicagon, asmeniniai 
pažinti tuos asmenis ir tas 
įstaigas, kurie visų lietuviškų 
gyvenimų vairuoja.

Visiems lietuviams, o ypa
tingai chicagiečiams gyvenimo 
kelrodžiu yra “Naujienos”, ku
rios per 20 metų savo gyveni
mo dienų iš dienos žengdamos 
su gyvenimu aiškino ir nuoro- 
dinėjo skaitytojams svarbes
niuosius dienos įvykius ir dar
bo žmonių reikalus. Ne vie
nas iš musų skaitydami “N.”, 
išmokome protauti, susipažin
ti su įvairiais gyvenimo klau
simais ir juos 
kasdieniniame 
“Naujienas”
daugelis suprato, jog pavienis 
asmuo kaipo toks plačiajam 
pasauly maža gali būti nau
dingas tautai, visuomenei, sa
vo darbo klasei;- tų supratę, 
ėmėsi burtįs kruvepų organi
zuoti įvairias organizacijas ir 
bendrai dirbdami jie atsiekė 
tai, jog šiandien į Chicagos lie
tuvius žiūrima, kaipo pradme
nį, bet kokio visuomeninio lie
tuviško darbo.

Tegu man bus leista čia pri
minti tuos asmenis, kurie 
šias “Naujienas” tvarko ir vi
sų paž. kultūrinį darbų vai
ruoja. Jų priešaky stovi visam 
lietuviškam pasauliui žinomas 
“N.” redaktorius P. Grigaitis.

Nėra reikalo apie jį ir pla
čiai rašyti, nes jo gyvenimo 
darbai patys už save kalba. 
Mes jį matome Lietuvoje ko
vojant su Rusijos caro pries
pauda, už tautos išsivadavi
mų. Rusijos kalėjimo sienos 
jo energijos, dvasios troškimų 
nepakerta. Išsprukęs jis pasi
ryžta tęsti pradėtųjų kovų 
darbo žmonių, savo tautos 
sivadavimų. Jis pasiryžęs
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užsięny skiepyti savo broliuo
se susiprątima, išsivadavimo 
idėją.

Mes jį matome kaipo jaunų 
energingą kalbėtojų važinė
jant po Am. lietuvių apgyven
tas kolonijas. Jo iškalbingu
mas, nuoširdumas ir darbo 
žmonėms ištikimumas cemen
tuoja darbo visuomenę. Jis 
tampa tos visuomenės ištiki
mas, jis jai ir šiandie vado
vauja. Prieš' dvidešimt metų 
įkuriamos “Naujienos”. Jo 
energija ir drąsus nedvejoti- 
nas pasisakymas įvairiais gy
venimo klausiniais 
“N.” į tas aukštumas, 
se jos šiandia stovi.

Malonu buvo pažinti 
artimuosius asmenis,
nuo “N.” įsikūrimo ar kiek 
vėliau su jomis dirbo ir dar 
tebedirba, štai keletas jų:

Adv. Kleofas Jurgelionis, 
svajotojas, poetas, rašytojas, 
visuomenininkas. Panašių jam 
vargiai mes lietuviai turime. 
Ne veltui dar būnant man 
Lietuvoje vienas iš L. univer
siteto profesorių išsitarė, jog 
esą gaila, kad mes " neturime 
čia Lietuvoje Jurgelionio, ku
riam butų daug, daug progų 
pasireikšti ir būti naudingu 
savame krašte, Vienintelė pro 
ga jam čia Amerikoje pasi
reikšti tarpe 
“Naujienas”, 
mis”; na, už 
matome nuo “N.
su jomis dirbant. Adv. K. 
Gugis yra vienas iš tų, kurie 
padėjo pagrindus “N.” įsikū
rimui.

Daugelis atsimena jį (adv. 
Gugį) dar jaunų moksleivį, 
pabėgusį nuo caro priespau
dos į “aukso šalį” (Ameriką). 
Pamena jį dirbant sunkų juo
dą darbų, kurio pagalba jis 
lanko vakarinę mokyklų, stu
dijuoja. To pasekmėje tampa 
inžinierium, vėliau advokatu. 
Nuo pat jaunų dienų dirba 
lietuvišką darbų sykiu su 
“Naujienomis”, per “Naujie
nas”. Visuomenė išreikšdama 
jam savo dėkingumų išrenka 
jį didžiausios musų organiza
cijos — SLA. iždininku.

Būdamas sąžiningas, jis i- 
masi tvarkyti šios organ. fi
nansus taip, kad ir jo priešai 
jam nieko primesti negali.

Pažangioji liet, visuomenė 
gali didžiuotis, turėdama savo 
tarpe sąžiningą ir nuoširdų 
veikėjų, advokato Gugio as
menyje.

Na, o ar ne visiems lietu
viams savo visuomeninio po
būdžio darbais vra žinomi:

Dr. Davidonis, Dr. A. 
vidas, kalbininkas A. 
(dabar Lietuvoje), Dr. 
liūs (dabar miręs) ir 
eilė kitų, kurie drauge su 
“N.” dirba. Daugeliui yra ži
nomi ir veiklus “N.” štabo na
riai. Štai kai kurie jų, ku
riuos man teko pažinti: K. 
Augustinavičius, rimtas rašy
tojas, kuris dirba ramiai kas
dieninį darbų visai nesirekla- 
muodamas; nuoširdi p. M. Jur- 
gelionienė,| jBaronafc, rimtas 
nuosakus “N.” pirmo puslapio 
vedėjas. Na, o ar nemiela pa
žinti Antanuko Vaivados, ku
ris ne tik atlieka savo kasdie
ninį darbą “N.” redakcijoje, 
bet atsidavusiai dirbo pirma-
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tai mes jį ir
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Stop 
JĮtching 
1E3 Skin

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanu, Išb ė r i m y, 
Dėmiu ir kitu odos 

Gaukite bonką Žemoerzinimu. __  _ _____
Saugia ir patikėtina priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet Visose aptiekose 
35s. 60c, $1.00.
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KOVOS LIBERALIZMĄ IR “RADIKALIZMĄ”

Štai demokratų ir republikonų vadai, kurie sudarė Ameri- 
Laisvės Lygą neva kovoti “radikalizmą”, bet. vyriausia — 

nors pažąn- 
IŠ kairės j dešinę: viršuj John J.

kos
prezidento Roosevelto Naująją Dalybą ir kokias 
gesnes valdžios reformas.
JRaskob ir Alfred E. Smith, abu žymus demokratų vadai; apa
čioj Jouett Shotise, atstovas James W. VVadsvvorth ir John W. 
Davis.

populiarus ir “Pirmyn” cho~ 
lras, kurio vedėju yra muz. 
Steponavičius.

Su tokiu buriu gabaus jau
nimo daug kas galima nuvei
kti, jį traukiant į lietuviškų 

! darbų. Butų gera, jei tas skai- 
' tlingasis jaunimas podraug 
\butų ir Susivienijimo Lietuvių 
•Amerikoje nariu. Susivieniji- 
įine jam butų* daug progų pa
sireikšti. Chicagoje yra skait
lingiausios SLA. kuopos su 
žymiausiais veikėjais; jiems 

į ir teks juo pasirūpinti. Jei 
' Chicagos lietuviai jau suteikė 
Susivienijimui du gabiu vir
šininku, asmenyse pp. Gugio 
ir E. Mikužiutes. tai netenka 
abejoti, jog ir šitų gabų jau
nimų jiems' pasiseks įtraukti 
į šių kilnių liet, organizacijų. 
Prie progos tenka prisiminti 
ir musų taip vadinamų kata
likiškąją visuomenę.
' Reikia pasakyti štai kas: 
kb ko, bet bažnyčių musų kat. 
(ai tikrai apščiai pristatė. Ži
noma, prie* kiekvienos bažny
čios klebonas, gaspadinė, var
gonininkas ir taip toliau ir tt. 
Žinoma, tiems patiems katali
kams, nors patys kartais ir 
duonike pasitenkina, prabaš- 
čius ir visus su jais surištus 
reikia maitinti ne duonite, — 
čia jau kumpio ir sviesto tai 
tikrai reikia. Na, o juk reikia 
ir kat, “Draugų” išlaikyti, be 

tas
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tyti programų vykinant, bet 
kiekvienas savo sieloje džiau
gėsi, jog Chicagos lietuviai 
taip kultūringai, ir tvarkingai 
gali pasirodyti, pasaulio akyse. 
Daugelis atvykę, iš kitų kolo
nijų stebėjosi Chicagos lietu
vių jėgomis. . ...
. Ir čia paslaptis, jog lik pa
žangieji Chicagos lietuviai su 

! “Naujienomis’* priešakyje šią

ši- 
bet
ne

jam liet. trans-atlantiniam 
skridimui, o dabar visų savo 
energijų padeda prisirengi
mui prie antrojo skridimo.

šiandien visų musų akys 
kaip tik ir yra atkreiptos į 
rengiamąjį Antrąjį Transant- 
lantinį skridimą į Lietuvą.

Visi pamename, kad to sun
kaus darbo įvykinimui pir
miausia ėmėsi “Naujienos*” 
Mes žinome, jog didžiausiu lietuvių 'dienų surengė. Skait- 
šio skridimo entuziastu ir re- tantiėji 
mėju buvo pats “N.” redakto- jog tik “N.”išį parengimą re- 
rius P. Grigaitis. Ne veltui 
todėl ir yra sakoma, jog P. 
Grigaitis yra šio žygio siela, 
nes jis ne tik šio žygio įvyki- 
nimųi pašventė daug bran
gaus darbo, energijos, bet ir 
jo redakuojamosios “N.” per 
ištisus puslapius talpino raš
tus, pranešimus sąryšyje su 
Il-ju skridimu.

Nors visos patamsio . jėgos 
pylė ant sumanytojų ir vyk
dytojų šio skridimo purvus, 
vien dėl to, jog ne jų pradė
tas darbas, tačiau darbas bu
vo tęsiamas, visuomenė tam 
pritarė ir jau šiandien ne tik 
Chicagos, bet t. p. ir visos iš
eivijos lietuviai gali pasidžiau 
gti darbo vaisiais.

Reikia tarti padėkos žodį 
chicagiečiams už jų nuoširdų 
darbą, o ypatingai šiems 
ALTASS valdybos nariams: 
P. Grigaičiui, A. G. Kartanui, 
W. Kareivai, M. Narvidui, A. 
S. Vaivadai, J. Mackevičiui, 
p-iai B. Bitautienei, Dr. Al. 
Davidoniui ir A. A. Dobbs’ui.

Visi, kurie šių vasarą buvo 
Chicagoje Pasaulinėje Paro
doje, Lietuvių Dienoje, gėrė
josi puikia programa, milži
niška publika visiems buvo

ląikraščiūs\ lemi j o,

inu ir garsino, kuomet musų 
“patriotine”, i ‘“kirikščibniška** 
spauda, kuri taip mėgsta dan
gstytis tautine skraiste, šių 
bendrų t lietuvių dienų beriko-
taVo. ■ Tačiauj liet, diena turėjo 
milžiniško /pasisekimo. Teko 
pažinti rie kuriuos iš'tos die
nos rehgėjų, štai jie: K. Jur
gelionis, E. Mikiižiutė, ' Mil- 
lėris, Mackevičius, Dr. Šim
kus, adv. Žuris ir Dr. Mont- 
vidas. Viši jie seni veikėjai, 
nuoširdžiai atsidavę sumany
tam darbui. ■ ■

Visi Chicagos lietusių paren 
girnai būna nusisekę, jei pro
gramos (išpildyme dalyvauja 
“Birutės” ir “Pirmyn” chorai; 
“Birutė” yra vienas iš seniau
sių ir geriausių chorų Amer. 
lietuvių tarpe. Jį įkūrė muzi
kas Mikas Petrauskas, dau
giau kaip prieš 20 metų; jo 
pradėtų' dairbą tęsia kiti. 
Daug darbo prie šio choro vy
stymosi yrą pridėjusi' plačiai 
žinoma visuomenės veikėją, 
dainininkė p. Nora Gugiėnė. 
Šiandieniniu jos vedėju yra 
inžinierius muzikas Byans- 
kas. Nors choro sąstate be
veik visas čia gimęs jauni
mas, tačiau gražiai kalbantiš 

malonu ne tik išgirsti ir ma- lietuviškai. Ne mažiau yra
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donų, o mylimuosius panar
dindavę į vandenys. Dar ię 
Šiandien mergelės, paverstos 
žuvėdromis, skraido virš van
denų, ieškodamos savo myli
mųjų... ir jos savo sparnų plas- 
denimais ir puolimais prie 
vandens reiškia savo širdgė
lą .. .

Raganos įgrįso žmonėms. 
Tada gyventojai išrinkę du 
žmones ir nuriuntę į Žemaiti- 
ios girias, pas to krašto vy- 
riausįjį burtininką, gauti pa
tarimo. Kol pasiustieji žmo
nės pasiekė burtininkus, pra
ėjo ketveri metai, nes burti
ninkas gvvenęs pačiame vidu
ryje. ir buvęs saugojamas 12 
slibinų; jų kiekvienas turėjęs 
po 24 galvas. Pro visus pra
ėję laimingai, tik kada ėję 
pro paskutinį, seniausią, su- 
užusi giria, sustaugę kartu vi
si visomis savo galvomis sli
binai. Pasiuntiniai išsigandę 
ir vietoje iš baimės sustingę. 
Tuo metu pro juos praskridu- 
si žuvėdra ir jiems pasakiusi: 
“nebijokite, žmonės, kada ūžia 
giria ir staugia slibinai, tada 
vyriausias krašto burtininkas 
priima pas jį atkeliavusius 
svečius”. Jie paklausę žuvė
dros ir nuskubėję pas burti
ninkų. Jis pasiuntinius ma
loniai priėmė ir reikalo iš
klausė. Ilgai galvojo ir tik po 
dviejų dienų davęs tokį atsa
kymą: “mielieji karšto žmo
nės, dangaus, žemės, vandenų 
ir kalnų dievas reikalauja iš 
jūsų krašto vienos gražiausios 
mergelės, kuri savo mirtimi 
jus išgelbės nuo piktųjų ra
ganų. Toji mergelė, sulig die
vų valia, turi būti savo my
limojo nustumta nuo aukš
čiausiojo kalno viršūnės”.

’8
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savo mylimąją. Mylėdami 
žmones valdovo sūnų, o drau
ge ir jo myliipųjų, pradėję 
graudžiai verkti. Miniai ver
kiant valdovo sūnūs, savo my
limąją pasisodinęs ant savo 
žirgo nešė ant aukščiausiojo 
kalno viršūnės. Kuomet bai
gė užnešti, slydusi žirgo koja 
ir jiedu nukritę į bedugnę. 
Tokios aukos dievams užteko. 
Jie paleido į kalnus žaibus, 
kurie juos sudaužė į skeveld
ras. O žmones matydami tokį 
baisų reginį ir gailėdamies 
valdovo sūnaus ilgai griaud
žiai verkė kol toje vietoje iš 
jų ašarų pasidariusi jura, ku
rios vanduo dar ir šiandien 
sūrūs. Toje vietoje nė pėdsa
ko nelikę kalnų, juos dievai 
žaibais sudaužė, o žmonės sa
vo ašarose jų likučius paskan
dinę. Tsb.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St 

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

This delicious cheese food is
DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELFI

reikalin-

jo kaipgi atsispirsi prieš 
“nelabąsias” “Naujienas.”.

“Draugą” redaguoja p. 
mutis. Žmogus gerų norų, 
juk vienais norais kalnų
nuversi, o ypač kuomet ma
rijonai duoda instrukcijas.

Esama Čia ir “matuškos” 
Rusijos garbintojų; jie turi 
savo “Vilnį”, kuriai Andrulis, 
geriau pasakius, Bimba diri
guoja. Yra ir tautiškas orga
nas “Sandara”. Tik, visa bėda 
su ja, kad jos vedėjai visai 
jų “nutautino”, taip kad ji 
šiandien nabage vos alsuoja.

Visos organizacijos, įsteig
tos mūšų lietuviams, nežiūrint 
kaip jos alsuotų
gos, nės’ Idėkviėna jų įneša į 
gyvenimų tą, ką gali tik visa 
bėda, kad nėkurios jų tikisi 
gauti daugiau, negu gali duo
ti, o gavusios šiek tiek, — ne
gali sugromuliubti, taip kad 
paskiau ima dusti, alsavimas 
pasidaro nebeįmanomas...

Taip Chicagos lietuviai, ne
žiūrint į jų politinius pasis
kirstymus, kruta, dirba lietu
viškai kulturinį darbų. Iš jų 
kitos kolonijos gali daug ko 
pasimokinti. Aš gi džiaugiuos 
nors dalinai jį pažinęs.

Su tokiu atsakymu nusimi
nę žmonės grįžo, pas savuo
sius. Buvo sušauktas žmonių 
susirinkimas, kuris turėjo nu
spręsti vienai mergelei mirtį. 
Kai jau buvo visi susirinkę, 
to krašto < valdovo Simus ant 
šaunaus žirgo įjojęs į minios 
vidurį • ir paskelbęs, kad jife 
pildęs dievų norą ir aukojęs

I Velveeta turtingai švelnia 
Cheddar Sūrio skonį sudėta 
daug visokio sveikata 
palaikančio maisto.

Labą! maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel- 
vėeta dėl sandvičių ir prie 

. v vijimo».. kuotankiausiai!
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Garsinkitės Naujienose

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI- 
. SYME. Oficialč Gelžkelių Inspekcija 
iš LIETUVIŠKI REKORDAI.

GAIDOS DAINAVIMUI ir MiuikalHkiema Inatrum.n- 
. r tams. . • 1 •
PARDUODAM VISOKIUS MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS.

JEWELRY & MUSIC STORE, John Kass, sav. 
4216 Archer Avenue. i

Baltijos Juros Le-

Prieš daugelį metų toje vie
toje, kur dabar yra Baltijos 
jura, buvę dideli, aukšti kal
nai. Juose gyvenusios piktos 
raganosi Kas patekdavęs į 
tuos kalnus, tų raganos apke
rėdavusios, moterys peversda- 
vusios lakiomis žuvėdromis,' o 
vyrais sakalais. Patekusios į 
tuos kalnus įsimylėjusius, ra
ganos apkerėdavusios ir juos 
jau išskirdavusios — mylimą
sias pavertusios žuvėdromis, 
išsiųsdavo skraidyti virš van-

flISSISj
Specialistu ii 

Rusijos

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimminir pooL 
Rusiška Ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.
UBMuaBUHaSRBUMSSSMaBH

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame . kare

GYDO VISAS LIGAS VYRlplR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pu»l«s. užnuo- 
dijimą krauįo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
akausmus nugaroje, kosčjimą, gerkles skaudčjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgyd* 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdia 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. TeL Crawford SS78

PGG, 
IS PpINCB 

CMAAMINO 
eGMIKIO , 
TMAT 

. pooa'?

J lT>ę — 
TURNING

UNLOCKg 
THE 

DOOR/ 
KIOU/

MaM



SfAlTJifiNOBį JH

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Fublished Daily Except Sunday
C“ 1‘____ ' " -*

Telephone CANal 8500

by
The Lithuanian Newe Pub. Co.t Ine.

Ędltoz P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi
|84X) per year in Canada
17.00 per year outaide oi Chicago
<8.00 per year in Chicago 
še per copy

18.00 
4.00 
2.00 
1.50
44

4

8c 
18c 
7H

Butų klaida iš to daryti išvądą, kad diktatoriai 
greitu laikų atsižadės savo neribotos galios* Jie kolkas 
dar stengiasi išgelbėti savo diktatūras, mėgindami gau
ti joms daugiau rėmėjų. Bet, matyt, diktatūrų pagrin
dai jau ima irti, jeigu joms reikia naujų ramščių. Jų 
kįestėjĮimo ląikaį jąy praėjo.

PASTABOS

Entered m Second Clasi Matter 
Mąrch 7th 1914 at the Poąt Office 
of Chicago, 11L undor tha act of 
March 8rd 187%

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienr Ben
drovė, 1789 S, Halsted SU. Chicago, 
Ilk Telefonu Canal 8500.

Chicago je — paltu:
Metams----- - ...
Pusei metų —..M—____
Trims mėnesiams_____
Dviem mSnesiams ««««».
Vienaip mftneąiui

Chicago) pej Išnešiotojus;
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui w—-

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
/ gaitu:

Metama----------- ------—— 17.00
Pusei metu 8,50
Trims mėnesiams .........   1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minėsiu!  .75

Lietuvon ir kitur niaienluoee 
(Atpiginta)

Metama -------- —............... 18.00
Pusei motų ----- ----- ---- ------- 4.00
Trims mėnesiams  ________ 2.50
Pinigus reikia dusti pašto Money

Oderiu Kartu su ušnKymu.

(

KLAUSIMAS IŠSPRĘSTAS: SINCLAIR 
“APGAVIKAS”

Kuomet kapitalistų spauda diena iš dienos isteriš
kai šaukia, kad Upton Sinclairo laimėjimas Califomijos 
balsavimuose iškėlė aikštėn baisų “socializmo”, “radika
lizmo” ir “bolševizmo” pavojų, į kurį stumia kraštą 
Roosevelto Naujoji Dalyba, tai komunistai taip pat mu
ša į aliarmo bubną. Jie savo laikraščiuose rąšo, kad 
garsusis Amerikos novelistas esąs niekas daugiau, kaip 
tik “darbininkų apgavikas”.

Vienas komunistų laikraštis priduria prie to išradi
mo dar tai, kad Sinclair planuojąs įvesti Jungtinėse 
Valstijose fašizmą. Sako:

“Pavyzdžiui, jis siūlo ištraukti bedarbius iš 
miestų ir suvaryti juos į milžiniškas farmų stovyk
las (? — “N.“ Red.). Kiti jo pasimojimai taipgi pa
našus į Hitlerio.”
Dabar jau viskas aišku. Kapitalistų akyse Upton 

Sinclair tai — “Califomijos Kari Marx”. O komunistų 
akyse jisai — “apgavikas” ir “Hitleris”, Galvoti dau
giau nebereikia. Pakanka tik rėkti: “Marx — Hitlerį” 
“Hitler — Marx!” ir visi klausimai bus “išspręsti”.

DJKTATUĘŲ SUTEMOS

Aną dieną “Naujienose” buvo minėta, jogei anglų 
spaudoje pasirodė žinių apie Hitlerio “darbo fronto” 
griuvimą. Ta “nacių” organizacija, į kurią rudieji tero
ristai stengėsi suvaryti visus Vokietijos dąrbininkus, 
idant jie butų pastatyti po Hitlerio komanda, pasirodė 
praktikoje niekam netikusi. Jos vadai neturi gabumo 
tvarkyti organizacijos reikalus, vagią pinigus įš iždo ir 
padaro daug išlaidų valstybei.

Hitlerininkai desperacijoje buvo priversti, pasak 
“Manchester Guardian”, kreiptis į senųjų Vokietijos 
profesinių sąjungų ir uždraustos socialdemokratų par
tijos vadus, prašydami jų padėti padaryti tvarką “dąr- 
bo fronte”. Bet tuos prašymus senieji darbininkų va
dai atmetė.

Dabar ateina iš Romos kita panaši žinia. Chicago,s 
“Tribūne” korespondentas David Darrah praneša, kad 
ir Mussolini jau ėmęs gerintis socialistams. Fašistų vaL 
džios padėtis einanti tolyn blogyn, dėl ekonominio ir 
finansinio ferizio. Valdžia busianti priversta dar dau
giau nukapoti algas, ir ji bijanti, kad darbininkų ir 
valstybės tarnautojų masėse kilsiąs nepasitenkinimas 
fašizmu. Be to, Mussolini, beorgąnizuodamas savo 
koyporatyvę valstybę”, į kurią jisai sugrudo pramonės 
sąjungas ir profesinius darbininkų susivienijimus, su
lipdė tokią milžinišką organizaciją, kad jisai nestengia 
ją tvarkyti. Jam reikią gabių organizatorių ir ypatin
gai tokių, kuriais pasitiki darbininkai.

Tokių darbininkų pasitikėjimą turinčių organiza
torių esą tik uždraustoje socialistų partijoje, kuri, nors 
per dešimtį su viršum metų buvo žiauriai fašistų perse
kiojama, bet dar ir šiandie tebesanti stipri Italijoje. 
Taigi diktatorius Mussolini ir atsikreipęs j italų socia
listų vadus, prašydamas juos užmiršti senus “nesusipra
timus” ir eiti jam į talką. Jisai siūlęs jiems aukštų vie
tų savo “korporatyvėje valstybėje”, kad tik jie liautųsi, 
prieš jį kovoję. Anot paminėtojo korespondento, Musso-r 
lini neperseniai pasišaukęs pas save tris socialistus, ku
riuos jisai pažinojęs iš senų laikų, ir pareiškęs jiems, 
kad “Aš esu toks pat socialistas, kaip ir jus, tik kuo
met jus uįsiėmėte kalbėjimu, tai aš jūsų idėjas vyki
nau kitokiais kebais”. *

Prie progos čia galima priminti, kąd pastaruoju 
laiku buvo žinių ir apie kitų šalių gerinįmąsi socįalis-. 
tams. Pavyzdžiui, viguose Amerikos laikraščiuose buvo 
rašyta, kad Austrijos socialdemokratus kviečia- daly
vauti valdžioje dabartinis premjeras Schusęhnigg. Sten
giasi atpaujinti draugiškus ryšius su Lenkijos socialis
tais ir maršalas Pilsudskis, kuris įsitikino, kad jo vadi
namoji ‘‘sanacijos” partija, susideda daugiausia iš kyši
ninkų ir karjeristų, taip kad su jos pagelba- nieko gėrė 
negalima padaryti.

Be abejones, ateis laikąs, kada ir diktatorius Sta- 
liną§ ipi? maldauti menševikų ir es-.erų pagelboa. Kito
se Šaly?e jisai jau leidžia komunistams eiti j bendrų 
Ąonta su sociatissbų'partijoms.

Apžvalga
BENDRAS FRONTAS SU 

“KONTR-REVOLIUCIO
NIERIAIS”?

į komunistų nuolatinį ragi
nimą, kad socialistai dėtųsi su 
jais į bendrą frontą, ‘'Naujie
nos* tarp k i toko atsake, kad 
jeigu komunistai .tikrai to ben
dro fronto nori, tai kodėl jie 
nepasirūpina, kad jisai butų 
pirmiausia įvykintas Rusijoje? 
Rusiją valdo komunistų parti
ja ,tačiau socialdemokratai ir 
socialistai revoliucionieriai Ru
sijoje neturi daugiau * teisių, 
kaip fašistiškoje Italijoje arba 
hitleriškoje Vokietijoje.

Taigi kodėl komunistai ra
gina socialistus bendrai kovo
ti už politinių kalinių paliuo- 
savimą fašistiškose šalyse, bet 
neprotestuoja prieš Rusijos 
bolševikus, kurie pūdo kalėji
muose ir koncentracijos sto
vyklose socialistus?

Klausimas, rodeisi, visai lo
giškas. Bet ve ką apie tai 
nušneka “darbininkiško* susi
vienijimo organas '‘Tiesa”:

“Tai kas rupi grigaitiniam 
menševizmui —ne darbinin
kų kovotojai politiniai kali
niai, fašizmo aukos Vokie
tijoj ir Austrijoj ,bet gelbė
jimas iš kalėjimo * kontr
revoliucionierių (! -
Red.) Sovietų Sąjungoj.* 
Pasaka, apie kontr-revoliu- 

cionierius, žinoma, nonsensas,. 
Mums visai nerupi Rusijos 
kontr-revoliucionieriai. Mes 
reikalavome tiktai, kad sovie
tų valdžia paleistų iš kalėjimų 
socialistus — tos pačios parti
jos žmones, kuriems komuni
stai siūlosi į bendrą frontą.

Jeigu Siurba priskaito prie 
kontr-revoliucionierių ir soci
alistus Jai reiškia, kad komu
nistai nori bendro fronto 
kontr-revoliucionieriais 1

“N.

KO JISAI NORI?

8U

Naujasis tautininkų (o gąl, 
ir “tautos") vadas, p. Ą. Ę. 
Strimaitis lieptą Grigaičiui 
“drebėti“ prieš tautininkų ga
lybę, kurie stosią ginti sąyo 
“mindžiojamas” teises ir va
lią, o ypatingai — referendu
mą. Kai dėl tautininkų galy
bės Jai ji kolkas dar tėra ant 
galo liežuvio. Bet jeigu jie, 
po Strimaičio vadovybe, ims 
iš tiesų kovoti už žmonių va
lią ir referendumą Jai mes 
juos, galėsime tąktąį pasvei
kintu

Rądą visuotinu balsavimu 
pareikštoji žmonių valią bu
vo begėdiškai sutremptą Pitts- 
burgbo seime, taį p. Strlmajtis 
tupėjo, kaip pelė po žinotą, ir 
tylėjo. Qerai, kad bent da
bar, su paslvėljnlmų dengiau 
kaip dvejų metų, jo sąžjnė pa
budo

Tažiau,. kąda žmogus ren
giąsi į didelę kęvą, tai Jisai 
pasielgtų daug protingiau, 
kad, užuot savo oponentams 
grąsinęs, rimtai pagalvotų 
apie tos ko.vo% tikslu^, ir sipkir 
mus,. Iš1 ilgos > SĮ|yimwėio! - ti? 
rados, kadi jisai i esąs, “tauti
ninkas“’ ir visųohąęt buvęs 
“tautininkas?,, labjai nedaug 

. tepaaiškėjo, ko jisai iš tikrų
jų nork Jisai,. Į^ąv. rašo: 

1 “Ąš Grigąiėmi jokių prie?
kajštų nedarau už tai, kad 
jis laimėjo SLA. seime pozi
cijas, ąusijuągęs

. Rad.\ su taįp nesęniai žemi- 
namais (ką tai reiškia? •r- 
"N." Red.} bQ|ievįlįftįs, nxo« 
įiSję vMįį, politiką ■ pirm sėt-; 
m. rislkfcvo pat pipiguą. (f

; -N.” Red.) įeisiu
i benimui j ąeipią. Tai gerąs

tu su kitais stoju į darbą 
ir organizuoju tautininkus, 
priešais jiems gręsianti po
vo jų? Juk aš, būdamas 
tautininku, jei to nedarys 
čiau Jai prasikalsčiau prieš 
savo principus.”
Kokius principus? StrimaL 

tis čia kalba apie kovą Susi
vienijime. Tai koki gi yra tie 
jo principai ,kurie jam liepia 
toje organizacijoje mobilizuoti 
tautininkų “vaiską” prieš Gri
gaitį?

Ir kokį “pavojų” jisai turi 
galvoje? Ar pavojus yra tas, 
kad jo vienminčiai paskutinia
me SLĄ. seime neteko kontro
liuojamos daugumos Pild. Ta
ryboje?

Bet jeigu šitokiomis siaurai 
partinėmis akimis žiūrėti į 
Susivienijimą, tai ką butų tu
rėję sakyti socialistai, kuomet 
seniaus per metų metus visa 
Pildomoji Taryba susidėdavo 
vien tik iš sandariečių? Ta
čiau socialistai tuomet, nežiū
rint tokio Pild. Tarybos sąsta
to, ją visomis jėgomis rėmė įr 
gynė.

Strimaitis pasako daug kom
plimentų Grigaičiui, kaipo 
“grupės vadui”. Už kompli
mentus ačiū, bet Grigaitis ne
mėgsta imti kredito už tai, ko 
jisai nėra atlikęs. — pnvy?- 
džini, už tuos “pinigus”, ku
riuos jisai “rizilęavo” gabeni
mui delegątų į s.elmą. Mupis 
yra žinomĄ, kad delegatai bu
vo “gąbęnami” į daugelį sei- 
mtL Neabejojome, kad ir 
pačiam ponui Strimaičiui tai 
yra labai gerai žinoma, nes, 
sakysime, Pittsburgho seime, 
kada “gegužiniai” ir “bačiuni- 
niai” telegramomis ir long 
distance telefonais šaukė sa
viškius delegatu kad jie sku
bintus! -atvažiuoti į seimą, ir 
žadėjo jiems Užmokėti visas 
kelionėj išlaidai, — tai dabar- 
Jinis tautininkųį gelbėtojas pa
sakė Grigaičiui: ^Andji puse 
traukiu t savo delega
tus} jus pasirūpinkite, kad ir 
jūsiškių daugiau atvažiuotų.”

Bet Grigaitis nei tuomet, 
nei dabar delegatų “gabeni
mu” neužsiėmė ir jokių pini
gų tam reikalui nedėjo, taigi 
ir rizikuoti tokiais pinigais ji
sai negalėjo. Grigaitis niekuo* 
met neieškojo sau “džiabo” 
Susivienijime, ir jam asmeniš* 
kai nėęą jokios nąudos iš to, 
k£d prąęipa j Pild. Tąyybą 
tas arką kitas ąsmuo. Jisai 
yvą suintęresuotąs Sus!iyięni- 
jlmo ręikąlais,. viena, knlpo 
mūrys, kuriam Privalo vup^i, 
kąd šį ęrgąnUąęija tm?ėĮų 
Vuogeriausius ir gabiausius 
viršininkus, Antrą,, jį?ai yra 
sųinteręsųotas, Jfcąipo Uąįkrąš- 
tinmkąs ir tąm tiįros vfau.P’ 
męnin^s ąWovąą. Ji- 
$ąi nenori, kąd SfcA* kutų ąę- 
ciąlįątų partijoj įrąnkįą( neš

Vienas Angariečio parapijo
nas iš Maskvos “Laisves” No. 
110 rašo: “žmogus, apvažiavęs 
čia su savo papročiais, su sa
vo pažvalgomis, nors teoretiš
kai gana sąjausmus proletaria
tui, gali pasijausti nepakenčia
mose išlygose, A$ gyvenu čia 
12 metų ir iš daugelio ątžvilgių 
esu neužganėdintas.” 

' • y
Tikrai misteriška šalis tas 

bolševikiškas rojus, žmogus iš
gyveno 12 metų ir vis. negali 
priprasti, vis jis dar nepaten
kintas. Teoretiškai jam viskas 
atrodo gerai. Bet yisa bėda, 
mat, ir yra tame, kad teoriją 
dažnai sunku suderinti sų prak
tika.

“Laisvė” rašo, kąd “tik per 
s.-d. vadų lavonus galimas fa
šizmo sutriuškinimas.”

Bet kas atsitiko Austrijoje? 
Kur buvo Maskvos garbintojai, 
kai socialdemokratai ant bari
kadų liejo krąują, bandydami 
atsispirti prieš fašistus?

Kur bolševikai bandė “per 
socialdemokratų vadų lavonus” 
triuškinti fašizmą, ten jie pa
tys liko, sutriuškinti. Kaip tai, 
pavyzdžiui, atsitiko Vokietijo
je.

pute j lietuvišką patriotų dū
dą; visi jįę dirbę karo reika
lams, visi jie atsako ir už tuos 
lavonų kalnus, kurie 19144918 
metais klojo Lietuvos žemą, už 
tas nelaimės, kurias atnešę ka
ras, Lietuvos liaudžiai.”

Kvailiau vąrgu kas. ir bega
lėtų pupUaukšti, Vadinasi. Kai
rys ię kiti socialdemokratai yra 
atsakomingi už tai. kad pasau
linių kam metu rusai, 9 vėliau

r 'X.1 »■>■.■■■■ t.y

Ąųtrądienis, rūgs. 4, 1934 

vokiečiai teriojo Lietuvos že
mi

Matomai, Stalino tekiai Lie
tuvos komunistams visiškai 
maiše protą.

Bet, pagalios, pasak tos 
tarlės, durnių nereikia nei 
ti, nei piauti, — jie patys
auga. Atrodo, kad bolševikiška 
dirva yra labai derlinga dur
niams auginti...

Marksistas.

su-

pa- 
sė- 
u ž-

A. A. Tųlgs.

VAJOLA

“Laisvė” No. 126 praneša, 
jog “sugrįžo iš Sovietų Sąjun
gos drauge Anelė Intąpięnė. 
Sugrįžo, pataisymui savo svei
katos, kadangi Sibiro, oraą yya 
jai perstiprųs.”

Kodėl komuniste Intapiene 
nevažiavo į Kaukazo stebuklin
go narzapo šaltinius “sveikatą 
tgisyti”, o grįžo gydytis į Cle- 
yeląnd,, O.?

X

Matoma*, daugeliui Amerikos 
komunistų Sovietų Sąjungos 
oras pasidaro “p.erstiprus” ir 
jįie grįžta atgal “lengvesnių“ 
oru kvėpuoti,

rrt'
nešė jam., liūdną pergyvenimo 
galą, Raimondas sėdėjo Vajo- 
los grįčioj. Jo pirštuose smil
ko cigaras, o jo lupose tebufvo 
tik keli žodžiai pasakyti. IŠ 
karto jis atrodė kaip koksai 
inkvizitorius, kuris išklauso ką 
nusikaltęs turi pasakyti savęs 
pateisinimui ir paskui vienu 
žodžiu pasako savo nuospren
dį. Ir jis pasakė:

— Aš uždarau tartoką.
— Ką aš darysiu?
— Aš nežinau. Aš būtinai 

ti#iu išvažiuoti pasilsėti. Bet 
tu dar pagalvok.

— Nieko iš to nebus, Rai
mondai. Aš žįnav. kam mano 
širdis užaugo ir kam ji bus 
atiduota.

Tąsyk įėjo į grįčią Juozas. 
Vajola puolė į jo glėbį.

— Kaip man linkąmą, kąd 
tą ątėjąi.

Greitai užsidąrė tąrtokąs. 
Miterią dinge. Ir mes ruošėmės 
grįsti į miestą. Užsidarė ir Va
jolos valgykla, kur ųies pra
leido^ labai liąksąių valandė- 
iŠ

Kąi mes nuėjom atsisveikin
ti ąą ja, radonu joa motiną pa
šarvotą. Iy ją jau Jupzo žmo
ną. Mes pąk'ėlčm juodų ir lim 
kėjom ilgiausių mętų.

— Dąžnąi gyvenimas grei- 
iesnia už *nw$ą svajones, — 
pastebėjau draųgatfis, palikus 
Yaiolą. >

TĮ H !'>'M

(Tęąinys)
Už ją varžosi visi vyrai, kui

ne tik gauną ją pamatyti. Čia 
našlės viltis, tikslas, prasmė ir 
džiaugsmas!

čia ir mes visi.
Ji buvo lelija gelių darže. Ji 

suvyto r- suvyta miške, pasi
slėpus nuv svieto! akių. Nebu
vo kam jai pavydėti, paug me
tų atgal ji buvo tokia pat grak
šti, kaip dabar yra jos duktė 
Vajola. Ir našlės vardas buvo 
Vajola. “Kada praslinks ketu- 
riosdešimts penkeri metai, ar 
ir Vajola pavirs į tokias pat 
griuvenas, kaip jos motina pa
virto?” — klausiau aš savęs. 
Atsakymas buvo tik vienas: 
“Visi keliai eina į tą patį taš
ką“. Tik viena buvo dar abe
jotina: “plotina nusinešė savo 
grožį iš miesto į mišką. Vajo- 
la gial pabėgs iš miško į mje- 
ątą. — pakils ir pąfcvies šim
tus aukštų akių pažiūrėti į ąa- 
ve, į pilnai pabaigtą moterišką 
tvąrinį? Gal ugnia ji sumirk
sės vąlandęlę, kaip meteoras 
krisdąmąs j žemę?”

Rudens dienąs nuputė rudens 
yėjas. Nužydėjo rudeninės gė
lės, išlėkė laukinė? antys. Miš
kas griuvo ir čiaužė ledu į pa
kalnę, paskui j tartoką, o pas
kui į miestus. Musų darbas

Buvęs moritelliętis Ą. Zlat
kus, kuris, dabar gyveną Lenip- 
grąde, “Laisvėje” rąšę seka
mai: “Ęrusęika dirbo ‘Laisvė
je’, kol b.uvo šiltą ir cigarą rū
ke.' Bet kuomet. Amęrįkojįe at
ėjo krizis ir p.amątč toks PtU' 
seįka, kad priseis stoti į pir
mas ęilęs^ na ir gali Leonui ci
garas iš dantų iįkrįąti,. tai fųo- 
jąus nuėję po. plynių tverti pauT 
ją laikrąšfį. Paą mus gali mą- 
šipą (automobilių) nusipirkti. 
k%s- tik išgali įr <tųri pinigų. 
Tuo bndn visi dirbame fąbrir 
kuose ir ąnt gatvių bųdąvęja- 
me soęjąlizmą. Q kąs lięk bą- 
davimo, tąi griežtąį sąkSVb. kad 
Sovietų Sąjuugęje ję perą. 1930 
metais nekątroso vietose buvo 
trukumą, bet dabartiniuose lai
kuose to visko niekur nėra, 
Ąpię badavimą melus, skleidžia 
kapitalistinė spauda ir ' ‘Kolei- 
!vis’. “

?iloftkus mano, kad dabar,, kai 
įPruseika $ “Laisvės” pabėgo, 
Jai Bimba su savo leitenantajs 
itikrai stoją “ąnt barikadų” ir 

tąi yra nępaytinė- frąterpalė ^eją kraują. Tuo tarpu lais-
viečiai niekuomet patys nešto? 

i jo į pirmas eilęš, o; siuntė ten 
už save kvailėanius.

Bado Rusijoje nesą todėl, kad 
Zlotkus “fabrikuose ir ant gat
vių budavoja socializmą.”

Tai tikrai keistas išsit^Hmąs., 
Matomai, bolševikai ir temoka 
tik ? "gatvinį socializmą“' būda
vot!, ., ; . ' ' •.

organizaęjįją), bet jiąąi taip 
pat nenori, kad bet kąri kita 
partija vartotų Ją orgąnfeąęH 
ją ąąvo pąriipięmst tikslams.

Tos rųžjęs tautininkai, prieš, 
kuriuos pirmiau^ p. I Strimai
tis kovojo, daug kartų.i yra 
skelbę savo spaudos organuo
se, kad socialistai .neturį *‘tei-. 
s.eą” būti SLA- Badomoje Ta- 
ryboję< o kai ką4a jie, Jsjdvąr 
sipę, net šaukdavo, kad soci? 
aHštus reikia visai “šluoti 
lauk*** iš Susivienijimo.
kųs . dalykus, kM šito" 
k Jus akiplėšiškus tautininkų 
:Užsimojimus sopialistai kuvę? 
Jo ty kovęs. Jeigu dabar su 
įgs tautiiųn^is[susidės, 
jr p. Stirimąi^ tai supjania^ 
ma, kad kova bus nęišyęngia- 
ma ir su juo.

Ret jeigu jisaij ręuįiasi šij- 
(ųojiejiu riti, tai, užuot felofar 
vęs \ įr gąsdinęs v Grigaitį tegu 
jisai geriąųą aiškiai paaisąko 

\ i-o / Jisai
W?i geriau?

«VQ. ®ųę3? vv«4«|į. nįĮ. (Jęį^u jisąi Žano);
ką pulB mane,- kąd ąS kjr- nori.
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; g M
f Amerikos Kojmųąiątų Parti
jos Kongresinių Rinkinių Plat
formoje pasakyta, įcąd ,komu- 
nistai stoją už palaikymą visų 
denio kratinių teisių masėms.

i 7\al iąu, Jurgi, i? devintinės! 
iStaįi^o garbintojai jau stoja 
ųž' dcpiokrątiją. čia jie demo- 
Įl^tij'ąp. suverkė, O ėią ir vėl 
Rengiasi\jft gipti !

TiKri v^jo pamušąląi.
\ \.. »

JJėjo Ljetųvos Ęo- 
ų),w^tų partijas /įtsiiąuku^ą,

gd -vadai; ‘ su Kairiu priešaky,

vėl

kui į miestus 
pleškėjo tavoriniais vagonais į 
keturkrs vėjus. Musų prakai
tas, musų kraujas, musų ilge
siai buvo susisunkę tose len
tose. Bet antspaudą ant jų bu
vo tik: “Millęr & Oo. Lumber“. 
O kai iš tų lentų būdavo pa
daryta durys, arba lovą, arba 
kas kitas,, tai ir ta ąntspąuda 
Išdildavo. Tada belikdavo tik 
durys, arba lova, ąrba kas ki
tas ir daugiau pinigų Milerio 
kįšęniuje.. .

Bąigėsj įiepia. saulė, 
prasidėjo aiškesnį smagesnes 
dienos. Jauni kUW labiau tro
ško mylėti iy turėti ką mylė
ti. Bet m ąsų draugijoj buvo 
tik viena muteris, kurią buvo 
galimą gerbti ir. mylėti-'

Yąjola varžėsi tryą vyrai — 
mes kiti buvom nustumti 
tvoros. ■

Pavasaris putė sekmadienio 
ilgesį. Vairia ir Viktoras ėjo 
sjąurtfi vinsiotU takeliu, kuris 
raitėsi tarp didelių medžių bal
tų kehnu. Miškas nubėgo į pa
kalnę, kelmai pasiliko.
i* Jiedu ėjo ąmagiai, pasibėgė
dami, o Raimondas iš tolo juos 
sekė; O kai Viktoras apkabino 
ją ir prądė j o karštai bučiuoti, 
Raimondas prišoko prie jų ir 
suriko:'

— Atsitrauk!
****** . Tu atsitrauk!

Viktoras tuo pačiu tonu.
Du vyrąi,kaip du katinai, 

stpyėjo Vienas prieš kitą. Jų 
ąkys degė ir širdys suito, bet 
jiedu* bijojo vienas kito. Vajor 
tą nubėgo j grįčią.

Skabeikią butų sutrynęs tą 
mažytį smailasnukį ir įmetęs 
į ežerą. Bet kam? Vajola jo 
nemyli. Lengvai jis žaidė mer
ginų širdimis. Vajola už jas 
visąs jam atlygino. Pirmą sy
ki jis jąutęsi taip baisiai nu
sivylęs ir išjuoktas. Rytoj ry
tą jis paliko mus ir išbėgo į 
miestą,

Tą pačią valandą, kai Ską- 
beikis paėipė traukinį ir pleš
kėjo tolyn, nuo baltų, liūdnų 
kelmų, iš7 tos vietos, kuri afy

už

atsakę

; A.
. < f..

V.

Tai buvo penkiolika metų at- 
gal-

šią vasarą aš nuvažiavau į 
Rhinelanderį praleisti atosto
gas. Ir ką aš radau? Kur miš
kai šimtmečiais kalbėjosi su 
vilkais ir vanagai gaudė lauš 
kines antis, dabar javai augo 
Nebebuvo Vajolos valgyklos, 
kurioje tryško musų jaunatve. 
Bet netoli tos vietos, prie to 
senojo ąžuolo, stovėjo nieko 
sau namelis. Jame gyvena Va
jola ir Juozas, Vajola jau Šu
sterėjus, lėčiau juda ir jos akys 
jau nebe tarp žrdriojs. Jps vei
de matyti raukšlių. Ret ji an
gina dukterį —: kitą Vajolą, 
kuri visu kuę panėši sąvo mo
tiną.

Reikalaukite “NAU
JIENAS* ant bile kam- 
po, kur parduodami tai- 
Kražiai, Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo deleL

( AMERIKOS
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Garsinkitės Naujienose
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Mrs. Anelia
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LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

R®

/
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Jei 
Jei 
Jei 
Jei

ketvirta-
1 vai. po 
Tautiškas

N. Califor 
rašt. A 

Lincoln St.

Shredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Res, 6631 So. CsUfornia Avenue 

Telefonas Renublic 7868

RAIMONDAS DOBRO
VOLSKIS

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

3028
išėjimui suk- 

____  _____  pasiutu kal- 
Suknelė galima siūdinti iš

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
TbL Monroe 8377

Ofiso TeL Calųmet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Vak—8:80 A. M. iki 8:30 P. M. 
Tel. HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—<1. nuo 6 iki 8 

Nędėliomis nuq 10 iki 12 vai. dieną

vėnue
IH.

r

Tarp Chicagos 
Lietuvių

List of Lithuanian 
Team players in- 

creasing
The Lithuanian boys have 

the spirit.
The Lithuanian people should 

give the fellows a big hand, be- 
cause of their interest to or- 
ganize. Boy, you should see 
how the boys punt that balk 
The passers show great pro- 
mise because of their ability. 
Each feDow has the weight and 
is fleet on foot. Here are the 
boys that will prove their ca- 

grindpability in a hard 
through the season: 

Frank Adams 
Tony Damašauskas 
John Davidauskas 
Mickey Daugirdas 
Joe Hess 
Johnny Labzentis 
Arthur Montvid 
George Pupinik 
Tony (Pupinik 
Joe Palulis 
Tony ’Palulis 
Albert Stupar 
Felix Snow 
Andy Turausky 
Joe Vespender 
Tony Vysther 
Bruno Brooks 
Arthur Blozis

Johnny Kowdi$
Kesten Narbutas
AL Nocis
Tony Vaivada.
To those feUows who for- 

got or did not know that prac- 
tice began. Practice is held 
Tuesday and Thursday evenings 
at 7:00 P M in McKinley Park.

The drive will lašt only ten 
more days, so if you haven’t 
enlisted, better hurry. You’ll 
find a coupon iix this issue.

SENO PETRO JSPU 
DŽIAI

ko pastebėti štai ką. Tose vie
tose, kur pirmiau civilizuoti 
žmones turėjo alines, dabar to
se vietose “bizniavoja” po ba
rais žiurkės. *

Beje, viena alinė Town of 
Lake yra tiek patyrusi biznį 
daryti, kad ištikro, reikia ste
bėtis. Senas Petras užėjo į tų 
alinę biznio reikalais.. Padėjo 
25 centus ant baro ir paprašė 
stiklą alaus. O bartenderjs, ne
siskaitydamas su Seno IPetro 
protestu, kad jis negertų, tas 
įsipylė stiklų džinės, išmaukė 
ir kvoderis nuskambėjo j sau
gųjį registerį. —Senas Petras.

Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani
kes, kontr. rašt.; Juozapas VilL 
maitis ir M. Davidonis iždo globa- 
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingoniu lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antrą ne- 

deldieni, į.awler Hali Svet., 8929 W. 
Madison St„ kaip 1 vai. no piet.

boncmonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1080 Central Evans- 
ton, III. pirm, pagelb. P. Grigo- 
nieng, 3322 S Union Avė, nut, 
rašt. A. Ųudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benįkienė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 8207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke, 3289 S. Union Avenue.

Lithuanian Republican Club of 
Brighton Park . kliubo valdyba 1934 
m.: Vincas Baliunaą, pirm., 2534 
W. 47 St.; Frank Jakavičia, vice- 
pirm., 2638 W. 40 St.; Kasper 
Kelps, 2-ras vico-pirm., 2436 W. 
47 St.; Barney Pietkewičia, nut. 
rašt., 2608 W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4635 Se. Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd., 
4550 So. Western Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran
cisco Avė.
Laiko susirinkimus kas mėnesį 

kas antrą ketvergą, 8-tą vai. vaka
re, B. Pietkewičia ofiso kambarį, 
2608 W. 47th St., Brighton Park.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedčliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

[Amerikos Lietuvių Daktarų
—........

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 8395

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

3028 — Elegantiška 
nelė, su baltu, įdomiai 
nierium C_ ___ _
margos arba vienos kokios spalvos 
materijos. Sukirptos meros 36. 38, 
40, 42. 4*1 ir 46 colių per krutinę.

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

“Naujienų” skaitytojai 
žino ir skaito “Dienos Įspū
džius” ir “Nakties Įspūdžius”. 
Bet jie nėra skaitę Seno Petro 
Įspūdžių, taigi nuo šio karto 
vieną ar du kartu j savaitę bus 
ir Seno Petro įspūdžiai. Senas 
Petras rašys teisybę, kaip jis 
ją mato ar tai dienos šviesoje 
ar nakties tamsoje. Jeigu pa
matys ką naujo, tuoj jums pa
rašys.

Pirmiausiai, noriu pasakyti 
keletą žodžių apie alines. Kaip 
Chicagos* taip ir kitų kolonijų 
lietuviai, atvykę j šią šal| ir 
kiek prasisiekę daugiausiai ėjo 
į karčiamų biznį. Net musų 
garsusis bankierius p. Elijor 
sius buvo aludininku, o jojo 
buvusiam banke šiandien pai> 
duodami ne morgičiai ar gold- 
bonai, ir ne depozituojami pini
gai* bet parduodama legalė Dė
dės Šamo degtinė ir vynai.

Lietuviai, atvykę iš Lietu
vos, pamylėjo karčiamų biznį 
daugiau negu bučeriavimą, gro- 
sernes* rūbų, rakandų krautu
ves ar kitus biznius, šiandien, 
sako, Chicagoje yra net apie 
1,500 lietuviškų karčiamų — 
arba mandagiau pasakius, kad 
neužgauti karčiamninkų jausmų 
— alinių, tavernų, užeigų...

Didžiumoje, lietuviai kardam- 
ninkai užlaiko savo alines lie
tuvių apgyventuose distriktuo- 
se. Yra jų ir tarp svetimtaučių, 
bet palyginamai labai mažas 
nuošimtis, žinoma* tarpe savų
jų yra geriau, nes galima stik
lą alaus leisti rūkant pypkę, ci- 
garetą ar cigarą, o svetimtau
čiai tokių dalykų nepageidauja.

Bridgeporte, tarpe 31-mos ir 
32-ros yra net 9-ios alinės vie
name bloke, o kiek “beerflečių” 
tai ponas Dievas tiktai žino. Iš 
9-nių alinių tiktai viena sve
timtaučio* o visos kitos lietu
vių.

Bet Bridgeportas nėra vie
nintelė kolonija, kur eibes, ali
nių. Užtektinai tokių įstaigų 
turi Town of Lake. Turi tiek 
daug, kad nei Senam Petrui 
nėra aišku kam ir kodėl jos 
visos ten palaikomos.

Town 
nės liko 
sidaryti 
metais.

Aną dieną toje kolonijoje te-

Chicagos Draugijų 
Kliubą Valdybos 

1934 metams
D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 

valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 8480 So. Morgan St.; A, 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwell St.; P. KilUs nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5825 W. 
23rd PI., Cicero, I1L; F. Bakutis 
ižd.. 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.,; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesį kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:80 vai. vak.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS Valdyba 1934 metams yra: 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So. 
Cottago Grove Avė.; Jul. Race- 
viče pagelb., 3326 So. Union Av.; 
P. KilUs nut. rašt., 3347 South 
Lituanica AvG.; A. J. Zalatoris 
iždininkas, 827 W. 33rd gt.; A. 
Kaulakis turto rašt., 3842 South 
Union Avė.; Iz. Masaitis kontrol, 
rašt.; A. Jaunis ir J. Krikščiu-- 
nas iždo globėjai; A. Vilkis, mar
šalka; ' K. Demereckis, knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valaitis, ligonių 
prižiūrėtojas.
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi pirmą sekmadienį, 12 vai. die
nos, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted Street 
Chicago, III.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 3144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 34 St.;: 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8183 So. 
Halsted St.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vicę-pirm., 
2650 W. 69 St; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.; Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 88 St.; 
K. Warnis iždininkas, 8838 So. 
Kedzie Aye.; T. Tamulionis mar
šalka. St. Narkis korespondentas,, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė.,, 
Telefonas Virginią 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-mą nedėldienj kiekvieno mėnesio. 
12-ta vai. dieną, Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S. Mozart Street.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VELIA 
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm, Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski. 8044 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So.
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G, 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw< 
Avė.; ligonių apiekųnai A. Čiesną 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano Cėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
į draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6109 S. Albany

Avenue 
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electirię tr e a t- 
ment ir magne- 
tię blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Laidotuvės $95 
J. J. BAGDONAS

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskas, pirm.. 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
8508 Gunderon Avė.,, Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 S, 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson

AMERICAN LITE. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD' valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm.. 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rast., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto« rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jašiunas kas. globėjes; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas. 
3008 W. 59 SĮt., tel. Republic 0098;

DR. VAITUSH
LIETUVIS

Optometrically Aldų Specialistas. I 
Palengvins akiu Įtempimų, kuris f 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių* Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 ▼. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

4712 South Ashland Av.| Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

Valandos: 1-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av.

Republic 3100
2506 W. 63 St.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weetern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
, CHICAGO. ILL.

■e ■ ■■■  .............................. ... ■■■■ ................... ■■■■■— 

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailume in nebraugumo 
1 Laidotuvėse....... Pašaukite.......

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja į daiktą, 
spaudos raštas išrodo dvigubas, 
skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9^80 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedalioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

f av

9

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
J. F. RADZIUS

Incorporated 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel., Canal 617 
CHICAGO, ILL.

A. L Davidonis, MJ).
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kiteluu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL. netoli Morgan St 

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

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

of Lake kai kurios ali- 
be laisnių ir turėjo už’ 
nuo 1-mos liepos šiais

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 2 dieną, 11:15 vai, 
prieš piet, 1934 m., sulaukęs 
pusės amžiaus; gimęs Lietu
voj žvirblių kaime. Pandėliu 
para».A Rokiškio ąpokr. Ameri
koj išgyveno 30 metą. Paliko 
dideliame nubudime, tris, gi
minaitės ir draugus,, o Lietu
voj broli Jurgi i* seserį Oną. 
Kūnas pašarvotas randasi kop
lyčioj 4245 W. Madison St. 
Tel. Nevada 5373.

Laidotuvės jvyks 
dieni, rugsėjo 6 d. 
piet iš koplyčios į 
kapines.

Visi a. a. Raymondo Dobro
volskio giminės,, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvto- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
į '

Giminaitės ir draugai,

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu

4605-07 So. Hermitage Avenue

CR0WN VAULT COMPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Vaulfus

Vienintelis 
Vault’as 

žgirtas U. S 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Qro Spaudimu 
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuos 

vandens.

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE
' ■ ■. ■ . ■ į • ’*

Greitai Pristatome į Visas; Kapines
TOsIobm: DIDYSIS OFISAS?

93rd Street ir Turner Ay<ETCTąV^SfosllANnYMASPmPAWo5Vf^^Avi'lV.
Parduodam vien Mk GrąburUms.

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

2400 Wesfc Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel Boulevard 4139

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. iMĖ KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Ptaza 2400

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
RALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cluca- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginja 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel, Cicero 3724, Koplyčia dykai.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Moteri&kų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So* Halsted St* 
artį, Slst Street

Valandos t 2—4. 7~-9 vaL vak. Nu
diltomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patamaufa laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame Atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Cwsl 2615 arba 2515 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, Dl.
, Tek Cicero 5927

Tel. Cicęro 2109 

Antanas Petkus 
Graborius 

1W. su 
CICERa HA

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
val« Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Art 
Tel. Boulevard 2800 

Rez* 6515 So. RockweU St 
Tok Republic 9723

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. «« Sff. ASHLAND AVĖ. 

(Mišo vaLrNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Teki Boulevard 7820 
Namų Tel Prosnect 1989

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 StO 
Ofiso valandos: Kasdien, nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwett Street 

Telefonas Republic 9600

Ofiso Tel. Boulevard„5918 
R«z. Tel. Vlrtow 2843 

DR. BERTASH
766 W. 36tK St 

j Cor. of 85th and Hhbted Sts.

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. VVashtogton St. 

Kambarys 402 Tel. Duarbcro 9047 
Res. 5349 So. Hermitage Avė.
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LIETUVON IR ATGAL SU Bl'ICKU
Rašo DOMINI KAS KURAITIS

N kais i k a Ini o kai m a s
Artinantis prie kaimo, 

apie 6-tų valandų vakare, au
tomobilį pamatę piemenukai 
pasileido namo bėgti, kad pa
sakyti sųkeleivio p. Millerio 
motinėlei, kad jau ameriko
nai parvažiuoja. Apie 70 me
tų senukė skuto bulves ant 
kiemo. Išgirdusi žinių palei
do bulvių krcpšęlį ir peilį iš 
rankų ir buvo tiek sujaudin
ta. kad negalėjo atsikelti nuo 
kėdės. Automobilis buvo vi
sai arti.

įvažiavus į kiemų p. Millc- 
ris išlipo ir štai tas pirmo pa
simatymo aktas. Puolė vienas 
kitam į glėbį ir motiniškos 
meilės kupina senukė šaukė. 
“Mano Mataušiukas, per L_ 
metus nemačiau.”

Iš šalies stovint reikia ak
meninės širdies, kad išsilaiky
ti nuo ašarų. Parbėgo ir bro
lis iš lauko. Ta pati procedū
ra ir su juo atsikartoja. Pra
ėjus tiems dvejiems dideliems 
momentams, supažindino sa
vo žmonų ir mus ir po to pra
dėjome šalčiau kalbėtis ir 
duoti rimtesnių klausimų vie
nas kitam.

Ūkis gana gerai valdomas.

džiu, ūkis atrodo geras ir pa
vyzdingas. Tiktai, kaž kodėl 
žmones pilni senoviškų įpro
čiu kaslink švaręs. Namas 
pilnas musių, vaikšto basi, ne
labai gerai nusiprausę, nors 
jau brolis tisus nusiskutęs ir 
broliene skaros nedėvi. Bet 
iie galėtų pasitobulinti kas
link švaros. Kaimuose per
manai į tai kreipiama domės.

Praslinkus porai valandų, 
namiškiai uždegė kerosino 
lempų, padėjo ant stalo bon- 
kų valstybinės, lietuviškp py
rago, skilandi, uždegė samo- 
varų ir pradėjo mus vaišinti. 
Pavakarieniavę nuėjome poil
sio. Nors aš buvau labai nu- 

2| Įvargęs nuo šoferiavimo, bet at- 
įbudau anksti rytą, nes rūpi
nausi ir jaučiausi susijaudinęs. 
Mat, ir man reikės pergyventi 
panašius momentus, kaip per
gyveno p. Milleris.

Papusryčiavę, palikome 
vo sųkeleivius ir vienas 
žmona traukiau pamatyti 
vuosius. Nuo Subačiaus 
Šidlavos yra arti 90 mylių 
lio. Butų nedaug, bet Lietu
vos keliais važiuojant tas ga
na toli, nes negalima greičiau 

Gyvuliai gražus, stogai skar-i važiuoti kaip 30 mylių į va
da dengti, javų turi perteklių, landų, o vietomis tik 10 iki 
cemento šulinis, kokį aš pir- 15-kų. 
mu kartu mačiau. Vienu žo-|

ša
šu 

sa
iki 
ke-

iki

(bus daugiau)

Socialistai kovos už 
savo kandidatu var- 

dus ant balioto

kad negalėjome jos patalpinti 
laiku.

Turi surinkti 25.000 parašų 
Illinois valstijoje, kad par
tija butų aidėta ant balioto

South Chicago be
darbė tebekankina 
darbininkus ir bizni
Apsnūdęs ir lietuvių veikimas

rėmėjai 
leidžiasi

surinkti

Artinantis kongresiniams rin
kiniams, Chicagos ir bendrai 
Illinois valstijos socialistai su
judo kovoti už savo teises tu
rėti kandidatus rinkimuose ir 
už juos balsuoti. Reakci
niams gaivalams statant kliū
tis, kad socialistų prie to ne
prileisti, tos partijos 
atsakė karo Šukiu ir 
j darbų.

Partijos dhrbas yra
25,000 parašų registruotų bal
suotojų, kurie paskutiniais 
rinkimais nebalsavo nei už 
republikonus nei už demokra
tus. Tik surinkus tuos para
šus ir juos įteikus . rinkimų 
prižiūrėtojai socialistų partija 
ir jos kandidatai bus uždėti 
ant balioto.

Partija davė tai kampanijai 
vardą “Save Our Ballot” kam
panijų ir į jų kviečia visus par
tijos narius ir simpatizato- 
rius.

Kampanija tęsis nuo rugsė
jo 4 iki rūgs. 14. Ji bus ofici
aliai pradėta šiandien, susi
rinkime, kuris įvyks 7:30 
kare Steuben Klube, 188 
Randolph Street.

va-
W.

Redakcijos atsaky 
mai:

pastebėti, kad bedar- 
apielinkės lietuvius 

palietė.
užsidarydami nunešė

SOUTH CHICAGO.— Senam 
Petrui atsilankius South Chi
cago su savo keliaujančia krau
tuve teko 
be šios 
skaudžiai

Bankai
visus sutaupytus centus kaip 
darbo žmonių taip ir biznierių.

Geležies liejyklos mažai dirba
Kadangi svarbiausia pramo

nė. South Chicago yra geležies 
liejyklos, kaip Illinois Steel 
Company, Wisconsin Stell Com- 
pany ir kitos, tai gyventojai 
didžiumoje j jas žiuri, kaip 
pragyvenimo šaltinį. Iš pavasa
rio dirbtuves buvo pradėję 
dirbti geriau ir kai kurie be
darbiai buvo gavę darbus atga
lios, bet vėliau darbai vėl pra
dėjo mažėti ir šiandien skaičius 
atleistų yra didelis, o tie kurie 
dirba, tai tik vieną, dvi dieni j 
savaitę.

Grudų elevatoriai, kurie pir
miau dirbo gerai, dabar operuo
ja nepilną laiką. Bet ten lietu
vių mažai, daugiausiai airių.

Fordas gerai dirba
Henry Ford automobilių dirb

tuvė dirba gerai pakol kas. ži
noma, pas Fordą dirba žmonės 
ne vien iš South Chicago/ bet 
iš visi/ Jungtinių Valstijų, dau
giausiai iš pietinių, kaip Tenne- 

nes pieti-

B. Walantinas:—Jūsų kores
pondencija atėjo per vėlai, kad 
tilpti prieš susirinkimą. Gaila, ssee, Alabama, ete

niai yra geresni ir ištikimesni 
vergai, negu šiaurės piliečiai.

šiuo laiku Henry Fordo dirb
tuvė pagamina 420 automobilių 
į dieną. Kaip ilgai tokia gamy
ba tęsis, nežinia. Eina dvejopos 
kalbos. Viena, kad greitoje atei
tyje sumažės darbai, o kitos, 
cad dirbtuvės suvis užsidarys, 
nes.’ rengiamasi prie naujo 1935 
nwių modelio. Kiek tos kalbos 
teisingos

Gerais laikais Chicago buvo 
daug veiklių lietuvių, kurie dir 
bo kulturinį darbi}, bet užėjus 
bedarbei, kuri visus jau kanki
na per keturius metus, tai kp- 
snudo veikimas; taip bendrus 
veikimas, taip kultūrinis dąr- 
bas. -—Senas Petras. i

ateitis parodys.

.,1 , ■ III I I 11^1.   ..........................-

•:e ir kurie dalyvavo programe, 
Skaitlingai atsilankydama, pu
blika parodė dięlol| prielankų* 
mą musų darbui.

Programe dalyvavo jaunos 
dainininkės ir dainininkai, tarp 
jų, Agnė Sireikis, Prane Ličen- 
:kiutė, Bronė Gaudiešius, Elena 
SiČenas. Ponia Ličienė sulošė 
trumpų dalykėlį.

Pp. Kurpinas ir Norkus at- 
džymėjo kaipo sporto rungty
nių čempionai. ’

Pikniko darbininkai ir bar- 
keeporiai labai “ščyrai” atliko 
javo sunkias pareigas ir jiems 
už tai kuopa taria širdingai,

Kuopos mėnesinis susirinki- 
nas įvyko, sekmadienį, rugsėjo

I stangomis >Peoples Rakandų Iš- 
dirbystės Kompanijos.

7 šiandieninio programo išpil* 
dynie dalyvaus gmipė žymių 
dainininkų ir muzikų išpildy
mui1 rinktinų ir grežių numerių, 
o tarpuose bus įdomių kalbų, 
gražaus humoro ir svarbių pra
nešimų. Todėl reikia nepamirš
ti pasiklausyti.

Rep. XXX.

THE “OLD REL1ABLE” 
STANDARD “BREW” 

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HE1GHTS BREVVERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas

FRANK A. YOLNG PRuDUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St. •
Lafayette 7346 V

CLASSIFIEDADS
.III I    .........................................■■■ 

Business Service
Biznio Patarnavimas

B, Walantinas.

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kau.aa $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca- 
rncul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; (lenuine Mink*$150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius, tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailini scarfs po 
$2. Economy Section,

* MILLER FUR COMPANY.

Crand Coal Co.
5332 So? Long Avė.

. Chicaao. 11L

TEU REPUBLIC 8402

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namu savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai or>*inalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Atmitage 2951-2952 
Vle* esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Tautų Karnivalas 
Pilsen Apielinkėje

Daly vau ja visos tautos; iškil
mių šokiams vadovaus V.

Pradedant rugsėjo 9 d., ir 
baigiant 16-tų, įvks Chicagos 
“Home Corning” Savaitė. Aš
tuoniolikta apielinkė ir “Pil
sen” distriktas tose iškilmėse 
dalyvaus ir stropiai prie mar
gų įvykių rengiasi. Dalyvaus 
visos tautos. Kiekviena iškil
mių diena bus paskirta įvai
riems parengimams, kaip če- 
koslovakų sokolų gimnastikos 
demonstracijai, įvairių rūšių 
šprotui, šokiams, etc.

šešiolikto rugsėjo bus su
rengtas didžiulis paradas, ku
riame dalyvaus visos tautos, 
tautiniuose rūbuose, su vėlia
vomis; dalyvaus didžiųjų įmo
nių ir biznio įstaigų “floats”. 
Paradas maršuos visomis apie- 
linkės gatvėmis ir užbaigs 
Harrison Parke, prie 18tos ir 
Wood gatvės. Ten vėl įvyks 
šokių ir dainų programas.

Vytautas Beliajus buvo iš
rinktas parado ir programo 
vedėju iš tarpo visu tautų 
žmonių, (viso 15-lca * tatitų). 
Tarp draugijų, kurios daly
vaus programe, yra Lietuvių 
Jaunimo draugija su šokėjais, 
Beliajaus šokėjų grupė, Gėlių 
Darželis po vadovyste p. Sar- 
paliaus, Vyčiai, Aušros Vartų 
ir Dievo Apveizdos bažnyčių 
chorai.

Manoma, kad lietuviai turės 
iškilmėse įspūdingiausių re- 
presentacijų.

Gražus SLA. 63 kuo
pos išvažiavimas

Steigia “Dievo Ka 
ralystę” Chicagoje

Chicagos gyvena tu- 
Olshaw,! Mr. Joseph 
Olshaw. Jo adresas 
Roosevelt Road. Mr.

Netoli 
las Mr. 
Anthony 
yra 6918 
Olshaw interesavosi religiniais
dalykais ir studijavo bibliją. 
Jų beveik atmintinai žinojo.

Vienų gražių dieną Mr, 01- 
shaw’ui pasirodė, kad Dievas 
su juo kalba. Dievaž, tikrai 
Dievas, Dievas jam sako, “Eik, 
sunau, padaryk galą visiems 
neramumams šiame Žemės
muolyje, užbaigk sausrų, ba
dą, nubausk diktatorius 
įsteigk mano karalystę. Tu buk 
jos valdovu”.

Ekstazės pagautas Olshaw 
nusidangino j miesto rotušę ir 
padėjo savo parašų po doku
mentu, kuris sako, juoda ant 
balto, kad šiuomi įsteigiama 
Dievo karalystė šioje žemėje, 
ir kur, kur — jeigu ne Chica
goje.

Pakol, kas api^ stų dievo ka
ralystę nieko jiegįrdeti, bet 
Cook apskričio rekorderio ofi
se yra dokumeųtasĄ '

RADIO
1 1' 1 * ■ i’iU' 'J >'

Šiandien Peoples 
programas

Primintina Radio klausyto
jams, kad šiandien, 7-tą valan
dų vakare įš stoties WGES. 
įvyksta reguliaris Lietuvių ra 
dio programas, leidžiamas pa

V

PRANEŠIMAI

$2.
166 North Michigan Avė., Chicago. 

Atdara vakarais.

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labai gražią plunksninę 
antkrodę už tiktai

1 Dolerį
J^’gu materijoU pirkaite nas mus.
Beck’s Dept. Store,

Ine.
3321-25 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL 
Tel. Boulevard 0912

MADOS MADOS

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystčs 
Stenografijos 
Mašinėlė Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laišku Rašymo 
Abelnos Istorijos 
DailiarašystSs 
Pilietystčs

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Stenografijos 
(Gregg) 

Geografijos 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
EtimolornjOs 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami i 
narius CHICAGOS LIETUVIU 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.00.

įsirašyti
’augiįon 
nedSlyje

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

PerkraUstome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
I mūrinis. Taipgi darome galiūnams 
Į barus. Apskaitliavimas dykai. Ga
lite pašaukti telefonu Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
4131 S. Franciseo Avė., Chicago, III. 
Dienos .laiku šaukite Lafayette 8351

Financial 
Ftnansai-Paikotoa

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street
ka

li

savaitėj, pomirtine —

Lietuvių

j-t***

Jaunai mergaitei rudeninė 
Pasiūta iš nujos tvirtos 
materijos. Sukirptos mie-

Chicagos 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise,. 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

REAL ESTATE
. .Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM- LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Furniture & Fixiures 
Rakandai-paisM

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedelioj. Rapp 
Storage. 5746 So. Ashland Avė.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

PARSIDUODA naujas Chrysler 
Automobilius, Piano Accordion ir 
Popcorn mašina. Pardavimo prie
žastis vyro mirtis. Atsišaukite 3512 
So. Lowe Avė., 2 lubos.

VatsMO

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas; Evergreen Park 7146
Res. Prospect 4308

St. Maria , & Ever
green Moniiment Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos
Rūšies Paminklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse.

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ.

Post Office Evergreen Park, III.

Partners~Wanted 
Pusininkų Reikia

PRIIMSIU i roadauzčs bizni pu- 
ninka arba pusininke, biznis išdirb
tas gerai. 81^T W. 34th St.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

SALESMONAI reikalingi pardavi
nėti lietuvių bizniams populiarišką 
alų ir gėrimus. Alga ir komisas. Sa- 
lesmoni prašomi atsilankyti pasikal
bėjimui prieš 10 vai. ryto. Fredrik 
Bros.. 1130 Cornelia Avė.

MORTGAGE BANKERS Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo pragyvenimas 

4459 So. Halsted St.

For Kent
ANT RENDOS senai išdirbtas ta- 

vern — taipgi čeverykų taisymo ša- 
pa išdirbta per 30 metų. Gera vie
ta. Abu bizniai randasi 4500 So. 
Paulina St. Kreipkitės Ąnton Norbut 
6159 So. Albanv Avė.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi* 
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 col|.

Naujienų Administracija.

Draugystė Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys mėnesini 
susirinkimą rugsėjo 4 1984 m., 7:30 
vai. vak. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj 3138 So. Halstąd St. Malonė
kite visi nriai atsilankyti, nes ran
das labai daug svarbių dalykų dėl 
apsvarstymo. Valdyba.

susirinkimas 
,, ... .Jo A d. 7:80
valandą vakare Association House, 
2150 W. North Ąve. Visiems na
riams yra svarbus reikalas ' atsilan
kyti i tą susirinkimą, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarimui. Tie nk- 
riai, kurie pasilikę su duoklėmis ma
lonėkite pribūti ir užsimokėti, kad 
pasilikti gerame narystės stovy j.

Ben Alu$a«, užrašų rašt.

Ramygalos Aido KUubos laikys 
susirinkimą antradieni rugsėjo; 4 d. 
Zigmo Barausko ęvėtaihšj, buvusi 
Meldadžlo, kaip 8 yal. vak. Kviečia
me visu susirinkti. Rantfgalietis.

111 '/ r:*." 1’ v 
20to Wardo Liet. PoL ir Pašalpos 

Kliubo susirinkimas įvyks rugsėjo 5 
d. 8 vai. vak. O. Bagdonienės svet., 
1750 Sę. Union Avė.. Viąi nariai 
malonėkite dalyvauti,> nes bus labai 
svarbus susirinkimas, Yra vienas la
bai svarbus dalybas turėsime 
apsvarstyti priimti ąt atmesti. .Taip
gi nepamiršk ‘ ssti naujų 
narių. - nut. rašt

BURNSIDE. — SLA. 63 kp. 
antras .išvažiavimas įvyko 26 
rugpiučio Dambrausko Par
moję, Willow Springs, III. šii 
tas išvažiavimas buvo kaip ir 
priėmimas seimo v delegatų. 
O kaip jų nepriėmus, kad visi 
delegatai buvo rengėjais šito 
parengimo.

Ištikro buvo gražus pikni- 
kėlis, gražus būrelis narių ir 
svečių gražiai linksminosi 
prie geros muzikos ir links
mai šoko. Tarpe atsilankusių 
svečių buvo matyti SLA. 139 
kp. pirmininkas Pučkorius su 
šeimų, Roselando žymus biz
nieriai Balčiūnai, 
ir V. Kriščiūnas.
West Pullmano, kiti iš Bum- 
sidės. M. Bertuliėnė dovano
jo gražių paduškaitę, kurį^; 
laimėjo G. Ručinskienė. Dau
giausiai darbavosi kaip suren
gime, taip ir laike pikniko J. 
Klonienė ir A. Laurutėnas.

Narys. 1
____________ ' M!

SLA. 178. kuopos pa
dėkos žodis

3175 — 
suknele, 
ir gražios 
ros 11, 13, 15 ir 17 metų amžiaus 
mergaitėm

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blah- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 VV. 63rd St. 
Enslrvoml 5883-5840

t

Furnished Rooms <
RENDON 8 fornišiuoti kambariai, 

vandeniu apšildomi, elektra, gazas, 
maudynė, Mike Burke, 3635 So. 
Union Avė., 1 lubos iš fronto.

Mike Burke, 3635 So.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė. visokių 
tautų apgyventa. Norinčiam užlai
kyti bučerne nėra kitos per du blo
kus, tai butų pelningiausia vieta.

1828 Canalport Avė.

Jonaitiene
Vieni iš

' ■ ^ta'1

- Rug-MT. GREENW00D.
piučio 26 d., “vasarinio rojaus” 
ąžuolyne ir atvirame ore įvy
ko šaunus SLA. 178 kuopos 
piknikas, koncertas atvirame 
ore ir sporto rungtynės.-Paren
gimas gerai pasiseks. Pikniko 
rengimo komisija taria nuošir
dų ačiū visiems, kurie atsilan-

LINCŪLN'S FRIDE
“Straight K e n t u c k y Bourbon 

100 Proof”
(ITS EIGHT MONTHS OLD)

AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra 

taip gera, kaip ir BONDED degtinė.
Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite 
kitą syk, kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof 
STRAIGHT KENTUCKY BOURBON WHISKEY. 
Aštuoniu mėnesių sena. Parduodama išskirtinai pas

Bridgeport Liųuor Co. i
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St
VICTORY 5382-83

■M

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir praiau 

. b>')
atsiųsti man pavyzdį No. _________
Mieoqif /..................

------------
’' * (Vardas ir pavąrdč)

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
no. geras cash biznis, su pilnu sta- 
ku, geri fikčeriai, ledo mašina. Ne
brangiai su ar be namo.

4457 Archer Avė.

per krutini

IT (Adresas)

j ^(Miestas' ir valstija)

>•

YouWES 
Night and Momitig to keep 
themClean, Clear and Healthy 

WrUe fpr Free "Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

M«MrlaeC<^D«pt.H- Ohlo$t..CMcato

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Crearo 

Konų — Pretzel’iu
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago. III.

v

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTJ 
Ar jusu stogas reikalauja patai 

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystšs darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
> Tel. Victory 4965

įW ■

PARDAVIMUI tarvem ir valgyk
la, pigiai. Turiu priimti partneri 
arba parduoti, nes vienas negaliu 
apsidirtj. 5702 W. 65 St

PARSIDUODA Kotelis, Alinė ir 
Restaurant, biznis išdirbtas gerai 
virš 30 metų.

1245 So. Michigan Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

40 AKĘRIŲ, valstijos kelias, nau
ji impruvementai, įrengimai, $2200. 
220 ąkeriy improved $25 už akeri, 
33 akeriai, improved, $25 už akeri. 
Box 307, Winamac, Indiana.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI išskirtina vieta 
dėl laundry arti Ridge ir Broadway 
vienas augštas, 5 krautuvės, base* 
mentas perdem, 120 pėdų frontas, 
žemė ir namaš “free & clear” už 
$5000, cash jeigu tuojaus nupirksi- 
te Rašykite Box 155, 1739 South 
Halsted St., Naujienos.

■įjaĮ.įį- OŽMfc
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