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GENEVA, r. 10.— Richard 
Sandler iš Švedijos liko išrink
tas pirmininku dabar laikomo 
tautų sąjungos pilnaties susi
rinkimo.

TEXARKANA, Ark., r. 10.— 
11 negrų, kurie vyko krikštytis, 
prigėrė kai jiems keliantis per 
Old upę sena valtis sugriuvo ir 
paskendo.

Že- 
dėl

MILWAUKEE, Wis., r. 10.— 
48 chiniečiai ir balta moteris 
liko areštuoti susekus didelę 
narkoįikų ;pardavinėjimo šaiką.

Atėjus labai svarbiam pra
nešimui iš Lietuvos apie tranz- 
atlantinio skridimo reikalą, šau
kiama šį vakarą centro Valdy
bos narių, visų Chicagos ir prie
miesčių komitetų ir ALTASS 
garbes narių bendras susirinki- 
tnas.

Minėtas pranešimas taip pat 
buvo išsiuntinėtas ALTASS 
skyriams kolonijose, kviečiant 
juos pasitarti ir pranešti savo 
nuomones centrui.

SWAN RIVER, Man., r. 10. 
—Motina ir 5 vaikai žuvo gais
re, kuris su'naikino jų ūkio na
mą Big Wood distrikte.

NORTH WILKESBORO, N. 
C., r. 10. Keturi žmonės liko 
u’žmušti susidaužius lėktuvui 
ties Clingman.
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IVVilson chinietis darbininkas 
nušovė du kitus chiniečius dar
bininkus ir tada pats nusišovė. 
Ginčas kilo lošiant kortomis.
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Vėl šaudo audiny
čių streikierius

09.

kiek kiekvienas pul- 
šautuvų ir kulkosvai-

bombų ir keli kitaip su
kai policija ir mušeikos 
streikieriuš. Tarp sužeis- 
yra teisėjas Risk, kuris

Samdytojai, matyt, nori su
laužyti streiką pagelba milicijos 
ir mušeikų. Tuo tikslu jie pie
tinėse valstijose pasišaukė mi
licijų ir prisisamdė mušeikų ir

Bet jurininkai kaltina pasažie- 
rių girtavimą, o pasažeiriai 
—jurininkus

Paskelbė mobilizaciją privatinės 
katalikų kariuomenės. Prisi- 
bijoma susirėmimo Karinti- 
• • JOJ

katalikų kariuomenės 
kad tarp

SEA GIRT, N, J., r. 9.——New 
Jersey milicija pavertė savo ka
reivines į lavoninę dėl žuvusių 
ant Morre Castle laivo.
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Tarybos pastangos taikinti streiką neduo
da pasekmių, samdytojams bandant laužyt 
streiką pagelba milicijos ir mušeikų

DANIELSON, 
10.—15 žmonių 
niekurie sunkiai, prie Powdrell j vauti visų samdytojų ir kad ar- 
& Alexander firankų dirbtuvės,! bitracija yra dalykas kiekvie- 
milicijai puolus streikierius ir no atskiro samdytojo, 
ėmus streikierius šaudyti ir 
svaidyti į juos dujų bombas.

Daugiau sužeistų
SAYLESVILLE, R. L, r. 10.

—Trys žmonės liko peršauti,' dabar bando atidaryti streiko 
poras desėtkų liko pritroškinti uždarytas audinyčias. Niekurio- 
dujų 
žeisti 
puolė 
tųjų 
pateko į minią ir liko pritroš- 
kintas dujų bombų.

Nėra vilties greitos taikos

WASHINGTON, r. 10.—Vil
tis greitos taikos audimo pra
monėje išnyko, prezidento tai
kymo tarybos darbui neduo
dant pasekmių.

Streikuojantys darbininkai su
tiko priimti tarybos arbitraci- 
ją, bet audinyčių savininkai dar 
nedavė savo atsakymo. Taryba 
tarėsi su audinyčių vadu Sloan, 
bet iš to pasitarimo^ nieko ne
išėjo, kadangi aiškėja^ kad sam
dytojai nenori tarybos arbitra- 
cijos, nes jie tikisi jėga sulau
žyti streiką.

Tečiaus dvi samdytojų aso
ciacijos liko pakviestos pasitar
ti su taryba ir išdėstyti sam-
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Austrijos katalikai 
ruošiasi kovai su 

fašistais

KLAGENFURT, Karintijloji, 
Austrijoj, r. 10. — Provincijos 
komanduotojas paskelbė skubią 
mobilizaciją visų (provincijos 
katalikų kareivių. Pulkų ko- 
manduotojams įsakyta tuoj aite 
pranešti 
kas turi 
džių.

Tokia 
mobilizacija rodo, 
katalikų ir fašistinio heimweh- 
ro eina aštrus konfliktas, kuris 
gali baigtis ginkluotu susirė
mimu.

Katalikai, kuriuos suorganiza
vo Dollfuss, turi 100,000 karei
vių, o fašistinis heimwehras, 
kuriam vadovauja princas von 
Starhemberg, turi 125,000 ka
reivių. Abi kariuomenės vei
kė išvien skersdamos socialis
tus ir kovodamos nacius, bet 
dabar, matyt, susipiovė tarp 
savęs dėl grobio. Kancleris 
Schuschnigg - yra klerikalas ir 
todėl katalikų kariuomenės rė
mėjas.

Oficialis paskelbimas apie 
Karintijos katalikų kariuome
nės mobilizaciją tilpo pusiau- 
oficialiame Kaerntner Tageblatt, 
kuris t tojaus tapo konfiskuo
tas fašistinio Karintijos guber* 
natoriaus.

Mobilizacijos paskelbimas J* 
sako “tuojaus iš katalikų ka
reivių sudaryti karines organi- 

se vietose, kur samdytojams 
pasisekė gauti mušeikų, audi- 
nyčios atsidarė, bet ir tai ne be 
kraujo praliejimo, nes prie vi
sų tų audinyčių ištiko rimtų 
susirėmimų su mušeikomis ir 
milicija, kuruose plačiai buvo 
naudojami šaunami ginklai 
Samdytojai tikisi, kad jei jiems 
jėgos pagelba pavyks sulaužyti 
streiką, tai jie bus laimėję per
galę be valdžios pagelbos ir su
triuškinę darbininkų uniją.

Bet ikišiol laužymas streiko 
nevyksta, nes vietoj atsidarius 
šių kelių audinyčių streikas už
darė daug daugiau audinyčių, 
kurios ikišiol dar dirbo su bū
reliais pasilikusių, darbininkų.

Samdytojai, kaip matyt, tik 
tada sutiks taikintis ir pasi
duos arbitracijai, kada pama
tys, kad jie negali nugalėti dar
bininkų ir neįstengia sulaužyti 
jų streiką.

zacijas mažiausia iš 40 žmonių 
kiekvieną. Tie pulkai turi re
guliariai raportuoti telefonu ar 
telegrafu provincijos koman- 
duotojui, paduodant savo vie
tą, skaičių, vardą komanduoto
jo ir jo telefono numerį. Kiek
vieno pulko komanduotojas tu
ri budėti dieną ir naktį, kad jį 
galima butų pasiekti visą laiką, 
kada tik bus reikalas, todėl la
bai svarbu, kad telefonų ope
rų o to j ai dirbtų dieną ir naktį. 
Komanduotojas turi pranešti 
buveinei kiek jo pulkas turi 
šautuvų ir kulkosvaidžių”.

Mobilizacijos paskelbimas vi
są katalikų kariuomenę pasta
to po reguliarės kariuomenės 
vadovybe ir įsako palaikyti 
draugiškiausius ryšius su Aust
rijos armija. Taipgi uždrau
džiama nariams apleisti savo 
vietas ir vykti į Vienną daly
vauti kariuomenės parade.

Nesenai heimvzehr puolė Kla- 
genfurt policijos stotį, kas pri
vertė katalikus pašaukti prie 
ginklo visus savoj; kareivius, 
kad neleisti heimwehrui pasi
grobti lokalę valdžią.
Praneša apie katalikų susirėmi- 

mą su fašistais
MARIBOR, Jugoslavijoj, r. 

10.—Peršmugeliuotos per Aust
rijos sieną žinios sako, kad 
Austrijos katalikų kariuomenė 
susikirto su fašistiniu heim- 
wehru. Heimwehr puolė Kla- 
genfurt, Karinti joj, policijos 
stotį, bet buvo atmuštas kata
likų kareivių ir reguliarės ar
mijos.

VfiL AŠTRĖJANT NESUTIKIMAMS TARP RUSIJOS IR JAPONIJOS

* vvz

M

Viršuj — Rusijos artilerija. Apačioj — Japonų kareiviai daro areštus geležinkelio stoty, 
mėlapis gi parodo Rusijos valdomą Chinijos Rytų geležinkelį, kuris eina per Manchukuo ir 
kurio vyriausia ir eina ginčas tarp Rusijos ir Japonijos.

Laivas buvo padeg 
tas, sako kapitono 

pagelbininkas

NEW YORK, rūgs. 10.—Val
džia jau pradėjo tirti priežaątį 
gaisro ant liuksusinio laivo 
Morro Castle, ant kurio žuvo 
gal 137 pasažieriai ir įgulos na
riai.

Pirmiausia liridyti buvo pa
šauktas kapitono pagelbininkas 
William F. Warms, kuris tuo 
laiku ėjo kapitono pareigas, nes 
kapitonas Willmott staigiai pa
simirė vakare prieš nelaimę.

Warms sako ,kad gaisras ga
lėjo kilti tik dėl padegimo. Jis 
tai spėja iš to, kad ir pirmiau 
buvo bandyta laivą padegti. 
Gaisras prasidėjo iš spintos rū
kymo kambaryje. Ten ugnis 
galėjusi rusenti ilgą laiką ir 
kai ji prasimušė, tai išlėkė ir 
spintos durys ir urnai gaisras 
išsiplėtė. Jis sako, kad įgula 
laikėsi tvarkiai ir darė viską, 
kad išgelbėti pasažieriite, tik 
tarp pačių pasažierių buvo ki
lusi panika ir daugelis jų atsi
sakė apleisti kajutas, ar lipti į 
gelbėjimosi valtis. Vandens 
spaudimas švirkšlėse buvęs la
bai didelis.

Tečiaus niekurie įgulos nariai 
spėja, kad gaisras kilo dėl pa
sažierių girtavimo. Visą vaka
rą buvo daug girtaujama ir nie- 
kurios merginos taip nusigėrė, 
kad jas teko nunešti j kajutas. 
Girti pasažieriai metė cigaretus 
į šiukšlių dėžutės. Nuo to ir 
galėjo kilti gaisras. Jis kilęs 
knygyno kambary ir greitai iš
siplėtęs todėl, kad laivo kaurai 
buvo valomi degančia medžia
ga, Be to negalima buvo už
gesinti gaisrą pačioj pradžioj, 
nes vandens * spaudimas buvęs 
labai mažas.

Pasirodo, kad ir pagelba per 
radio buvo pašaukta pavėluotai, 
kada gaisras buvo jau1 tiek iš
siplėtęs, kad jįtsuvaldyti nebe

galima buvo. Pagelba per ra
dio buvo pašaukta už valandos 
kilus gaisriu. Ir nors kiti lai
vai atplaukė už 45 minučių, jau 
laivas tiek liepsnojo, kad visi 
pasažieriai ir įgula turėjo gel
bėtis šokdama tiesiai į jurą. 
Pagelbą pašaukti pavėluota to
dėl, kad kapitonas tikėjosi už
gesinti gaisrą laivo jėgomis.

Pasažieriai kaltina ir laivo į- 
gulą. Laivo įgula nedariusi pa
stangų pasaržierius gelbėti, bet 
pirmiausia gelbėjo save. Gelbė- 
jimos valtys nebuvo nuleistos, 
o kur buvo nuleistos, tai pir
miausia susėdo pati įgula. Vie
nas pasažierius kaltina, kad į- 
gudos narys iš jo ir plūdę at-l 
ėmė ir sau pasiėmė, o pasažie
rius turėjo šokti į vandenį be 
plūdės.

Kiek tikrai žmonių žuvo ant 
laivo, dar ir dabar nežinoma. 
Esamais apskaitymais, žinomų 
žuvusių yra 77 žmonės, pra
puolusių 29 pasažieriai' ii- 31 
žmogus įgulos, viso 137, nors 
kitų tvirtinama, kad žuvusių ir 
prapuolusių skaičius siekia 133 
žmones.

Laivas vis dar tebedega ir j j 
gesina Ašhbury Par<{, N. J., 
ugniagesiai. Laivas liko nuvilk
tas nuo konvencijos salės į ma
žiau pavojingą vietą.

Jura vis dar išmeta lavonų 
žuvusiųjų. Išimti lavonai ir tų, 
kurie žuvo pačiame laive.

CT. LOUIS, Mo, r. 10.
ši žmones prigėrė Mississippi 
upėj, 10 m. į šiaurę nuo St. 
Charles, Mo., paskendus per
daug pripildytai valčiai.

........ I .—

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

Ąpėinįaukę, galbūt lietate ir 
biškj šalčiau.

Saulė teka š:25, leidžiasi 7:-

Nacių rudmarškiniai 
pasiliks, sako 
i Hitleris

NL'KEMBERG, r. 10. —Hit- 
leris kalbėdamas rudmarški- 
niams nacių kongrese pareiškė, 
kad rudmarškinių smogiamieji 
būriai pasiliks ir nebus panai
kinti, kaip kad buvo skelbiama 
pirmiau. Esą “tik melagiai ga
li tvirtinti, kad mes panaikin
sime tai, ką mes per tiek me
tų budavojome”.

Bet pasiliks ir Hitlerio pri
vatinė armija—Schutz Staffel 
—j uodmarškiniai.

Daktaras nusišovė 
nušovė sūnų

CHICAGO.— Hotel Wolford, 
Danville, III., rasti negyvi Ghi* 
cagos chirurgas Dr. Carl F. 
Bookwaiter ir jo 10 m. sūnūs 
William Ellis. Abu jie nušau
ti. Spėjama, kad daktaras nu
šovė savo sūnų ir tada pats nu
sišovė. Jis buvo nusiminęs, dėl 
savo žmonos mirties.

JOLIET, III., r. 10. . 
chicagiečiai kaliniai liko nušau
ti Statesville kalėjime ir tre
čias sunkiai sužeistas kai keturi 
kalinių bandė pastverti garve
žį ir juo išmušti kalėjimo var
tus, kad galėjus iš kalėjimo 
pąbėgti.

Vienas sargas, kurį kaliniai 
buvo pastvėrę, liko netyčiomis 
peršautas ir sužeistas kitų sar
gų, kai jie ėmė kalinius šaudyti.

Nusinuodijo grybais
CHICAGO.—Madura, 2840 N. 

Kimball Avė., su kitais dviem 
žmonėmis nuvyko į Charleston, 
III. ir ten prisirinko daug gry
bų. šeštadieny jie iškėlė tik
rą grybų pokilį į kurį pakvie
tė kaimynus ir gimines. Pa
sėkoj Madura žmona pasimirė 
o kiti 7 sunkiai susirgo 
nuodiję grybais. ■ ' -r i o-7* ’• ? ■'

užsi

30 vai. darbo savaitė 
neišvengtina, sa- 

. ko Green
CIIICĄGO.—Amerikos Darbo 

Federacijos prezidentas Wm. 
Green kalbėdamas spaustuvių 
darbininkų unijos konvencijoj 
pareiškė, kad 30 vai. darbo sa
vaitė yra neiš vengtina ,nes ki
taip negalima yi*a pašalinti ne
darbą, kuris pasidarė dėl per
daug didelės industrijos mecha
nizacijos.

Prasidėjo tautų są 
jungos pilnaties 

susirinkimas
GENEVA, r. 10. — šiandie 

prasidėjo tautų sąjungos pil
naties susirinkimas. Svarbiau
sia kas gali įvykti šiame susi
rinkime, tai Rusijos įstojimas j 
tautų sąjungą. Tikimąsi, kad 
Rusija bus priimta be didelio 
pasipriešinimo.

3 užsimušė kopdami 
Į kalną

GLETSCH, Šveicarijoj, r. 10. 
—Penki žmonės sniego ‘audroj 
bandė kopti į Galenstock kal
ną. Del saugumo jie šusirišė 
virvėmis. Paslydus visi penki 
krito 2,000 pėdų kalno šlaitu į 
tarpkalnį. Trys jų užsimušė 
vietoj, o kiti du yra tiek sun
kiai sužeisti, kad 
mirs. „ ...

11 vyko krikštytis 
prigėrė

CHICAGO— Michaėl
Mike” Lamperelli, 24 m. buvęs 
butlegeris ir nužiūrimas auto
mobilių vagių šaikos vadas, 
rastas nušautas automobily 
prie Steger miestelio.

Klausykitės
Naujienų

1

Radio Programų

SEREDOMIS
9 vai. vakare iš stoties WSBC 

1210 kilocycles

Šaukiama ALTASS 
Centro Valdybos ir 
Komitetų susirin

kimas

TORONTO, Onl., r. 10—Po 
licija atsišaukė į visus gyven 
tojus prašydama pagelbėti su
gauti maniaką, kuris skustuvu 
supiauste ir lengvai sužeidė 
penkias moteris.

EAGLE PASS, Tex., r. 10J 
—Mrs. Koontz, Amarilio mo
kytoja ir jos mažas sūnūs liko 
užmušti apsivertus automobi
liui. Spėjama, kad automobilį 
nunešė nuo kelio patvynęs Cqw 
upelis.

* , J ♦

Sudaryta pavardžių ir 
vietovardžių atHetu- 

vinimo komisija
KAUNAS.—Į sudarytą prie 

V.R.M. pavardžių ir vietovar
džių atlietuvininjo komisijų į- 
eina: prof. Balčikonis, dr. A. 
Salys, “Liet. Aido” red. J. šei
nius, kalbin. p. Talmaitis, kun. 
Veblaitis ir V. R. M-jos adm. 
d-to dir. A. Sudvila.

KRAŽIAI—Rugpiučio m. 19 
d. šv. Roko atlaidų proga Kra
žių skerdynių filmo organiza
torius p. Vaičkus po pamaldų 
ant šventoriaus sakė garsų pa
mokslą apie Kražių skerdynes, 
apie lietuvių tautos atgimimą 
ir apie caro galybės žlugimą. 
Savo .kalbą pradėjo šaukdamas: 
“broliai ir seserys Kristuje!”

Daugelis moterėlių girdėjosi 
šnabždėjo buk tai esąs misio
nierius, todėl gailiai verkė.
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įbraukdavo
■ikų ’aš čia
kad mes visi SLA. nar 
teąftt ^ykį prisirašęs 'ir tapęs 
p'ihiėt eisis SLA. narys, priva
lei) juo ir cpasiHkti iki gyvos 

’g&įves. >21110Aa, suspendavi-

Kyotėją. Jis apmoka- 
jam dar skiriama

Komisija iš trijų

Kaip toli klajokly 
eidami, mes miešime?

Tik žvilgterėk atgal

teisinimui savo sąžinės, kuria 
tave bara, sakai: wjei jiems 
valia, tai valia ir man!” —
Ame? •

takais

nacijoj ir nusiminimo nepro
testuodamas garsiai, tai tu 
pats ant savęs meti juodą Se

nės tykai abrako iš to nes pareiga#..
Pavyzdžiui, paimkim Dak 

tarą 
mas 
Sveikatos 
gydytojų, 9 jis per 2 metu ne
sugebėjo nei vienos dienos 
kuopose padaryti vajų svei
katos dieną, nesakau jau są- 
vaitę. Tuo tarpu neapmoka
mai ir neretai dar boikotuoja
mi, su tikslu gąsdinti lietuvį 
gydytoją Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija ne tik per 
visus lietuviškus laikraščius 
veda “Sveikatos Skyrių”, bet 
dar sykį per metus surengia 
Sveikatos Parodos savaitę 
dykai. Kągi veikia musų tos 
vienintelės didžiules organi
zacijos Daktaras-Kvotėjas, ku
ris gauna nuo organizacijos, 
nuo SLA., riekelę pyrago, ap
teptą sviestu ir apklotą storai 
skilandžiu?

Ką veikia musų Apšvietus 
Komisiją? Musų vice-prezii- 
dentas, ir t't., kuriems irgi rie
kelę pyrago per Seimus yra 
suteikiama.

Prie užbaigos noriu dar štai 
ką pasakyti:

1. Neužilgo turės įvykti 
Pild. Tarybos posėdis. Tame

iMltiiijl

leidimą Apšvietos 
nesutvarkytas, be 
musų lietuvių gyvenime sulo
šti didelę rolę. Nepamirškim, 
kad gražiai išauklėtas jauni
mas, tai Lietuvos ir lietuvių 

(ateitis. Tai druska, ! kuria 
' duoda kunui sutrūnyti — 
puti.

4) Štai T. M. D. (Tėvynės 
Mylėtojų Draugija). Jau tris 
sykius krizį pergyveno ir šį 
sykį užsirašiusi buvo į juodą
jį lapą Amerikos! lietuvių isto
rijoj, bet dabar atbudo ir 
stveriasi darbo. Apsileidimo ir 
tinginio dievaičiai nugalėti; 
kurie buvo bepradėję dantis 
su šupuliuku krapštyti ir juo
ktis iš Amerikos lietuvių kul
tūrinio apšvietos darbo nuri
mo.

5) Štai SLA. (Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje). Priešai, 
kurie nenori matyti vieningos 
tautos,, kurie dieną ir naktį 
nemiega, o galvoja kaip su
draskyti organizuotą kūną, 
kad galėtų valdyti ir sau iš to 
naudą turėti. Neliautinai kė
sinasi Amerikos išeiviją pa
daryti juodojo lapų lietuvių 
tautos istorijoje. Bet varg
šams nesiseka. Jų visos pas
tangos vėjais nueina; ir tau
tos nariai ir blaškomi ir dras
komi — visgi tvirtai ryšyje 
laikosi, Nors palyginamai ne
dideliame skaitliuje, turint 
galvoje visą lietuvių išeiviją 
Amerikoje. Tik (1*1,000) pen
kiolika tuksiančių organizuo
to kūno — turėtų būti mažų 
mažiausiai (150,000) šimtas 
penkios dešimts tūkstančių? 
bet čia kalti mes patys, o di
džioji pusė kaltybės puola 
ant musų vairų .vadų, kurie 
eina pareigas Piidomojoj Ta
rnyboj ir komisijose.

“Tėvynės” No. 26 šių metų 
(ant puslapio 6 randasi) strai
psnelis; “Perskaityk—Pasvars-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROA D
arti St. Louts Av. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7 v. v............

KIEKVIENOS;!
RŪŠIES
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos. jums 
♦rali suteikti palengvinimą., .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržu (Truss) išdirbėjų. — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCK1NGS (Guminės pančtakos) dėl variuose gyslų. 
RELTS. ARCHER ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St.. Arti Wells St.

cigaretas, kuris 
■ LENGVESNĖB

žinau, kad eiliniai SLA. na
riai daugumoje skaitė tą strai 
panelį. bet musų lyderiai—tai 
klausimas, ar turėjo progos 
atidžiai tperskaityti; nes pap
rastai jie neskaito. Eiliniai 
SLA. nariai daugiau žino, kas 
dedasi kuopose, negu prie 
vairo stovintieji. Bent iki šiol 
taip buvo, — apšvietos kultū
ros darbai jiems nerūpėjo ir 
per 'dvidešimtį metų* nieko ne
veikta. Musų SiišiViieinijimo 
vairo vyrai erzino — plūdė; 
skirstė į gerus ir blogus na
rius; skaldė kuopas. Tuo pa
čiu laiku,' kada nariai tarp sa
vęs vaidus kėlė, tai Pild. Ta
ryba spekuliavo Susivieniji
mo pinigais ir šiandien SLA. 
beveik atsidūrė ant bedugnės 
kranto.

Detroite įvykęs seimas pa
darė tai netvarkai galą. Nau
jai išrinkta Pild. Taryba SLA. 
kupina naujų pasiryžimų ir 
darbuotės Susivienjimo nau
dai; p podraug Ir visos išei
vijos.

Be ; pasiryžimo padvigubinti 
prirašymu naujų narių; dar 
reikia surast būdą prirašytus 
ir ilgesnį laiką buvusius na
rius palaikyti geram stovyje, 
kad .'jie netaptų suspenduoti 
arba ir suvis išbraukti iš na
rių eilės. 'Iki Šiėl it' tyčia nie
kas 'galvos neskaudino sau, 
kad "nariai didėliu skaitliu iš-

» iš SLA, Kaltinin
kų ’as čia nejieškau,į rodosi, 

d esam

Šaltis krutini) ir gerklėj guli 
pasidaryti rimtas. Palenm-lnk 
Juos | fi minutes su Mnste- 
role, pagelbsti |»raAallntl Iri- 
tucij«! Vartok SYKJ | VA
LANDA. per penklus valanda*, 
jos tur*s pagelbėti. Milijonai 
vartoja per ’iti metus. Rėk c 
menduojamos gydytoju Ir slau-

tines savybes -— subyrėjo! — 
Ar ne?

Kasgi tad reikia daryti, 
kad sustotumėm beklajoję ir 
eitumėm į tikrąjį kelią, kuris 
nuvestų į bendrą ir sutartiną 
darbą, visos tautos narių nau
dai. Reikia dirbti — ne vien 
gyvu žodžiu ir raštu, bet ir 
organizuotai — turint numa
tytą iš kalno planą.

1) r.tai Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija jau beveik 
nuo dvidešimties penkių metų 
(25 m.), kaip eina tiesiu keliu 
—planingai nėšuntakiais, ves
dama ir mokydama, — są
monindama tautos narius svei 
kai ir ilgai gyventi. Nors pa
sikėsinimų negarbingų nema
žai buvo. Vieni stengėsi, kad 
lietuviai gydytojai katalikiš
kai gydytų; kili, kad bolševi
kiškai. Prieita net prie to ga
lutino rubežiaus, kad gydyto
jams mėginta uždaryti burnas

Juodas lapas Ameri.* e • • KrAmnhii ir tu nnsinnri roztij-

kos lietuvių istonjo]
Jei tu matai, kad kas blo 

gai daro ir tyli, tai tavo ty- šėlį 
Įėjimas yra nusikaltimas prieš paties tautinio kroirielio 
visuomenę. Tavo sąžinė lie
pia balsą kelti, ir tu jos ne
klausai. Tu esi nesąžiningas 
bailys.

Jei tu matai, kad kas kil
nius darbus dirba kultūros — -7 
apšvietos dirvoje, ir sąmonina 
liaudį ir tu neprisidedi, neatei
ni jiems talkon, tai tu musų dairyk į šonus ir 
atgimimo istorijoje juodąjį tai pamatysi aiškiai, kad 
puslapį padara

Jei tu manai, 
visuomeninius

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI- 
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

9^5^ LIETUVIŠKI REKORDAI. 
įtk—ajrfF GAIDOS DAINAVIMUI ir Murlkališkirm. Inatrumen- 
*®^MP**^ tams. 
PARDUODAM VISOKIUS MUZIKALISKUS INSTRUMENTUS. 
SWELRY & MUSIC STORE, John Kass, sav.

4216 Archer Avenue.

nuveiktus ir mas ir išbraukimas narių iš ( posėdyje gal Pild. Taryba 
:o Čia SLA. eilės daug priklauso nuo' svarstys, kaip ir iki šiol kad 

svarstė: kelionės išlaidas -— 
kam kiek mokėti.

štai patarimas p. Preziden
tu ir Sekretoriui. Kodėl nepa
reikalauti planingo darbo se
kantiems metams nuo ponų 
Komisijos narių, Daktaro 
Kvotėjo ir Sveikatos Komisi
jos; Apšvietos Komisijos ir tt. 
Pild. Taryba, turėdama po 
ranka darbo planus galėtų 
juos patobulinti arba netiks
lius atmesti, o kas tikrai nau
dinga, tuojau kūnyti.

Šiais keliais eidami, įeisime 
į tikrąjį kelią ir paliausime 
vaikščioję klajoklių šunkelių 
takais. O tada išvengsime juo
dojo lapo musų išeivijos isto- 
rijoje.

—Dr. A. L. Graučunas. 
Delegatas 38-to Seimo.

tį”, organą,’Laisv. Et. Kultu- tiškos link palaikymo geram 
ros Draugijos — Kaunas, A- stovyje narių. Į tai turėtų bu

drų- guolių gatvė No. 8, Lithuania.! ti daugiau' domės kreipiama.
3) štai Amerikos Lietuvių | Pildomosios Tarybos nariai

1 ir nuo 
neišdegė! Vargšai kataliku vių spaudaipranėšė ir tie, ku- kuopų valdybos. Kaip Pild. 
vairo vadai, — jie mano, kaa rie norėtų dar plačiai dasiži- Taryba, taip kuopų valdybos 
lietuvis gydytojas vien tik iš noti, lai įsigija “Laisvąją Min- lki Šiol buvo labai indiferen- 
kAtalikų lliėtuvhj 1 pragyveni 
mą daro! — ‘Bet Am. Lietu
vių Daktarų - Drraugija 
šiai ir nesvyruojančiai ir ne

MoMLiporCo
4707 S. Halsted St. 

’Tel. YARDS 4803

ir pasi 
priešakį 

mu 
. su beveik visos įstaigos, ku
kad kas musų rios sau už tikslą turėjo užsi 

tautinius reika- brėžę sąmoninti liaudyje tau

NAUJIENOS, Chicago, DL
—(skaityk “Draugo” No. 1110,1 Tos 'draugijos
146, š. m.). Grąsinimai, kad veikiamus darbus Mera
praras praktiką tarp UietUViųJpaantrinti, nes plačiai' lietu- Pildomosios Tarybos 

Vargšai kataliku vių spaudaipranėšė ir tie, ku- kuopų valdybos
— jie mano, ka

giai patarnaudama visiems komisija. Desėtkas ačiū tam 
lietuviams neatsižvelgdama j fondui, jaunuolių turėjo pro- 
jo politines ir tikėjimiškas1 gą laimingai užbaigti savo iš- 
pažvalgas. Ir jus gerbiami rihktas profesijas, 
laikraščių skaitytojai matote,'galutinai tas fondas 
kad ‘Sveikatos Skyriai” taip 
buvo vedami ir tebevedami, ir 
kas nori būti sveiku ir ilgai 
gyventi, gali paįšemti žinių. 

‘ ■

2) štai Laisvttmanių Etinės 
Kultūros Draugija, kuri birže
lio mėnesį š. m. atšventė iš
kilmingai pirmą dešimtmetį 
savo gyvavimo sukaktuves.

Doii’t 
neglect 
. Colds



Antradienis, nigs. U, 1934

Kaip su jusu namu, kaip su 
jūsų bizniu?

' I

Kaip galima pasinaudoti National Housing 
Aktų; kas reikia padaryti.

NAUJIENOS, Chicago, III.

VAIZDAI Iš GENERALINIO AUDINYČIŲ DARBININKŲ. STREIKO
l *» c

Paskutiniuose trijuose “Nau
jienų” numeriuose bandėme iš
aiškinti bendrai National Hous
ing Akto prasmę ir naudą, ku
rią tas aktas žada namų savi
ninkams. (Palieka pasakyti kaip 
tie, kuriems pagalba reikalin
ga, gali akto padarytomis 
lengvatomis pasinaudcd.

Pirmiausiai paimkime domėn 
reikalus to namo savininko, 
kuris yra suinteresuotas namo 
ar namų remomtaviine, bet ku
ris negali savo norų išpildyti 
dėl pinigų trukumo:

1. National Housing Akto 
provizijomis gali pasinaudoti 
kiekvienas namo savininkas, 
vienas asmuo, partneriai ar 
korporacija, turį nuolatinį įp
laukų šaltinį iš algos, komiso, 
biznio ar iš kito užtikrinto šal
tinio. Nereikalaujama iŠ namų 
savininkų, kad jie butų depo- 
zitoriai kurio nors banko ar fi
nansinės įstaigos.

2. Prieš kreipiantis su pasko
los prašymu, patariama namų 
savininkams susižinoti su kon 
traktoriais, kuriems remontavi- 
mo darbas bus atiduotas ir lai 
jie padaro apkainavimą.

3. Jeigu kontraktorius turi
užmezgęs ryšius 1 su National 
Housing Ak^o administracija, 
tai jis galės jums' ir suteikti 
paskolą. Tačiau, jeigu kontrak
torius to negali padaryti, tai 
tada kreipkitės į: f

Nacionalinį bankų ar kitokį 
banką jūsų apielinkėje; į spul- 
ką ar kitą finansinę bendrovę. 
Jums galės pagelbėti tik tos 
organizacijos, kurias yra už
tvirtinusi Federal Housing Ad
ministracija. Atsiminkite, kad 
pinigus skolina ne valdžia, bet 
suminėtos finansinės įstaigos, 
gavusios valdžios garantijų už 
paskolos saugumą.

4. Galima pasiskolinti nuo 
$100 iki $2,000 remontavimui 
vieno namo. Paskolos dydis 
priklauso nuo remonto didumo 
ir jūsų įplaukų sumos.

Iki $2,000 galima pasiskolin
ti vieno namo remontui. Jeigu 
pavyzdžiui turite penkius na
mus, tai galite pasiskolinti iki 
$10,000. Maksimumas vienam 
namui yra $2,000.

5. Paskolos atmokėjimo ter
minas priklauso nuo jūsų. Ja 
galite atmokėti į vieną mėnesį

Apačioj — pikietuotojai eina prie Dunean medvilnės audinyčios, Greenville, S. D. Viršuj — prie audinyčios maršuoja merginos 
plkietuotojos. Prie šios audinyčios ištiko aštrių susirėmimų su milicija, kuriuose keli streikieriai liko nušauti ir daugelis su

žeisti.

8^
ninku būtis yra tiesiog nepa
kenčiama. Skurdas didžiausias.

J. Grubas turėjo progos susi
pažinti su Rusijos darbininkų 
gyvenimu, kadangi jis kartu 

įsu jais dirbo ir kartu gyveno. 
Grįžo jis, kaip ir daugelis kitų, 
nes įsitikino, kad Stalino val
domoje šalyje darbininkams 
yra daug kantų sunkiau gyven
ti, negu Dėdės Šamo žemėje.

Paskelbė nauji 5% 
mokesčiu numaži- 

nimą
Cook apskričio Mokesčių ape

liacijos taryba vakar paskelbė 
[naują 5% mokesčių numažini
mų, kuris sutaupys namų sa
vininkams virš $2,000,000. Tas 
numažinimas liečia 1932 metų 
mokesčius.

Edvardas Ruolis už
baigė Lindblom 

High School

AKOADIJONAI
Budriko Krautuvė importuoja tiesiog nuo išdirbę j ij: 
Italijoniškas, Rusiškas, Vokiškas ir Amerikos išdirbys- 

čių Akordijonus.

KAINOS:
10 bosų ........ $24.00 I 100 bosų .... $98.00
48 bosų ....... $75.00 | iki .........  $350.00

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
25 LEKCIJOS DYKAI!

JOS. F. SUDRIK, Ine. S?
Radios, Rakandai, Oil Burners, 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167
Lietuviu Radio Valanda Leidžiama nuolatos per 6 metus.

NedSldieniais iš stoties WCFL, 970 K. . .
nuo 1 iki 2 vai. po piet. »
lėšomis Budriko Krautuvės.

ar į 37 mėnesius.
6. Jeigu turite reguliarį įp

laukų šaltinį ir jūsų kreditas 
yra geras apielinkėje, kurioje 
gyvenate, jus turite teisę pa
skolos prašyti.

7. Pirma negu gausite pasko
lų namo remontui, jus turite 
duoti valdžiai užtikrinimą, kad

a. Jus esate namo savininkas
b. Jūsų įplaukos yra penkius 

kartus didesnės už sumų pasko
los, kurią turite atmokėti į vie
nus metus. (Pavyzdžiui, jus 
gaunate $300 paskolą ir ją at
mokate po $100 į metus ($300 
per tris metus), valdžia reika
lauja, kad jums įplauktų bent 
$500 į metus.

c. Jūsų morgičiai yra gera
me stovyje, kad nėra užsiliku
sių nesumokėtų mokesčių, nuo
šimčių ar “liens” prieš jūsų 
namą. (Apie pagalbą, kurią 
Housing Aktas'šiiteiks tokiems, 
kurie turi sunkumų su morgi- 
čiais, mokesčiais, etc., kitu 
kartu. Jų Housing Aktasi neuž
miršo).

d. Pinigus naudosite tik re
montams ir namo pagerinimui.

8. Paskolos gavimui reikia 
vien namo savininko parašo. 
Jeigu jis yra vedęs, tai tam 
tikruose atvejuose reikės ir 
žmonos parašo. Jokių kitų ga- 
rantorių parašų nereikia.

9. Paskola jums kainuos, su 
nuošimčiais, paskolos gavimo 
išlaidomis ir įvairiais kitais 
mokėjimais, nedaugiau $5 už 
$100 į vienus metus. Finansi
nės įstaigos neturi teisės imti 
daugiau. Tuos $5 nuo šimto 
jus užmokate iš anksto. Pa
vyzdžiui, jeigu skolinatės $100, 
tai finansinė įstaiga jums iš
mokės $95 ir penkius dolerius 
pasilaikys kaipo nuošimčius ir 
kitų išlaidų padengimui.

10. Paskolą reikia atmokėti 
reguliariais mėnesiniais įmokė- 
jimais (Ūkininkams yra duoda
mos specialės privilegijos, apie 
kurias vėliau).

11. Aplikacijas paskoloms 
gali paduoti savininkai vienos 
šeimynos namo; dviejų šeimy
nų namo; apartamentinių na
mų, krautuvių, ofisų rūmų, fab

rikų, sandėlių, ūkio triobėsrų.
12. Remontuodami namą jus 

galite jį taip remontuoti ir 
naudoti tokią medžiagą, kaip 
jūsų manymu yra geriausia. 
Bet pirm to, turite gauti pa
skolų davusios įstaigos “O. K.” 
— patvirtinimų.

13. Jus paskolą atmokate tai 
įstaigai, nuo kurios skolinatės 
pinigus. Jeiku su įmokėjimais 
pasivėlinate, tai paskolą davu
si -įstaiga (turi teisę imti nuo 
skolintojo iki 5 centų nuo do
lerio pabaudos už su'vėlinimų.

14. Jeigu kai kurių suminė
tų reikalavimų jus negalite iš
pildyti, tai gal galėsite išpildy
ti Home Owners* Loan Corpo
ration reikalavimus, kurie ski
riasi šiek tiek. HOLC taipgi 
duoda paskolas namų savinin
kams remontams tam tikruose 
atvejuose.

(Bus daugiau)

Wentworth neteks arba rankų 
arba kojų. Jų apielinkėje vie
na bažnyčia. užvakar buvo su
rengusi iškilmes. Ten buvo ir 
fejerverkų. Vakar berniukai 
rado vienų nesunaudotą fejer
verką. Jie norėjo pamatyti 
kaip tas fejerverkas padarytas. 
Arthur Pasaline ir Joseph Wil- 
liams neteks arba rankų arba 
kojų.

KAS FABRIKUOJA MELUS 
APIE SOVIETŲ RUSIJĄ

Neužilgo “Naujienos” pradės 
spausdinti ilgoką raštą vardu 
“kas fabrikuoja melus apie So
vietų Rusiją”. Autorius to raš
to yra J. Grubas, kuris buvo 
nuvykęs į Rusiją apsigyventi. 
Ant savo kailio jis patyrė, jog 
“bolševikiškame rojuje” darbi-

MARŲUETTE PARK.—-šiais 
metais Lindblom High school 
baigė Edvardas Ruolis, 7152 
South Artesian avenue.

E. Rublis žada ir toliau ženg
ti į mokslus, nes jis tikisi būti 
mokytoju. Jis yra netiktai ga
bus mokinys, bet ir sporto my
lėtojas. Yra nariu football ko
mandos ir jau gana gerai seka
si footbolų lošti.—Senas Petras.

Dabar ... Gera Žinia
dėl tų, kurie VARTOJA PEČIUS

GAZU ŠILDOMAS

CIRKULIUOJANTIS HEATERIS
c v. - .1 • ’■ ; <

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

‘ PETER PEN

Thctantalizingflavorsoftruemay- 
onnaiseandtrueold-fashionedboUed 
dr esama newly combined! Smooth 
and velvety, mada in the eiclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Trumpai
“Raidas” — Buvęs bootlege- 

ris ir paskutiniu laiku automo
bilių vagis Michael Lamparelli 
negerai darė. Jis mylėjo per
daug merginų. Jų mylėjo tiek 
daug, kad gavo titulą “Lover 
of Chicago Heights”.

Viena jo merginų turėjo la
bai žalias akis. Jai labai nepa
tiko romantiški meilužio žygiai. 
Ji nutarė jį nubausti. Jos sėb
rai paėmė Lamparellį “raidui”. 
Lamparellio kūnas, pilnas kul
kų, buvo rastas prie Steger, III.* * *

Tėvuko pinigai ir Pasaulinė 
Paroda. — Eugene Houghtonr 
“grandpapa” šitoje žinioje, gy
vena Springsboro, Pa., o jo 
anūkai George Schwab ir Al
bertas Sch'wab leido laikų Pa
rodoje, Chicago j e. “Grandpapa” 
apsižiūrėjo, kad dingo jo $900. 
Albertas ir George Schwab, 
“grandpapos” anūkai, nebelei
džia laiką Parodoje, Chicagoje.* * *

Fejerverkai. — Arthur Pasa
line, 14, 269 West 23rd ir 
Joseph Williams, 19, 1923 So.

ui tiktai QQ
JL i menesį

• Jeigu jus apšildote savo butą pečiais 
ir jums nusibodo nešioti purvinas ang
lis, perkratinėti nešvarius pelenus, mes 
turime propoziciją ,kuri jus suįdomins. 
Kad jus galėtumėte pasidžiaugti dau
geliu pagerinimų, kurie jums suteiks 
švarių, lygių ekonomiškų gazo šilumą 
jūsų namuose, mes jums siūlome da
bar, gražų, automatiškai cirkuliuojantį 
heaterį už tiktai $1 įmokėjimo ir $1 į 
mėnesį. Laike pirmų metų jus jį pa
imate rendon ant išbandymo.

šis heateris cirkuliuoja drėgnų,svei
kų, šiltų orų—ne tik per vieną, bet per 
daugiau kambarių. Jis harmonizuoja 
nors ir su* puikiausiais rakandais. Jis 
bus ne tik papuošimu kambaryj, bet 
bus patogiau ir švariau. Tai nėra pe

čius. Bet tai yra save valdanti APŠIL
DYMO SYSTEMA. Ji aprūpinta ter
mostatu su kurio pagelba jus galite 
palaikyti kambaryj tokio laipsnio ši
lumą, koki jums patinka.

Radikališkai nupigintos ratos—da
bar mažiau negu pusė to, kas buvo ke
letą metų atgal—padarė gazo vartoji
mų praktišku dėl kiekvienų namų. Pa
šaukite gazo kompanijų ŠIANDIEN— 
WABash 6000.

' Gas YLeating Division

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY,
This offer applies also in artas whtre gas is supplied by

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS
WESTERN UNITED GAS AND ELECTRIC COMPANY

■ , X. ■ i» •
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Apžvalga
ŠVEDIJOS “SOCIALDEMO 

KRATEN” REMIA 
LIETUVĄ

GIRTA ORGIJA AR PIKTADARIŲ SĄMOKSLAS?

Federalinė valdžia tyrinėja priežastis gaisro, kilu
sio prašmatniame ekskursijų garlaivyje Morro Castle 
ir sunaikinusio netoli 150 žmonių gyvybes. Vyriausias 
laivo karininkas, kuris užėmė kapitono vietų, pastaram- 
jam staigiai mirus, pasakoja, kad laivą turėję uždegti 
koki nors piktadariai. Bet vienas to laivo jurininkas 
pareiškė spaudai, kad gaisras kilęs dėl girtų pasažierių, 
kurie mėtę degančius cigaretus į popieros gurbą.

Visi liudymai rodo, kad laive buvo daug įsilinksmi
nusių, kurie gėrė, šoko, dainavo ir krėtė visokius špo
sus, nenujausdami, kokia pasibaisėtina nelaimė jų lau
kia.

DAR NEATSIDARO DURYS

Vil-

“na
šu

Sovietų valdžia dar tebelaukia, kad jai butų atida
rytos durys į Tautų Sąjungą, kurią viso pasaulio ko
munistai per metų metus “revoliucingai” plūdo, kaipo 
imperialistų padarą. Jeigu Maskvos bosai butų susipra
tę stoti į Tautų Sąjungą tuoj po karo, tai jie butų buvę 
tenai priimti išskėstomis rankomis. Ir kiek gero jie bu
tų galėję Genevoje padarytį pasaulio taikai tais nera
miais laikais, kada buvo svarstomas Vokietijos repara
cijų klausimas, kada franeuzai sumanė okupuoti Ruhrą, 
kada italų poetas ir avantiūristas D’Annunzio užgrobė 
Adriatiko uostą Fiųme, kada Želigovskis įsiveržė j 
nių, ir t t.

Bet bolševikams tuomet Tautų Sąjunga buvo 
plevat”. Jie sakėsi nenorį turėti nieko bendro
“kapitalistišku pasauliu”. Jie grasino tą pasaulį ap
versti aukštyn kojomis ir šaukė savo sekėjus visose ša
lyse kelti “revoliuciją”, boikotuojant rinkimus į parla
mentus, niekinant demokratiją, skaldant darbininkų 
organizacijas ir purvais drapstant socialistus.

Kapitalistiškas pasaulis da ir šiandie tebėra gy
vas, tik dideli jo plotai yra nudažyti juoda arba ruda 
fašizmo spalva., O bolševikai jau prašosi į Tautų Sąjun
gą. Tik dabar, deja, į ją patekti ne taip lengva. Sovie* 
tų priėmimui pasipriešino Lenkija, Argentina ir Portu
galija. Ypač lenkai daro daug keblumų. Užsienių poli
tikoje jie šiuo tarpu eina ranka už rankos su hitleriška 
Vokietija.

Reikia manyti, kad komisarui Litvinovui, galų ga
le, bus atidarytos durys į Tautų Rumus Genevoje. Ta
čiau jisai turės pirma ką nors už tai atlyginti tiems, 
kurie daro obstrukciją.

“Elta” praneša, kad Švedijos 
spauda yra labai susiinteresa-' 
vusi Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų reikalais ir daug apie 
juos rašo, ypač nuo to laiko, 
kai Vokietijos hitlerininkai pra
dėjo atkakliai veržtis į Klaipė
dos kraštu Daugiausia rašo 
apie tai valdžios partijos orga
nas “Socialdemokraten” (mat, 
Švedijos valdžia yra socialde
mokratų rankose), kuris rodo 
didelį palankumą Lietuvai.

Anot Lietuvos telegramų, 
agentūros, tas švedų socialistų 
laikraštis aiškiai simpatizuoja 
Pabaltijo valstybių sąjungai ir 
ragina greičiau ją sudaryti, nes 
Vokietija darosi vis agresyves
nė. Jisai nurodo įdomų dalyką, 
kad Vokietija jau nuo Volde
maro laikų pradėjo skverbtis į 
Lietuvą. Pirmas jos žinksnis 
šita kryptim buvo Vokietijos 
užsienių reikalų ministerio, na- 
bašninko Stresemann’o, susita? 
rimas su Voldemaru, kad Klai? 
pėdos reikalais Vokietija tarsis 
bepiartiškai su Lietuva (vadina
si, ignoruojant Tautų Sąjungą 
ir tas valstybes, kurios pasira
šė Klaipėdos konvenciją).

“Toliau vokiečiai”, sako 
tas švedų socialdemokratų 
organas, “patys, nors Kauno 
neprašomi, brutaliai veržėsi 
j Klaipėdą, dirigavo vietine 
direktorija ir tokiu smarkiu 
tempu vokietino kraštą, kaip 
jis nebuvo vokietinamas, kai 
Klaipėda priklausė Vokieti
jai. Priėjo prie to, kad Klai
pėdos lietuviai per įvairius 
rinkimus balsavo už vokiečių 
partiją, leido savo vaikus į 
vokiškas mokyklas, kur bu
vo mokinami nacionalsocia- 
listiška dvasia, ir dargi sto- 
jo į slaptai organizuojamus 
smogininkų burius Klaipėdai 
nuo Lietuvos atplėšti.”

KITAM GALE SVIETO

SINGLAIR’O UTOPIJA

«EBIG’ar

Jisai siūlo

Upton Sinclair yra be galo gabus agitatorius, Per 
vienus metus laiko jam pasisekė taip išpopulerizmoti 
savo “EPIC” (End Poverty In California) planą, kad 
valstijos nominacijose už jį balsavo daugiau kaip 400,- 
000 žmonių, nominuodami radikalą rašytoją kandidatu 
į gubernatorius demokratų partijos sąrašu.

Yra įdomu sekti ir studijuoti Sinclair’o 
bet šito naujo “judėjimo” pranašas vargiai 
vengti nusivylimo. Ką jisai siūlo žmonėms?
pavesti apleistas faunas ir sustojusias dirbtuves be
darbiams, kad jie jas dirbtų ir be tarpininkų pagelbos 
rūpintų vieni kitus savo produktais. Sakysime, farmos 
darbininkai užaugins bulvių ir atveš jas į, miestą. Jie 
gaus iš valdžios raščiukus už tuos produktus ir galės 
paskui nueiti į valdžios sandėlį ir pasiimti batų, plūgų 
arba kokių kitų jiems* reikalingų daiktų. _____

Bet kas bus, jei*u tuo laiku, kai farmos darbinin
kai ateis ieškoti batų ir plūgų, jie ras valdžios sandėly
je tik silkines dreses ir dviračius?

Butų visai lengva pašalinti dabartinės ekonominės 
tvarkos ydas., jeigu pakaktų tiktai krauti žemės ūkio 
produktus į sunkvežimius (trokus) ir gabenti juos į 
miestą, o iš miesto tais pačiais trokais gabenti,; for
mas fabrikų pagamintus daiktus. Distribucijos proble
ma yra. daug keblesnė. Ją reikia išspręsti ir pačioje 
pramonėje,

SinoWo: utopija šita keblumą ignoruoja.

M, Zoščenko

NEPAPRASTAS
ĮVYKIS

Šio mėnesio 15 dieną Austrą? 
lijoje bus rinkimai į abiejus 
parlamento rumus. Daug šansų 
yra tuos rinkimus laimėti dar
bininkams, nes pastaruoju lai? 
ku atskirų valstijų ir miestų 
rinkimuose reiškėsi stiprus šen? 
limento pakrypimas į socialis
tų pusę. Darbininkams laime? 
jus Australija įgytų socialisti
nę valdžią.

Australijos.Darbo Partija jau 
seniau buvo stipri ir sumušda- 
vo buržuazines partijas. Bet ji 
skilo, kai susikirto federalinės 
valdžios galva Scullin su South 
Wales’o premjeru Lang’u dėl. 
finansinės . politikos, Skilimas. 
Darbo partijoje taip susilpnino 
darbininkų jėgas, kad jie pra
laimėjo ir federaliniuose rinki
muose ir penkiose Australijos 
valstijose,

Po to darbininkai betgi ėmė 
vėl atsigriebti. Vienintelė Aust
ralijos valstija, kuri dar pir
miau nebuvo patekusi į- Darbo 
Partijos rankas, tapo užkariau
ta per paskutinius rinkimus. 
Paskui darbininkų valdžios su
sidarė dar dviejose valstijose.

• *■

Dabar atrodo, kad. skilimo Ii-. 
ga j au praeina. Australijos dar- 
hiečiai jungiasi ir jų viltys di
dėja, besiartinant federalinio 
parlamento rnkimams.

patį 
ma- 
guli

Ir

- Upton Sinclair Mayor La Guardia
Demokratų kandidatas į Califomijos gubernatorius Upton 

Sinclair ir New Yorko meras La Guardia laike jų apsilankymo 
Chicagoje. Upton Sinclair buvo sustojęs Chicagoje ir kalbėjo 
pasaulinėj parodoj vykdamas pasimatyti su prezidentu Roose- 
veltu, o meras La Guardia buvo atvykęs į Darbo dienos iškil
mes Chicagoje.

— sako, — ste- 
Vyslos. Gal būt, 

prisisapnavo. Bet 
koks ten po vel- 

jęi pas

—Tiesiog, 
buklas prie 
tikrai man 
ne, — sako,
niais prisisapnavimąs, 
mane ant krutinės guli važta
raštis.

iPasirausė jis ant krutinės, 
surado važtaraštį. Taip, tikrai, 
abejojimo nėra.

Komendantas sako:
—Tada eikim į cechus, 

būt, spėjo nutempti,
Štai jie nuėjo į cechus, ir, 

žinoma, visas reikalas išsinarp- 
liojo.

Pradeda tada 
brangų metalą, 
pusės nerado...

Ir nelengva 
Suprantama,
landas spėjo jau daug visokių 
reikalingų daiktų iš jo padary
ti.

Gavosi, tiesiai sakant, neor- 
ganizuoturnas, 
stipriau.

Gal

Visai nepaprastas atsitiki
mas įvyko viename Leningra
do fabrike, Įvykis negi fabriki
niam laikrašty aprašytas.

lai, žinoma, galima sakyti, 
kiekvienam fabrike. Bet kas gi 
iš to ? Na, sakysim pasakėm. 
Kiti fabrikai ims skaityti mu
sų kurinį. E, — pasakys, — 
tai ne apie mus rašo. Ir atidūs 
šalin musų pamokinantį felje
toną.

Taip kad mums atrodo ge
riau neišvardyti fabriko.

Tada kiekvienas apie save ir 
apie savo dalykus pagalvos,

Taigi, viename fabrike labai 
reikėjo vienos medžiagos. Bū
tent: stigo tam tikro plieno sa- 
vigrudžio. Kitų medžiagų buvo 
lig valiai, o to taip užgrūdinto 
plieno jautėsi stoka.

Ir darbininkai ėmė viršinin- 
<us trukdyti. Sako, trukumas 
ir t. t., ar negalima butų išra
šyti, o tai priešingu atveju dar
ias gali užšalti?

Tik netikėtai vieną kart pie
tinės pertraukos metu eina, pei 
demą du darbininkai.

Jie eina per kiemą ir kalba
si, gali būti, kad apie tą 
savigrudį plieną. Ir staiga 
to — prie visokių išmatų 
kažkas matyto, panašaus,
žiuri — tas pat plienas guli.

Na, žinoma, sudrebėjo musų 
darbininkų širdys. Prisiartino 
, ie arčiau. Pradėjo žiūrėti į 
įrangų metalą. Taip, jokios 
abejones nėr — guli savigrudis 
plienas.

Liūdnai persiž’velgė darbinin
kai.

—štai, sako, — tvarka,
štai koks apsileidimas, neorga- 
nizuotumas ir tamsumas. Mums 
reikia šio plieno; kaip dešinės 
rankos. O čia šis plienas guli, 
pūva ir rudy j ai’ Dulkėm ap
kraunama. ' •

Labai sunkiai jie atsiduso, 
pasiėmė su savim po gabalą 
plieno ir nuėjo į savo cechus.

Čitai eina jie- į * savo cechą ir 
susitinka būrį kitų darbininkų. 
Prasideda pašnėkėsys. Iš kur, 
girdi, vyrai drožiate su. šiuo 
plienu? Nagi, tikrai tai savi? 
grųdis plienas bus? Kur ėmėte?

Radtįsieji sako:
—Taip, broliai, . pastebima 

formališka betvarke. Tuo. me
tu kąiiiii t t. toks brangus me
talas ir visa1 kita pusta prie iš? 
matų.

Puolė, žinoma, darbininkai 
H' -

prie išmatyno, greit sugrąibstė 
plieną ir išsinešiojo į cechus, 
keikdami, kuom, pasaulis, laiko- 
si, savo nelaimingus viršininr 
kus.

Tą dieną, galima sakyti, pa
saulis persivertė per galvą. 
Toks užvirė darbas, kokio se
nai jau nebuvo.

Tiktai staiga< apie ketvirtą 
valandą per. kiemą bėga toks 
žmogus. Toks jis labai išbalęs, 
visas drebą. Dantų negali su- 
glausti. Ir visas jis nesavas.

Pribėga jis prie komendanto 
ir kalba jam visokius žodžius.

—Tovarišč, — sako, — arba, 
sako, — aš pabludau, arba, 

— sako, visi pabltido, be ma
nęs. Šiandie, r— sako, — mums 
atvežė savigrudį plieną. Aš, — 
sako, — liepiau sukrauti kie
me. O. dabar, einu per. kiemą — 
jokio plįeno nėra. Arba, — sa- 
ko, — aš susirgau sunkia nėr- 

sako, aš ne-

o Baltrukas, kad pyškina, tai 
pyškina:

—Vasarojų negerai sėjai. 
Nedabojai pilnačio. Žemė bu
vo drėgnai Lietų neįspėjai.

žodžiu, tėvo nuvargę sme
genys nuo arielkos ne tiktai 
negalėjo atsikalbėti, bet daž
niausiai tokiuose atsitikimuo
se ramiai sau užmigdavo, be
klausydami monotoniško Bal- 
truko barškėjimo, O jis, 
jausdamasis vyru, kad tėvą 
peršnekėjo, išsitraukdavo iš

taip 
du- 
nio-

laik

atsiiminėti šį 
Pusę atėmė, o

buvo jį rasti, 
per keturias va-

jei nepasakyti

KRITIKAS
Kritikas — tai žmogus, ku

ris kitus kritikuoja; kartais 
pataiso, įpila alyvos, taip sa
kant, kam trūksta, kartais pa
gadina, kartais tą daro iš pa
vydo, o dar kartais iš pripra
timo arba palinkimo. Vieni 
kritikai kritikuoja žodžiu, o 
kiti raštu. Kaip vieni, taip 
kiti yra nuožmus gyliai. Kri
tikai pataiso; o kantais dėl sar 
vo nesugebėjimo, - suhiaurina 
rimtus bei teisingus; dalykus.

Tad ; jeigu norite pažinti to? 
kį, tai štai}'jo vardas — BaL 
trąs.r Kur jis dirbo ar kuo 
užsiėmė,-

JUOKAI
Žurndli^s.

“Ąr tu žįpai. aS pą&irinkau 
trumpų apysakų rašytojo pro? 
fesiją?”

“Ar pardayęi ką?”
“Taip, savą ląikrodėlį, man- 

dalipą ir švarką.”

vų. liga, arba, 
suprantu, kas čia darosi, 

Komendąntas sako:
—Gąl būt, jus vietą užmir

šote, kur buvo sudėta. Eikime.
štai piiolč jie0 abu kieman. 

Prafiėj e ieškot, priėmėjas tik 
ką nerauda. Bijo, kad jam pi
pirų neduotų.

Komendantas sako:
—O gal jokio plieno ir nebu

vo? Gal būt, jums tai sapnę 
prisisapnavo? Esti įtokie sap
nai —

Priėmėjas sakę^.

atvežai plienu o jus j

nei nerašysiu, bet 
stačiai sakysiu, -kad' tai buvo 
skubus, šnekus ir apsukrus 
vyras, ; Nespėjo žmogus ištar
ti žodį • ar išsižioti, kaip jis 
jau pamošęįs atsakymą ir dar 
dygliuotą atsakymą. Daugu
mai taip ir norėtųsi su'švel- 
nyti jo, dyglius,, bet jie vis pa? 
sišiaušę, kaip, pas ežį.

Perskaitė Baltras laikrašv 
čio rašinėlį, kaip . štai ima pep- 
sclį nuo ausies, įsmeigęs sta
čiai į liežuvį ir pasukęs kele
tą kartų burnoj rašo, kriti
kuoja, kas tiktai jam įeina 
į. galvą nepaisydamas, ar pa
taikys cieliun savu raštu, ar 
ne. Kartais iš didelio rašto įis 
nuvažiuodavo suvis iš krašto,

Baltruks buvo dar jaunas, 
kuomet pradėjo kritikuoti. 
Mat, tėvelis jo, amžiną atsilsį, 
buvo pi jakelis. Pareidavo na
mo išsigėręs. Mylėjo daug kal
bėti, o kad nebuvo su kuo, 
kas klausytų jo nuobodžios 
kalbos apie pernykštų vasaro
jų, tai vę, būdavo, susės sų 
Baltruku, kuris tuomsyk bu
vo,^ rados, devynių metų ir ga
nė kiauliukes bei’ aveles. Jis 
mylėjo su tėveliu kalbėtis' vi
suomet. Tėvas pasako vieną 
kąrnors, o Baltrukas dvign-i 
bai. Tėvelio (liežuvis maždaug, 
taip sakant,' neapsiverčia, nes 
rambus nuo išgertos arielkos, 
o Baltruko, kaip; ant spyruok
lių. Tėvas bando atsišnekėti,

ausį savo draugui. Dar šlub
čiodamas skuba paskui ją, o 
sušilęs ir atsilikęs, sušunka: 

—Gyvačiukė, niekam ne
verta mergiščia. — Jo gi drau 
gas, spausdamas ranką, rami
nančiai taria:

—Nesinervuok, gaila, kad tu 
neturi progos susipažinti su 
ja, bet kam biauryti mergai
tę, nes ji, ištiesų, kaip lele.

Jau blogai, kai jisai atsidu
ria susirinkime. Kritikuoja 
Baltras net diržą pasidėjęs į 
šalį, sušilęs taip, kad lašai, 
kaip karvelio kiaušiniai ritasi 
nuo kaktos per veidą, o po- 
tam ant marškinių bei švarko. 
Raudonas, kad, rodos, tik pri
dėkite degtuką, kaip užsiliep
snos. Ana kampe Jurgis lėtu, 
kvarkiančiu balsu dėsto pa
maži, kaip iš natų, reikšda
mas savo nuomonę kokiam 
tai klausime. Baltras pasišiau
šęs kelias, sakydamas: 

į —Tavo nuomone niekur ne
tinka. Galima sakyti, net žio
pla. Geriau tylėk kampe, o ne 
kvark, kaip baloj varle.

Taip be pabaigos. Bet kaip 
tiktai užkima Baltras, 

Ituč-tuojau ir mauųa per 
ris, žinodamas gerai, kad 
ko neįstengs daugiau.

Pamatys keno parašytą
raštyj, Perskaito dalį ir neda- 
skaitęs ligi galo, rašo:

—Skaičiau tokio ir tokio. 
Minties nėr. Gramatikos, žen
klų, išsireiškimų per daug. 
Skaitydamas jauti, kad rašė- 

pvpkę Įas..rašž- ,bf‘ kvailas 
rūkyti ^l°hmas jojo Pflėio rašto. Raš- 

’ ’' tą nori padaryti įvairesniu, 
žingeidesnių, įdedant nesūdy
tų žodžių, bet galų-galc var
gsta, kol jis užbaigia vystyti 
savo mintį. Vienu žodžiu, put
ra, košeliena — daugiau nie
kas.

Gale dar nesidrovi padėti 
savo vardą.

Taip Baltras kritikavo vi
sus ir viską. Pats nežinoda
mas kartais ką rašo. Jo pažįs
tami? rašantieji, nors gerai 
suprasdavo,, ką jis manė, ar 
kam taikė, bet užtylėdavo, 
manydami:

—Gal Dievas duos razunią 
tam Baltrui, — leisdami savo 
plunksnas į darbą, dvigubai 
pamirkydami į rašalą...

Baltras patėmijo, kad jo 
vargšo nepaiso. Pradėjo taip 
pykti, kad smilkinuosc, tary
tum, plaktukais plakte plakė, 
šiuo žygiu jis pamąstė ką da
ryti. Nuėjo pas vieną ganą 
rimtą žmogų ir užklausė:

—Kodėl niekas manęs ne
paiso, ką aš rašau, ar sakau?

—O todėl, kad tu. klaidin
gai supranti parašytą, o ant
ra, kad tavyje merdi noras 
kritikuoti net tą, kas suvis 
kitiems net į galvą neįeina, 
kad tai verta butų bi kokios 
kritikos, — atsakė jisai.

Nuo to laiko Baltras mete 
tą savo nereikalingą įprotį. 
Paėmęs į saują plunksnakotį, 
jis taip smarkiai kirto į stalą, 
kad kuone visa plunksna su
lindo į medį, Atsidusęs ir ta
rė:

—Nieko neišeis, jeigu kur- 
t pins pradės siifti rubus, o 
siuvėjas dirbti batus...“

—Dr. S. ^tnuidzina&.

pasibar-

ir eidavo už kluono 
nors dažnai reikėdavo dūliai 
to vidurius patąsyti.,,

Paaugo Baltrukas. Pasiuntė 
tėvai jį į mokyklą. Na, štai 
ir vėl bėdą. Barasi jisai su vi
sais, net su mokytojum. Drau
gai užpeša dažnai “grušių”, 
bet jis nepaiso. Bėga prie vie
no, prie kito ir vis kad gauti 
su kuo pasiginčyti
ti. Negelbsti nei mokytojo ba
rimas.

Išaugo Baltras ir vis toksai 
akiplėša. Barasi, kritikuoja 
kitus. Rodos, be to negali gy
vent. Vis toksai diegas, 
patts neįstengia, 1 
prikiša. Ką pats klaidingai da-l 
ro, tai kitiems tą priskiria, 
Žodžiu, Baltras, n opas ėdi ant 
vietos. Jam vis atrodo, kad 
jis geras, teisingas, prakilnus, 
rimtas, daug žinantis. Jis gali 
iš kitų tyčiotis, gali klaidas 
rodyti, bet įsikirtęs tą pačią 
klaidą laiko pats, išsišiepęs, 
už nugaros. Mato ant kito no
sies blusą, o ant savo nei ku
pranugario ar jaučia.

Teškina vyras iš vieno atry
to į kitą, iš vieno namo kitan, 
kad tik atradus ką nors “pa
kritikuoti”. Paklaus draugas:

—Kaip mano drabužiai sto
vi ant manęs: o jis nepasi- 
žiurėjęS’'ir taria::1

—Nekaip, vienas skvernas 
ilgesnis: už; kitą. Medžiaga ne
kas, o ir spalva velnioniška,

Užklaus jo, kaip koncertas 
patiko, o jis'ir pila eilę jau 
nuo seniai paruoštų žodžių:

—Niekam nevertas. Gaila, 
kad pinigus išleidau. Išėjo ant 
steiČiaus. pabliovė ir. that’s 
all. Netinka,. netinka. No 
good. Fe I

Eina gatve, švarus, pasirė
dęs, linksma išraiška veide, 
bet vis nori ką nors sutikti, 
kad gavus pakritikuoti pas
tarąjį ar yra už ką, ar ne. Pa
mato mergiščią 16-17 metų. 
Jauna, graži, lyg rodos, nute
kinta. Aukštai kilnojas jos gra 
ži; krūtinė. Akys didelės, mė- 
lynąs, žydrios, kaip dangaus] 
skliautas. Plaukai šviesiai gel 
toni: Na, rodos, dar ko truktų. 
Tarytum deive. Baltras pasku 
skubindamas sau po nosia va- 
palioj:

—Ne kąs per mergina, švie
si -r- plaukai dažyti. Taip bu
tų nieko sau (prarydamas sek 
lę), bet visa bėda — eiseną 
greitą. (Mat, jis turėdamas 
“rupčiką” nespėjo su ja eiti).

Kosti Baltras, ji neatsisuka, . t • • 
0

-—^Netinka, netinka ir dar 
sykį* netinka man, — kužda į gumo deleL

> Ko 
tai kitiems

GHICAGOS GAISRAS

Prieš kiek laiko Chicagoje 
įvyko vienas didžiausių gaisrų, 
kuris padarė už milijonus do
lerių nuostolių. Apie tą įvykį 
Al. Margeris paraše apysaką, 
kurioje vaizduojama gaisro bai
senybės. Rytoj “Nauijenose” 
tilps tos apysakos pradžia^ Ji 
bus spausdinama per kelias 
dienas. 
——■ ■         ■■ ■ ■ m .............  —•

Reikalaukite “NAU
JIENAS”' ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui. bet Jūsų pato-
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Nori patirti, kodėl 
bankai neskolina pi
nigų mažiems biz

nieriams

sižinoti parašant laišką, D-rui 
C. O. Hardy, Box 39, 1126 East 
59th stree,t arba patelefonuo
jant MIDway 0800, lokalis te
lefonas 769.

Investigacija yra daroma ir 
kituose J. V. miestuose ir ten 
gyveną lietuviai gali patirti 
apie tai daugiau iš vietinių 
laikraščių.

Chicagoje investigacija tęsis 
iki rūgs. 22 d., ir tikimasi su
rinkti apie 4,000 įaikolų nega
vimo pavyzdžių.

Kazokų Kvintetas. Jų vadas 
Michail Mirošničenko dainuos 
solo. Įvairias žinias ir prane
šimus patieks “Naujienų” ra
dio programų vedėjas adv. Kl. 
Jurgelionis.

Nakties įspūdžiai
Nauja teorija apie 

protą
Jungtinių Valstijų Iždo depar

tamentas studijuoja situaciją 
Chicagoje; kviečia visus biz
nierius talkon

Jeigu jus esate biznierius ir 
paskutiniu laiku bandėte pasi
skolinti iš banko pinigų, bet jų 
negavote, Jungtinių Valstijų 
Iždo departamentas nori apie, 
tai sužinoti ir jus kviečia apie! 
tą paskolą suteikti žinių.

Iždo Departamentas yra su-

Prisirengkite, grieš 
ninkai! Šiandien pa 

šaulio pabaiga!
Ar girdite, grie&ninkai, šian

dien musų paskutinė diena 
šioje ašarų pakalnėje!

šiandien pasaulio pabaiga, 
! visi eisime į dangų, ar į pra- 

inteVesuotas"patirti”dėl ‘kokių ~ Paklausant nuo musų
priežasčių Chicagos bankai, ir "uodem.ų sąskaitų! Perkra- 
bendrai visos šalies bankai, at- * ... . -
sisako suteikti kredito smul
kiems biznieriams. Iždui svar
bu sužinoti ar bankai neskoli 
na pinigų todėl, kad skolintojų 
kreditas nekoks, ar dėlto, kad 
nori visuomet būti prisirengę 
sulikti obligacijas, ar dėl 
bankų egzaminuotojų reikalavi
mų, dėl trukumo bankinių re- 
zursų, ar dėl gereralės biznio 
padėties.

Gauti rezultatai bus su tabu- vos sėdvboje, Zion, 
liuoti ir persiųsti i Washingto- visi Volivos sėbrai 
nu, kur Iždo Departamentas pa-j tiesiai į dangų, o tik 
darys rezultatų studijas ir iiaj chieagiečia

i lykite savo gyvenimo darbus, 
! pažiūrėkite kiek kartų nukly- 
dote nuo gerojo kelio ir prisi
rengkite arba Dievą šlovinti ir 
džiaugtis dangaus grožybėmis 

i arba degti smaloje ir dantis 
griežti Lucifcrio pragare.

Bet Wilbur Glen Voliva pra- 
.[ našauja mums visiems be iš
minties, juodą likimą — visi 
kaip vienas trauksime į pra
garą. Palaimintieji bus tik
tai tie, kurie gyvena jo, Voli- 
vos sėdyboje, Zion, Illinois. 
, __ ___ _______ i maršuos

netikė- 
darys rezultatų studijas ir|ijai chieagiečiai ir kiti yra nu- 
griebsis žinksnių, kad padėtį lemti pragaro gelmėms, 
pataisyti. Chicagcje investiga- Į Aiškumo dėlei čio norime 
cijos viršininkai yra Dr. C. O. Į pasakyti, kad ši pasaulio pa- 
Ilardy iš Brookina Initituto ir! baiga nėra musų išmistas.

j Taip pranašauja gerbiamasis 
I Wilbur Glen Voliva, Ziono ti- 

biznieriai, kurie kybinis vadas, kuris tarp kito 
paskolų iš bankų, ko tiki, kad ir žemė yra plokš- 
kviečiami patiekti čia, o ne apskrita, kaip kiti ne- 

i n vesti ga toriams, 
gj.hma su-

prof. S. H. Nerlove, iš Chica-; 
gos universiteto.

Lietuviai 
bandė gauti 
bet negavo, 
savo reikalą 
Su investigatoriaLs

ANTANAS DRUTENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 dieną, 2:10 valandą 
po piet 1934 m., sulaukęs 38 
metų amžiaus gimęs Tauragės 
apskr., Šilalės parap., šarkų 
Kaimas.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Prancišką, po tėvais At- 
kočaitč, dukterį Virginia 18 
mėnesių, brolį I^oną, dvi se
seris, Sophią Druktėnis, švo- 
gerį Joną. Oną Granauskienė 
ir švogeri, pusbrolį Stanislovą 
Grabauską ir giminės, o Lie
tuvoj motiną, du broliu, sese
rį ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6728 S. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 13 dieną, 2 vai. 
pietų iš namu į Tautiškas ka
pines

Visi a. a. Antano Drutėno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris. Duktė, Brolis, 
Seserys, Pusbrolis, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
barius S. P. Mažeika, 
Yards 1138.

tikėliai mano.
Taigi, norime ar nenorime, 

į visi šiandien turėsime degti 
i pragare.

Galime pridurti, kad į pra
garą turės traukti ir visi su 

Į užsimokėjimu užsilikę “Nau
jienų” skaitytojai. Pirm negu 

i nugrimsite į gelmes atsilygin
kite už prenumeratą, nes Se
nas Petras ir “Naujienų” ofi
sas negalės jūsų visų vaikytis 
po visą pragarą su sąskaito
mis. čia reikia pasakyti, kad 
užsimokėjusiems skaitytojams 
ir ugnis nebus taip karšta.

Rytoj Frank Biilaw 
kalbės per radio

ir

Dainuos Kubaniaus Kazokų 
Kvintetas—smagi muzika — 
solistai. Dalyvaus kaimiečių 
grupė “Naujienų” radio pro- 
grame

oIš pradžios buvo Dievas, 
Dievas buvo protas, o protas 
buvo Dievu j e.

O Dievas davė protą žmo
nėms; o žmonės jautė ir re
gėjo.

O Protas pagimdė “nepro
tingumą.”

“Neprotingumas” pagimdė 
“beprotystę.”

“Beprotystė” pagimdė “gi- 
liapročius.”

“Giliapročiai” pag i m d ė 
“minkštapfočius.”

O “minkštapročiai” pagim
dė “košiagalvius.”

Maž daug tokiais žodžiais, 
tėvas Kulikauskas, M. I. C., 
prabilo į “Draugo” skaityto
jus. Vadinasi, įvyko koks tai 
keistas išsigimimas — proto 
degeneracija. Tas gudrus ma
rijonas šią gimdymo procedū
ra išdėsto labai vaizdžiai, gra
žiai ir, iš dalies, aiškiai. Tai 
Įvyko maždaug taip:

Dievas sutvėrė žmones ir 
davė jiems protą. Kaip jau ži
note: iš pradžių buvo tiktai 
Dievas ir protas. Suprantama, 
kitaip nė negalėjo būti, nes 
jeigu Dievas proto nebūtų tu
rėjęs, 
tverti

jis netinka nė jokiam nau
dingam darbui, tai Dievas pa
vedė jam gimdyti “beprotys
tes”. Vadinasi: moteriškos ly
ties sutvėrimus. Ir pradėjo 
gimti “beprotystės”: viena 
po kitos. “Beprotysčių” pri
siveisė labai daug. Jų užlai
kymas žmonėms pasiclarė la
bai sunkus, įkyrus ir kaštau- 
nas. Suprantama, žmonės py
ko, skundės ir murmėjo. Pa
galinus iš “beprotysčių” pra
dėjo gimti “giliapročiai.”

Kodėl Dievas parėdė idant 
“giliapročiai” gimtų? Tėvas 
Kulikauskas pamiršo duot j 
šiame klausime bent kokį pa
aiškinimą. Man tečiaus rodosi, 
kad čia buvo dvi priežastys, 
būtent, viena: Dievui įgriso 
perdidelis “beprotysčių” vei- 
simąsi ir jis norėjo užkirsti 
joms kelią. Antra: žmones 
pradėjo nerimauti ir klabinti 
protą; pradėjo vis labiau įsi
tikinti, kad tik vienas protas 
gali sunaikinti “beprotystes” 
ir įvesti tvardą į jų gyvenimą. 
Tai, aš manau, tik dėl to Der
vas sutvėrė
kad išnaikinti “beprotystes.”

Bet, pasirodo, kad įvyko 
nepaprastas reiškinys! “Gilia
pročiai” pradėjo priešintis
pačiam Dievui! Jie, sako tė
vas Kulikauskas, pradėjo skel
bti, jog Dievo visai nėra; o 
jeigu ir yra, tai Dievas į 
žmonių reikalus visai nesiki
ša. “Giliapročiai” sako: “Die
vas sau, o žmonės sau.” Ne
stebėtina, kad taip įvyko: po 
įvairių bandymų su “bepro
tystėmis”, “giliapročiai” jau
tėsi apsivylę. Jie jautė, kai

. Dievas su jais nekooperuoja. 

. Tada, kaip tėvas Kulikauskas 

. mano, “giliapročiai pagimdė 

. mihkštaproČius.”
Kokią rolę,,lošė “minkšta- 

pročiai” tarpę žmonių ir ko
kie buvo jų santykiai su Die- 
bu, tėvas Kulkauskas užslėpė 
ar užmiršo pasakyti. Tečiaus 
“minkštąpročių” atsiradimu 
Dievas dar nepasitenkino ir 
parėdė, idant gimtų “košia- 
gąlviai.” (

Gimus “košiagalviams 
limesnis 
sustojo.

Tai maždaug tokia yra tė
vo Kulikausko nauja teorija 
apie proto išsirutulojimą. To
linus tėvelis labai vykusiai 
aprašo užduotis ir veikimą

“giliapročius”,

tai nebūtų galėjęs su- 
tokį komplikuotą pa- 

Nebutų galėjęs nė žmo- 
proto duoti. Dar galima 

Dievas
nėms
pridurti, kad Dievas davė 
žmonėms ne tik protą, bet ir 
savo išvaizdą ir kitas savy
bes, žodžiu — davė viską, ką 
pats turėjo, r Bėk sulig tėvo 
Kulikausko, žmonės pamiršo 
Dievo Apveizdos planus ir 
pradėjo garbinti protą ir jo 
išradimus. Tąsyk Dievui kilo 
pavydas ir jis parėdė, kad 
protas pagymdytų “neprotin
gumą.”

Tokiu budu atsirado “ne
protingumas.” Atsiradus “ne
protingumui” pasirodė, kad

cai kurių virš aprašytų sutvė
rimų ir taip pat vykusiai už
tyli kitų. Tie pasakojimai 
yra labai įdomus ir aš norė
čiau juos ątpasakoti “Nakties 
įspūdžių” skaitytojams, bet 
kaip dėl šio menko skyrelio 
užimtų perdaug vietos. Ta, aš 
manau, paliksim. Tečiaus, jei 
atsiras pageidavimas pas 
skaitytojus, tai bus galima su
grįžti prie tėvo 
pasakojimų 
varžymo.

Ant galo, 
kad aš tėvo 
nepeikiu ir
dalies aš jam pritariu, šis ma
no įsimaišymas susiveda tik

prie to, kad ši teorija buvo 
parašyta tamsoj, tad naturali- 
škai pereina j mano darbo 
sritį ir užkliudo mano užda
vinius. Aš manau, kad tėvas 
Kulikauskas su tuo sutiks.

—Juozas Kibeklis.

Kulikausko 
be didelio susi-

noriu pabrėžti, 
Kulikausko visai 
nekritikuoju. Iš

Lietuvės Akušerčs
Mrs. Anelia K. Jarusz

Graboriai

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS

......  _ ' ‘ to- 
gimdymas laikinai

CROWN VAULT COMPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

Phone Canal 6122

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių (tempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Amerikos Lietuvių Daktarų 
-------------_________________________  

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A.Slakis
Moterų Ir vaikų ligų specialiau 
6900 So. Halsted St 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Seredomls ir nedšl. pagal sutarti.

Rez. 6631 So. Californla Avenue 
Telefonas Renublic 7868

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną
Pullman 4151

10734 S.Michigan Av
Republic 3100

2506 W. 63 St.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Puriu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangump 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPublie 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių sų firma tuo 
pačiu vardu)

J F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tb St tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

25 METU PATYRIMO
Priteiki me akinių dėl visokiu akių

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

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

Dr. S. JUKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedalioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-
___________8Uos_Nariaj^

AL Davidonis, MJ).
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield ' Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

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

Tel. Lafayette 14146
VALANDOS: 

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, IĮJL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MTDWAY 288Q

A. MONTVID, M. D.
Wešt Towp State Bank Bldg. 

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

Tel. Seelpy 7830
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

-- ---- 1 .... . ... . t---w
Phone Boulevard 7042DR. Č. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

* ^1^4;. .> Vienintelis
Vault’as 

užglrtas U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Ojo Spaudimu.
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

Simon M. Skudas
GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJA$ 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St '
Tai. Monroe 8377

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenne 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė, 
Tel. Boulevard 4139 M T. DUNDULIS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Rytoj 9 vai. vakare iš stoties 
VV.S.B.C., kalbūs “Naujienų” 
bendradarbis Frank Bulaw, apie 
vykstančius gyvenimo nuotė
kius. Dainuos pagarsėjęs Eu
ropoj ir Amerikoj Kubaniaus

Ofiso Tel, Calumet 6893 
Rez. Tel. Drex

I’adčkavonė i

gra- 
Tel,

REGISTRUOTAS Ų. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Avenue 
” ’green Parkaiti.

GERIAUSIU. į

Tel. Lafayette 8572 
J. ‘Liulevičius

. GRABORIUS J IR 
BALSAMUOTOJAS 

'Patarnauja Chica- 
goję ir apielinkčję

Didelė ir graži , 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP J 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
I. Boulevard 5208 ir 8418 
1327 So. 49th Ct.

!. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Ofiso Tel. Boulevard 5918
'T#»i 234R

DR. KERTASI!
756 W. 35th St 

if R5th and ‘ Halsted .
nuo 6-80-8:80

DR.STRIKOLTS 
Gydytojas ir < Chirurgas 
rilis,, <645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tali Boirievard' 7820 
Nam« Tu! * PrnąnRct

i

Evergreen Park 7122 _Valdžios bandymas pripažino
Parduodam Vien tik Graboriams.

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
Domininkas Slotkus

Kurie mirė rugsėjo 5 d., 1934 m. ir tapo palaidotas Švento 
Kazimiero Kapinėse rugsėjo 8 d. 1934. širdingai^ dėkavoju visiems 
kunigams, kurie patarnavo meno mylimo vyro velionio Domininko 
laidotuvėse namuose, bažnyčioje ir ant kapinių. Taipat dėkavojų 
vargonininkui už jo patarnavimą. •

širdingai dėkavoju visiems gentims, kurie užpirko šventas 
Mišias už vėlionio sielą. Taipat dėkavolu visiems kurie1 suteikė 
velioniui Domininkui gyvų gėlių vainikus, draugijoms, gentims ir 
draugams; taipat širdingai dėkavoju gentims, draugams už skait
lingą dalyvavimą mano mylimo vyro laidotuvėse. 7^*$ 
vojų Lietuvos Benui, kuris gražiai atliko savo užduoti. širdingai 
dėkavoju graboriui A. Masalskiui. 3307 So. Lituanica Avenue,' 
kuris suteikė gražų ir mandagų laidotuvių patarnavimą.

O Tau musų mylimas ir brangus sakome; ilsėkis 
v žemelėje.

Liekame nubudę.
Moteris, Dukterys, Sūnūs, Broliai, Seserys, 
Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Šaltoj J

LAIDOJ AM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance 'Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir -Vargonai 'Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiąj 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicag'O 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, DL 
Tel Cicero 5927

Ręą, 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO, ILL, 
- i I..H ,1 II D ■■ o—IUI»     Į'

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedėliotais nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL 
Tol Boulevard 1401

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted SL 

arti Slst Street 
Valandos: 2—4. 7-**9 vaL vak. Nu
diltomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

<4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvcll St 
Tel. Republic 9728

i

}Tel Cicero^lM 
Antanas Petkus 

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410So.49Ct 
RQ« IUL

Oor, Of 85th and‘f , 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo B-au 

Nedildieniali pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN 
> LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedilio, Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

f

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
r 168 W, Washlngton St.

Kambarys 402 Tel, Dęąrbcrn 9047 
Res. 5849 So. Hermitage Avė.

>
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Antradienis, nigs. 11, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Geri northsidiečiai 
mažėja; mirė Ona 

Keniauskienė
NORTHSIDE — Rugsėjo 10 

<1., 9:15 vai. ryto pasimirė 
nortlisaidiečiains gerai žino
mo Vinco Kcniausko žmona 
Ona Keniauskienė, po dviejų 
ir pusės metų sunkios ligos.

Vyras padėjo visas savo pa
stangas, kad išgelbėti moters 
gyvybę, bet niekas negelbėjo, 
žiaurioji įnirtis paėmė viršų. 
Velionė buvo dar tik 49 me
tų amžiaus, pažangi, veikli ir 
draugiška moteris, turėjo pla
čias pažintis tarpe vietos lie
tuvių ir daugybės draugų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Vincą Kenauską, dukterį 
Lioredą Racewski, tris sese
ris čia Chicagoje ir du bro
lius Lietuvoje su 
inoms. Priklausė
cagos Lietuvių Draugijos 
daugel metų ir buvo veikli na
rių tarpe.

Velionės kūnas randasi 
šarvotas namuose, 3068 Dav-
lin Court, Telefonas Avenue 
6521. Apie laiką ir vietą lai
dotuvių bus pranešta vėliau. 
Giminės ir draugai yra kvie
čiami atsilankyti ir atsisvei
kinti paskutinį kartą su musų 
simpatiškąją kaimynką.

jųjų 
prie Chi- 

per

pa-

?yVehinio gražius planus.
Kasgi dabar be’iko pasiliku

siai šeimynėliai daryti po to
lio audringo gyvenime įvykio? 
Abidvi jaunutės, netekusios sa- 
/o mylimo tėvelio dukrelės tu- 
•i lankyti mokyklas, o kad už
sidirbus bent šiokį tokį pragy
venimą tai p. IL Buchinskienė 
r nusipirko virš minėtu adre
su krautuvę.

Tikiu, jog jautrios širdies 
Vestsidės gyvenančios geros 
ieimininkės mokės atjausti p. 
H. Buchinskienę ir valgio pir
kimo visais reikalais atsilankys 

\ jos švariai užlaikomą krau- 
uvę pirktis šviežių reikmenų.

Paslaptis
Arėjas Vitkauskas, eilių ir 

eitų raštų rašytojas dar nese
nai apsigyveno VVestsidėj, pas 
>.p. Katkevičius, kurie buvo ži- 
lomi, ypatingai ponia Katke
vičienė, visuomeninihme dar- 
)e Brighton Parke. Iš ten pa
staruoju laiku jie persikėlė gy
venti Westsidėn.

Nors aš Arėją Vitkauską jau 
seniai pažįstu iš jo raštų, bet 
Asmeniškai tik dabar turiu pro
gos su juo ir gana dažnai susi
tikti. P-s A. Vitkauskas įtei
kė man pluoštą įvairių laisvos 
minties laikraščių pasiskaity
mui sakydamas “še ir niekam 
nesakyk.“ Aš žinoma, tik gal
vos palenkimu daviau jam su
prasti, kad pareikštą paslaptį 
išlaikysiu. Ir ištikrųjų koks 
čia reikalas kam nors apie tai 
pasakoti ?
paslaptis pasilieka tarp manęs 
ir A. Vitkausko.

Pasakyta-išpildyta.,

Apie Westside-seną 
lietuvių koloniją; 

trumpos pasta
bos

Prieš suvirs porą desėtkų 
metų senos lietuvių kolonijos 
Westsidės centru skaitėsi lie
tuvių Romos Katalikų bažny
čia prie 23-čios ir Oakley gat
vių. Dabargi, matomai, “bro
liukams’ bėgaspadoriaujant tos 
bažnyčios “macia” tiek sumažė
jo, kad jau ir lietuvių centru 
skaitoma nekokia ten bažny
čia, o ponu Brenzų gerai gy
vuojanti įstaiga—Metropolitan 
Bankas, prie kertės 22-ros ir 
Leavitt gatvių. To dabartinio 
Westsidės lietuvių centro už
tvirtinimui savu laiku nemažai 
esu girdėjęs vietinių gyventojų 
išsitarimus, pavyzdžiui, bankoj, 
bankas, banka, prie bankos, ne
toliese banko etc.

Kaip patsai žmonių gyveni
mas laikui bėgant daugelyi at
vejų pakitėjo, taip pakitėjo ir 
Westside

Mano nelaimė
Ir aš, A. J. S., turėjau nelai

mę. Apie porą savaičių atgal 
nedori ir nepastebėti vaikėzai 
man nesant namuose, butą ap
vogė. Nežinau per langą ar per 
duris išnešė keturis dolerius pi
nigų, skustuvą, buteliuką rus- 
vo skiedinio pianui nuvalyti 
(gal manyta degtinė) ir bute
liuką su rašalu “skrip”. Tai 
rodos nedidelės vertės dalykė
liai, bet man šiuo laiku jie la
bai brangus ir apgailėtini. 
Džiaugiuosi nors . tiek, kad dė
vėjau akinius tad niekas nega- 
ėjo pastebėti mano akyse ne- 
aimės išraiškos.

Už man padarytą nemalonu
mą linkiu, kad tų pasileidusių 
veikėzų karjera greitu laiku 
baigtųsi kalėjimu.—A. J. S.

Pradeda automobilių 
šviesų “prigesini- 
mo” kampaniją

Naui
lietuvių centras.

biznierė Westsidėj 
bright'»nparkietė p.

nusipirko
Bū 

H. Buchinskienė 
Westsidėj įvairiausių valgomų 
reikmenų krautuvę, adresu 2138 
W. Coulter gatvė, tai yra blo
ke, tarp Leavitt ir Hoyne gat
vių. Jos krautuvėj galima gau
ti viską muo didžiausios jaučio 
kulšies Aki mažiausio Havajų 
salų riešuto.

Man berašant šią pastabą 
noroms nenoroms prisimena bei 
atjaučiu p. H. Buchinskienės 
pergyventą didelį širdies skaus
mą, kai jos buvęs mylimas gy
venimo draugas ir ištikimas 
šeimynos )galva—vyras Jonas 
Buchinskas prieš suvirš porą 
metų pasimirė. Apie jo mirtį 
ir mirties metinių sukaktuvių 
proga buyo plačiai rašoma 
“Naujienose“. Kaip žinia, na- 
bašninkas Jonas Buchinskas 
per savo gabumus buvo baigęs 
teisių daktaro ir elektros in
žinieriaus mokslus. Supranta
ma, daug pinigų išleista moks
lui, pragyvenimui su šeimyna, 
ligoms, o vėliau nedėkinga mir
tis netik sudarė nemažas fi
nansines išlaidas, bet ir nemie- 
laširdingai suardė pavyzdingos 
Šeimynos ' užsibrėžtus ateities

šviesų

NAUJIENOS,® Chicago UI.
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Chancellor Schuschnigg Premier Musaolini

Austrijos diktatoriaus .Schuschnigg pasimatymas su Italijos 
diktatorium Mussolini.

Šiandien šaukiamas svarbus ALTASS vai 
dybų susirinkimas

ALTASS Centro valdyba ir lokalių komitetų val
dybos ir garbes nariai prašomi susirinkti 

Wm. J. ^Kareivos svetainėje.

Ryt ALTASS pradės skelbti 
visų aukautojų vardus

Kadangi ALTASS valdyba 
gavo labai svarbų pranešimą 
š Lietuvos, liečianti skridimą, 
tai šiandien yra šaukiamas 
specialis ir svarbus susirinki
mas, į kurį prašomi būtinai at
silankyti.

1. ALTASS centro valdybos 
nariai.

2. Chicagos ir apielinkčs 
ALTASS lokalių komitetų val
dybos.

3. Garbės nariai.
Susirinkimas įvyks Wm. J. 

kareivos svetainėje, 4644 So. 
^aulina Street, 8 vai. vakare. 
Visi prašomi susirinkti punk- 
uališkai.

Skelbs aukotojų vardus
Pradedant trečiadieniu, AL

TASS valdyba pradės skelbti 
“Naujienose 
Paščiuose
dimo aukotojų sąrašą.
šiol ALTASS skelbė tik bend
ras sumas, prisiųstas iš kolo-

” ir kituose laik- 
pįlną Antro Skri- 

Iki-

nijų, bet nuo trečiadienio pa
duos spaudoje pilną aukavu
sių žmonių pavardžių sąrašą.

Naujos aukos
Paskutinėmis dienomis AL

TASS valdybai buvo priduo
tos sekamos sumos pinigų: 
Clevelando ALTASS sky

rius ......................... $172.35
Detroit, Mich., C. J. Mar

tin .................   3.75
Wasliington, D. C. Mikas

Bagdonas  ............... 10.06
C. A. Mavon and Co. .... 1Q.OO 

i Sesser, III., A.Meškąuskas 1.00
Union City, Conn., M.

Bekerienė ........   13.00
Grcat Neck, N. Y., J Yogis 1.25 
Grand Rapids, Mich., P.

Medelinskas .....   1.00
Superior, Wis., A. Dam- 

brava ..................
Portland, Me., S. Kirkils 
Gary, Ind., D. Vaitkus .... 
J. Kazokas, Chicago .......
Pekin, III., J. Burk e .......

1.00
3.50
2.50
2.00
2.50

$223.85

Thomas Aleksynas ati
darė naują alinę.

Thomas Aleksynas, kuris apie 
metus laiko atgal atvyko į Chi 
cago iš Grand Rapids, Mich., ii 
apsigyveno, atidarė naują ali
nę, A. B. C. Tavern, 1526 East 
69th Place. Alinė 
puošta, ir rūgs. 15 
prie atidarymo.

Drg. Aleksynas
naujieniętis ir progresyvių drau
gijų darbuotojas. Aleksyno 
draugai prašomi neužmiršti jo 
naujojo adreso.—Senas Petras.

kuose, o pasigarsinti nori vien I f""‘ . ......
pranešimais.

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

Naujienų Administracija.

CLASSIFIEDADSi

Business Service 
Biznio Patarnavimas

gražiai iš- 
d., rengiasi

yra senas

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kafl ateity pra

nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni-

Trečiadieny, rugsėjo 12 dienų 
vai. vakare Sandaros svetainėj, 814 
W. 33rd St. įvyksta visų SLA. kuo
pų valdybų ir organizatorių susirin
kimas SLA. .vajaus ir lietuvių jau
nimo reikalppse. Svarbu kad visų 
kuopų darbuotojai šiame susirinkimo 
dalyvautų.

Justas čiliauskas, sekr.
Bridgeport — Draugystė Palai

mintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 12 d. 8' vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje Malonėkite 
i laika pribūti, nes yra daug kas 
aptarti. Valdyba.

Sarpaliaus Grupės Vaikai kurie 
dalyvavo Liet. Dienoj Pasaulinėj1 
Ptrrodoj kviečiami atsilankyti i Į 
Woodman ftvet., 33rd ir Lime St. 
seredoj, rugsėjo 12 d. 7 vai. vak 
Tėvai taipgi kviečiami kartu ateiti.

THE “OLD RELJAPLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREVVERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas 

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS 

išdirbėjai Yankee Potato Čipsų 
Fountain Įrengimų

3645

Ice Cream 
Konu — Pretzel’iu 
SO. VVALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. I1L

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi .
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

MADOS

Pilietybės Painokos
Prasidės Ketverge, Rugsėjo (Septem- 
ber) 20tą, 1934, 7:30 vai. vakare.

Kreipkitės prie

Joseph J. Grish, 
4631 So. Ashland Avenue 

Telephonas: Boulevard 2800.

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

suk-

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.,

rudeninė 
kiekvienai mo
ji praktiška ir

Ji 
Su-

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

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

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

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 0912

Chicagos Moterą 
Klubas pradeda 

darba
RADIO

Ryt saukia susirinkimą
ŠI akis namuose

Dr.

Užsibaigus vasaros sezonui, 
Chicagos Lietuvių Moterų kliu- 
bas vėl atnaujina aktyvišku- 
mą. Susirinkimas įvyksta 
rugsėjo mėn. 12 d. pirmą va
landą p. p. pas Dr. Sazaną 
šlakis, 6733 Crandon Avė.

Kadangi pirmas rudeninis 
susirinkimas įvyksta, prie 
naujai išrinktos valdybos ir 
pirmininkės p. Onos Kirienės, 
tai pageidaujama, kad nares 
skaitlingai atsilankytų į susi
rinkimus ir kooperuotų skait
lingų kliubo darbų vykinime. 
Vienybėje yra galybe.

Nare V. I.

Dainuos rinktiniai 
dainininkai

šiandie i tą vai. vakare iŠ 
stoties W. G. E. S. bus trans
liuojama reguliare antradienio 
radio programa.

Jos išpildime dalyvauja 
rinktiniai radio dainininkai, 
bei solistai, taipgi harmonin
gasis Peoples Radio Kvartetas. 
Išpildys daug gražių dainelių, 
o tarpuose programo bus pa
įvairinta su gražia muzika, 
įdomiom kalbom ir svarbiais 
pranešimais.

Ši antradienio programa yra 
leidžiama lėšoms ir pastan
goms Peoples Rakandų išdir- 
bystės Co. krautuvių, 2536-40 
W. 63rd Street ir 4179-83 Ar
cher Avė. Re p. XXX

3202 «
3202 — Praktiška 

nelė. Tokios reikia 
terei ir mergini, nes 
lengvai ja galima pasisiūdinti, 
tinka kasdieniniam dėvėjimui, 
kirptos inieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir 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.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1L

x TEL. REPUBLIC 8402

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No....-------------- -

Mieto* .......................  per kratinf

1500
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 savaitėj, pomirtinė —■ 
$250.00.

Įsirašyti
Draugiįon 
panedėlyje

NAMU SAVININKŲ Al YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

GENERALIS KONTRAKTOR1US
Statom naujus ir taisom senus na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. Taipgi darome saliunams 
barus. Apskaitliavimas dykai. Ga
lite 
5824

pašaukti telefonu Lafayette 
vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
S. Francisco Avė., Chicago, III.4131 . .. .

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 Victory 1272
Tel. Victory 1273

PAIMTUOJU, dekoruoju ir popie- 
ruoju - duodu pirmos klasos darbą. 

Tel. Van Buren 5888

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Italsi.i

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.

Help Wanted—Femaie
Darbininkių Reikia

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

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

PAIEŠKAU pavienios moteries 
prižiūrėti namus, kaipo gaspadinės. 
Vaiku nėra. 1340 W. 19 St. 2 lubos 
iš užpakalio.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikią________

AUDĖJAI patyrę prie “fibre” ra
kandų darbo.

1500 Wabansia Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS jaunas patyręs 
bučeris, 1840 So. Halsted St. Tel. 
Canal 5821.

For Rent
PASIRENDUOJA du ar vienas 

kambarys furnišiuotas ar ne Bu
tų geras moterim ar merginai.

2729 W. 39 PI.(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Garsinkitės “N-nosp

suintere
5883-5840

įstaigų 
moto- Business Chances 

Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir Delicatessen krau
tuve pardavimui. Geras biznis, ge
ra vieta, pigi renda. . Pagyvenimui 
kambariai užpakaly 1753 W, 59 St,

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

3313 W. 63 St.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

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

BARBERNĖ pardavimui, 2 kėdės, 
gera apielinkč, pagyvenimui kamba
riai užpakaly. Renda $20. Atsi
šaukite 4020 Afcher Avė.

PARDAVIMUI Bargeaas, groser- 
nė, bučfernė, kendžių ir cigarų krau
tuvė, reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Pardavimo priežastis, turi kitą biz
ni. Atsišaukite

919 W. 35 St.
Renda $25.00, iškaitant 6 kambariai 

užpakali ir garadžius.

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 
Draugijom1

Tie, kurie turi automobilius 
ir laiks nuo laiko naktį va
žiuoja per provinciją, nekar
tą yra sušukę, “Tegul jas Lie
sas tas šviesas“ arba išreiškę 
ir aštresnius žodžius, kurie 
greičiausiai netinka pakartoti 
laikraštyje.

Kiekvienas važiavę naktį 
per provinciją žino kokį pa
vojų kitiems motoristams su
daro pilnai užžiebtos automo
bilių šviesos. Daugelis dėl 
šviesų ryškumo laikinai ap- 
aksta ir nudrožia į ravą arba 
stulpą. Daugelis apsiverčia. 
Daugelis* dėl tokių 
žūna.

Bet suinteresuotų 
nuomone, atrodo, kad
ristams to pavojaus prašalini- 
mas beveik nerupi, nes nežiū
rint, kad jie kitų šviesas kei
kia, retas kuris savo prigesi
na, kuomet mato automobilį 
atvažiuojant iŠ priešingos pu
ses. j ( i

To dėlei, automobilių ap- 
draudos įstaigos pradęda kam
paniją išpopulerizuoti tarp 
motoristų šviesų prigesinimo 
paprotį ir nurodyti jiems to 
naudingumą.

Važiuojant per provinciją 
prigesinkite šviesas, kuomet 
reikia. Jeigu iš priešingos 
pusės atvažiuojąs to nepada
ro jums, savo šviesas mirkte
lėkite keletą kartų, ir jis re
aguos.

Taip pataria tos 
šuotos įstaigos.

(Miestas ir valst.)

LINCOLN S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

<IT’S EIGHT MONTHS OLD)
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra taip gera, 
kaip ir BONDED degtinS.

Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitą syk, 
kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof STRAIGHT 
KENTUCKY BOURBON WHISKfcY. Aštuonių menesių 
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

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

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.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo 
derniška studija su 

Hollvwnod šviesoms. 
420 W. 63rd St 
Englewood




