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237 žm. žuvo 
aiit laivo

Plaukęs iš Kubos laivas Morro Castle su
degė New Jersey pakraščiuose. Žinomų 
žuvusių 79, pasigendama 140 žmonių

NEW YORK, nigs. 9. —Dar daugiau lavonų iš Morro Castle 
laivo liko juros išplauta ir atvežta j New Jersey pakraščius.

111 lavonų randasi įvairiose New Jersey ir New Yorko la
voninėse.

Nuo 22 iki 50 žmonių vis dar pasigendama.
Ward linija^ savininkai sudegusio liuksusinio laivo Morro 

Castle apskaito, kad žuvę yra 162 žmonės, įskaitant Ir tuos, 
kurių pasigendama. Associated Press surinktos žinios rodo, kad 
žuvusių ir prapuolusių skaičius siekia 133 žmones.

Nesurasta dar ir gaisro priežastis. $5,000,000 laivo vidus 
vis dar tebedega. Manoma, kad nemažai lavonų tebėra degan
čiame laive, nes dėl aliejaus eksplozijos pavojaus, negalima jį 
nuodugniai apžiūrėti.

IŠ GENERALINIO AUDINYCIŲ DARBININKŲ STREIKO

Pikietuotojai prie Trion audinyčios, Trion, Ga., po milicijos ir mušeikų puolimo laike kurio trys
> ■>

žmonės liko nušauti ir 15 sužeista.

Lenkija priešinasi . 
Rusijos vietai tau

tų taryboje
GENEVA, r. 9. —Tautų są

jungai didelio keblumo daro 
Lenkijos priešinimasis Rusijos 
priėmimui pastoviu nariu tau
tų sąjungos tarybos. Tokias 
vietas dabar turi tik Anglija, 
Francija ir Italija. Nuolatinės 
vietos taryboje norėtų ir Len
kija, tad ji veikiausia priešina
si Rusijai, kad ir sau išsiderėti 
vietą.

7 užmušti generali
niame streike 

Madride

LIETUVOS ŽINIOS
Suorganizuotas simfo

ninis orkestras
KAUNAS.—Mirzikininkų: Na- 

kačino, Karoso, Kavecko ir 
Hofmeklerio pastangomis suor
ganizuotas simfoninis orkest
ras, kuris bus vadinamas Vinco 
Kudirkos vardu. Iniciatoriai, 
matydami didelį reikalingumą 
populiarios, muzikos koncertų 
plačiąjai visuomenei, ypač jau
nuomenei, studentijai, mokslei
vijai ir darbininkams, pasiryžo 
šią mintį įgyvendinti. Kaip pa
aiškėjo šiuo metu antro simfo
ninio orkestro organizavimas 
nėra toks negalimas, kaip iki 
šiol buvo manyta. Orkestre

NEW YORK, rūgs. 9.—Liuk
susinis 12,000 tonų laivas Mor
ro Castle plaukiojęs tarp New 
Yorko ir Havanos, gryšdamas 
iš Havanos šeštadiienio ryte 
staigiai užsidegė už 30 mylių 
nuo New Yorko ir už 8 mylių 
nuo New Jersey pakraščių, kai 
jis atsargiai plaukė neramioj 
juroj.

Ant laivo buvo 562 žmonės— 
318 pasažierių ir 244 įgulos na
riai. Gaisras kilo apie 4:20 
vai. ryte kada visi pasažieriai 
miegojo savo kajutose.

Pasak patarnautojų, gaisras 
iškarto kilo keliose vietose ir 
tai pačiame viduryje, tuoj aite 
apimdamas veik du trečdalius 
laivo.

Įgula miegojo priekinėje lai
vo dalyje, o pasažieriai užpa
kalinėje, tad jie liko vieni nuo 
kitų atkirsti ir Įgula negalėjo 
pagelbėti pasažieriams gelbėtis. 
Gelbėjo tik būrelis patarnauto
jų, taip kad nebuvo kas ir gel
bėjimosi valteles nuleistų. Be 
to visos gelbėjimo valtelės vie
noje laivo pusėje sudegė. Bet 
ir kitoj pusėj nedaugelis galė
jo pasinaudoti valtimis, nes 
karštis vertė visus kuogreičiau- 
siai šokti j vandenį. Vieni dar 
spėjo užsidėti plūdes ir tuo iš
sigelbėjo. Daugelis gi buvo už
klupti ikajutose ir net nespėjo 
išbėgti iš denio. Ten jie ir žu
vo.

Pasak patarnautojų, dauge
lis moterų žuvo dėl savo gė
dingumo. Jos pasibijojo eiti 
pitenuogės ant denio, bet pasi
liko kajutose, kad apsirdėdyti 
—iki buvo per vėlu gelbėtis ir 
jos žuvo liepsnose.

Nors visą laiką lijo šaltas lie
tus, bet jis nė kiek nesumaži
no gaisro, tik darė didelio ne
smagumo pasažieriams.

Tuojaus buvo pašaukta per 
radio pagelba, bet pagelbos lai
vai atplaukė tik apie 7 vai. ry
to, kada iš degančio laivo liko 
tik griaučiai.

Kiek žmonių žuvo aht laivo, 
dar tikrai nežinoma. Yra ži
noma, kad tikrai žuvo 79 žmo
nės. Be to 140 žmonių pasigen
dama, kurie irgi galbūt yra 
žuvę. Tokiu budu Žuvusių skai-

Cbicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Nepastovus, biskį Šilčiau, bet 
šalčiau į vakarą.

Saulė teka 6:24, leidžiasi Tr
io.

čius gali būti 237. Galbūt tas 
skaičius kiek sumažės, pasiro
džius, kad niekurie prapuolusių 
yra išplaukę į krantą. Dauge
liui jau pasitaiko, kad jie iš
plaukė į krantą 8 mylias, arba 
iki jiems atėjo pagelbon pa
kraščių sargybos valtys. Prie 
padauginimo skaičiaus žuvusių 
prisidėjo audringa jura. Apie 
trečdalis pasažierių sirgo juros 
liga ir tokie vargiai galėjo gel
bėtis: jie žuvo savo kajutose. 
žinomų išgelbėtų yra 325 žmo
nės.

Tai yra didžiausia juros ne
laimė, kokios nebuvo-jau nuo 
kelių metų. Drąsiausios nelai
mėj pasirodė moterys. Jos, kad 
sulaikyti paniką tarp pasažieriųr< 
susibūrė krūvon ir ėmė dai
nuo “Hail, hail, the gang’s all 
here”.

Už kelių valandų prieš ne
laimę staigiai nuo širdies ligos 
pasimirė laivo kapitonas Wall- 
mont, 56m. Jo kūnas buvo pa
dėtas jo kajutoj. Ten jis ir su
degė.

Gaisro priežastis nežinoma. 
Vieni spėja, kad tai buvo pa
degimas, nes gaisras kilęs ly
giai keliose vietose. Kiti sako, 
kad gaisras kilo rūkymo kam
bary, kur tą naktį buvo gero
kai girtaujama. Niekurie į- 
gulos nariais sako, kad butų 
buvę galima išgelbėti visus pa- 
sažierius, jei jie per liepsnas 
ir durnus butų išdrįsę pribėgti 
prie gelbėjimos valčių.’ Bet įgu
los, kuri pati liepsnų buvo at
kirsta nuo pasažierių, ragina
mi pasinaudoti ta gelbėjimos 
priemones pasažierių nepayaikė. 
Daugelis dagi nespėjo išbėgti 
iš savo kajutų ir jose žuvo.

Atvykę pagelbon laivai iš
griebė iš juros pasažierius ir į- 
gulą ir patį laivą bandė nu
tempti į New Yorką. Bet galėjo 
jį nutempti tik iki Ashbury 
Paiik, N. Y. kur liko pririštas 
prieplaukoj, sudarydamas pa
vojų didelei konvencijos salei. 
Jis vis dar dega ir prie jo nie
ko neprileidžima.

Chicagiečių pasažierių nebu
vo. Du chicagiečiai dirbo ant 
laivo. Vienas išsigelbėjo, o ki
to pasigendama.

Vienas kubanietis vaikinas, 
patarnautojas prie valgių, be 
pludžių išplaukė^ 8 mylias į 
krantą. Kelionė truko 6 va
landas.

Išsigelbėję sako, kad bai
siausia buvo ‘klausytis dejavi
mų ir verksmų tų, kurie liko 
užklupti kajutose. Leisdamiesi 
valtimis jie matė kyšančias 
per langus maldaujančias pa
gelbos rankas, bet jokios pagel
bos jiems suteikti negalėjo.

Alirlinvpill Jtjrhinin. di»y«ias. Gorman i tai atsakė, auuiliycių Udiuilllll kad jei jie tų bandys daryti, tai 

kų unija sutinka 
taikintis

Sutinka pasiduoti taikymo 
rybos arbitracijai, jei tą 
tį padarys ir samdytojai 
Streikas vis plečiasi

ta- 
pa-

gali ištikti naujas kraujo pra
liejimas.

Be to į streiką liko pašaukta 
50,000 darbininkų, kurie dirba, 
prie audimo ; rakandų apmuši
mo, draperijų, kaurų, pliušio ir 
panašių audinių. Jų streikas 
turi prasidėti pirmadieny.

Skelbiamas 85,000 
kojinių darbinin

kų streikas

WASHINGTON, rūgs. 9. — 
Pirmi taikos pasiūlymai audi- 
nyčių darbininkų streike jau 
padaryti.

Pirmiausia prezidento Roose- 
velto paskirtoji specialų taiky
mo taryba pasiūlė arbitraciją 
su sąlyga, kad abi'pusės iškal- 
no pasižadėtų pildyti arbitraci
jos tarybos nuosprendžius. Tą 
planą taryba pasiūlė konferen
cijoj su Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentu Wm. Green.

Keliomis valandomis vėliau 
tokį pat arbitrą ei jos planą pa
siūlė streikierių vadas Francis 
J. Gorman. Jis varde unijos 
paskelbė, kad sutinka, jog pre
zidento taryba arbitruotų gin
čą, pradedant ne-' vėliau kaip 
nuo šio pirmadienio.

“Kiekvienas konfliktas užsi
baigia taika”, pareiškė Gorinau. 
“Taika turi ateiti ir audimo 
pramonėje. Mes dabar pasiū
lome taikos formulą. Mes pasiū
lome, kad dabartinė prezidento 
taryba pataptų arbitracijos ta
ryba. Mes siūlome, kad arbi- 
tracija prasidėtų ne vėliau kaip 
nuo pirmadienio, rūgs. 10 d. 
Mes siūlome, kad abi pusės pri
imtų arbitracijos nuosprend
žius”. 1

Gorman prižadėjo, kad dar
bininkai sutiks su arbitracijos 
tarybos nuosprendžiais, tegul 
tik tą patį padaro ir samdyto
jai.

Tečiaus Gorman reikalavo, 
kad streikas tęstųsi ir visos 
audinyčios pasiliktų uždarytos 
arbitracijos laiku.

Dabar reikalingas yra tiktai 
samdytojų sutikimas, kad pra
sidėtų arbitracija. Tečiaus yra 
abejojama, ar samdytojai stfiiks 
su sąlyga, kad streikas tęstųsi 
arbitracijos laiku ir kad audiny- 
čios per tą laiką stovėtų u^da- 
rytos- įįV

Pašaukė streikan daugiau 
darbininkų

Samdytojai paskelbė, kad jie 
pirmadieny bandys atidaryti au-

t '

Neleido Mooney nė 
motinos laidotuvių 

pamatyti

WASHINGTON, rūgs. 9. — 
Kojinių darbininkų unija vakar 
paskelbė 85,000 kojinių darbi
ninkų dvylikoj valstijų strei
ką. Streiko centras bus North 
Carolina. Streikas paskelbtas 
trečiadieniui, bet unijos virši
ninkai sako, kad daugelis dar
bininkų pradės streiką pirma
dieny.

SAN, ŲCĘNTIN, Cal„ ,r. 9. 
—Thomas< Mooney motinos lai
dotuvių procesija buvo atvyku
si pie kalėjimo, kad ją galėtų 
pamatyti kalėjime jau 17 metų 
nekaltai sėdintis -jos sunūs. Te- 
čiaus procesijos netik neleista 
į kalėjimo kiemą, bet neišleista 
iš kameros ir paties, Mooney, 
kad jis nors per, langą galėtų 
pamatyti savo motinos . laido
tuves.

Hitleris liepia mote
rims nesikišti 

Į politiką
NURjEMBERG, Vokietijoj, r. 

9.—“Mes vokiečiai turime tik 
vieną pranešimą Vokietijos mo
terims—vaiką”. Tokia prasmė 
buvo Hitlerio kalbos moterų na
cių kongresui. Jis Jiepč mo
terims nesikišti į politiką, bet 
sėdėti namie ir prižiūrėti vai
kus ir vyrus.

Italija* siunčia ka
riuomenę i Afriką
RYMAS, r. 9. ■

-J— - į.-. - # u, .

Francija bijosi na
cių pučo Saare 

ir Austrijoj
- Franci jos . # ■ 
ministerija 

reiškia didelės baimės, kad na
ciai gali kėsintis padaryti per
versmą Saro krašte ir Austri
joj, kur kartą naciai jau ban
dė daryti pučą, bet liko numal
šinti.

PARYŽIUS, r. 9. 
užsienio reikalu

Vėl išgąstis Viennoj 
apšaudė princo 

namus
• Į princoVIENNA, 9. r.

Starhemberg, reichswehro vado, 
namus, paleista keletas šūvių. 
Tas įvykis labai išgąsdino visą 
Vienną, kuri pergyvena sunkius 
nervinio įtempimo laikus. Vė
liau pusiau oficialiai paaiškinta, 
kad šaudymas įvyko dėl neat
sargumo heimwehro sargybos.

Sudegęs laivas Morro Castle 
buvo puošniausias ir greičiau
sias tos rūšies laivas. Kai įvy
ko nelaime, jis už trijų valan
dų turėjo būti New Yorke. Vie
tos jame buvo dėl 500 pasažie- 
rių.

Italija siun
čia didelę kariuomenę ir daug 
amunicijos į savo kolonijas Af
rikoj—Samoli ir Eritrea, nes 
prisibijoma tehbuvių puolimo. 
Į kolonijas išvyko ir jų guber
natoriai.

20 jaunuolių sužeista 
sugriuvus porčiams

CHICA&O.—20 vaikų ir jau
nuolių liko sužeisti sugriuvus 
porčiams, nuo khrių jie žiurėjo 
futbolo žaidimo prie 61 ir Ra- 
cine gatvių. Apie 50 žmonių 
buvo susigrūdę ant laiptų ir por- 
čių užpakaly grosęmės 6058 S. 
Racine Avę. Tokio sunkumo 
seni porčiai ne^tlaik^ ir nu
griuvo. 

■ ■ - ■■■; , -t.
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ELGIN, jll., r. .9. Visose 
Elgin mokyklose bus įvestas 
privalomas mokinimasis konsti- 
tucijos. . .

. .........į

MADRIDAS, r. 9. — Vakar 
Madride liko paskelbtas gene
ralinis streikas, kuris privedė’ 
prie riaušių. i

Streikas prasidėjo ryte irsu- 
paraližavo didelę dalį miesto 
industrinio gyvenimo. Gatveka- 
riai, busai ir požeminiai trau
kiniai sulaikyti. Duoną miestui 
pristato armijos duonkepy klos.

Riaušės ištiko prie Monumen
tai Cinema, kur 4,000 Katalo- 
nijos ūkininkų susirinko iš
dėstyti savo ' skundą prieš pro
vincijų valdžias dėl jų rėmimo 
nuomininkų. Greitai prasidėjo 
muštynės su darbininkais, ku
riose 6 žmonės liko užmušti. 
Kituose susirėmimuose su strei- 
kieriais 1 policistas liko užmuš- 
tas, '

dalyvauja 50 žmonių. Koncertai 
bus rengiami kiekvieną sekma
dienį 12:30 vai. Kino Metro
politeno salėje. Koncerto lan
kytojai mokės nuo lito iki dvie
jų. Koncerto programa bus 
sudaroma iš lengvesniųjų ir 
suprantamesnių jų plačiajai pub 
likai kurinių. Kiekviename kon- 
crte bus lietuviška muzika. 
Taip pat dalyvaus solistai, dai
nininkai, smuikininkai, pamiš
tai ir chorai. Be to, bus trum
pi paaiškinimai apie pildomus 
kurinius. Bus duodama gali
mybės ir priaugančiom jėgom 
pasireikšti, kaip solistams, taip 
ir dirigentams. Pirmas kon
certas įvyks rugsėjo 23 d. Kip
rui Petrauskui ir Dainos d-jos 
chorui dalyvaujant. Diriguos 
Karosas Ir Hofmekleris. Kon-

Trifose^provineijbse paąkslbr transliuojami per radio.
ti generaliniai streikai protes
tui prieš katalikų jaunimo vei
kimą. , ,

7 žuvo eksplozijoj
NEAL, Ga., r. 9. —Septyni 

darbininkai liko užmušti eks
plozijoj medvilnės džiovyklos 
boilerio, kuris liko pirmą kar
tą šį rudenį užkurtas pradėti 
džiovinti šių metų medvilnę.

Mussolini šaukia ge
nerolų pasitarimą
TARANTO, Italijoj, r. 9.— 

Pareiškęs Italijos žmonėms, 
kad jie turi būti prisirengę prie 
“visokių įvykių”, Mussolini iš
siskubino į Rymą, kur jis šau
kia visos Italijos armijos ge
nerolų ir divizijų komanduoto- 
jų konferenciją.

Nuteisė už lietuvio 
nušovimą

' TAYLORVILLE, III., r. 9— 
JaUnų vyrų Christian pavieto 
grand j uty rado kaltą Eddie 
NeWman, 26 m., vadą vietos 
haūjosioš angliakasių unijos už 
užmušimą Joe Agotis, 48 m., 
senosios unijos nario. Barnis 
tarp jų kilo dėl sliekų.

Newman teisinosi, kad girtas 
Ągotis šovęs jį ir jo merginą 
Geraldine Thompson. Prokuro
rą gi tvirtino, kąd Newma.n nu
šovė Agotis . per pašiūrės sieną 
iš priežasties . aštriu Kivirčių 
tarp abiejų unijų,

Newman liko nuteistas nuo 
1 iki 14, metų kalėjiman.

W ■■■■ .................  .

NEW OHLEANS, La., r. 9. 
.—Senatorius Long pasiraSė pa
liaubą s,u mėru. Walmsley ir 
sutiko atšąųlkti iš . miesto vals
tijos miliciją, antradienį įvyks
iantiems rinkimams.

Darbiinky vargai
MARIJAMPOLE—Kai. kurie 

miesto darbininkai dirbusieji 
žemės ūkio-darbus gavo iš kai
miečių už darbą vekselius. Vek
seliai senoviški ir jų protes
tuoti negalima, o kai kurių iš
davusių vekselius ūkiai eina 
iš varžytinių ir darbininkų pi
nigai liž darbą dingsta.

Lietuvis užmuštas 
buliaus

Nusižudė, kad žmona galėtų 
nusipirkti kailinius

CHICAGO.—Kad žmona ga
lėtų gauti apdraudą ir nusi
pirkti brangius kailinius, kurių 
ji taip troško, Joseph H. Mc- 
Gregor, 40 m., ‘6958 S. Greeh 
St., nušpko į Niagara krioklį 
ir nusižudė.

WAUKEGAN, IJ1., r. 9. — 
Peter Zibulis, 58 m. amžiaus, 
kuris dirbo Peter Wesner ūky j, 
Lake Vilią, liko subadytas bu
liaus, kuris jį puolė varant gal
vijus namo. Zibilius po to pa
simirė už kelių valandų Wau- 
kegano ligoninėj.

NORMAN, Qkla., r. 9. — 
Farmacijos studentas Neal My- 
ers, 21 m., kuris buvo kaltina
mas dėl mi|*ties studentės Ma
riau Mills, liko išteisintas. Ji 
pasimirė prėimusi vaistų, kad 
pašalinti nėštumą.

*»■    ........................ ...n —4—■
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Mes perdaug greitai užmirš-, 
tame praeities pamokas. Kai 
baigėsi 1914-18 m. karas, at-. 
rodė, kad tos pamokos jau už
teks ‘amžių amžiams. ‘Rodos, ‘tai* 
suprato ir diplomatai, kibę kur
ti Tautų Sąjungą ir kalbėti apie 
nusiginklavimus. Deja, dabąr, 
-po 20 “metų 'riUo karo pradžios,, 
aiškiai matom, kad Ši baisioji 
pamoka užmiršta ir ją reikia 
kuodažniausiai priminti. Ką 
davė pasaulinis karas?

Bendromis
skaitlinėmis kalbant, 

pasauliniame kare žuvo apie
milijonų karių: 8 milijonai Žu-i 
vo kautynėse įvairiuose fron
tuose, o 3 milijonai mirė nuo 
ligų. O juk žuvo geriausia jau
nimas, stipriausi vyrai daugiau
sia 20—30 metų amžiaus, pa
čiamefiziniame ir dvasiniame 
tJirtUmer^Tuo kariavusių tau- 
'tų kokybė žymiai nusmuko, su
silpnėjo. Be to, pasaulinis ka- 
ras milijonus žmonių padarė 
invalidais, atėmė jų darbo lga- 
!ę. — Kiek karas kainavo ūkiš
kai visai ir negalima apskai
čiuoti. Kaip apskaičiuoti žuvu
sių žmonių gyvybių vertę, dar
bo galės sumažėjimą ir nusto- 
jimą, išnaikintų trobesių, ge
ležinkeliu, laivų vėrtę, nuosto
lius ir sunaikintas prekes, ka
ro medžiagą, darbo rezdltatų 
žlugimą pramonėj ir t. t.? Pa
sakinis karas pareikalavo iš 
kariaujhhčių valstybių tiesiogi
nių išlaidų (neskaičiuojant ka
re sunaikinto turto, žmonių gy
vybių vertės ir k.)

— apie 80 milijardų aukso 
dolerių, * 

skaičiuojant prieškarine jų per
kamąja gdlia, taigi apie 800 
milijardų aukso litų. Kati su
prasti tos sumos didunįą, rei
kia pažymėtu kad viSoaįi(Ą$gJb 
jos tautos turtas buvo imt
inas prieš karą 70 milijardų 
dolerių. Sudėjus į vieną Pran
cūzijos ir Italijos tautų turtus 
prieš karą išeitų 80 milijardų 
dolerių. Taigi per 4 karo me
tus sunaikinta tiek pinigų, 'kiek 
per ištisus šimtmečiui įgijusios 
šios dvi tautos su '80 milijonų 
gyventojų! Iš tų 80 milijardų 
dolerių santarvininkai (Pran
cūzija, Anglija ir k.) išleido 56 
milijardus (70 prOc.), o Vokie
tija su savo sąjurigininkhis — 
24 milijardus (30 proc.).

Sunki karo skolų hašta
slėgė visą eilę Europos valsty
bių iki pat 1931 m. apsunkin-. 
damos * valstybių biudžetus ir 
mokesčių naštą, keldamos pa
saulinę ekonominę krizę. Tas 
skolų klausimas dar ir dabar 
juridiniai nebaigtas ir tarptau
tinių skolų dydis dar siekia 
120—440 milijardų litų. Bet 
daugumą 'karo išlaidų valsty
bės dengė savo vidaus 'paskolo-; 
mis. Užtat, pav., Anglijos vi
daus skolos iki svaro kurso 
kritimo sįelįi? 320 'milijdrdų li-t 
tų. Vien tik procentai už Ang- 
lijos valstybes skolą sudaro 
apie 16 milijardų litų, o skolų 
mažinimui eina kasmet apie 2,5 
milijardo litų.

Bet karas turėjo ne vien me
džiaginių pasekmių. Labai 

svarbios perimamos įvyko ir 
ų dvasiniame gyvenime.

Karasf silhaikino pagarbą prie 
žmogaus gyvybės. Gyvenimas 

 

karo labkuose ir bendras gyve
nimo nesaugumas karo m&ais 
sukėlė išlaidUntb padidėjimą, 
prabangos troškulį, nepaprastai 
išaugo produktų suvartojimas, 
sumažėjo pagarba prie daiktų 
vertės, prie turto. Sumažėjo hiŽ- 
tat ir tautų santaupos.

štai pasaulinio karo pasek
mės kaikuriose atskilose Vals
tybėse. Didžiausios ir atkak-; 
liausios kovos ėjo pruhdižįjds 
karo laukuose. Prancūzai tilfė- 
jo nuostolių žuvusiais apie pu
santro milijono karių, bet inva

lidų, netekusių virš 10% dairbb* 
galios — apie 700,000. ;
Dėl giltttffiĮj Sumažėjimo kiaro 

matais

•naujokų -skaičius 1935—1940 
m. m. Prancūzijoj busiąs be
veik dvigubai mažesnis už nor- 
mttlų, kas Iš kariško atžvilgio 
labai pavojinga. Prancūzijos 
valstybės skbla '19'14 m. sieke 
34 milijardų auksb frankų, bet 
paskutiniais metais — apie 60 
milijardų. Tai be ‘milžiniškų 
Užsienio skolų, Valstybės skolų 
hubšimčiai prtėš fkarą sudarė 
1 milijardą frankų, o dabar 3 
milijardus. (Pensijos 1914 m. 
sudarė apie 320 milijonų aukso 
frankų, dabar 2000 milijonų 
dūkso frankų. Misa tai reika
lauja atitinkamai aukštų mo
kesnių. Valstybės biudžetas iš 
5 milijardų 1914 metais pakilo 
iki 12 milijardų aukso frankų 
prieš keletą metų. Karo ir po
kariniais metais brankas bete
ko keturių penktadalių savo 
vertės, užtat smarkiai nukentė
jo ypač mažieji indėlininkai. 
(Dėl infliacijos šie žmonės, šu- 
darą vidutinį lubiną beveik vi
siškai suneturtėjo 'taip pat Vo
kietijoj, Rusijoj, taipgi Lietu
voj). Sustojo Prancūzijoj Vi-j 
suotinasis ekonominio gyveni
mo progresas, 'kurs prieš kairą 
ipasirėiškė 4—5 milijardų fran
kų indėlių priaugimu ir tautos 
turto didėjimu. Bendrai įverti
nama kad,
jei nebūtų įvykęs karas, dabai^ 
Prancūzija butų dvigubai tur

tingesnė, negu ji yra.
’O juk Praficuzijh yra valstybėj 
'kUfi laikoma nugalėtoja, di- 
džinudih karo 'laimėtoja! •— 
Koks gi karo ’dkfyvas Praridu- 
zijai? čia žymiausiu laikomas 
E Izaso-^Lo taringi jos atgavimas 
su. turtingomis geležies, Icaili- 
jaus -ir ahglies kasyklomis. Tas 
atgautasis -kraštas sudaro tik
tai 44'500 ’kvt. kilometriis (tai
gi apie trečdalį neokupuotos 
Lietuvos) SU 1,700,000 gyvdn- 
tojų. Ar me tragiškas sUpudli- 
mds, kad Elzaso-Lotaringijos 
gyventojų beveik liek ;pat, kiek 
•kare žuvusių prancūzų. Išeina, 
kad už kiekvieną atgautąjį šio 
krašto gyventoją sumokėta vie
no prancūzo kario gyvybe.

Vokietijoj karo meto bloka
dos dėliai buvo didelis maišto 
•trukumas, o tai žymiai paken-( 
;kė iautos sveikatai. Karą pra-i 
laimėjusi Vbkiėtijh “riėtėko ^dau
gelio savo kraštų, visų koloni
jų ir teisės ‘laikyti kariuomenę. 
Dar -apie 50 metų ji turėjo ‘mo
kėti užkrautąją desėtkų mrtili-: 
jardų dydžio reperaciją, bet dėl 
krizio ir politinių apyštovų, ji, 
šių mokėjimų išvengė 1932 in.; 
Daugiau 1taip 2 milijonai vbkie-’ 

čių žuvo kUro TaiiktHfee. • 1 ►.
Dar didesnių ir neUpškaičiucn 

jamų nuostolių turėjo pasauli
niame kare Rusija ir rusų 'tau
ta. , \

•Per 40 mėnesių karo RUŠija 
davė froiitui 15,798,000'Žrhonių, 
t. y.
•vyrus. Užtritišta, šUžeista, mirė 
nuo žaizdų ir nelaisvėj 4,467,rj 
000 Rusijos piliečių. Ūžregist4 
ruota sužeistų 2,844,500 vyrų; 

■t. y. — penktoji visų mdbili-. 
zuotųjų dalis. f

Kasmet Rtfsija kariuomenei' 
iškišdavo -27^ biudžeto — ^74 
milijonus TUBlių, o 1917 met&fe 
kiekviena karo - dienai kainavo 
65,7 mil. ftiblių: per 40 nifcn. 
karo Kilsi ja Hšleido 50,5 milijar
dus rublių. Kokia tai yra‘su-f 
ma, galima matyti iŠ šio paly
ginimo: 1918 m. visame žemės 
paviršiuje iškabta 25 milijardų’ 
rublių vertės aukso. IŠ kur Ru
si ja galėjo priimti dvigubai 
daugiau atlkso, negu jo gatihai 
visas pasaulis ? Aišku T 
pė jš savo piliečių, iš savo krUŠ-1 
to. ' 1

Nuo Vokietijos puolimo ir 4 
moty okupacijos labai nukeli įė

jo Belgija, kuri 84 metus ne
buvo mačiusi taro daVo terito
rijoj.
Belgijoj Vertybių sunaikinta 4tŽ 

20 milijardų frankų.

Sunki “krizė ir ‘heda^bas įdiegė 
Belgiją'ka^o'metu, hės “tai pra
monės ir eksporto valstybe. 
Okupacijos metu daugelis fab
rikų buvo uždaryta. Didelė bu
vo maisto stoka. Daug toko 
nukentėti belgams nuo dkųph-' 
cijos teroro. Vien tik 1914 ip., 
rudenį vokiečiai nužudė apie 
5000 civilių gyventojų. Apie Š0‘ 
proc. visbs tautos —>-pusadtro; 
milijono žmdrtių — buvo pribė-! 
gę į kaimynės valstybės: Olan
diją, 'Švediją, Angliją.

Dar sunkesnis likitriMs 'teko 
Serbijai, kurios visa “tėritorija 
1915 “m. buvo priešą užinita.
Apie 1 milijonas sėrbų žmonių 

skubiai išbėgo į užsienį.

Ir ‘čia daug tūfito sunaikinta, 
išplėšta ir išvežta į užsiėnp 
Materialių nuostolių dydis sie
kia apie 5 milijardus aukso 
frankų. Karo mėtais SėfbijOj 
žuVo apie 1 milijonas gyvento
jų, taigi apie 30% tuolaikinės 
Serbijos žmoflią. Viėn tik pėr 
3 mėnesius 1915 m. kai siautė 
tifo epidemija, Serbijoj mirė 
apie 300,000 civilių gyventojų.

Nėra abejonės,\ kad
Vienas labiausiai kare nukentė

jusių kraštų pasaulinio karo 
rnetii buvo musų Lietuva,

per kurią žiauriai kelis syk per
ėjo karo bangos. Dar gyvoj at
minty tebėra sugriauti miestai, 
sudeginti kaimai, išsprogdinti

1 tiltai, Užmušti žmones, išnie
kintos moterys. O kas apskai
čiuos tuos milijardus nuostolių, 
kuriuos padarė vokiečių okupa
cijos valdžia savo rekvizicijo
mis, ūkio, miškų nualinimu? 

’Kiėk nukentėjo žmoriės nuo 
okupantų žiaurumo ir nuo įta
rinėjimų? ■ Kiek lietuvių žuvo 
įvairiuose karo . laukuose, kiek 
jų mirė nuo ligų,“nelaisvėj ir 
darbo batalionuose? — Tai liks 
nėapskaičiudta ir nežinoma. Jo
kių reparacijų, ‘jokių atlygini
mų Lietuva nėra gavusi už sa
vo nuostolius. Jei kalbėti apie 
karo aktyvus Lietuvai, tai jų 
vienas — Lietuvos nepriklau
somybe ir plačioji žemės refor
ma, kurią suspėta dar įvykdy
ti daugumoj demokratiškais 
principais.

kdrripaniįja tiioj iiusiramino. 
Apie dešimtukus ir busų skai
čiaus sumažinimą ji visai he- 
bėkalba.

Tad matote, kiek daug gero, 
visiems “miesto gyventojams 
padarė socialistas Martin!

šį kartą socialistų tikietu ir
gi kandidatuoja vienas lietu
vis. 'Būtent, Sam Eli j ošins. 
Jis savo kandidatūrą stato į 
khutės klerką. Eli j ošins yra 
jaunas, rimtas ir energingas 
vyrhs. Jis tikrai galėtų mums 
Idbai daug igėro padhryti. Tad 
y iigsejo 18 d. visi padėkime 
•kryžiuką ties jo vardu, o taip 
■pat balSUbkimė už kitus socia
listus.

Morella Oldham, buvusi Mi- 
chigano vyšnių žiedų karalaJtė 
1983 m., kuri patrauko teisman 
turtingą chicagietį George East
man Drydcn (apačioj), reika
laudama $75,000 atlyginimo už 
sulaužymą prižado ją vesti, -jos 
sumušimą ir suvyliojimą.

iž&ul-

šiuo laiku nedaug kas te
galima 'parašyti 'iš riiusų kolo
nijos bei iš lietuMų gyvenimo. 
Vasaros laikii paprastai vei
kimas sumažėja: jei surengia
ma vienas kitas /piknikas, 'tai 
ir viskas.

Tačiau dabar oras pradeda 
'atvesti, tad atsidarys platesnė 
'dirva veikti ir lietuviams dar
bininkams '(O 'kurie gi musų 
nėra darbininkai?). Pirmiau
siai mes ttirimfe Veikti, kad 
^avo būklę šiek tiek fpageri^ 
ntis. Tdliau taip nebegali bū
ti, kaip ligi šiol. Per pasku
tinius penkerius metus mes 
laukėme malones iš kapitalis-A 
tų, be nieko gero nesulaukė^ 
me. Per tą laiką prie vaistu 
jos vairo stovėjo republikona|i 
progresištai ir demokratai, Bei 
musų ekonominė 'būklė nei kiek’ 
nepągerejo. Kaip tik priešina 
gąi, atrodo, kad dalykų pa
dėtis ne tik nėsitaiso, bet eina 
blogin. Oficialiai skelbiama, 
jog ♦ musų iiilešte apie vienas 
trečdalis visą gyventojų vie
nokiu ar ‘kitokiu būdu gauna 
pašalpą iš valdžios.
/ Ttiip trėBėgŠB "ilgai tęstis. 
Ws turlmfe Vč-ikti. ;tr VėikH 
khib galima greičiau. RtigįsS- 

fjb 18 čį. jkh inus įvyks hprL 
brilsavimąi. JBus no

minuojami valstijos ir kntm-

kiekvienos > np TT P A ^rąRŲŠIES JI JA XX PAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržįas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, ,— ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu! , „ . .......... . .
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės panėiakos) dėl varicose gyulų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams koštame- 
risuls CHICAGO ORTOF^ElilC CO.

-183 West Lake St., Arti Wel!s St.

FOOTBALL MEMBERSHIP DRIVE
Send to Art Montvid, 2121 N. Western Avė.

Name in full
Print

.... State 
Print

...City

Antras svarbus įvykis bus 
rugsėjo 15 d. Workers Com- 
niittee df Tlnemployed kartu 
su unijomis ir socialistų parti
jos skyrium rengia paradą, 
kuris prasidės nuo 22 av. ir 
60-tos gatvės. Dalyvaukite 
parade kuo skaitlingiausihi. 
Tai bus savo rųšies demonst
racija, kad išreikalauti pašal
pą pinigais, o ne maistu.

Apie laiką galėsite patirti iš 
vietos laikraščių arba savo 
unijų.

Experience

Height

Rusiška ir Turkiška Pirtis 1
DOUGLASBATHS .

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 1
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902

Varias, lietaus Ir druskos vanos.
'swimminR ’pool.

, Rusiška ir turkiška pirtis
'Moteriins seredotnis iki ,7_ y.

Gerkit ir Reikalaukit
tės viršininkai. Senų partijų 
'politikieriai — repiiblikonai 
ir demokratai — kaip ir visuo
met visokių gėrybių žada. Vie
nok nors šį kartą mes tinka
mai tuos pažadus įvertinkime. 
Supraskime, kad tie politikie
riai niekuomet savo pažadų 
nepildo. Jie geri tik tol, kol 
mes juos išrenkame. Paskui 
jie su mumis nebenori skaity
tis. Tad tiek darbininkams, 
tiek smulkiem^, biznieriams ir 
vėį tenka skundės kęsti.

Todėl laikas dąbar pareikšti 
savo protestą. ; Apie kokias 
revoliucijas mųihs galvoti nc- 
užsimdka. Mes turiniė kitą 
galingą giiiklą. ‘Būtent, balsa
vimus. Reikia tik ttio ginklu 
nauddtis. Rugsėjo “18 d. visi 
eikime baisumi ir rciktilatiki- 
mc socialistų baloto. Ir jei 
mes tai padarysime, tai pra- 
vesime socialistus kandidatus.

Gal kas pasakys, jog 4ho 
mes daug heatsieksime. Ta
čiau mes jau tttriipe patyri
mo, kad socialistai gali mums 
daug gero padaryti. Pavyz-^ 
džiųi, prieš keletą mėnesių 
rites Išrinkome “į miesto Ltary- 

’bos narius dietuvį J. Martiną, 
kuris yra sacialisfas. Nu, ir 
■kas pasirodė? *Ligi jo’ riei 
vienas miesto taryboj nebuvo 
užsiminęs, kad 'reikih riupigin- 
ti elektrą ir grizą. Bet Martin 
tuoj įnešė fezoliticiją tuo klau
simu ir visas reikalas jau.'rim
tai svarstoma. ’ Dar yra kai 
kurių techniškų kliūčių, 'bet 
jos bus nugalėtos ir mes lutė 
sirne spigesnę elektrą ir gazą., 
O tai juk sutaupys kiekvienam 
fhlusų miesto gyventojui datig 
dolerių ir centų.

Tai vienas dalykas. O štrii 
Bitas Martino nuopelnas. Prieš 
kiek/laiko Elektros koįriprinija 
buvo šumariiusi pakelti mo
kesnį ' už važinėjimą busaiS. 
Vietoje septynių centų, ji no
rėjo imti dėšimtuką. Be to, 
Ji 'plakavo mito 22 av, blislts vi
sai hriiiiiti. Krij^rigi hpiė 'tą 
vietą gyveną nemažas skai
čius l’ijetuvių, ląi,jie Britų pa* 
ysilikę be pa|ri^avimo. /Kitorie 
vietose busų Bursavimas hutų 
buvęs /irgi žymiai ?sumaįintas. 
Nėra reikalo aiškinti, kad gy
vento jame butų padačę 
daug neparankumų.

Tačiau ir Mirime atšitikiriie 
•situaciją •ĮigejB’Žjp- J- Martin. 
Jis gavo infOrihačij ų iš kitą 
busu kompanijų, kurios pa 
Mškė sutikir fpaimti traris 
pprtačij ą į rrinkas dr ne-
feelti;kriihų’ už Vi
sa tai jis? •miesto tapy
bos posėdyje. ada Elektros

Rugsėjo 6 d. bedarbių ko
mitetas Paldnia svetainėje bu
vo sitrengęs prakalbas. Kalbė
jo Mrlwaukee kauntės šerifas 

Benson, kuris yra socialis
tų kandiddtas ir antram ter
minui.

Tenka pasakyti, jog Benson 
yra labai gabus kalbėtojas. 
Jis itin vykusiai nušvietė da
bartinę padėtį ir kas Peikia 
driryti, kad tą ;padėtį pageri
nus.

šį rudenį ir žiemą SLA. 212 
’kuofra planuoja daug veikti. 
Narių ūpas geras. Visi paten
kinti tuo, kad, pagalios, Susi
vienijime tapo atsteigtą demo
kratine tvairka. Dabar ir pas 
narius yra ndr6"Vėikti organi
zacijos gerovei.

— H. Labanauskas.

Padarotrie. Visiems

Atsišaukimus 
Lapelius . 
Korteles 
Programus 
Tikiėtus

Visose Alinėse > 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon 

ir 
'Lietuviškos

Degtinės

NATHAN 
KANTER

MutualliquorCo
" ■ 4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus *ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš 
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI
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Lietuvos Naujienos

Auciunas. Cha s

tik iš Amerikos aiva

klau

mirkčio

AKORDIJONAI

©NITED

10 bosų
48 bosų

UAM0

•B ROAST 
•A>30<

ROUNDTSTgfcU

gerai 
Ber- 

su sa- 
gimu-

Skelbiitf£im N a u jienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj- 
yra naudingos

3137 
kurios 

Rachu- 
gyven- 
dąuge-

TMB 
GREEN- 

EYED 
MONSTER 
CREEPINO

INTO 
OUR 

STORY? 
SŪRELY

H AM

parengia 
priėmimo 

ton progra- 
ir gražiųjų 
parodymas.

PRINCE
CMARMINO 

AND 
PUOŠTOM, 

THE
BUBBLE 

PRINCESE

Krautuvė importuoja tiesiog nuo išdirbėjų

Atsiminkite, kad šis

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

M Y PAQųiNG, 
iT'ę <?O OOOD 
TO MAVE you 
IN MY AQMS 
• ' j

iepė finansų
Rašomąja ma-

Lietuvių Radio Valanda Leidžiama nuolatos per 6 metus.
Nedėldieniais iš stoties WCFL, 970 K. 

nuo 1 iki 2 vai. po piet. 
lėšomis Budriko Krautuves.

Jo manymu, pranešimas pa
rašytas visais atžvilgiais api
budinantis visą klubo istoriją, 
nuo pradžios iki galo. Baigda
mas primena, kad klubo susi
rinkimas įvyks tada ir tada— 
dėl klubo labo.

Ponas raštininkas valdybai 
perskaito savo parašytą pra
nešimą ir pasididžiuodamas 
pastumia popierį pirmininkui 
po nosia..

Pirmininkas daro pataisą, 
kad pranešimas’reikią žymiai 
sutrumpinti, nes, girdi, tokia 
ilga istorija negalėsianti su
tilpti atvirutės. formate.

( kn't x 
kOVE. i 

wondsqpul

iT/ę (3OOD
TO QB HBQB • KN6W 
we VVOųjLD CINO'?

. ■ šVOU. ‘

Kauno miestas ir jo 
statyba, drauge Su ža-*

.. . . $24.00

...... $75.00
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

25 LEKCIJOS DYKAI!

šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina j 
vyriausjjį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Keikia klausti prie 
Itngelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised W|ndow” iobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad Mainę sąraše pažymėta.

901 J. Andrukaitis
902
903 J. Baloga
904 Braunis John
928 Sipelei Jonas

THE BRIDGEP0RT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius del» 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.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

ga ir įvyko “grand opening”.
Iškilmėse dalyvavo didelis 

skaičius žmonių, kurie linksmi 
|nosi prie gėros muzikos iki an- 
i kstyvaus čyto.—Senas Petras.

Vartok SYKI 1 
per penkias valai 

“ “1. Mlll—■ . _ ar ■ ■ w
vartoja per 20 metus. B

AalHe kruUnij Ir gerkllj 
paaldarytl rimtas. Peleni 
juos j ff minutes su N 
role, pagelbsti prateUntl 
taeljal " * ------------ ----
LANDĄ. ,_____
Joa turte pagelbsti

msndūojamos gydytojųtrsUo*

ir balos, ten šiandien 
nauji Europejiški ru-

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
©p pataria Lietuvos banlar

irtais*

kalba pirmi- 
Mes čia nieko gero 

3 ir tarti nėra 
Z. parašo atvi- 

tspausdina, tai ir vis-

The tantalizing flavors of truc may- 
onnaiseapdtrueold-fashionedboiled 
dressinig nevvly combine.d.1 Smooth 
and velvety, made in the excluaivo 
Kraft Miracle Whip. • '*

KRAFT’SMIRACLE WHIP
SALADDRESSING

SIRMMN gatavo*

traukia. Vienas amerikiečių 
žurnalistas 1920 metais apsi
lankė Kaune. Jis taip susiža- tavo, 
vėjo Katino apylinkėmis, kad klubu 
net išsireiškė: “Kaunas, tai i 
biaurus paveikslas, gražiuose 
rėmuose.’* Žinoma, amerikie
tis viešėjo Lietuvoje dar tuo 
laiku, kada Kaunas buvo iš
tiesi) biaurus miestas, gi šian
dien Kaunas jau yra visiškai 
atsistatęs, prilygsta moderniš- 
kiausiems Europos miestams. 
Kur anksčiau Kaune stūksojo 
pelkės 
stovi 
mai.

Pats 
nauja 
vingoiniš laikinosios Lietuvos 
sostinės apylinkėmis, sudaro 
puikų vaizdą ir miestui duo
da skoningą vardą. Nors 
pats Kauno mieštas ir jo apy
linkės neturi milžiniškų dirb
tinų paminklų, tačiau savo 
originalumu bei gamtos gro
žiu jau patraukė savin ne vie
ną keliautoją. Tai liudija 
ir kitų kraštų žmonės Lietu
von atsilankiusieji. Visi ji< 
pabrėžia, kad Kauno apylin
kes verta lankyti dr kad Kau
nas darot milžinišką pažangą.

Kiekvienam tas tuojau krin
ta į akį, kuris Kauną ' ir jo 
apylinkes matė prieš karą ir 
dabar. Tsb.

Simanas Stanevičius 
garsus 
pasakėčios “Arklys ir lokys“, 
“Aitvarai“ ir kiti kuriniai dar 
ir dabar tebėra laikomi lietu
vių dailiosios literatūros per
lais.

Simanas Stanevičius gimė 
Žemaitijoje, vidurinius moks
lus ėjo Kražių">uinnazijoje. Ją 
baigęs 1821 metais įstojo į Vil
niaus universitetą. Drauge su 
juo universitete mokėsi jau ne
mažas būrys Žemaičių bajorų 
jaunuomenės. Tuomet kad ii 
lenkai profesoriai paragindavo 
studentus tirti Lietuvos istori
ją, papasakodavo apie garsią 
Lietuvos praeitį. Tad nenuosta
bu, kad daugelis tų jaunuolių 
buvo užsidegę karšta tėvynės 
meile.

Tuo pačiu laiku jau labai 
garsėjo žinomas lenkų kalba 
rašąs poetas Adomas Mickevi
čius. Stanevičius panoro su juo 
Nusitikti ir pasikalbėti apie Lie
tuvos praeitį ir nūdieninę sun
kią būklę. Po ilgų pastangų 
abu poetai susitiko.

—Ar 'tamsta lietuvis 
sė Adomas Mickevičius Stane
vičiaus.

—Taip. «'
—Ir poetas?
—Rašinėju...
—Ne jau lietuvių kalba ga

lima poeziją rašyti?
—Puikiausiai.
Stanevičius perskaitė odę 

“žemaičių šlovė“. Mickevičius 
susijaudino.

—-^Puikiai, prieteliau, skam
ba. Aš taip pat esi> lietuvi#, bet 

•t. savos kalbos esu gerokai pri
miršęs. “Sveiks, Mindauge, ka
raliūnai”. Gražu. Mėginsiu ir 
aš lietuviškai rašyti.

Adomas Mickevičius savo žo
džių netesėjo, nes jam gyveni
mas nebuvo palankus. Tačiau 
jis jautėsi lietuvis.

Stanevičius užsitarnavo mu
sų tautos pagarbą. Jis surinko 
gražių lietuviškų dainų, rašė 
gramatiką ir išleido pasakas.

r ‘ Tsb.

BRIDGEPORTAS.— Po trum
pų atostogų su pirma diena šio 
mėnesio atsidarė Amerikos Lie
tuvių Mokykla. Daug moks- 
eivių pradėjo studijuoti įvai
rias mokslo šakas. Registara- 
vimas moksleivių dar tęsiasi. 
Seni, jauni ar maži, kurie in
teresuojasi mokslu bei apšvieta 
yra raginami kuo greičiausia į- 
stoti į Amerikos Lietuvių Mo
kyklą. Tai yra vienintėlė mo
kykla, kuri gali lietuviui paro
dyti kelią į šviesesnę ateitį.

Laikas pamokų ir kursas yra 
nurodomi žemiau telpančiame 
skelbime. —F, B. Klajoklis.

favorite!

Visiems lietuviams 
žinomas avantiūristas 
montas Avalovas, kuris 
vo gaujomis bandė vos 
šią Lietuvos laisvę užgniaužti. 
Tačiau nepavykus, jis išsi
dangino Vokietijon ir čia ke
letą metų niekieno nepastebi
mas gyveno. Tačiau Vokieti
joje naciams paėmus valdžią, 
Bermontas Avalovas, kaip ant 
mielių išaugo. Jis tuojau pra
garsėjo su neva jam skirtu 
didžiuoju uždaviniu į Rytus. 
Jis buvo apgyvendintas Lie
tuvos pasienyje, kaž ką ten 
veikė, nes buvo labai stipriai 
saugojamas.

Dabar Bermontas Avalovas 
matyt įkrito į nacių nemalonę.

Auditorium Tavern ati 
darymas pavyko

—Trumpinti negalima, —
ponas raštininkas Z, užprotes-

- Tai reikštų musų 
didelį nuostolį.

—Bet visgi negalima to iš
vengti, — 
raštininkas 
šinėle prirašyta trys pilni pus
lapiai, tai kaipgi butų galima 
visą tą raštą patalpinti į at
virutę?!

—Aš patariu atspausdinti 
laiškus — daro įnešimą rašti
ninkas Z., trindamas sędinę į 
suolą. '

—Dar . blogiau —. pirminin
kas spyrėsi: — Laiškai per- 
brangiai kainuos atspausdinti, 
tai viena, o antra, — krasos 
ženkleliai du syk daugiau, 
atvirutės, o trečia, —tai nė į 
laišką nesutilps visas šis raši
nys.

—Galima smulkiu šriftu 
“išdrukuoti”,—atsiliepė ponas 
raštininkas. ■
* Kasierius protestuoja:

—Musų žmonės nepratę 
skaityti smulkaus rašto. AŠ ir 
pats mažai teprimatau.

—Bet draugai I 
damas pašoko ponas raštiniu 
kas 
pranešimas mums trigubai at
simokės. Jus jau girdėjote kas 
čia yra parašyta, bet aš jums 
dar paaiškinsiu kai kuriuos 
svarbius faktus, štai jie: Bir
želio mėn. klubas ruošia 'iš
kilmingą naktinį pikniką su 
muzįka • ir šokiais dėl klubo 
labo. Liepos ‘mėn. klubas savo 
pusmetiniame susirinkime na
riams pašalpas nukapos dėl 
klubo labo. O trečias dalykas 
yra tas, kad rugpiučio mėn. 
įvyks pirmas susirinkimas po 
pusmetinio, ar neaišku?

—Negerai! — kasierius atsi
liepė. — Toks užkyietimas ar
ba pranešimas narius tik su-

BRIDGEP0RT.—Rugsėjo g 
d., įvyko iškilmingas atidary 
mas Auditorium Tavern 
South Halsted Street, 
savininku yra Juozas 
nas, senas Bridgeporto 
tojas ir biznierius. Per 
lį metų jis turėjo cigarų ir t&- 
bacco krautuvę, bet panaikinus 
prohibiciją atidarė alinę. Dabar 
ją padidino.

Padidinimo ir išpuošimo pro-

Biidriko
Italijoniškas, Rusiškas, Vokiškas ir Amerikos išdirbys- 

čių Akordijonus.

KAINOS;
100 bosų .... $98.00
iki . .......... $350.00

- (Feljetonas)
Didis v visuomenės, o dar 

didesnis organizacijų veikė
jas, ponas Z. ėjo klubo rašti
ninko pareigas. Jis parašė 
pranešimą-atvirutę, kuri turė
jo būti atspausdinta ir išsiun
tinėta klubo nariams.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOUISM. GHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

Kai 
žiuoja didesnė lietuvių eks 
kursija, ją sutikdamos Lietu 
vos organizacijos 
tam tikrą brolių 
programą. Dažnai 
mon įtraukiama 
Kauno apylinkių 
Kasgi yra tos gražiosios Kau
no apylinkės?

Pirmiausiai pats Kaunas 
guli nepaprastai gražioje vie
toje tarp didžiųjų Lietuvos 
upių Nemuno ir Neries santa
kos. Miestas iŠ ,visų pusių 
apsuptas upėmis ir aukštais 
kalnais. Kaunas ypač senasis 
miestas guli slėnyje. Kadangi 
Kaunas statytas didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių laikais, 
tai matyti, kad jį anuometi
niai Lietuvos valdovai buvo 
pasirinkę krašto tvirtove. Iš- 
tiesų, Kaune prie pat Nemu
no ir Neries santakos yra se
novėje garsios ir matyti stip< 
rios pilies griuvėsiai.

Kitoje miesto - pusėje Ne
munu ar autobusu pavažia
vus, apie 8 kilometrus yra 
garsusis Pažaislis. ; Pažaislis 
tuo žymus, kad jame yra vie
na gražiausių ir brangiausių 
visame Pabaltyje bažnyčių, ši 
bažnyčia yra tuo garsi, kad 
jos visos sienos dekoruotos 
žymiausių senovės italų daili
ninkų paveikslais. Šie paveik
slai yra labai brangus. Dažnai 
užsienio menininkai atvažiuo
ja į Pažaislį, aplanko šią baž
nyčią ir nukopijuoja puoš- 
niančius meniškus paveikslus. 
Pačios Pažaislio apylinkės pa
sižymi savo sveikais, gražiais 
miškais. Vaizdai čia nepap
rastai gražus. Kitoje Kauno 
pusėje yra Aukštoji Freda, 
čia taip pat žavėtini vaizdai, 
o vakarais vasarą nuolatinis 
lakštingalų giedojimas.

Plaukiant Nemunu žemyn 
keliautojui į akis krinta graži 
Panemunių gamta ir aplinkui 
esantieji kalneliai. Toliau, ap
link Kauną stovi dideli fabri
kai, kurie įdomu matyti vi
siems Lietuvon atvažiavu
siems. Netoli Kauno yra ir 
garsusis “Maisto“ fabrikas.

Visi šie Kauno apylinkes 
savumai, čia suminėti ir ne
suminėti, kartą pamačiusį 
žmogų užburia ir savin pa-

JOS. F. BUORIK, Ine. % 
, Radios, Rakandai, Oil Burners, 

Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 
Skalbyklos, Refrigeratoriai.

3417 S. Halsted St. Chicago
Telefonai: Boulevard 4705—8167

klaidins. Kam čia reikėjo visą 
kalendorį sukišti, kas bus už 
kelių mėnesių. Nariai kad ir 
perskaitys, bet užmirš. Dar 
kitas /dalykas, tai tas, kad čia 
pasakyta, jog nariai, atvažia
vę į pikniką, atvirutę priduo
tų raštininkui. Atėję į mitin
gą — irgi atvirutę grąžintų 
raštininkui. Tad pasakyk, 
gerbiamasis, iš kur nariai 
gaus tas atvirutes, kuomet jie 
turės tik po vieną atvirutę ir 
tik dėl vieno atsilankymo?

—Tai vietoje pastaba, — 
pritarė pirmininkas.

—Draugai! — rėkia ponas 
raštininkas Z. — Konstitucija 
taip sako.

“Draugai! 
ninkas 
nenutarsime, 
ko. Tegul p 
rutę ir 
kas.

Raštininkas tuoj parašė 
trumpesnį pranešimą, įdėjo į 
konvertą. Paskui sekančią pa
stabą raštinei parašė:

“Gerbiama Spaustuvė, at
spausdink man 100 atviru-“ 
čiu.” —Don Pilotas.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Hftra reikalo mok«U |H>e ar 
daurian. kad <auU reij daetų 
kolelc. jMsterlae Tootb Paste, 
lldelia tabM parsiduoda ai 
«Bo. JI valo U apšauto daa- 
tir Be to tautę sutaupiau 
B8. ai kurluoa taUte ■usiptrk 
u pirmaeiles ar M kita 
uambert Pharasacal Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Gražiosios Kauno 
apylinkes

Kflin Sifilio- Vokietijos gauta žinių, kadIldip OllllUHdb OldllC- Bermontas uždarytas nacių 
V1P111C Q11 ^oncen^racMos stovyklon už...V IVIUd AalUv 'V 311 pinigų pasisavinimus. Mat, 

Adomu Jackevičium SiS‘S*“nuo^S. 
vikų“ 7000 aukso markių, 

buvo Tuos pinigus Bermontas Ava- 
Žemaičių rašytojas. Jo lovas visus pasisavino. Todėl 

pradžioje jis buvo laikomas 
Moabite, o dabar uždarytas 
koncentracijos stovyklom

Taip žjnogus norėjęs plačiai 
pragarsėti sutarčių laužymu 
ir smurtu, dabar prilipo pas
kutinį liepto galą ir pats vie
toj vogti svetimas žemes, vogė, 
pinigus, ir net visiškai mažo
mis sumomis. Tbs.

GERBIAMA SPAU 
. ' STUVĖ.-

Pastaruoju laiku pradėjo smarkiai kilti maisto, ypač mėsos kainos. Paveikslėlis parodo dabartį 
nes mėsos kainas, kurios kasdie kila vis augštyn ir kurių kilimui dar galo nematyt.

Colds

pQRK CHOPS 
*$<*>384
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88.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

Suhscrlption Ra t esi
18.00 per year in Canada
17.00 per year outside oi Chicago
88.00 per year in Chicago 
te per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. I1L ander tha act of 
March 8rd 1870.

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniuff. Leidžia Naujienr- Ben
drove, 1789 S. Hateted SL. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Chicagoje — paltu:
Metams —--- ---------- - ___
Pusei metų 
Trims mėnesiams _______
Dviem mSnesiamr 
Vienam mtaeėtal 

Chicagoj per ftneliotojus:
Viena kopija — 
Savaitei ■ - - ■
Minėsiu! r- -.

Suvienytose Valstijose, ne (Chlcagoj, 
paltui

Metams .......................|7.00
Pusei metp.......................  8.50
Trims minusiame 1.75
Dviem mėnesiams___ ______  1.25
Vienam minėsiu! .75

^Lietuvon ir kitur uisieniuoee 
(Atpiginta)

Metams ---------------------- ------ 88.00
Pusei metų ____......._________ 4.00
Trims mėnesiams  ____2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

geniališkas Stalinas!...”“Vadu” (ii duče) save tituluoja Mussolini. “Vado” (dėr Fuehrer) titulą priėmė Hitleris. “Vadu” pradėjo garbinti Lietuvos tautininkai Smetoną. Bet pasirodo, kad ir tavorščius Stalinas yra keliamas, kaip mėšlas ant šakės, Į “vadizmo” augštybes.čia dar kartą matome, kad fašizmas ir bolševizmas yra idėjiniai dvynukai. Jeigu jiė nudėvėtų skirtingų spalvų,, tai nė per padidinantį stiklą negalėtum jų atskirti vieno* nuo kito.
POPIERA KANTRI

MILŽINIŠKA DARBO IR KAPITALO KOVA

Atrodo, kad tekstilinės pramonės darbininkų strei
kas išsivystys į tokio dydžio kovą, kokios Amerika nė
ra mačiusi per ilgą laiką. Streikuojantiems darbinin
kams rengiasi stoti pagelbon su visomis savo jėgomis 
Amerikos Darbo Federacija, kurios prezidentas Green 
pereitu šeštadienį išleido atsišaukimą, ragindamas vi
sas Federacijos unijas remti streiką, ir pakvietė visų 
Federacijos unijų viršininkus susirinkti į konferenciją, 
kufKjšdirbs kovos planus.

Prie^ Amerikos Darbo Federacijos priklauso 108 
“tarptautinės” unijos, kurios visos kartu turi Šiuo laiku 
apie penketą milionų narių. Tikimasi, kad tos unijos 
gali sukelti streiko reikalams kokius 20 milionų dolerių. 
Tai butų gera suma pinigų pusėtinam karui finansuoti.

Bet kuomet šitaip mobilizuoja savo jėgas darbinin
kai, tai ruošiasi ir darbdaviai. Tekstilinės pramonės 
fabrikantų vadas George A. Sloan grasinančiai pareiš
kė, kad streikininkams busią ne pro šalį apsirūpinti.vi
sa pagelba iš Federacijos, kokią tik jie galį gauti. Darb
daviai, žinoma, yra susiorganizavę, o pinigų jie turės 
šitam karui ne dešimtis, bet šimtus milionų dolerių. 
Jiems, be to, padės daugumoje vietų šteitų gubernato
riai su savo kariuomene ir miestų administracijos su 
vieša ir slapta policija.

Tačiau federalinė valdžia neturėtų laikyti darbda
vių pusę, nes pastarieji atsisakė priimti valdžios pasiū
lytą susitaikymo planą, kurį darbininkai buvo sutikę 
priimti. Valdžia todėl turėtų pagal teisybę remti strei
kininkus, Vienas iš svarbiausiųjų Darbo Federacijos už
davinių šioje kovoje ir bus dėti visas pastangas, kad’ 
federalinės valdžios galybė butų pakreipta streikuojan
čiųjų darbininkų naudai. Nuo to labai daug priklausys 
kovos pasisekimas.

Į SLA. 38 seimą buvo atgabenta stora knyga, kurioje buvo1 atspausdinti {Pildomosios Tarybos narių ir komisijų,1 raportai. Daugelis tų dalykų; kurie joje tilpo, buvo jau prieš tai perėję per “Tėvynės” špaltas (pav. Konstitucijos projektas ir kuopų įnešimai seimui)*. Knygą spausdinant, reikėjo* išleisti, rodos, 600 dolerių; nors vargiai kuris delegatas turėjo Taiko bent trečdalj jos perskaityti: Dabar “Tėvynė” jau kelintas mėnesis spausdina seimo protokolą, Įtraukdama Į jį ir visus tuos raportus, kurie jau buvo atspausdinti knygoje. Dedant po du* ištisu puslapiu kiekviename laikraščio numeryje, protokolo spausdinimas veikiausia bus pabaigtas apie Naujus Metus. O jeigu nebus, tai irgi ne bėda, nes iki ateinančio seimo dar laiko yra pakankamai.Tik ar jau tiek daug yra pK nigų Lėšų fonde, kad tokiu bu- jie leidžiama?

komunistų kalbos apie bendrą frontą bus tuščia veidmainybS.Tiesia, kai kuriose šalyse bendras frontas vistįek susidaro — pavyzdžiui, Saaro distrikte (kuris dabar yra po Tautų Sąjungos globa), Francijoje ir kai ■kur kitur. Bet tenai yra nepaprastos aplinkybės (pavojus iŠ fašizmo pusės), kurios verste verčia darbininkų mases dėtis į daiktą. Tose šalyse Maskva, kad ir norėdama, nebegalėtų ilgai sulaikyti' bolŠevikuojaučius darbininkus nuo vienijimosi su darbininkais socialistais; Todėl * ji tenai “pavelija” daryti bendrą frontą tinkamomis abiem pusėm sąlygomis.Bet kitose, šalyse kominter- no su vo bosai tik “manievruš” daro bendru frontu. Jie liepia sa- klapčiukams šnekėti’ apie

du
GERAI PADARĖ

DIKTATŪRA DIEVO AUTORITETU

Kalbėdamas į savo partijos agitatorius, kurių susi
rinko apie dvejetas šimtų tūkstančių Nurembergo mies
te, Hitleris pareiškė, kad jisai gavęs “įsakymų” valdyti 
Vokietiją ne is kurio nors žmogiško viršininko, bet iš 
paties Dievo.'

Dar neseniai jisai stengėsi įrodyti, kad jį paskyrė 
j “tautos vadus” nabašninkas prezidentas Hindenbur- 
gas. Po senojo feldmaršalo mirties Hitlerio pakalikai 
“užtiko7’ tariamąjį Hindenburgo “testamentą”, kuriame 
buvo išreikšta pageidavimas, kad Hitleris ir toliaus 
“vienytų” vokiečių tautą tokiu budu, kaip jisai ją “vie
nijo”, patekęs į kanclerio vietą, t. y. kapodamas galvas 
savo politiniems oponentams, rengdamas žydų pogro
mus ir degindamas knygas. Tą testamentą (veikiausia, 
“nacių” sufalsifikuotą) rudasis diktatorius liepė pa
skelbti visuose Vokietijos laikraščiuose ir perskaityti 
publikai iš radio stočių.

Bet da ir tuomet jisai nesijautė, kad jo valdžia tu
ri pakankamai autoriteto žmonių akyse. Todėl buvo 
įsakyta padaryti plebiscito komediją, idant tauta pa
reikštų jam savo pritarimą.

žodžiu, jisai dėjo visas pastangas gauti sankciją 
savo diktatūrai iš žmonių. Bet dabar jau jisai saukiasi 
į talką — patį Dievą!

Kiekvieno despotizmo yra tokia logika. Anksčiau ar 
vėliau jisai prieina prie to, kad paskelbia save Dievo 
“pateptu” ir paskirtu žmones engti. Taip savo žiaurų 
viešpatavimą teisindavo Rusijos carai ir Vokietijos kai
zeriai. Bet, kaip žinome, Dievo galybė neapsaugojo jų 
sostų, o carui Nikalojui nė jo gyvasties neišgelbėjo.

Rudasis “nacių” smurtas irgi susilauks savo galo.

Apžvalga
I* I !■■!« I ■ etai. w

)NAS “TAUTOS 
VADAS”

ir na ui a taita t .eNeseniai Jvyko Maskvoje sovietų rašytojų suvažiavimas, kuriame d avo; kaip svečiai, ąitlingas būrys ra-
RAU

ir gana šytojų- iš kilų šalių. Kaip sovietų dfteialiį orgOtfOS' “tzvettd-

ja” rašo (rugp.18 dv), tame suvažiavime buvo keliamos, nežinia kodėl’; ovacijos diktatoriui Stalinai, kuris buvo dargi išrinktas į “garbes preaidiuJ- mą”. Štai, kaip jisai, arto t to laikraščio, buvo teitai garbina*- mas:“Rašytojas VlAdimir Lu* govskoj skaito sveikinimą Stalinui: ‘Apie tave, Vade, pirmoji mintis’.“Tegyvuoja piusų myli- rtfimieiSfr vadas! Tegyvuoja

bendrą frontą, o tuo pačiu laiku jie siundo juos prieš socialistus.Pažvelgę, pavyzdžiui, kad ir į mūsiškius bimbiškus ir and- Tiuliškus komunistus, mes pamatysime, kad jie visuomet aršiausiai atakuoja socialistus ir kiekviename didesniame ^ginče, kuris kyla musų

kad apsimetus meilė tiek gali? Ar jus tikite, kad taip atsitiko iŠ tikrųjų?
Kada žmogus pirmą 

kartą pravirko'visuomenės gyvenime, jie kiek drūti remia 
fašistus ir klerikalus ant kerštu socialistams. Pas ameriko- rius dedasi tas pats: šlykščiau- šfos komunistų atakos visuomet būna atkreiptos prieš socialistus.•Aišku; kad tai eina pagal 
Maskvos muziką. Todėl butų kvailyste derėtis apie kokius ten bendrus frontus su tais* gaivalais, kol jų darbdaviai ir penėtojai veda tokią dviveidę politiką..

KEPURE
surb-
VeidukąBbt kad išsivvsto* •r

Socialistų partijos nacionalis vykdomasis komitetas nutarė Žymia dauguma balsų atmesti komunistų pasiūlymą dėl bend- ro fronto. Svarbiausias argu- ( mentas, kuriuo rėmėsi komitetas buvo tas, kad tą bendro fronto klausimą privalo pirmiausia išspręsti tarptautiniai socialistų ir komunistų centrai. Komitetas siūlo, kad Sočialistii- nis Darbininkų Internacionalas išdiskusuotų bendro fronto prd*- blemą su kominternu, ir kuomet juodu prieis prie kokios nors sutarties, tai nebus sunku susitarti ir partijoms atskirose šalyse. O jeigu internacionalai nenorės sudaryti, bendrą frontą, tai nebus reikalo jį steigti. ir Amerikoje.Tai-, žinoma, yra visai protingas nutarimas. Jeigu komunistai tikrai nori bendro fronto, tai kodėl nepradėti jį steigti nuo galvos? Juk yra neužginčijamas faktas, kad komunistų partijos nedaro nieko be (Įsakymo’ iš Maskvos. Maskva tas partijas (t. y. jų agitatorius) peni ir ji jomis koman- davoja. Taigi ir dabartinis karštas komunistų piršimasi socialistams į bendrą frontą yra, be abejonės, “užordcriuO- tas” Maskvoje. Tačiau, jeigu Stalinas liepia Savo agentams Amerikoje ir kitose šalyse kviesti socialistus į bendtą frontą, tai kodėl jisai pats pirmiausia nepasistengą. sudaryti bendrą frontą su tarptautinio socialistų judėjimo centru?Stalinas to vengia,, kadangi, jo sąžinė yra negryna. Jisai' žino, kadį kad tik jisai pasiulytį; socialistų internacioriaiui, tartis, tai šio atstovai jam tuq| jaus pasakytų: ^TarkimėSį. be# pirma paleisk iš kalėjimų ir koncentracijos stovyklų musų draiigūs ir sugrąžink jiems bent tiek teisių, kiek j;Ui turi patys komunistai buržuazinėse šalyse! Juk socialistai negali* tūrtis apie bendrą' veikimą su savo budeliais!”Ką komunistų “duče” galėtų J tai atsakyti?' Nieko. •Todėl, kol vyriausieji komunizmo' bosai neat^ižadčs savo teroro- if sniurtef tldlit^osį tol.

, Prieš mane sėdėjo graži ir įdomi moteris. Staiga ji ko:i —Tu veidmainis! Tu maiiiis!—Ada, susimildama, , kalbi?—Aš žinau, ką kalbu, ar tu žinai? Ar tu žirtai, ir veidmainystėj meile.—Aš nieko nežinau,—Tai paklausyk. Tu nepertrauk manęs, tu tik klausyk. ■ Tai tikrai buvo, aš nieko čia nesugalvojau,, Tai psichologijos šedevras. Ir tas kuris rašo dezertaciją,. jis’čia turėtų ieškoti objekto ir medžiagos. Tu žinai# kad pagyvęnus su viena moteriai ar su vienu vyruv meilė atbunka, pasidaro nuobodi* ir įkyri. Tada vienas ir kitas nuduoda, apsimeta ir kenčia. Ir kas lieka iš poros— mylėtojų imituotojai, ar ne? Nieko nesakyk. Nes pirma atsakant į tokį klausimą, reikia nueiti į savo c sąžinę, reikią perkratyti patyrimai, praeitis. :Greitoms negalima teisingai atsakyti.Įsimylėti man paliko labai paprastas daiktas. Naudingais išrokavimais ir sumetimais, aš turiil mažą pasirinkimą ‘meilėj. Aš’ įsimyliu į vieną mažiausiai sykį į pusmetį. O ineitės gailis šit ttto, ar kitii;. menkai mane beveikia. Ta*- čiatt negalima iš to padaryti bertdVą formulė. Yra -išimtinu*- mų. AŠ atsibaladbjaa į tą svetimą miestą ne iŠ savo noro. Buvo priežastis. AŠ atvira: šiandien nieko artimesnio už tave neturim Tas prisipnžini-- mas gali tave tuojau atšaldin- ti mio manęs’; nes ji® prašalina'abejonę, kuri kankina vyrą neseniai įsimylėjusį: “Ab tiks mane vieną ji myli?” Bėt tą mes paliksime abejonėj.Trys savaitės' atgal1 buvo man kitas. Tuomet aš* neva mylėjau jį; Su juo aš draugavau penkis mėiiesiuskAš pradėsiu, kaip pradedama —nuo susipažinimo^ Jį pristatė marr vienam piknike. Dalinai jis patiko man, aš užprašiau jį aplankyti musų namus. Už trijų dienų" jis pavadino mane į teatrą, tai tą tradicinį trečiadienį. Bet jus žinoto; kaip nuobodu teatre, kada nori patirti naują draugą, kada nori išbandyti- ant fu vL są savo motfers galią?—Taip karštu—sakiau jam;.Geriau einame prie ..okeano;Jis sutiko maloniai. Mes nuėjom; tonai. Daugiau nebe-t :reikta?. jus žinote, ką Veikia vyras ir moteris;, kada jiedu -jaučiasi pasislėpę iif abudu turii patyrimo,1 ir abttdm niaž- daug, rtd paties ieško, Wr galiu pridėti čia. žvaigždes, nųsi- , karusius,, dantėtus debesis;, mėlynos; audrojartčias marias !ir an^ jų? mirgąačias Šviėsąs- -^tai tą, kąs‘ paskatina' myl&Lvis maišėsi po mąito- langais, tojusr jei” t^ pdttridF ’ ■ • TaL viskas. Ar- jija tikite.

O jam? Jam. taip nieku iŠ kišenės didelį daiktąuž daug sykių daug valau

(knygų rašytojų. Kas dėl manęs? tai tie gamtos dalykai yru be svarboj kada aš sėdžiu šalia gero vyro.Po to1 mes dažnai susitikdavome; Mudu gyvenome,, kaip įsimylėję. Esam pasikeitę daug gražių , žodžių, daug jausmingų atdusių ir daug ttų kas paskui seka. Bet kas iš to;, kai žinai, kad tai buvo veidmainystė? Aš' buvau apsimetus, toks buvo1 ir jis. šiandie tas neretertybė ir kai kada tai esti puikus* dalykas. Be tuščio* prestižo, man nieko nekaštavei įkišt liežuvį į j o' burną, pat nebuvo* palaikyti tai ir suvirpėti.Mes susitikom Kartu praleidom dų. Praėjus penkiems mėnesiams pasipynė pirmiau nenumatytų* aplinkybių ir įsibrio- ,vč; tarp* musų nesusipratimas, taryttun’ tarp teisingų: meilužių. Trumpai sakant; mudu persiskyrėm. Jis nežinau kur išvažiavo, o aš pasilikau vio- .toje. Persiskyrimas buvo šaltas, lengvas. Mes juokėmės, krėtėm baitas tilo , momentu, kai už dviejų minutų’ jis tarėjoj išnykti iš mano akių amžinai. Tartum nebūtų mum ;buvę tų- kartu praleistų/ vakarų ir naktų.i Rytoji dieną aš jau užmiršau jį, išėjau su kitu ir svajojau^ kaip šitą pasigauti. ;Naujos svajonės, naujos viltys mąne džiugino, - su juo pabaigta, — sau. Kas galėjo, tikėti; kad jis ‘sugrįš į mano galvą ir išvys mane iš namų? Dėt taip afsi- ' tiko.\ Išvažiuodamas, Jis padovanojo savo broliui’ kepurę; ftuĮ rią jis dėvėjo štt niane vaikš^ čtodąmas. Pbrai savaičių praėjus; aš pamačiau ’ tą kepurę tint1 jo brtftfo galios! Tuojau ‘ją pažinau! Ir, žinote, aš nutirpau. Netolima praeitis prade joj: veržtis į m aito galvą. ■Man pasirodė, kad jis buvo vyras, kurį’ aš tefslifgaf mylėčiau!1 Ii aš aBejdjū, ar tik jis ne iš tikrųjįj mane mylėjo? Gal visa, ką jis darė, darė iš širdies? Gal tik aš jam veid- maniavau? Taš klausimas man- yra- svarbiausia, bet nebus 
jis niekada atsakytaisDabar aš pradėjau jį ihylfe- ti, tikrai mylėti. Sunkiai pri- simeua su jho prdleistds' va- išmdos;* Aš* sėdėjau su juo prieš Atlanto, aš vienu buvau šit juo kambary, aš kffMėjatiu su jų®' ištisai tris valandai' pW telefoną: Aš... Lobai gaila; ■kad dauginu’ jo nebepamatysiu; Dabar aš visiškai kitaip į jį kalbėčiau.1 Jus galite tam betikėtu bet aš taip daryčiau*.Baigiami Ta kepurė išvijo iųane iš napių;. n^s Jd* Brolis nepaleido jos mio galvos ir

Gilų sielVartą ar nelaimę pefrgyvėndflmas Žmogus dažnai graudžiai apsiverkia. Ypatingai greit verkia moterys ir vaikai. Pastarieji į kiekvieną menkniekį tuojau reaguoja didtele gausybe ašarų. Moterų ašarų ištekliai taip pat nėra maži. Net mažesni susijaudinimai moterį dažnai pravirko. Rečiausiai, kaip žinoma, verkia vytai. Kodėl taip yra? Prieš atsakant į šitą klausimą, tenka grįžti į žilą praeitį ir net į gyvulių pasaulį.f Gyvuliai, kaip ir Žmogus, jaučia sielvartą, gailestį ir džiaugsmą. Todėl nenuostabu, kad seniau spėdavo gyvulius galint verkti. Buvo net mokslininkų; kurie tikėjo gyvulių galėjimtii verkti. Ro-I menų mokslininkas Plinijus tvirtino verkiahf Hutus prieš gaišt ant. Homeras savo llia- dbf ir Odisėjoj pasakoja, kad verkę Achilo arkliai, kai sužinojo apie didvyrio mirtį. Taip pat seniau' buvo tvirtai tikima, kad krbkodiliai verkią.. Tik jų ašakos esą veidmainiškos: — pamatęs žmogų ,ir žinodamas,, kad. tą žmogų turės. Sudraskyti, krokodilas pirma apsiverkiąs ir tik tada puoląs savo auką. Nuo to ,dar ir šiandien jrra visiems j gerai- žinomas “krokodilo aša-! ros” — netikroj apgaulingo į li ūdesio pažymėjimas, t. y. kada žmogus liūdi tik dėl kitų akių.Tadv kaip, gi ištiktų jų yra? Ar verkia gyvuliai, jei jie jaučia gailestį? Į šitą klausimą mokslininkai davė atsakymą visai neseniai, o iki to laiko buvo tikima ’ir gyvulius galint verkti. Didis gyvulių gyvenimo tyrinėtojas ir evoliucijos i teori jos kūrėjas Darvinas savo raštuose minis vieną Londono zoologijos sodo beždžionę,; kuri dažnai ašarodavusi.nuodugniai reiškinį išty- Darvinas priėjo išvadą,

Viskas' maniau

turėjo būti išplėtotas beveik iki tokios pat aukštumos, kokioje Šiandieną matome pas laisvėje gyvenančius laukinius gyvulius. Be to, kiek mokslininkų yra pastebėta, stovį žemiausiam civilizacijos laipsny laukinių tautelių žmonės taip pat verkti nemoka. Taigi, ašaros, kaipo liūdnumo ar gailesio išreiškimo forma, galėjo pas žmogų atsirasti tik tada, kai jam kas valandą nebereikėjo bijoti priešų nei dėl savęs, nei dėl savo vaikų. O iki tpl musų protėviams ašaros turėjo būti svetimas dalykas. Savisaugos instinktas iššaukdavo pasipriešinimo, apsigynimo veiksmus, o ne ašaras. Keičiantis visuomeniniams santykiams ir šeimyniniam sugyvenimui, apsigynimas palengva pereina į vyrų rankas. Motinos jau mažiau turi tuo rūpintis, nes jos turi prieglaudą už tvirtų vyro pečių. Jos žino, kad vyras apgins jas ir jų vaikus, tokiu budu galėjimas pirmiausia atsirado pas vai- Įkus ir moteris, vėliausiai gi —• pas vyrus. įdomu pažymėti, kad Homero Iliados ir Odisėjos herojai taip pat neverkia net artimųjų savo draugų mirtį matydami. Vadinasi, seniau, kada vyras turėjo, būti amžinai pasiruošęs apsigynimui, verkti, viena, jau nebuvo laiko, o, antrą, ašaros buvo gėdos dalykas. Vyrui, garbinančiam vien tik jėgą, verkti buvo didelė gėda, nes tuo butų pu rodytas jo silpnumas, tinkąs tik vaikams ir moterims. Tik palengva žmogui kopiant ant civilizacijos pakopų ir mažėjant priešams, žmogus, pagaliau, drįso savo liūdesį .ašaromis. Dabargi ašaromis pažymimas ne tik liudėsis, bet dr didelis, stiprus džiaugsmas.IŠ viso, kas čia pasakyta, matome, kad žmogus pirmą kartą pravirko tada, kai nustojo didelės daugumos savo mirtinų priešų ir pasijuto esąs siaučiamas daug saugesnės aplinkumos; kada nustojamas brangaus asmens, — draugo ar vaiko, — pasidarė pripuolamos nelaimės dalykas, o ne nuolatinis reiškinys, kas, kaip žinome, gyvenant priešų pilnoje aplinkoje turė- | davo dažnai pasitaikyti.
Kazys V-lis.

Taigi, verkti

aplinkuipareikšti kartais

Bet ’ręs, kad beždžionės ašarojimas nebuvo gailesčio nei liūdesio padarinys* Gyvuliams dažnai iššaukia ašarojimą į akį įkritęs krislas;. stipri ir staigi Svie- (Sa , bei kiti akies paerzinimai ir užgavimai. Gi tuo metu, kada* musų supratimu gyvulys turėtų verkti,.’nuo ašarų kaip tik ir susilaiko. Neverkia karvė, kada nuo joa atimamas •lėliukas,. nors- savo gailesį parodo gailiu mykimu ir neri- mastayimu:- neverkia šuo, kada jį šeimininkas- skaudžiai muša; jausdamas ilgesį, šuo tai p pa t neverki et, o t ik gal-1 ,Hai’ kaukia, Panašiais atsitikimais. neverkia? ir kiti gyvuliai. • ' k [r Kodėl-gyvuliai neverkia,, a t- '■ sakymą, randame evoliucijos teorijoj.Kaip žinome, laisvai gyve- jną gyvuliai- iš visų pusių yra apsupti įvairių: įvairiausių! priešų. Kiekvienas pasireiš- kiąs tokio gyvulio silpnumas galėtų kainuoti jam gyvybės. Įsivaizduokim, kokių galėtų] ■turėti padarinių kiškio ašaros, pamačius varną grobiant jo vaikus. Aišku, kiškis netektų vaikui Tokią pat reikšmę ašaros tūrėtų ir kitiems gyvuliams, kurie turi nuolat kovoti už save ir savo vaikus, i » . 5Tokioms* motinoms ašaros gali būti pražūtingos ir todėl verkti j.ds neturi laiko. Be to, ir budus* verkti, būdamas ne- pastovusį negalėjo išsišaknyti įgyvulrtf; pasauly.; Mttsų - protėviai, kaip žinome iš- istorijos, žiloje senovė- fe gyveho taip pat apsupti didėlės- daugybės priešų. Ir Graikijos ^rincessa Marina, 27 tai rimtų, mirtinų priešų, ku- mo kuri susižiedavo su jauniau- rie tykojo pačius tėvus ir jųįsiuoju Anglijos karaliaus Jur- vaikus pagrobti. Todėl musų gio sunum princu Jurgiu, protėvių, savisaugos instinktas m.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kaip kunigai laidoja 
bedievius katalikiš

kose kapinėse
Nesenai mirc vienas žmo

gus, kurs buvo žinomas, kai
po laisvas arba pagal kunigų 
bedievis.

Jo artimiausia gimine užsi
manė jį palaidoti nelaisvose 
katalikiškose kapinėse.

Kunigai pasakė, kad bedie
vio negalima esą laidoti šven
toj žemėj.

Bet nebašnitiko bedievio gi
minė užsispyrė, nori laidoti 
katalikiškose kapinėse ir ga
na. Siūlo pinigų kiek tik 
nori.

Tada jau kunigai susirūpi
no. Sako reikią klausti vys
kupo.

Paklausė vyskupo, paaiški
no apie gerą biznį, kad čia 
busią daug pinigų.

Vyskupas, gerokai pagalvo
jęs, išrado būdą, kaip bedie
vį palaidoti katalikiškose ka
pinėse. Sako, jus laidokit tą 
bedievį katalikiškose kapinė
se, o kad jo kūnas nesuterštų 
šventintos žemės, tai dėkit jį 
į cementinį baksą arba skie
pą. Tegul jo giminės gerai 
užmoka už tą cementinį bak
są arba skiepą, tai turėsit ge
rą biznį. Tai labai gerai iš
eisit. Jūsų bedievis vis per 
cementą negalės suteršti šven
tintos žemės, už cementą jus 
gausit daug pinigų, o jeigu 
velniams reiks pasiimti to be
dievio kūną, tai iš nešventin-

MADOS MADOS

3221 — Dukrelei rudeninis rūbe
lis. Jis praktiškas, nes bliuzka grei
čiau susipurvins ir ja galima bus 
atskirai išskalbti. Sukirptos mieros 
8. 10, 12 ir 14 metų amžiaus mer
gaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierį 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 St., Chicago, III.

TEISYBES MYLĖTOJOJ
(Mietu* lt "Valstija)

LIKIMO IRONIJA

Lietuvės Akušerės

Graboriai

lobėja M. Kizierie, 32Q7
Oppo»J,tę;pn vtą jžtorę/foi Floor

ke, 3239 S. Union Avenue

Street

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Iškilmingai palaido
tas bridgeportietis 

Domininkas Slotkus

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez, Tel. Drexel 9191

Laidotuves $95
J. J. BAGDONAS

nut. rašt.
Crilifor-. 

rašt. A. 
Lincoln St.,1 
užlriikytojas 

Paulina St.;
Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN

X J. ZOLP
GRABOĘIUS 
West 46th S

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1034 metams

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

kaip tas garsus 
turtai išnyko ir dabar

JOSEPH J. GKISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland AVe. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St 
Tel. Republie 9728

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139 !

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—-8 ir 7—8 
Siredomts Ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republie 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tol. Vlrtdw 2848

DR. BERTASH
758 W. 3M St

.. Cor. :of 35th arid -Halsted Bta. 
OflSO ‘

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

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

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

Tel. Seelėy 7330 
Namų telefonas Brunswk*k 0597

to cemento jie galės jį leng
vai 'išsitraukti.

Nudžiugę kunigai sųgryžo 
prie bedievio giminės, ir pa- 
reikallavo 'tūkstančio dolerių 
už cementinį baksą. Jie tą 
tūkstantį tuoj gavo ir palaido
jo 'bedievį ‘katalikiškose *kapi- 
nėse cementiniame bakse. Vie
nok cementinio bakso jie kra- 
pyhi nešventino, nes nenorėjo 
nuvaikyti velnių nuo bedievio. 
Matyt, kad jie turi su velniais 
tvirtą sutartį.

‘Dabar jau ir daugiau bedie
vių jie ‘taip laidoja cementi
niuose baksuose, už kuriuos 
paima daug pinigų. Bet vel
nių nuo jų visvien nenuvaiko.

— Aniolas Dievo.

dieniais pagal sutartį,

Savo laiku labai garsus Meksikos dainininkas Augustin 
Becerra Diaz, buvęs pagarsėjęs visame pasaulyje. Kairėj — sa
vo didžiausio pagarsėjimo laiku ir dešinėj 
dainininkas išrodo dabar, kai garbė 
priverstas elgetauti Mexico City gatvėse

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M, 
Tel. hARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

1646
Tel. Boulevard 5208 ir 8418

1327 So. 49th Ct. ,v 
Tel. Cicero 8724. koplyčia dykai.

Central Avė,
rašt., 4676 W. End Avė, 
ziųnas, f
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani-i 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A; 
Karoblis, lingonių lankytojas. , 
Susirinkimus laiko kas antrą pe- 

dėldienj, Lawler Hali Svet., 8929 W. 
Madison St.. kain 1 vai. no piet.

Ilsėsis su. Kazimiero kapinėse 
laidotuvės didelės

Avė.; -Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted .SU; Steponas 
Narkis prot. rašt., .1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis koritr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
raS. 4427 So. Francisco Avenue; 
PoVilas 'Sakalauskas maršalka, 8600 

.So. Union Avė.; Steponas Narkis 
:korespondenas, 1900 W. 35th St. 
’SUsirihkimai atsibuna fkas antras 

nedėldienis kiekvieno menesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Hdlsted St. 12-ta vai. diena.

GARFIELD BARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAšELPINIO Kliubb 
valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskač,(pifm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag.; 
3508 Guhdetbri Avė., Berwyn, III.;

, -nut. rhšt, 233 S. 
Chas. Katela, fin. 
Z..; : s.; M. Ka- 

iždininkas, 3508 Gundarsoh 
Berwyn, III 
kontr. rašt.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
•Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St
Tel. Monroe 8877

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS -IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nerišliomis nuo 10 iki 12 

f3843 South Halsted St.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chl- 
cagp, 1111. vdldjiba 1934 metų: Vin
cais Stankus, 'pirm., 6606 S. Mdžart 
St., Antanas Šimkus, 8110 Litua- 

Avė., pirm, pagelb., S. 
rašt., 3220 
Gulbinas fin.

J. Ma-

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

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

LitKųahidh Republican Citit) of 
Brighton Park kliubo valdyba 193< 
m.: Vincas , Baliunaą, pirm., 2534 
W. 47 St.; Frank Jakavičta, vice- 
pirm., 2638 W. 4jQ St.; Kasper

BRIDGEPORT 
micro kapinėse rugsėjo 8 (L, 
iškilmingai buvo palaidotas 
Dominikos Slotkus, Bridgepor
to biznierius, kuris mirė Rug
sėjo 5 d.

Laidotuvės buvo didelės. 
Dalyvavo didėlis skaičius Ve
lionio draugų ir pažįstamų, su 
kuriais užmezgė draugingus ir 
tamprius ryšius gyvendamas 
ir pirkliaudamas BridgepoiHe 
per ilgus metus. ?

Apie 9-tą valandą ryto Ve
lionio kūnas buvo išvežtas iš 
namų, kur velionis mirė, 901 
West 35th Street. Apleido ve
lionis erdvingus ir gražius na
mus paskutiniu kartu — ne 
savo gyvu ir sveiku kurni, bet 
begulįs grabe, kurį nešė jo 
buvę draugai.

Lietuva benui grojant liūde
sio maršą procesija pamažu 
slinko į Šv. Jurgio bažnyčią. 
Paskui grabą ėjo velionio, 
žmona, p. Uršulė, Gripiutė- 
Slotkienė, dukrelė, sūnus ,gi
mines ir artimiausi draugai ir, 
verkę lydėdami vyrą-tėvą — 
draugą į paskutinę atilsio vie-

Kelps, 2^ras vice-pirm., 2436 W; 
47. Št.; Barney PietkewiČia, nut. 
rašt., 2608 W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4635 S«. Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd., 
4550 So. Westėrn AVe.; Pėter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran
cisco Avė.
Laiko susirinkimus kas mėnesi 

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

’Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal. sutarti.

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-, 
dilioj nuo 10 iki 12.
Daufely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av 

Republie 3100
2506 W. 63 St.

DR. STRIKOL’IS 
'Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisai :4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso yaL: Nuo -2 iki 4 ir nuo 6 iki $ 

▼ak. Ne<«ll<ij Jnagjąl ‘sutarimą 
Offso Tel.i 'Boulevard TKŽO 
Namu Tel Prosnact 1980

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prdspect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821, So. R ’ ‘

OHIC^

Didelė procesija
Bažnyčioje įvyko už Velio

nio sielą gedulingos paindldds, 
po kurių buvo pasakytas pa
mokslas. Iš bažnyčios virš 
šimto automobilių procesija 
nulydėjo velionį į kapus.

Kadangi velionis priklausė 
prie daugelio draugijų ir bu
vo aktyvus, tai ir sušilailkč 
kaip nuo Jaunų Lietuvių Klti- 
bo, Teisybės Mylėtoją 'Draugi
jos ir SLA. 129 kuopos ir kitų 
daug vaitiikų.

Laidotuvėms patarnavo grh- 
borius A. Masalskis, 3307 Litti- 
anicft avenue. Pa'tarnavimas 
laidotuvėmis buvo gražus ir 
įspūdingas. Grįžtant iš kapų 
p. Slotkienė užkvietė visus piė- 
tams. Senas Petras.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Tranas Jakavičia. ’jJirm., 2638 W. 
40 St.; Wm."Buįshas vice-pirm.; 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.: Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
Ž534 M. 46th St;; 'kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
'K. fW«rnis 'iždininkas. '3838 So. 
•Kedzie -Avė.; T.* Tamulionis mar-, 
‘šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-mą nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-tą vai. dieną, 'Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S. Mozart Street.

Tel. Cidėro^109.
Antanas Petklis

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 So. 49 Ct 
MaSBO.-ILK

A. K. Rutkauskas, M.B.
4442 South ,Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. VAITUSH, DPT.;
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudžjimo,
' ‘.i-

ių karšti, atitaiso

D. 'L. K. VYTAUTO DRAUGUOS 
vdldyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So.- Morgan St.; Ą. 

‘Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwell St.; P. Killis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.;. M.. Z. 
Kadziauskas turto rašt., '5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2608 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek.-iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas* trečią antradieni, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:80 vai. vak.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm.’ 
A. Milerienė, 1030 Ceritrdl Evanš-j 
ton, III. pirm, pagelb, P. Grifco-v 
ftiene.. 3822 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har-j 
vjdrd Avė. Fin.. rašt. S, Benikieriė^ 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816. W 88 TtaCe. 
Kasos globėja M. Kizierie, 3207 S. 
Lbive Avė. Kasierė D. Brikas, 16159,

nica Avė., pirm 
KunevlčiUs nut.
S. Union Avę.; D.
rrišt., 8144 S. Wallace St.
tejiinas koritr. rašt., 709 W. 84 St.;
P. Brilsts kasieriiis, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir-

Tel. Lafayette 857^ 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ii?: 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AVJ

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAUklCE KAHN
4631 South Arihland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki ‘3 po pietų 

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 12 
Rez. Tetephone Plaza 2400

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedšlio, Seredoi įr 
Pėtnyčioa 6 iki 9 

Telefonas Onai 1176 
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Rėpablie 9600

metus 'kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų Ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitolūu* 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

TeL CanaI 8110 - 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

ILLINOIS LIETUVIŲ ^ASELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 mari
jonas Bijarikas, pirin-; 934 W. 
Marąuette Road, Walter -Lėkis, 
pirm, pagelb,, , Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 3842 S. Union Ayei, 
Frank Norkus, fin. fašt* 4067 So. 

.Richmond, St, Frank Bakutis, Ižd. 
2603 W. 69th St. J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadiėny, Chiėagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 5. Hrilšted 
St., 7:30 vai. vakare. ;

J. F. RADZIUS
, 'Incorporatad 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

' Moderniška koplyčia dykai.
8 18thA Št. Tel. CanaI 61' 

CHICAGO, ILL.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. Jbhn J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedelidms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone CanaI 0523

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez.

Dr. V
GAS • ‘DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

AMERICAN , -LITH. CITIZENS 
CLUB of 12lh WARD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm.. 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
birm. brig.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S; Halsted St.; J. Nau- 

’džiunas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; 'J. Manikas koritr. ‘rašt.; J., 
Jasiunas kas. globėjės; Dr. A.

•Manikas sergančių nariu ,kvotėjas, 
'3008 W. 59 St., tel. Rėpjiblic 0Q98; 
‘boriėtndhai: A. Saldukas, 4088
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. 
K. Gramrintas. 4535 S. Roėkwel 
•St;, Tel. Laffeyettė 2418.
Kliubo Susirinkimai utsibunri S 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

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—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

fiLmerikoz Idetnvlų Daktarų 
________Draugijoj Nariai.________
Tel. Ofice Wentworth 6880 

Res. Hyde Park 8395 

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų ‘Drau-

i - - - - -

A. L Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart -šventadiehio ir ketvirtadienio
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 S :80 vaL 
vfckaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dieną. ,

Phone MIDVVAY 2880

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockvvell St.; 
Venckus, 755 W. 35 St. 
Joe Dabulski. 3044 1 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So. 
Harvey, III.; pinigų 
A. čiesna, 4501 S.
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N.! 
California Avė.; kontr. pag. G.- 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. TuŠkevįčen 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių aplekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimaihe 
i draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris; berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodris 
sulig draugystės istatu.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 

4605-07 & Hermitage Avenue

DR. PUI^UCKIS 
*LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hetnlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
Lacliavich ir -Sunfls
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausirii 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mwf 

sų darbu busite užganėdinti.
2814 W. 23rd PL, Chicaga 

Tel. CanaI 2815 atba 2516 
SKYRIUI

1439 Š. 49 Ct, Dt 
TeL Cicero 6g27

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

r4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginią 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
•6‘8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

JAUNŲ LIETUVIŲ AMjllRlKOįJĖ 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1984 
metams: pirm. J. Rūta: nce-pirm 
B. Jenkriuskas, 8220 S. Union Avė;: 
nut. rašt. S. Kuneyįče* 8220 So, 

•irią, 8534 Avė.; *ka T.,Viršila,^00 Umė lt.: k 
K. ’Lauciujs, 3817 S. LitUrinR 
ItriėOs ‘ Jttobėjai 1S. BlUrilas, 
Lime St. ir J. Malinauskas, 3409 
S. Lowe Avė.: teisėjas K. Valaitis: 
8306 So. Union Avė.; ligonių pti*i 
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas Ufl®W81 pif- 

ma penktadienį, 7:80 vW( Cįd- 
cagos Lifetdvių Auditorijoj, "8188 So 
Halsted St.

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlngton St. 

Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 9047 
Res. 5349 8<v Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki S

Mrs. Anėlia K. Jarusz
■ ........ .. PhysicalTherapy 

MSSB|EW4WghW6Sl and Midwife 
S 6109 S. Albany

Avenue 
UmUPraM Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėleetirie tr e a t- 

Bk A'jlBtarii ment ir maęne- 
Hį|KQ tie blankets ir tt.

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Telefonas Yards 1188.

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

JBalzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
’ tams 'Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL

• u,niii'i, . ............. ...............................

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas , 

Jeigu norite driilųmo ir nebrahgumo 
Laidotuvėse........Pašaukite.
REPubiie 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8488

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted SL 

arti Slst Street
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.
I 1 111111 į 11 ii >ni m>i H ii I * A*.»11 iii.. .i. U .i įimA*. «

Advokatai



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Prašome visus atsi-

.i.................... ....... . ....... ............ —---- ------------------——... ................. .... ,,

fpadėti mums šitą dalyką tin-'spauda rašo visokiausias ne- 
, karnai sutvarkyti, pasiunčiant sąmones apie jo asmenį ir pla- 
centro iždininkui p. J. Macke- nūs ir baugina žmones Sinclai- 
vičiui (2321 So. Leavitt Street, ru, lyg jis butų tuzinas raganų. 
Chicago, III.) pinigus ir galu- . —-------- ----
tinas atskaitas.

Lietuvių Transatlantinio
S kr L d i m o Sqjunga.

Bulius užmušė Petrą 
Zibuta *

NĄUJIENOŠ/Chicae'o 01. Pirmadienis, ings. 10, 1924

Dainuos Naujienų Radio Programe

skaitvti Netoli Waukegano prie Lake 
Viliu Petras- Zubutas,, 58 me

ilų amžiaus vyras, dirbo pas
Šaukiamas svarbus
AI T A II I* I a,nžiaus vyras, dirbo pils 

menesį turės būt užbaigti ALlAdd lOKailŲ KO" farmerį Petrą Wessnerį. J^m 
mokėjimai ne tik už paskuti- w|ifnf|i cncirinlnilTI 
nes pristatytas “Lituanicos . IllHCUI □UoH £1011111(13 
II“ įtaisas, bet taip pat už jos -----------
laikymą Langore, už darbą Įvyks rytoj, anlradien*, rug- 
mechanikams, už gazoliną ir sėj0 n d., Wm. J Kareivos 
kitas išlaidas, kurios pasidarė 
arba dar pasidarys, beren-

svetainėje

varant galvijus namo, farrhfy 
rio bulius įtūžo ir trenkė Pet
rą Zibutą į žemę. Vyrai at
ginė bulių ir nuvežė Petrą Žli
bu tą į NVaukegano ligoi 
Čia jis už kelių valandų 
simirė.’

pa

****WJĮW

■

Kubaniaus Kazokų Kvintetas

SIGSKH-PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

PRANEŠIMAI

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. 111.

giant lėktuvą tranzallantiniam j Rytoj, rūgs. 11 d., yni šau- 
skridimui. Todėl būtinai rei- kiamas svarbus visų Chicagos 
kia, kad ūmiu laiku pasiektų įr apielinkės ALTASS komite- 
ALTASS iždą visi tam reika- tų 
lui sukelti pinigai.

šiuomi tad ALTASS valdv-bitinai atsilankyti, 
ba kreipiasi į skyrius, kurie iki 
Šiol dar nėra pridavę esan
čių jų rankose sumų. į koloni
jų komitetus, draugijas ir pa
vienius aukų rinkėjus, prašy
dama juos atsiskaityti su cent
ro iždininku ne vėliaus, kaip 
iki 25 dienos šio mėnesio.

Su šio mėnesio pabaiga 
ALTASS valdyba nori padary
ti pilną finansinę atskaitą iš 
viso metų veikimo ir paskelb
ti ją viešai, kad visuomenė 
Amerikoje ir Lietuvoje maty
tų, kas ir kiek yra šį didelį 
darbą parėmęs ir kaip buvo 
suvartotos žmonių sudėtosios 
aukos. Taigi meldžiame visus

valdybų susirinkimas, ku
riame visi valdybų nariai yra

Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakare. Kadangi iš Lietuvos 
yra gauti svarbus pranešimai, 
liečią skridimą, ALTASS sku
botai šaukiat šį susirinkimą, kad 
su pranešimais supažindinti ir 
lokalių komitetų valdybas. Wm. 
J. Kareivos svetainės adresas 
yra 4644 Sc-uth Paulina Street.

ALTASS.

Mokslo Draugai gal 
atgaivins paskaitas

MADOS

SS®’

Įgįr r

Inųr* \'OTkį

Mokslo Draugai, kurie kitą 
syk davė chicagiečiams dau
gelį be galo žingeidžių paskai
tų, tebegyvuoja, kaipo orga
nizacija, ir svarsto ar nepra
dėjus vėl skleisti mokslo ir 
apšvietos spindulius platesnė
je visuomenėje.

Daugelis pasigenda tokių 
rimtų ir masinančių paskaitų, 
kokias Mokslo Draugų draugi
ja parengdavo. Todėl Mokslo 
Draugai mano, kad bus ne
blogai tą žmonių pageidavimą 
patenkinus.

Tečiaus Mokslo Draugai da
bar yra susirūpinę dar svar
besniu dalyku; būtent suradi
mu būdų, kaip įsteigti lietu
vių augštesnę mokyklą, . kur 
lietuvių jaunimas butų moki
namas lietuvių kalbos, litera
tūros ir istorijos ir galėtų 
siekti mokslinio laipsnio, duo
damo kitų mokyklų.

_________________ \

Seno Petro įspūdžiai
Uplon Sinclair

buvo

—       :Jų. -

Spaustuvninkų 
seimas

Subatoj čia prasidėjo 78-ta 
metinė konvencija tarptauti
nes spaustuvninkų unijos 
(International Typographical 
Union). Daugelis delegatų su
važiavo iš visos Amerikos ir 
iš Kanados.

Konvencijos posėdžiai lai
komi Palmer House hotelyj. 
Konvencija tęsis visą savaitę.

Vakar Pasaulio Parodoj bu
vo spaustuvninkų diena ir į 
juos kaW)ėjo Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Green.

Prasidės teatru
zonas

teatrininkai jau 
pradeda galvoti, kokius “teat
rus” surengti Chicagoje šį se
zoną.

Pirmyn rengiasi net prie ke
lių operečių.

Birutė svarsto apie pakarto
jimą operos “Eglė Žalčių Ka
ralienė”. ’ *

Seriją perlsatymų gal duos

ladarys. ;
Taipgi ketina būti muzikan

tų ir dainininkų kontestų,

Morning Star Klubo 
20 metų jubiliejus

Iš kairės į dešinę, sėdi, pirmoj eilėj: Michail Mirošničenko, 
Aleksandr Kolesnikov, Aleksandr-Grisajev; stovi antroj eilėj: 
Aleksandr .Jurčenko ir Vasilij Ponomarev.

šis Kubanes kazokų kvintetas yra pagarsėjęs savo sutar
tinu pi Akiu dainavimu Europoj ir Amerikoj. Jų penketas dai
nuoja jau daugelį metų.

Jų rusiškų dainų teks ir mums pasiklausyti šios seredos 
vakare, kada jie dainuos Naujienų radio programe 9 vai. vak. 
iš stoties WSBC. Jie dainuos kaipo kvintetas, o jų vadas Michail 
Mirošničenko taipgi padainuos ir solo. Vėliaus jie ketina ir lie
tuviškų dainų išmokti.

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 
pranešimais.

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

Naujienų Administracija.

vien

pra 
kiek

iTOGDENGYSTE IR BLfiKORYST® 
Ar jūsų stogas reikalauja patai- 

>mu? Pašaukite mus ir mes api- 
irekiuosime. Mes taipgi darome vi- 
okj blekorystės darbą.

THE BRIDGĘPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

išvažiavimų j Jefferson

klubo priklauso skait- 
burys čia gimusių jau- 

iš kurių sutaisytas

susirinkimą. Apkalbėjus klubo 
bėgančius reikalus, apmokėjus 
pašalpas ir kitus dalykus, buvo 
nutarta surengti klubo dvide
šimties metų gyvavimo jubilie
jų ir išrinkta veikli komisija, 
kuri rūpinsis tuo darbu, kaip 
tai parinkimu dienos ir sudary
mu gražaus programo, etc. Prie 
to dar nutarta surengti sėk
mingą 
girias.

Prio' 
lingas 
nuolių,
Morning Star Klubo baseball 
tymas. Jis ne sykį jau1 yra at
sižymėjęs lošime. Dabar gi 
Morning Star Klubo tymas yra 
išlošęs gražų ir brangų prizą. 
Prizas bus įteiktas tymui jubi
liejinėse iškilmėse. Taipgi pa
tartina, kad Northside ir kitų 
kolonijų lietuviai, ypač jaunuo
liai, kaip čia gimę, taip ir at
važiavę iš Lietuvos prisidėtų 
prie garbingo Morning Star 
Klubo. —X. š.

Vakar Marąuette Parko lie
tuviai turėjo didelį pikniką 
pačiame Marąuėtte Parke. Tai 
buvo politiškas piknikas, kurį 
rengė Marųuette Parko Lietu
vių Amerikos Piliečių kliubas 
po advokato Ch. Kai vadovy
be. Visi gražiai linksminosi, 
klausėsi demokratiškų kalbų 
įr daugelis laimėjo gražių do
vanų. Tarp dovanų buvo pen
kios kiaulės ir jų laimėtojai 
turėjo daug juoko.

Nemimeskite Savo 
Plunksnas

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

1 Dolerį
Jeigu materijola pirksite pas mus.
Beck’s Dept. Store,

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 0912

—o— 
Tel, Yards 8408 

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 8406 S. Halsted St.

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Husų biuras suteiks patarimus namu 
navininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Ęxpertu patarimas visose namu savi
ninkų ir rendauninku reikalais. Mes 
teturime skyrių, Atdara kasdien nuo 
į vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originaliu ir vienintelio namų 
navininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

Serga Brigyta Karalienė

BRIDGĘPORT — Sunkiai 
susirgo Brigyta Karalienė, 
žmona Jono Karaliaus, 535 W. 

šeštadienį ligo- 
gydytoją. 
greit pa-

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.,

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

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

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

CARR BROS. WRECKING CO.
Antrų rankų budavojimui medžia

ga. Nauji ir vartoti medžiai sta
tybai.

3003—3039 So. Halsted St.. 
' • Chicago. 
Tel Victojy 1272 
Tel. Victory 1273

seni brid-

3155 V/
3155 — Kaip ateis 

tai tokia sunki ir šilta suknelė jums 
bus labai reikalinga.
te, kad ji butų pasiūta ir spintoje 
jus lauktų.
pasisiūdinsite iš sunkesnes vilnonės 
materijos.
nuos.
42, 44, 46, 48, 50, 52 ir 54 colių per 
krutinę.

Norint gaur\vieną ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti .paduotą blan- 
kutę 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 St.. Chicago, III.

vėsesnis oras,

Pasirupinki-

Praktiška bus, jeigu

Ji jums ne daug kai- 
Sukirptos mieros 36, 38, 40,

Upton Sinclair, kuris 
nominuotas į Californijos gu
bernatorius ant demokratų ti- 
kieto, yra autorius daugelio 
knygų. Plačiausiai žinoma jo 
knyga yra “Raistas”, kurioje 
jis aprašo Chicagos skerdyklų 
darbininkų gyvenimą ir išnau
dojimą, “Raistas” yra išvers
tas į lietuvių kalbą.

Upton Sinclair per 30 metų 
socialistas ir vienas iš geriau
sių rašytojų. Kai tik jis lai
mėjo nominacijas, tai kapita
listų spauda ėmė bauginti ne- 
titkai Californijos piliečius, 
bet ir visos šalies gyventojus, 
kad buk Sinclair panaikins 
privatinę nuosavybę, etc.

Kuomet Sinclairui buvo 
sakyta, kad kapitalistai 
bėgs iš Californijos, tai 
atsakė, “Pabėgs pinigai, 
nepabėgs žemė, dirbtuvės
žmones, o jie sutveria turtus”.

Sinclair bando įtikinti, kad 
pravedus jo pieną 90% Cali
fornijos (gyventojų bus laimin
gi, ir tik 10% nukentės ir tu
rės bėgti iš Californijos.

pa- 
pa- 
jis 

bet 
ir

NORTHSIDE. — Jau dvide
šimts metų kaip Northsidėj gy
vuoja pašalpinis ir pasilinks
minimo Morning Star Klubas, 
kuris ne tik kad šelpia savo 
narius ligoj, rengia parengimus, 
bet ir aktyviai dalyvauja vie
šame pažangiame lietuvių judė
jime. ’

Morning Štai' Klubas daug 
sušelpė savo narių, daug palai
dojo. Morning Star Klubas ak
tyviai dalyvavo surengime Lie
tuvių. Dienos Pasaulinėje Paro
doje, taipgi aktyviai dalyvauja 
antro skridimo darbe. Vienu 
žodžiu, Morning Star Klubas 
yra užsitarnavęs tarpe lietuvių 
garbingą vardą.

Ketvirtadienį, rugsėjo 6 die
ną, įvyko Morning Star Klubo 
susirinkimas, į kurį atsilankė 
skaitlingas būrys narių, tarp 
jų ir Stasys Jokubauskas, Pir
myn choro pirmininkas, kuris 
taisydamas scenerijas operetei 
“Abejotinas Asmuo” smarkiai 
susižeidė abi kojas. Nors drau
gas Jokubauskas jau gerai pa-, 
sveiko, bet dar negali vaikščio
ti be kriukių. Būdamas veiklus 
narys nenurimo ir atsilankė į

Nusišovė advokatas
•1 Ząm: ' ?

Subatos vakare Bismarck 
hotelyj nusišovė advokatas Jo- 
seph H. Edelson, 59 metų am
žiaus, gyvenęs adresu 1331 
Shervvin avė.

Tarnaitė, negalėdama įeiti 
į kambarį, kurį tą dieną pasi
samdė advokatas Edelson, pa
sišaukė hotelio policmaną. 
Atrakinus duris, buvo rastas 
advokato lavonas su žaizda 
galvoje ir revolveriu prie šo
no.

Nusišovimo priežastis palie
ka nežinoma. Buvo rastas nu- 
sišovusio advokato parašytas 
laiškas savo sunui Clarencui, 
kurs taipgi yra advokatas ir 
buvo tėvo partneriu. Tame 
laiške tėvas ragino sūnų būti 
geru advokatu, stropiai dirbti 
ir pranašavo jafii gražią ateitį.

Nusišovęs adv. J. H. EdeL 
son atvyko Cliicagon iš Rusi
jos 1892 metais ir tapo advo
katu 1910 metais. Jis pri
klausė prie žydų Covenant 
klubo.

32nd Street, 
nei reikėjo šaukti 
Yra vilties, kad ji 
veiks.

J. B; Karaliai yra
geportiečiai, per eilę metų už-x 
siėmę bizniu. Jie-yra ir “Nau
jienų” skaitytojai ir rėmėjai.

Senas Petras.

Prasidėjo žydų pas 
nitas

Vakar visi . žydai pradėjo 
pasniką, kurs baigsis rytoj 
saulei nusileidus.

Tai žydų nauji metai — roš 
hašanah ir jom-kippur.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
KnygvedystSs 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Dailiarašystšs 
PilietystSs

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

nuo 7 iki 9 vai. vakarė.

Stenografijos 
(Gregg) 

Geografijos 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystes 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

GARSINKITĖS Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. Iii.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaishi

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

TEL. REPUBLIC 8402
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia

LINCŪLN S FRIDE

1500 2^2
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.60.

įsirašyti
Draugijon 
panedėlyje

savaitėj, pomirtinė —

Chicagos Lietuvių 
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.

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Res. Prospect 4308

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

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 

Post Office Evergreen Park, III.

MOTERIS dirbti prie išsiuvinėji- 
mo paduškų ir emblemų, gera mo
kestis. 3615 Broadway.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo. Geri namai. Pa
šaukto Van Buren 8316, tarp 6-8 
vai. vak.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

VYRAI IR MOTERIS
Patyrę prie hotelio ir restauracijų 

darbo. Veiterkos, virčji, karvenai, 
taipgi prie sandvičių ir fountain dar
bo. Patyrę dirbtuvių ir šapų darbi
ninkai. Turime daug liuosu vietų.

REGISTRACIJA VELTUI 
CONSILADATED AGENCIES, Ine. 
11-tos lubos, 209 S. State St.

For Rent
RENDON tavern. kabaretas, dar

žas. geroj apielinkėj, modemiški 
buldingai .5436-44 S. Damen Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GROSERNfi ir bučernė pardavi
mui 5 kambariai užpakaly krautuvės. 
2 karų garadžius, nebrangi renda. 
Atsišaukite po 6:30 vai. vak.

6601 So.' Hermitage Avė.

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halited Su Chkago, III.

čia jdedo 15 centų ir pralau at- 

ilųjti man pavyzdį No.................... 
Mieroi •••••••••••♦•••••••••••o per krutini I

(Vardu ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

...........  .... I.—d

Sinclair toliau sako, kad 
kai tik jis bus išrinktas į gu
bernatorius, tai jis tuojau pa- 
liuosuos Tom Mooney, kuris 
nekaltai įkalintas išbuvo ke- 
lėjime 17 metų dėl žiauraus 
užsispyrimo iš kapitalistų pu
sės, kurie net bandė jį pa
siųsti miriop. Upton Sinclair 
kalba, kad jis panaikins Cali- 
fornijoje ir bedarbę.

Ką jis padarys parodys atei
tis, bet tuo tarpu kapitalistų

“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”
4 (IT’S EIGHT MONTHS OLD

AS HONEST TO YOUR TASTE AS 1
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra taip gera,

kaip ir BONDED degtinė.
Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitų syk,
kaip norėsite išsigerti
KENTUCKY BOURBON WHISKEY
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGĘPORT LIQUOR COMPANY
~ WHOLESALE ONLY

3252 So. Halsted St. Tel. Victory 5382-83

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St
Englevood 5883-5840

PARDAVIMUI Tavern ir Annex, 
gerai įrengtas, darantis gerų bizni 
priverstas parduoti dėl nesveikatos. 

3313 W. 63 St.

PARSIDUODA alaus tavern pusė 
biznio, gerai išdirbtas, pardavimo 
priežasti patirsite ant vietos.

6759 So. Halsted St.

NAME PROBAK-
BARBERNĖ pardavimui, 2 kėdės, 

gera apielinkė, pagyvenimui kamba
riai užpakaly. Renda $20. Atsi
šaukite 4020 Archer Avė.

Tai yra 100 proof STRAIGHT 
Aštuonių mėnesių

suteikia 
rzdaskutyklofc 

komfortą 
okutimoa 

namie

( PROBAK BlADFJ

PARDAVIMUI 3 krėslų barber- 
nė. Vieta išdirbta per daug metu, 
biznis geras, nebrangiai, Box 157. 
1739 S. Halsted St Naujienos.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 120 akerių farma 
Goodman, Wisconsin. Nauji budin- 
kai, gyvuliai, padargai. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Agentai neatsi
šaukite Atsišaukite 6317 South 
Normai Bld. Tel. Wentworth 1672.

p ji




