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PARYŽIUS, r. 16.— Franci- 
jos valdžia skelbia, kad jai pra- 
vedus griežtas ekonomijas, pa
galios, pasisekė1 subalansuoti 
biudžetą.

Kolonijos Komiteto 
Valdyba.

B. Virsockas
V. T. Neverauskas

Pirm.
Sekr.
Ižd. A. Gasko.

CAMBRIDGĖ, Md., 
Walter P._ Chrysler,

/
Pirm. A. S. Trečiokas.

MILWAUKEE, Wis., 
—Vienas jaunuolis liko 
tas ir du sunkiai sužeisti už
griuvus urvui, kurį jie kasė 
kalvos šlaite.

Maksim Litvinov
Rusiją įstoti į tautų sąjungą 
užsienio reikalų komisaras 

naujieji

NASHVILLE, Tenn., r. 16. 
—Elektros kėdėj liko nužudyti 
du Memphis negrai, kurie buvo 
pasmerkti mirčiai už 
dystę.

yNAUJIENO 
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at tbe Post Office at Chicago. 111., 
uhder the Aet of March 3, 1879 ~
. .. . . '

•. ■-r-o-.y.d.

The First ahd Greatest Lithūahiah Daily in Aftierica

Tautų
ir suteikė jai nuolatinę vietą tautų sąjungos taryboje.
Maksim Litvinov, kuris lankosi Šveicarijoj, tuojalis tą pakvietimą priėmė. Viršuj — 
tautų, sąjungos tfųmaj Ženevoje 
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Sovietų Rusija Pakviesta Stoti Tautų Sąjungom
Rusija tautų sąjungos 
pakvietimą priėmė

Pakvietimą Rusijai pasiuntė virš 30 vals 
tybių. Rusija bus formaliai priimta 

tautų sąjungon šią savaitę
GENEVA, rūgs. 16. — So

vietų Rusija formaliai priėmė 
daugiau kaip 30 valstybių pa
kvietimą, kad ji įstotų į tautų 
sąjungą ir greta Anglijos, Fran- 
cijos ir Italjos užimtų pasto
vią vietą tautų sąjungos tary
boje.

Sovietų Rusija bus formaliai 
priimta tautų sąjungon pra
džioj šios savaitės.

Rusija tečiaus pakvietimą 
priėmė su viena sąlyga, kad jai 
nereikės pavesti tautų sąjun- 
gons arbitracijai tuos ginčus su 
kitomis valstybėmis, kurie iš
kilo dar prie jai įstojant tautų 
sąjungon.

Pakvietimas bus pasiųstas 
Maskvon telegrama ir tuoj aus 
atėjo Rusijos atsakymas. Ru
sija taryboje užpildys vieną 
dviejų vakansijų,^kurios^ pasi
darė iš tautu sąjungos pasi
traukus Japonijai ir Vokietijai, 
kurios irgi turėjo taryboje pa
stovias vietas.

Pakvietimą Rusijai pasirašė 
visos Europos valstybės, išėmus 
Šveicariją, Belgiją, Holandiją, 
Portugaliją ir Luxemburg. Pa
sirašė ir visos Anglijos kolo
nijos, išėmus Airiją. Iš kitų 
kontinentų valstybių kvietimą 
pasirašė tik čili, Haiti, Uruguay 
ir Meksika. Skandinavijos ša
lys—Danija, Švedija ir Norve
gija, pasiuntė atskirą pakvie
timą.

Priimdama pakvietimą Rusija 
pasižadėjo kooperuoti su tautų 
sąjunga išlaikymui pasaulyje 
taikos.

Del priėmimo Rusijos tautų 
sąjungos tarybon nuo balsavi
mo , susilaikė tik Argentina, 
Portugalija ir Panama.

Dabar teks formaliai perbal- 
suoti pilnaties susirinkime Ru
sijos priėfnlmif tautų sąjungon 
ir tarybon. Manoma tai bus 
padaryta trečiadieny.

Johnson aštriai puo
la streikuojančius 
audinyč. darbininkus
Darbininkai atsakydami reika

lauja Johnson pašalinti iš 
NRA, nes jis parode savo ša
liškumą

NEW YORK, rūgs. 16. — 
NRA administratorius Johnson 
kalbėdamas kodeksų viršinin
kams, aštriai pasmerkė audi- 
nyčių dailininkų streiką ir vi
są tekstilės pramonės darbi
ninkų uniją, nes ji buk sulau
žiusi sutartį su valdžia ir pa
skelbusi streiką. Girdi, jei su
tartys su organizuotais darbi
ninkais yra nevertos daugiau, 
kaip ši, tai šalis negali atsidėti 
ant tokių įstaigų (unijų) kon
traktų.

Be to Johnson kaltino, kad 
streikas yra daugiąu politinis 
ir kad sacialistų vadas Norman 
Thomas ir kiti pakurstą dele
gatus skelbti streiką užtikrin
dami, kad valdžia maitins dar
bininkus, jei jie sustreikuotų.

Atsakydami į tokią Johnson 
kalbą, streiko vadai aštriai pa
smerkė patį Johnsoną ir parei
kalavo, kad Johnson rezignuo
tų iš NRA vadovybės, nes jis 
pasirodė atviru organizuotų 
darbininkų priešininku ir sam
dytojų šalininku.

“Johnson puolė visus darbi
ninkus. Jis pasirodė gynėju 
labiausia netvarkios industri
jos. Jis parodė visišką savo 
netinkamumą užimti viešą vie
tą. Mes reikalaujame, kad jis 
tuoj aus reziglnuotų”, pareiškė 
Gorman.

Streiko vadai sako, kad už 
streiką labiausia yra kaltas 
pats Johnson, nes jis neišpildė 
sutarties tarp NRA ir audiny* 
čių darbininkų.

Jis kaipo valdžios atstovas 
prie kodekso vykdymo leido 
pramonėje išsavystyti nepa
kenčiamoms 4arbo sąljygomsį 
kurios prasilenkia su4 pačiu 
kodeksu.

Be to Johnson padarė sutar
tį su unija ir jos neišpildė. Ta 
sutartis nustatė, kad turi būti 
paruošti raportai apie algas, 
valandas, ir pasikeitimus. Ra-, 
portas apie algas buvo dvi sa- 
vaiti pavėluotas. Raportas apie 
pasikeitimus turėjo būti pri
duotas liepos 2 d., bet ir iki- 
šiol jis nėra paruoštas. 
’t

Del kaltinimo, kad unija su
laužiusi prižadą nestreikuoti, 
Gorman sako, kad pirmas tos 
sutarties punktas sako, jog 
“ši sutartis nepanaikina teisės 
streikuoti”.

Už tą kalbą Johnson pasmer- 
kė ir Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Wm. Green 
Norman Thomas gi paraše 
Johnsonui laišką, kuriame sa
ko, kad Johnsono tvirtinimas, 
jog Thomas naudoja streiką 
politiniems tikslams yra “pik
čiausios rųšies demagogija”.

“Prižadėjimas gi darbinin
kams federalinės pagelbos, jei 
jie streikuotų, yra grynas me
las, panaudojant paties John
sono mėgiamiausią frazę”, sa
ko Thomas. “Atpenč, aš nie- 
kuriems jų sakiau, kad aš pa
gelbėsiu sukelti pinigų šelpi
mui, nes aš žinau, kad jie ne
gali gauti federalinės pagelbos. 
Jei FERA ir bandytų pagel
bėti jiems, tai lokaliai valdinin
kai pasirūpins, kad badas pasi
liktų ir toliau dominuojančios 
klasės ginklas”.

Tečiaus audinyčių savininkai, 
žinoma, yra pilna: 
Johnsono kalba.

patenkinti

J., r. 16.—
65 m. naš

SOVIETŲ RUSIJA STOJA TAUTŲ SĄJUNGON
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Tautų Sujungus pilnaties posėdis.
Sąjungos pilnaties susirinkimas nutarė pakviesti sovietų
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Dar nėra taikos dra 
bužių valymo 

pramonėje
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Nušovė žmogų barz 
daskutykloj

Italija ginkluoja, 
Austriją ir Vengriją!

WASHINGTON, r. 16.—Se
nato amunicijos komiteto tyri
nėjimuose šią savaitę bus iš
kelta aikštėn, kaip ginkluojasi 
Vokietija ir kad ji turi suda
riusi didelį karo lėktuvų laivy
ną.

Taipgi bus parodyta, kad Ita
lija ginkluoja Austriją ir Ven
griją, kurios yra nuginkluotos 
Versallės sutarties. Italija par
davė daug lėktuvų, ginklų ir 
gasolino Austrijai ir Vengrijai, 
kurie buvo gabenami toms ša
lims per pastaruosius 10 mė
nesių.

Vokietija irgi turi susikro
vusi didelius ginklų ir amuni
cijos sandėlius, kurie yra už
drausti Versallės sutarties.

Bus tyriama ir nuodingų du
jų gamyba, kuri yra uždrausta 
tarptautiniu susitarimu. Komi
tetas sako, kad nuodingas du
jas ir kaukes gaminasi visos 
šalys.

Daromos didelės tarptauti
nės pastangos tuos tyrinėjimus 
sustabdyti, bet komitetas sako, 
kad jie tęsis visoje pilnumoje.

Skridimo 
klausimu
Kolonijų atsiliepimai

Al ______

Newaik, N. J.

Antrojo skridimo reikalu Ne\v 
Jersey valstybes lietuvių komi
tetas gavęs iš ALTASS Chica- 
goje paaiškinimą apie skridimą 
ir nuorašą kablegramos iš Lie
tuvos Aero Klubo pirmininko, 
prof. A. žemaičio, kuri skam
ba taip:

“ORAS EUROPOJE DAROSI 
NEPALANKUS. PATARIAME 
SKRIDIMĄ ATIDĖTI SEKAN
ČIAI VASARAI.”

Musų komitetas, turėdamas 
mintyje sakytą Aero Klubo 
patarimą ir apsvarstęs trans
atlantinį skridimą, vienablsiai 
nutarė savo balsą.duoti už skri
dimo atidėjimą iki kitos vasa
rok.

CHICAGO.— Ūkautas 
bužių valymo ir dažymo 
monėje tebesitęsia ir nemato
mo greito susitaikymo. Tik dvi 
valymo dirbtuvės, kurios pri
klauso grandinėms atsidarė ir 
bando operuoti, visos gi kitos 
stovi uždarytos.

Francija subalansa
vo savo biudžetą

Nušautas mokyklos 
viršininkas

NORTHFIELD, Mass., r. 16. 
— Elliot Speer, 35 m., galva 
Hermon Preparatcry School for 
Boys, liko nušautas kai jis sė
dėjo savo 'kabinete ir skaitė 
knygą, šūvis buvo paleistas iš 
lauko per uždarytą langą. Prie
žasties žmogžudystės nežinoma.

BUENOS AIRES, 16.—Vie 
nas studentas liko užmuštas 
fašistams dujų bombomis puo
lus studentų susirinkimų, su
šauktą užprotestavimui prieš 
komunistą persekiojimą.

a

LAKEW00D, N. 
Mrs. Sarah Grant, 
1Č, liko nušauta savo namuose 
iš lauko per langą, ,

■

CHICAGO.—^osejph Adduci, 
45 m. ,per 15 metų dirbąs prie 
vandens tuntų pravedimo, liko 
nušautas kai jis sėdėjo kėdėj 
Paul Filomen barzdask u tykioj, 
11857 S. Michigan Avė., Ken- 
sington. Spėjama, kad jis nu
šautas per klaidą, sumaišius 
jį sU barzdaskutyklos savinin
ku, kuris į jį yra labai pana
šus, bet kurio tuo laiku barzda- 
skutykloj nebuvo. Ėjęs kitoj 
pusėj gatvės policistas vieną šo- 
vikų peršovė, tūlą Sam Bru
no, 32 m., 1871 Sheffleld Avė. 
Manoma, kad ir kitas liko su
žeistas.

NEWP0RT, R. L, r. 
10,000 žmonių žiūrint lenkty
niavo Anglijos buorinė 
EndevoUr su tokia pat ■ Ameri
kos jachta Rainbow. Bet ka
dangi nė viena jachtų nepada
rė nužymėto kelio į paskirtą 
laiką, tai lenktynės skaitosi ne- 
įvykusios ir išnaujo turės būti 
daromos.

.... .......................... . ......... . ............■"

Kuba irgi įtaria 
Morro Castle lai

vo padegimą

Pirmas laivas su Lietu 
„ yo^ vėliava Vidur- < 

mio juroje

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

Apsiniaukę, galbūt lieto | 
vakarą;

Saulė 
58.

HAVANA, r. 16. — Kariuo
menės žvalgyba, kuri nors iš 
tolo tyrinėjo Morro Castle lai
vo gaisrą; susekusi, kad laivą 
padegė' viena moteris pasažie- 
rė ir du vyrai iš įgulos, kurie 
pirmieji pabėgo 
gaisrui.

Laivas buvo

WASHINGTON, r. 16. — 
NRA Mėlinasis Aras liko atim
tas iš Houde Engineering Co. 
už nepildymą kodekso dėl ko
lektyvių derybų su darbinin
kais. Manoma, kad ginčas atsi
durs teisme.

ST. PAUL, Minn., r. 16. —J. 
C. Templin, Benton miestelio 
iždininkas ir prez.ižd. Bongards 
miestelio Farmers banko yra 
kaltinamas išeikvojęs 
banko pingių.

BROOKLINE, Mass
William Lawson Little, 

28 m., iš San Franeisco, lai
mėjo Amėrikos amatbrių golfo 
čempionatą, Jis taipjau yra ir 
Anglijos amatorių golfo čem
pionas.

NEW YORK, 
Castle sandėlių užžiurėtojas O’- 
Sullivan-liudijo, kad laivo va
lymui buvo naudojamos grei 
tai degančios medžiagos, kurios 
yra uždraustos valdžios.

Be to iš liudijimų paaiškėjo, 
kad visas laivas buvo apneštas 
smarkiai
suodžiais, taip kad kilus gais
rui išrodė, jog gaisras plėtėsi 
be matomos priežasties.

Gelbėjimosi valtys buvo su
rūdijusios, kiauros, tik užmale- 
votos, taip kad pačios

Prieš kurį laiką iš Kielio uos
to išplaukęs į Genovą (Italijo- 
je) “Gerdos” laivas po didelių 
audrų juroje pateko į Gibral
tarą. šis laivas pirmas atne
šė Lietuvos vėliavą į Vidurže- 
vieni lietuviai. Laivo kapitonas 
klaipėdiškei brolių Preikšaičių 
firmai. Laivo įguloje beveik 
vieni lietuviai, aivo kapitonas 
ir pirmasis šturmanas yra vo
kiečiai. Kapitonas Alfredas 
Warkalla yra prielankus lietu
viams. šiuo laivu iš Klaipėdos 
vežama celiulozė.

Akron, Ohio
A'plaikę laišką iš rugsėjo 9 

d.9 kuriame pranešama, kad 
norima skridimo reikalą atidė
ti ant kitos vasaros, tai yra 
1935 metų, Akrono kolonijos 
komitetas sušaukė specialį’ su
sirinkimą rugsėjo 13 d., adre
su 773 Bisson Avė., Akron, O. 
•Susirinkime dalyvavo visa Ko
miteto Valdyba ir keletas dar
buotojų ir visapusiška: apkal
bėję skridimo reikalą, dėl laiš
ke nurodytų priežasčių vienbal
siai nutarėm skridimo reikalą 
atidėti sekančiai vasarai.

Akrono

Šoferiu streikas jau 
likviduotas

KAUNAS, rugp. 29. — Va
kar 14 vai. likviduotas užmies
čio autobusų šoferių ir auto 
tarnautojų streikas. Susitarta 
taip: Kauno-Zarasų ruože kon
duktoriams bus mokama 170 
lt., šoferiams 250 lt. mėnesinės 
algos; Kauno-Marijampolės ruo
že konduktoriams 150 lt., šo
feriams 200 Jt. Be to, darbda
viai sutikę patenkinti tuos tar
nautojų reikalavimus, kuriuos 
verčia tenkinti ir sus. minis- 
terio įsakymas: 12 dienų per 
metus apmokamų atostogų, 7- 
ta diena laisva ir t.t.

“Juros Diena” Lietu 
voje

Rugp. 11 ir 12 d.d. visoje 
Lietuvoje buvo švenčiama “Ju
ros Diena”. Bet didžiausios 
iškilmės, žinoma, įvyko pačioj 
Klaipėdoj, kur suvažiavo visa 
vyriausybė, buvo kariuomenės 
ir skautų paradai. Parodavo ir 
jaunalietuviai, kurie pasekdami 
nacių rudmarškinius, įsitaisė 
savo uniformas. Net ir tau
tininkų ir jaunalietuvių saliu- 
tavimo ženklas yra visai pana
šus hitleriškam.

r. 16.— 
automo

bilių fabrikanto, jachta sprogo 
ir sudegė prieplaukoj prie jo 
namų, sužeisdama du darbinin
kus. Pats Chrysler su drau
gais dar nebuvo atėję j jach
tą.

ST. LOUIS, Mon„ r, 16 
Mrs. Pauline Hiemenž, 40 M., 
prisipažino nušovusi savo vyrą 
už tai, kad jai matant jis pa- 
bučiavo. merginą.

Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš Stoties WSBC
1210 kilocycles
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Socializmo principų 
ir taktikos klausi

mais.
(Pabaiga)

Paryžiaus konferencija išt- 
reiškė nuomonę, kad “akivaiz
doj kruvinę kankinimų ir vers 
gijos uždėtos Vokietijos dar
bininkų klasei, komunistai dar
bininkai turėtų pripažinti, jo
gei visose šalyse darbininkų 
klasės pareiga yra ginti demo
kratines įstaigas kaip garanti
ją jų laisvės ir kaip pagrindą 
jų kovai”. Tačiau komunistai 
tebesilaiko toli nuo šio taška- 
regio. Faktinai jie daro išva
dos iš fašizmo pirmynžangos 
Europoj, kad jų sabotažas de
mokratinių įstaigų ir nė tru
putį nesilpnėjanti kova prieš 
tų įstaigų gynėjus yra patei
sinami.

Jus teisingai manote, kad 
šis prieštaravimas nesireiškia 
šalyse, kuriose viešpatauja fa
šistinės diktatūros, ir kad nė
ra rimtos priežasties kilančios 
iš kalbamos problemos, komu
nistų atakoms. Tikrasis skir
tumas gludi socialistų ir ko 
miAiistų taktikose ne-fašisti- 
nėse šalyse. Ir čia prieš jus 
stovi kritiškas klausimas: Ar 
jus (Austrijos darbininkai) 
norite parodyti tarptautinį so 
lidarumą draugams, kurie gy- 
na demokratiją* nuo fašizmo 
savo šalyse, ar nenorite? Ko
munistai pataria jums atsiskir
ti nuo demokratinių šalių, ne
paisyti daugiau kas dedasi ten, 
o sukoncentruoti jėgas kovai 
jūsų pačių Šaly. Tačiau* jie pa
tys nė nemano tokį tarptau
tinio solidarumo draskymą * at
likti; jie pasilieka ištikimi bol
ševikų internacionalui. 0 betgi 
jie reikalauja, kad jus (Aus
trijos socialistai) “pasitrauk- 
tumėt iš Darbininkų ir Socia
listų Internacionalo”; tatai gi 
reiškia, kad jus nutrauktumėt 
ryšius su darbo partijomis de
mokratinėse šalyse. Aš netu
riu noro reikšti sentimentalius 
srgi.vnentus; aš ir netikiu, kad 
kokios politinės pareigos kil
tų iš dėkingumo už tai, ką de
mokratinių šalių draugai pa
gelbėjo Austrijos darbo klasei 
laike pastarųjų aštuoniolikos 
mėnesių. Tie draugai atliko sa
vo pareigą, žiūrint iš tarptau
tinio solidarumo taškaregio, 
bet klausimas dėkingumo jiems 
pas mane nekyla. Nes musų 
akyse stovi kai kss nepalygi
namai didesnės svarbos — vi
sas tarptautinio musų judėji
mo pagrindas. Jums yra pata
riama prisiimti, neva intere- 
si/ose revoliucijos jūsų šaly, 
tarptautinė izoliacija. ’ Bet jei
gu kada buvo revoliucinė iliu
zija, tai ji yra ta idėja, kad 
judėjimas mažiukėj Austrijoj 
galėtų izoliuotis, (išsiskirti) iš 
tarptautinio darbininkų judėji
mo. Tikrenybėj niekas ir ne
gali apie tai rimtai mąstyti. 
Ir tie, kurie tarptautinės izo
liacijos idėja žaidžia, skaito ją 
tik kaip psicliologinį protarpį 
iki Austrijos darbininkų judė
jimas bi.'s prijungtas prie bol
ševikų internacionalo.

Nestebėtina, kad daug ne
pastovių elementų, supurtytų 
pastarųjų laikų įvykių, šlieja
si ir vėl prie komunistų šian
die, kaip kad šliejosi 19X9 m. 
Anuomet juos sthme įsisvajcn 
ta viltis »ūmios (immediate) 
pasaulinės revoliucijos, gi 
šiandie juos stumia priimti 
bolševikų tikėjimą stebuklais 
nesuvaldoma desperacija dėliai 
smūgių, kariuos mes aplaikė- 
me. Aš čia nedtekusuosiu šio 
dalyko plačiau. AŠ tik galiu 
pasakyti, kad lygiai kaip aš 
skaičiau bolševikų įžiūrą atei
ties esant klaidinga 1919 me

tais, taip esu įsitikinęs šian
die, jogei yra baisi tragedija 
tarptautiniam darbininkų judė
jimui, kad bolševikai vis dar 
nepajėgia suprasti aplinku
mos, kurioj darbininkų klasei 
tenka kovoti demokratinėse 
šalyse, ir kad klaidingai ma
nydami, jogei fašizmas turi 
įsigalėti visur, jie patys gelb
sti fašizmo progresui, kliudy
dami ir griaudami darbo par
tijų apsigynimą nuo fašizmo.

Didžiausias darbo klasės rei
kalas einamuoju momentu yra 
akcijos vienybė taip fašistinė
se, taip ne-fašistinėse šalyse. 
Teisingai pasakyta rezoliucijoj 
priimtpj musų Paryžiaus kon
ferencijoj, kad — *

“Darbininkų klasės susiskal
dymas yra nepateisinamas is
torijos pamokų šviesoj Ir nors 
atmesdamas visus manevrus 
ryšy su‘ suvienytu frontu, ku
rių tikslas yra ne vienyti dar
bininkų klasę tarptautiniai, 
bet ugdyti jos naeionalius skir
tumus, Darbininkų ir Socialis
tų Internacionalas pareiškia iš 
naujo, kad jis dės visas pa
stangas išblaškytoms darbo 
klasės jėgoms ir vėl sujung
ti”.

Jus tikite, kad blogas ski
limo pasėkas galite atremti, 
bent ribotoj jūsų darbuotės 
srity, “pasiulymu padaryti gar
bingą nepuolimo sutartį, kuri 
tuvėtų veikti bent fašistinėse 
šalyse”. Pasėkos, kurių susi
laukė Čekijos draugai, kai jie 
pirmi pradėjo skelbti nepuoli
mo sutarties idėją, nėra ma
lonios (not encouraging). ši
toks žinksnis gali būti nau
dingas tiek, kad aiškiai paro
dys tikruosius komunistų sie
kius, ir kiekvieną kartą, kai 
jis bus pakartojamas, jis ir vėl 
parodys, jogei komunistams 
visos kalbos apie vienybę yra 
tik manevras. Mes visuomet 
esame gatavi priimti garbingą 
nepuolimo sutartį, bet komu
nistai negali prisilaikyti jos 
dėliai savo taktikos. Problema 
yra daug gilesnė. Ją negalima 
įveikti minimum išrišimu, ją 
galima įveikti tik maksimum 
išrišimu. Tik kada prietarin
gas tikėjimas tam tikra vie
na taktikos forma bus atmes
tas, tik tada tikra .darbininkų 
judėjimo vienybė galės tapti 
faktu. Keikia suprasti, kad 
darbininkų judėjimui yra pa
geidaujamos dvi metodos vie
na prie kitos — viena jų re- 
vpliurijos, kita reformos. At
sižvelgiant į istorinę ir ekono
minę tos ar kitos šalies padė
tį, viena ar kita kalbamų me
todų vaidina svarbesnę rolę — 
fašistinėse šalyse revoliucija, o 
demokratinėse reforma. Desėt- 
kus metų geriausios jėgos dar
bininkų judėjime vedė ginčą, 
kuri šių dviejų metodų yra la
biau pageidaujama (prefer- 
able), o tuo tarpu judėjimas 
žųsta dėliai įsivaizdavimo, kad 
vienos ištenka. Liaukimės tęsę 
šį ginčą, pripažinkime abi me
todas, padarykime protingą 
darbininkų paskirstymą, o pa
sirodys, kad šios dvi metodos 
ne prieštarauja viena kitai, bet 
papildo viepa kitą. Ir dėka to 
akcijos vienybė bus realizuota, 
ši sutartis koordinavimui (su
derinimui) revoliucijos ir re
formos metodų yra galima tik 
tarptautiniame maštabe. Jeigu 
ji taps padaryta, tai tarptau
tinio darbininkų judėjimo vie
nybė bus atsiekta vienu žy
giu. O koliai to nebus atsiek
ta, toliai įvairios pataisos, kad 
ir taip gerą velijančios, neiš
gelbės tarptautinį judėjimą iš 
skilimo negalios.

Savoj Paryžiaus konferenci
joj Darbininkų ir Socialistų in
ternacionalas paskelbė aiškiau, 
nei kada nors pirma, kad jis 
pripažįsta abi akcijos metodas,

t. y. revoliucijos ir reformos. 
Vienybės galima tikėtis tik ta
da, kai ir bolševikų interna
cionalas pripažins abiejų me
todų reikalą....* * * <

šį laišką Vienos darbininkų 
grupei pasivadinusiai revoliuci
niais socialistais Friedrich Ad- 
ler parašė birželio mėn. 10 d 
š. m.

Soeialism and 
Americanism

“We hold these truths to 
be self-evident; Jhat all men 
are created eąual; that they 
are endowed by their Creator 
with certain inalienable rights; 
that among these are life, 
liberty and the pursuit of 
happiness.” These are the ring- 
ing words of the Declaration 
of Independence on x wbich a 
new nation was founded.

This statement does not 
mean of course that we are 
all eąual in sizė, strength, or 
ability. It męans that tue all 
ought to be equal in opportun- 
il/j, eąual in the chance to get 
our rights, make a living, and 
enjay the good things of life.

We 'are not eąual in those 
things today.

We reeognize this fact in 
our common speech. We refer 
to the rich man’s son as be- 
ing “born with a silver spoon 
in his mouth.” (Sometimes it 
is a whole tea sėt), We know 
that Ford’s or Rockefeller’s or 
Morgan’s sons have far more 
chances to be rich and power- 
ful than have our children. No 
one seriou’sly claims' that the 
children of the textile or steel- 
mill workers have the šame 
chance to go abroad, go. to 
college, or get a big income 
that the children of our fin- 
ancial and industrial magnates 
have.
“Government Of ; the,, People, 

by the People, and For 
the People”

Abraham Lincoln once proud- 
ly described this country as 
a “government of the people, 
by the people and for the 
people.” So it would be if the 
Democrats ąnd Republicans 
had not surrendered to the 
plutocrats and thus made our 
government a government over 
the people, by Corporation 
lawyers, and for the great 
corporate interests, bankers, 
and speculators,

“The man who pays the 
piper calls the tune” in polities 
as in everything else. So the 
Democrats and Republicans 
may do little favors occasion- 
ally for the workers and farm- 
ers, when it won’t hurt the 
employers or bankers to do so, 
or in order to keep us ąuiet 
when we begin to get angry. 
However, these things are only 
erumbs. The rich feast, the big 
favors, the important things 
the Democrats and Republic
ans wil-l always do for the be- 
nefit, not of the workers, būt 
of the employers, capitalists, 
landlords, and bankers because 
they pay the eampaign funds 
of the two old parties.

Plutocracy has štili another 
barrier against popular rule. 
If a majority of Represent- 
atives whom we elečt vote for 
a law, and a, majority of Se- 
nators, whom we elect, vote 
for it too, and the President, 
whom we elect, signs. the law, 
f i ve out of nine old judges of 
the Supreme Court—whom we 
do not elect-r-claim the right 
to throw that law Into the 
serap basket. When the law 
is good for the workers they 
freąuently do just that. That 
is not democracy or rule by 
the pėbple. It is autocracy or 
rule by judges, many of whom 
are former Corporation law- 
yers. Democrats and Ęepublic- 
ans don’t protest against this 
judicial autocracy.; We Social
iste do. We propose to ond it.

“My Country ’tią of Thee”

Į once heard ten thousand > 
workers singing the hymn of 
America (a glorious hymn it; 
is too)—“My Country ’tis of 
Thee.” Yet not oųe bnt of fivę 
of them owned enough of “his” 
country to būry a cockroach 
in.

Once before in our htetory» 
the belief of Americans in the 
glorious principle of “govęrn- 
ment of ■ the people, by the 
people, and for the people” 
was appealed to. succęssfully 
to strike down tyrąnny—the 
tyranny of slaveholders. To
day we Socialists appeal to the 
workevs ąnd farmers of Ameri
ca in the name of the priftciple 
to strike down plutocrący and 
end control of the government 
ąnd industry • by, capitalists, 
employers, ląndlords, and bank
ers. We iuant.,to re-establish 
the pri nei plės o f Americanism. 
Wė want this to be our country 
instead of that of !he rich. 
We want to have men really 
free ąnd eąual in opportunity. 
We want “government of the 
people, by the ^people, and for 
the people” once more estab- 
lished in this land.

To do all this we Socialists 
on the workers by hand 
brain to h^it supporting 
Democrats and Republic- 
and join their own party, 
Socialist Party, so that 
workers can get control

kėjo įplaukų mokesčius; New 
York kas 18-tas gyventojas; 
Connecticųt kas 18-tas gyven
tojas; Caiįfornia kas 19-tas, o 
Pennsylvania kas 27-tas gyven
tojas. Reiškia^ gana didelis 
skirtumas tarp Pittsburgho ir

Penn, gyventojų ekonomiškos 
padėties. į

Bet biedniausia valstija tai 
Missįssippi, — iš kiekvienų 200 
gyventojų tik vienas temokėjo 
įplaukų mokesčius.

S. Bakenas.
I
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i KĄ ŽMONES MANO

Spaudos reikšmė 
musų kultūriniame 

veikime.

šiai širsta ir daro visokias 
intrigas bei pila kibirus šmei-

tai musų spauda bus antrą 
tiek stipresnė. Musų tarpe 
randasi gana nuoširdžių spau 
dos platintojų, bet randasi ir 
tokių “veikėjų”, kurie net nė 
piršto nepakrutina dėl parė
mimo musų spaudos, o tuo 
tarpu ne kartą ieško paramos 
pažangioj spaudoj savo karje
ros atsiekimui.

Todėl pasidarbuokime 
dėl sustiprinimo musų 
žangiosios spaudos.

Kitą kartą parašysiu,
yra skirtumas tarpe pažan
gios ir atžagareiviškos spau
dos patarnavime Amerikos 
lietuvių kulturiniems reika
lams.

— Laikraščių Skaitytojas.

visi
pa-

koks

call 
and 
the 
ans 
the 
the
of the government. A Social- 
ist government will take the 
workers’ side in every politicąl 
and industrial issue. We will 
give old age pensions to the 
veterąns of ipdustry, tax much 
more heavily. unearned in- 
comes, • inherjtąnces, and the 
proceeds of gęųųbling on the 

, stock exchanger r provide* part 
pay for the unęmpteyed 
through unempjpyment insuT- 
ance, abolish chįjd ląbor, com- 
pel the , emplųyprę to raiše 
wages and reduęę. the hours 
of labor in order to get rid of 
unemployment and t rid the 
government of tjie wąr-makers 
and imperialipts, Finally we 
will bring about publię owner- 
ship and democratię ęontrol of 
our large Industries in the in- 
terest of the workers and conr 
sumers instead of letling ęur 
big financiers and owners of 
industry own and ęontrol the 
government the way the De
mocrats and Republicans do.

Kad spauda lošia svarbią ro
lę musų Amerikos lietuvių kul
tūriniame veikime, tur būt, dė
liai to nebus dviejų nuomonių. 
Net ir kunigai su davatkomis 
meta į užkampį savo poterius 
ir visokias “brostvas”, o grie
biasi savo spaudą platinti, kad 
su jos pagalba palaikius tam
sioje liaudyje smunkančią savo 
įtaką.

Amerikos lietuvių kultūrinia
me veikime pastaraisiais lai
kais reiškiasi lyg ir naujas per- 
sigrupavimas. Iki šiol visuome
niniame darbe reikšdavosi net 
trys skirtingos srovės, būtent: 
pažangioji srovė, vadovaujama 
socialistų; tautinjnkų-sandarie- 
čių ir klerikalų srovė, (Apie 
komunistus čia nekalbu, nes jų 
akys yra nukreiptos į Maskvą). 
Dabartiniu laiku tautininkų- 
sandariečių srovė jau lyg ir

Tačiau pažangiųjų srovės 
darbuotojai neturėtų užmirš
ti, kad idėjinės kovos pasise
kimas priklauso nuo musų 
stiprios spaudos. Būtent, 
“Naujienų” ir “Keleivio”, ir 
kad klerikalai su atžagarei
viais dar nėra nugalėti ir ko
va dar nėra baigtą.

Kunigai su bedieviais yra 
sudarę bendrą frontą po prie
danga tautystės, kad uždavus 
mirtiną smūgį pažangiąjam 
Amerikos 
Tad kad 
simojimą 
lietuvių 
yra gerausias ginklas 
pažangioji įspaudą: 
nos

,, I.IIU II.—.1. ! M

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienofi 
yra naudingos

lietuvių judėjimui, 
atrėmus kunigų pa- 
užvaldyti Amerikos 
kultūrinį veikimą, 

musų 
“Naujie-

ir “Keleivis”. Jie sėkmin
gai kovoja su visokiais tamsy
bės apaštalais ir drąsiai gina 
musų liaudies reikalus.

Musų visų yra pareiga stip
inti savo spaudą visais gali

mais budais: reikia platinti 
tarpe savo draugų musų laik
raščius, o kurie tik plunksną

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

Collateral Paskolas.

LOBIS M. GHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

Federalių mokesčių kolekta? 
vimo viršininkai (Internal 
Revenue Offlcials) iš Washing- 
ton, D. C., paduoda įdomių 
skaitlinių iš 1933 m. federalių 
įplaukų mokesčių (income tax) 
mokėjimo ir palygina mokan
čių skaitlių su nemokančiais.

Įplaukų mokesčius tik tie gy
ventojai mokėjo; kurie turėjo 
iki tam tikros sumos įplaukų 
iš uždarbio arite TŠ biznio apy
vartos.

Tačiau gana įdomus palygi
nimas tarpe mokančių ir nemo
kančių mokesčius. Pasirodo, 
kad nemokančių yra1 daug dau^ 
giąu, negu mokančių, tik, žino
ma, su tam tikrais geografišt 
kais skirtumais, — pagal mies
tus ir valstijas.

Įplaukų mokesčių mokėjimo 
skaitlines ganą gerai vaizduos 
ja gyventojų ekonominę padėtį 
tam tikruose dideliuose mies
tuose ir valstijose. Didžiųjų 
miestų įplaukų mokesčių mor 
kėjime Pittsburgh, Pa., gyven* 
tojai užima pirmą vietą, o 
New York, N. Y,, paskutinę. 
Pittsburghe iš 13 gyventojų 
tik vienas mokėjo įplaukų moT 
kesčius, Bostone iš 14 gyven
tojų vienas, Los Angeles kas 
15-tąs gy’vehtojas, Chicagoj 
kasr 18-tas gyventojas, o New 
Yorkę kas* 19-tas. gyventojas.

Pagal valstijas, ?tąi maždaug 
yra sekama padėj^; Maąsachu- 
setts kas 17-tas gyventojas nio-

nustojo savarankiai veikti. Pa-j valdome ir turime gerų min- 
žangesnis elementas iš sanda- 
riečių tarpo persimeta prie so
cialistų ’ 
giųjų srovės, 
sandariečiąi-tautininkai puola j. 
glėbį klerikalams. Ir kaip pa
sirodo, laisvamaniai 
viąi tautininkai gana 
gyvena su kunigais ir dievo
tomis dąyąthftn)^* •; ...

Tai tokiu bųdu musų Ameri
kos lietuvių kultūrinis veiki
mas jau tik dalinas į dvi sro
ves: pažangiųjų, kuriems vado
vauja “Naujienos” ir “Keleir 
vis”, ir klerikalų-atžagareivių, 
kuriems vadovauja kunigai ir 
atžagareivių organai.

Pažangiųjų srovė jau pra
dedą užkariauti viešąjį Ame< 
rikos lietuvių veikimą ir at
lieka didesnius darbus be pa- 
gelbos atžagareivių ir kleri
kalų. Tik prisiminkime ant
rąjį sridimą, Lietuvių Dienos 
surengimą pasaulinėje paro
doje ir kitus didesnius dar
bus, dėl kurių musų atžaga
reiviai‘su klerikalais taip bai-

vadovaujamos pažan- 
o atžagareiviai

ir bedie- 
gerai su

čių, rašinėkime žinutes iš sa
vo kolonijų apie lietuvių vei
kimą ir apie darbininkų rei
kalus.

O jei musų pažangiosios 
srovės visi darbuotojai nors 
po maža dalelė prisidės prie 
praplatinimo savo spaudos,

THE BRIDGEPORT!
KNITTING SHOP

Nerią Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

Stop 
Jtching

■f^BAKING 
IVV POVVDER

Šame Price Todaų, 
a$44 TiaršAgo 
25 ounces25$

TeįouheActiod

MILIIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMEHT

Nebesirupinkite dšl 
odos niežėjimo, Pląi 
skanų, Ičb ė r i m ų, 
Dėmiu ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s. 60c. $1.00.žemo
FOR.SKIN iRRlTATlONS

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškiausiąi pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbių, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pąnčiakos) dėl vąricose gyslų, 
BELTS, ARCHES h* Lt Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

yra 
PAVOJINGA

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

Buy gloves with what 
lt savęs 
r&A’s w

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

Doift 
neglect
Colds

Baltis krūtinėj Ir gerklBJ gali 
pasidaryti rimtas, palengvink 
Juos J If minutes su Mušte* 
rolę, pagelbsti prašalint! Iri* 
M®’ Vartok SYKI l VA* 
Į/ANDĄ, per penkias valandas,

»"®adųQjąuioa gydytoju Ir sj>p-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimmine: pool, 
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

f-!■! ' V

jip*in 11 vii, ,v

Gerkit ir

STRAIfiHT KEHTUCKY 
gB0ŪRBOiR

Lietuviškos
Degtinės

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Mutual LiguorCo.

Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Tel. YARDS 0803
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Lietuvos Naujienos me-

KAUNAS.

ilgai buvu» 
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gerai žinomi 

klaipėdiečiams, 
kurie mėgsta nueiti į
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Ministeris S. Lozo 
raitis apie savo ke 

lionę Į SSSR
Visais paliestais užsienių 

litikos klausiniais abiejų 
riausybių nuomonės 
kai sutampa. Pasikalbėjimų 
centre buvo rytų pakto pro
jektas. Lietuva yra davusi 
sutikimą dalyvauti tokiame 
pakte, kai bus susitarta dėl 
jo teksto. Drauyiški santy
kiai su SSSR dar danyiau 
susti orėjo. Lietuvą su pasi
tikėjimu žiuri į ateitį.

stybių tvirtas noras būtinai iš
laikyti taikq yra dar vienas 
realinis pagrindas tolimesniam 
draugingų santykių plėtojimui.

Lietuva su pasitikėjimu žiu- 
ir į ateitį. Musų tautos prisi
rišimas prie nepriklausomy
bės, darbštumas, dvasios lyg
svara, taikingumai, sudaro 
tvirtų pagrindų aiškiai užsie
nio politikai, kurios tikslas yra 
teisės ir takos patikrinimas.

Nuoširdžiai prisirišę prie 
Tautų* Sąjungos idėjos, mes 
esame pasiryžę bendradar
biauti su visomis valstybėmis, 
siekiančiomis tų pat tikslų, — 
pareiškė ministeris S. Lozo
raitis.
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KAUNAS — H SSSR sugrį- 
žęs užsienių reikalų ministeris. 
p. S. Lozoraitis, teikėsi pri
imti spaudos atstovus ir pain
formuoti apie tą svarbą savo 
kelionę.

— Mano kelionės į Maskvą 
įspūdžiai yra kuo geriausi, — 
laikraštininkų klausinėjamas 
pradėjo p. ministeris. — So
vietų Sąjungos Vyriausybės 
ir visuomenės suteiktas man 
priėmimas buvo nepaprastai 
širdingas. Tokiu pat širdin
gumu ir nuoširdžiu atvirumu 
pasižymėjo mano pasikalbėji
mai su Liaudies Komisaru už- 
sieno reikalams p. Litvinovu, 
kurio maloniu pakvietimu 
įvyko mano kelionė, su kitais 
Vyriausybės nariais ir atsakin
gais Liaudies Komisariato už
sienių reikalams žmonėmis.

Aš mielu noru konstatuoju, 
kad visais užsienių politikos 

\ klausimais, kurie sudarė nąusų 
pasikalbėjimų objektą, abiejų 
vyriausybių nuomonė visiškai 
sutampa. Tai nenuostabu, nes 
Lietuvą jau nuo seniau jungia 
su SSSR draugingi ryšiai, ir 
joks ginčas mu$ų neskiria.

Suprantamas dalykas, kad 
pasikalbėjimų centre stovėjo 
projektas • vadinamo^rytų re- 
gijonalinio savitarpės pagal
bos pakto, kuris kilo iš Sovie
tų Sąjungos ir Prancūzijos 
iniciatyvos ir kuriame turėtų 
dalyvauti Lietuva, kitos Pabal
tijo valstybės, Sov. Sąjunga, 
Vokietija, Čekoslovakija ir 
Lenkija. Šitoks paktas turė
tų apsunkinti bet kurį taikos 
sulaužymą jo dalyvių tarpe ir 
uždėti jiems pareigą, užpultą
ją! valstybei prašant, teikti 

P jai pagalbą.
Tokio pakto, jei jis įvyktų, 

svarbumas ir reikšmė yra ne
abejotini. Juo turėti; būti ly
giai suinteresuotos tiek mažos 
valstybės, tiek didžiosios. Jisai 
turėtų pagerinti

Kaip mes keliavome 
i Juros Diena

....... mosferą ši
toje Europos d/fyje ir atimti 
pagrindą vis deklamaci
joms apie “ tų erdvę”, “ver
žimąsi į rytus” ir t. t. Toks 
paktas nebūtų nukreiptas prieš 
jokią taikingą valstybę, jisai 
tegalėtų būti nukreiptas prieš 
užpuoliką. Aškus dalykas, 
kad toks taikos instrumentas 
negalėtų būti pavartotas bet 
kuriems teisės pažeidimams 
konsekruoti. Lietuva yra da
vusi savo sutikimą dalyvauti 
tokiame p£kte. Suprantamas 
dalykas, kad mes dalyvausi
me derybose dėl paruošimo 
teksto, kurio ligšiol dar nėra, 
šiuo tarpu tekalbama apie 
dėsnius, kuriais turėtų būti pa
grįstas toks projektas. Reikia 
tikėtis, kad ir tos valstybės, 
kurios ligšiol dar nėra pareiŠ- 
kufios savo teigiamo nusista
tymo dėl kalbamo sumanymo, 
pagaliau, prisidės prie akcijos 
taikai patikrint. *

Mano pasikalbėjime su p. 
Litvinovu buvo paliestos taip 
pat ir tolimesnės abiejų kraš
tų prekybos praplėtimo gali
mybės.

Lygiu budu buvo kalbėta 
Maskvoje apie kulturinius ry
šius tarp Lietuvos ir SSSR 
(parodos, pasikeitimai art^ 
tais ir pan.).

Baigdamas norėčiau pažy
mėti, kad musų draugingi san
tykiai su Sov. Sąjunga dar 
daugiau sustiprėjo/Abiejų val-

Visą savaitę prieš Juros 
Dieną Gruzdžių miestelyje ma
tėsi įvairiausių garsinimų, ku
riais buvo kviečiami jaunalie
tuviai ir įvairios organizacijos 
dalyvauti Juros Dienos iškil 
mėse. Mano gimtinis kaimas. 
Karveliai, kur aš dabar gyve
nu, turi jaunalietuvių kuopa 
iš 30 narių. Prie tos kuopos 
yra suorganizuotas “orkest
ras” iš trijų muzikantų. Kuo
pa turi ir artistų-mėgėjų. Tad 
žiemos metu tie mėgėjai ren
gia spektaklius ir kitokius pa
rengimus. Jie veikia net ki
tuose kaimuose bei mieste
liuose. Vasarą jaunalietuvių 
kuopa rengia gegužines su 
dainomis ir muzikaliais pro- 
gramais bei visokiais žaidi
mais.

Visa tai aš miniu tik pri
puolamai, kad parodžius, jog 
šiandien ir kaimas jau nebė
ra tas, kas buvo prieš porą 
desėtkų metų.

Na, o dabar apie besirengi- 
mą važiuoti į iškilmes. Ne
žiūrint to, kad vasaros laikas 
ir kaimo jaunimas buvo pu
sėtinai užimtas lauko darbais, 
bet susidarė entuziazmas pa
matyti Juros Dieną Klaipėdo
je. Rugpiučio 10 d. buvo di
džiausias sumišimas: iš ap
linkinių kaimų pradėjo vežti 
vežimus, vesti juodbėrius žir
gelius ir kinkyti juos. Netru
kus susidarė pusėtina kompa
nija. Apie 9 vai. vakaro jau 
buvo pilni vežimai jaunikai
čių ir panelių. Visi jautėsi 
linksmi ir savo linksmumą pa
reiškė dainomis.

Gražus vasaros vakaras. Pra
dėjo temti. Danguje pasiro
dė milijonai žvaigždžių. Visur 
tyla. Tik jaunimo dainų gar
sai skamba toli — toli.

Pradėjome važiuoti. Kiek
vienas sudarė, taip sakant, 
savo vienatą. Štai kilo su
manymas padaryti savo rųšies 
kontestą. Vadinasi, pažiūrė
ti, kuris vežimas gražiau dai
nuoja. Nakties tylumoje dai
nos suskambėjo dar garsiau, 
dar šauniau.

Ir juste nepasijutome, kai 
atsidūrėme geležinkelio stoty
je. Žmonių čia buvo susirin
kę devynios galybės. Atpiš- 
kėjo ir specialis traukinys, su
sidedąs iš 60 vagonų. Kiekvie
nam vagonui buvo skiriama 40 
pasažierų. Musų kaimo eks
kursantams pasisekė gauti at
skirą vagoną. Kai visi ten 
sulpomc, tai pas kai kuriuos 
kilo sumanymas daugiau pa
sažierų neįsileisti. Sumany
ta, padaryta. Kai tik trauki
nys prisiartino prie kurios 
nors stoties, tai tuoj jaunimas 
susigrūsdavo prie vagono du
rų. ir nieko neįsileisdavo. Nė
ra vietos, ir atliktas kriukis. 
Važiuojančių buvo labai daug. 
Kiekvienoje stotyje laukė mi
nios žpionių, kurie stengėsi į 
vagonus įsigauti.

Kelionė traukiniu užtruko 
penkias valandas. Pagalios, 
atsidūrėme ir Klaipėdos sto
tyje. čia buvo didžiausias 
susigrūdimas.
sias užimąs,

Miesto gatvėse minia tik ban
guoja, kaip juros vanduo.

Klaipėdos administracija ir 
iškilmių rengėjai dėjo visas 
pastangas, kad palaikyti tin
kamą tvarką. Tačiau tai bu
vo sunkus darbas. Mokyklų 
būstinės ir valdžias įstaigos 
buvo paverstos “koteliais”. 
Žmonių susikimšimas ten bu
vo didžiausias. šiaip priva- 
tiškilose namuose irgi visur 
vietos pritruko. Pasireiškė 
net šiaudu stoka, — daugelis 
’urejo gulėti ant plikų grindų. 
Bet jaunimui tai niekis. O 
be to, jis ir atvažiavo ne po
ilsiui.

Laike iškilmių dainavo mil
žiniškas choras iš kokių trijų 
šimtų dainininkų. Visi gerai iš
lavinti, tad dainavo tikrai šau
niai. Chore pastebėjau ir bu
vusią chicagietę, p-ią Kemešie- 
nę.

Gražu įspūdį darė jaunalie
tuviu organizacija, kurios na
riai buvo apsirengę uniformo
mis. Matėsi daug šauliu, skau
tų bei visokių sportininku. Ap
skaičiuojama, kad iškilmėse 
dalyvavo apie 60 tūkstančių 
žmonių. Tai pusėtinas būrys.

Vieni klausėsi prakalbų, o 
kiti važinėjo laivukais po ju
rą. Na, lietuvių jau tokia sa
vybė: kur tik ju susirenka di
desnis būrys, tai tuoj ir dai
nos. Tad per iškilmes Klai
pėda tik skambėjo nuo dainų.

Rugpiučio 12 dieną iškil
mės pasibaigė. Daugeliui 
reikėjo skubėti namo, kur 
jų laukė vasaros dar
bai. Stotyje susidarė baisiau
sia kamšatis. Visas pulkas 
policijos bandė palaikyti tvar
ką, bet nesisekė. Žmonės pra
dėjo į vagonus lipti net pro 
langus. Jei kurį policininkas 
pagauna taip darant, tai ir vel
ka už kojų atgal.

Koks buvo didelis susigrū
dimas, bus numanu iš to, jog 
ėmė 16 ar net 18 valandų par
važiuoti į Šiaulius ir Panevė
žį. Buvo ir Vi^okiaušių nesu
sipratimų. Daugelis pateko ne 
į savo traukinius. Artimiausio
se stotyse jiems teko lipti lauk 
ir laukti savo traukinių. Ma
žeikiuose nuo vieno traukinio 
atkabino penkis vagonus, ka
dangi juose buvo perdaug pa
sažierų. Palikti pasažieriaj 
pradėjo kelti skandalą ir juos 
turėjo vežti toliau.

Kai dėl musų kaimo ekskur
sijų, tai jie sugrįžo laimingai.

Kitą kartą parašysiu apie 
kaimą: kaip toli kaimiečiai 
yra pažengę, kaip jie linksmi
nasi bei laiką leidžia.

— R. šniukas.

Mūriniai raudoni namai ap
tverti juoda tvorą, pro kilmių 
stiepiasi 
džiai yra 
šiem s 
tiems, 
miškelį. Visi numano, 
čia yra irvvi palaidoti 
nes, susirgę baisausia 
kokia tik medicinai yra 
nin. Raupsuotoiu ligoninė — 
nrie.vlai»da, o teisingai! kalė
jimas, kur žmotiės kali visą 
amžių be nusikaltimo, tačiau, 
k ai n didžiausi nusikaltėliai. 
Todėl ši prieglauda ir svei
kam žmogui praeiviui yra 
baisi vieta ir žmonės jos iš 
tolo vengia. Mat, įsigalėjus’ 
nuomonė tvirtina, kad raupsai 
vra labai lengvai užkrečiama 
liga. Užtat sveikam žmogui 
patekti raupsuotoji! ligoninėn 
vra labai sunku dar ir todėl, 
kad patys ligoniai jaudinasi ir 
neapkenčia, kai į juos žiuri.

O ligonines kieme gražu ir 
malonu: visas apsodintas me
džiais, gėlėmis, žvyruoti ta
keliai. Bet ligoniai tiek atsi
skyrę nuo gyvųjų, kad stačiai 
slapstosi ir sunkiai pergvvena 
sveikuosius pamatę. Tačiau 
visa ligoninės aplinkuma taip 
įrengta, kad raupsuotieji jau
stųsi kuo ramiausiai. Jieiųs 
aukšta tvora net nesudaro 
įspūdžio, kad ji juos saugoja 
nuo pabėgimo.

Raupsais susirgimas labai 
retas atsitikimas. Todėl ir li
gonių čia niekad nėra buvę 
perdaug. Prieglaudos prižiū
rėtoja, kuri .jau 26 metus čia 
šventai dirba pasakoja, kad 
per tą laiką niekados nėra 
buvę daugiau, kaip 30 ligonių.

šiuo metu prieglaudoje, ar
ba ligoninėje tėra tik 10 ligo
nių: 2 klaipėdįečiai, 2 iš di
džiosios Lietuvos ir 6 iš Vo
kietijos. Naujausias ligonis, 
kuris į ligoninę buvo pereitois 
metais atgabentas iš Kretin
gos apskrities.'* Visi ligoniai 
senyvo amžiaūs, kurių vieta 
butų jeigu nė‘'šioje ligoninėje, 
tai kur nors kitoje prieglau
doje. Todėl ir įspudys nėra 
toks baisus, nes čia nėra jau
nuomenės, tosrpi.lnos energijos 
ir kupinos gyvenimo medžia
gos. Tačiaė yra ligonių, ku
rie čia atgabenti pačiais jų žy
dėjimo metais, pačioje jauny
stėje ir jie čia išbuvo kelias- 
dešimts metų: čia užaugo, čia 
paseno, čia žinoma ir mirs. 
Vadinasi, ligoninė pratęsio jų 
beviltišką gyvenimą, bet ka
žin, ar j e dėkingi?

Dr. Alfred J. Pearson
Drake universiteto ekonomis
tas ir buvęs Amerikos ambasa
dorius Lenkijoje, kuris lankė
si Rusijoj ir pranešė preziden
tui Rooseveltui, kad padėtis 
Rusijoje kitėja ir kad Rusija 
pamažu sugryš prie šiokios-to- 
kios demokratinės tvarkos.

tautos 
šiandien

torinių laikų lietuvių 
gyvenimą. Jeigu 
butų iškasinėti visi Lietuvos pi
liakalniai, tai lietuvių gyveni
mas senovėje butų nušviestas, 
kaip ant delno.

Žymiausieji Lietuvos pilia
kalniai yra Apuolės, Impilties, 
Velykiškų, Raudaminos, Mer
kinės, Lyškiavos. Kai kurie jų 
senovėje gindavo Lietuvą nuo 
priešų, nes ant jų buvo pasta
tytos pilys. Tų pilių aukštuose 
bokštuose buvo uždegamos ug 
nys, visam kraštui skelbian- 
čos priešo įsiveržimą į musų 
šalį. Taip dar šiandien Merki
nės, Lyškiavos, Kernavės ir 
kitų apylinkių gyventojai pa
sakoja įvairius padavimus, 
kaip jų senoliai pamatę pilia
kalniuose degančias ugnis 
burdavosi į pilis ir gindavo 
kraštį uho užpuolikų.* t

s' L,nr • !Daugelyje Lietuvos pilia
kalnių senovėje būdavo kū
renamos dievams ugnys ir 
maldos, atnašaujamos Lietu
vos Dievams. Tai būdavo dar 
tais laikais, kai lietuviai gar
bindavo įvairus gamtos reiš
kinius.

a

Tsb.

Lietuvos piliakalniai

Visur didžiau- 
girdisi dainos.

U

Kaip gyvena Lietu 
vos raupsuotieji

Nors medicinos mokslas jau 
atspėja beveik visas žymiau
sias žmogaus ligas, tačiąu ligi 
šiol raupsų gydyme jis dar te
bėra kūdikiu. Medicinos mok
slo šimtmečių pažanga raup
sų gydymo kaip ir nepaliete. 
Jau šventasis raštas daug kal
ba apie raupsuotuosius. Ta
da raupsais sergantieji buvo 
vejami į neapgyventus plotus, 
ir jiems grąsinfmais mirtim 
buvo-uždrausta artintis netik 
prie sveikųjų, bet ir apskritai 
prie apgyventų vietų.

Raupsdotojų likimas šian
dien mums primena žiauriąją 
senovę. Susirgusieji šita liga 
tap pat yra išskiriami iš svei
kųjų tarpo. Jie priverstinai 
išsiunčiami j tam tikras raup
suotoj ų kolonijos, kuriose ir 
baigia savo beviltišką gyveni
mą. ’

Lietuvoje raupsuotieji yra 
patalpinami tam tikroje Klai
pėdoje esančioje raupsuotojų 
ligoninėje, pastatytoje perei
to šimtmečo pabaigoje. Ankš
čiau ši ligoninė buvo vienin- 
tėlė visoje Rytų Europoje, kol, 
palyginti, neseniai Rygoje bu
vo pastatyta kita panaši ligo
ninė. Nuo tada 
vardas ir 
kėjo.

garsas
Klaipėdiškės 
kiek sumen-

&&

žmones pasakoja,

milžin-

Lygios Lietuvos lankos iš
margintos kalnais ir mažais 
kalneliais, apie kuriuos visoje 
šalyje skamba gražiausi pada
vimai,
kad tuos kalnelius milžinai 
supylę, kad juos supylė di
džiųjų Lietuvos , kunigaikščių 
laikais garsus karo vadai, sa
vo žygiams atminti. Gerbia 
žmonės tas vietas, jas saugoja 
ir lanko. Įvairių iškilmingų 
švenčių nuotaikai pakelti apy
linkių žmonės dabar susiren
ka vakarais prie tų piliakal
nių, ten linksminasi ir ugdo 
savyje didingą garsių praei
ties lietuvių dvaąią.

Apie tuos kapus
kapius skamba dainos visose 
apylinkėse, kur tik jie yra. 
Daug skambių padavimų dar 
ir šiandien vaikščioja žmonių 
lupose. Kai kurie jų, padavi
mai ir dainos jau tebėra užra
šyti, kiti dar sudaro vadina
mąją liaudies kūrybą — tau
tosaką. '■

Šie Lietuvos piliakalniai yra 
netik krašto papošalas, bet ir 
vertingi mokslo atžvilgiu. Lie
tuvos archeologai juos kasi
nėdami randa įvairių davinių 
apie musų krašto gyvenimą 
dar tais laikais, kurie jokiose 
knygose nėra užrašyti. Ber
nai buvęs Apuolės, o šiemet 
Impilties piliakalnių kasinėji
mai Lietuvos mokslininkams 
davė tiek medžiagos, kuri la
bai ryškiai vaizduoja priešis*

ii

jau Lietuvos valdžia stengiasi aukšte dėti sausas plytas “fa
las gražias senovės liekanas! sadui užbaigti” ir tą darbą be- 
apsaugoti. Yra išleistas net 
specialis piliakalniams ir šie
ne nonis tvarkyti įstatvmas.

— Tsb.

Inž. Frikas nubaustas 6 
mėn. kalėjimo

Kauno apyg. 
teismas sprendė „žinomo kau
niečio inžinieriaus 
šio miesto saviv. 
vedėjo bylą.

1931 m. Kalnų 
Graurogkas

g-vėj inž. 
Graurogkas statėsi namus. 
Technikinė statybos priežiūra' 
buvo inž. Friko. Vienų dienų 
inž. Frikas atėjo prie statybos 
ir mūrininkui J. Vasiljevui lie
pė lipti į 5-tą aukštą ir už
baigti fasadų.

Mūrininkas užlipo Ir pradė
jo sausas plytas vienų ant ki
tos krauti. Kraunant dešimtų 
eilę viena plyta krito ir kris
dama pataikė šaltkalviui Bul- 
kevičiui, kuris buvo ant že
mės, j galvą, šaltkalvis buvo 
užmuštas vietoje. Dalyką išty
rus inž. Fridas buvo patrauk
tas teisman kaltinamuoju. Pro
kuratūra jį kaltino tuo, kad 
Frikas būdamas statomų na
mų technikinės dalies prižiū
rėtoju ir darbų vykdytoju ne
silaikė asmens nepavojingu- 
mui apsaugoti taisyklių, atvy
kęs statybos vieton nepastatė 
apsaugos ir nejspėjo darbinin
kus dirbančius apačioj dėl ga
limo pavojaus, liepė 5-tam

dirbant krisdama viena plyta 
uŽmi.Lė žmogų, kas yra nu
matyta B. S121. 464 str. 2 d.

Apygardas teismas inž. Eri
kų nubaudė' 6 mėn. papr. ka
lėjimo ir priteisė Bulkausko 
našlei po 100 
iki ji ištekės, 
tai mokėti kol

lt. kas menuo 
u jei neištekės, 
ji bus gyva.

America's

favoritei

The tantalizing fla vore of true may> 
onnaise and true old -fashioned boiled 
dreMiog newly oombined! Smooth 
and velvety, made in the eaclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Ypatiškos Paskolos už 6% 
šis Bankas suteiks ypatiškas paskolas jums, jūsų gimi

nėms arba draugams — be užstato — su 
augščiausia diskontavimo rata

TIK 6%
, •(' 1 , '..T*

Paskolos bus duodamos bjlę. kų|pąjn geram tikslui ir jums 
nereikia būti šio Banko kostiumeriu, idant pasiskolinti 

pinigų dėl savo ypališkų reikalų.
ŠIO BANKO DEPOSITAI YRA APDRAUSTI

District National Bank
Ą •* «

1110 W. 35th Street

Utenos apskrities

‘Be piliakalnių, Lietuvoje 
yra nemažai vadinamųjų šve- 
dukalnių. \ šie kalneliai, kaip 
žmonės pasakoja, buvo supilti 
tais laikais, kada Lietuvą 
buvo užplūdę Švedai. O tai 
buvo prieš 300 metų, kai šve
dai per Lietuvą traukė į Len
kiją. Ypatingai šyedukalniais 
gausios
Daugailių ir Salaku apylinkės. 
Salako miškuose tokių kalne
lių yra keli šimtai. Pasakoja, 
kad juose yra palaidoti už
mušti švedų kareiviai. Dabar

LISTERINE
relleves

SORE THROAT
Listeiine beveik mome raliai 
ožmuia turinčias bendrumo 
su paprastais Šalčiais bakteri
jas I Tas palengvina jūsų 
gerklf, kada bakterijos ji su- 
skaudina. Ir Listerine yra , 
taipjau labai veiksminga ne- 
prtltidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa- 
rodi, kad tie,» kurie plauna^ 
gerkit lu Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turijo H 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos,, kurie nesiplovS. 
Lambėrt Pharmacal Co., St.
Louis, Mo. xLouh, Mo.

Reduces COLDS

66%
fa.
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Chieageje — vattuc
Metams -------- - —r
Pusei metų ------------ -----
Trims tantalams 
Dviem mėnesiam* -
Vienam mtaeetai ____

CMcagoj per iineiiotojus:
Viena kopija ........
Savaitei _______________

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

nes gyvenimo sąlygos laikui bėgant dairėsi ne tokios, 
kokios jos buvo pirmiau, ir kOMtitucija turėjo būti prie 
jų pritaikyta. Tačiau, kad ‘ji: butų visai paniekinta iri 
sutrempta, tokio pavojaus kolkaš nematyt, ir pas žmo- 
nes visai nepastebima baimė, kad tai įvyktų.

Subseriptle& Ratai
88.00 per jear in Canada
57.00 per year oeteide oi Chtago
18.00 per pear ta Chitago 
ta per copy

Entered aa Second Clasa Matter

March 8rd 1872. -

kasdien, išskiriant 
tta Naujianr Ben-

8C 
____________________________ _  186 
IftaMtal į______________7»e

SnvienytoM VaktiJoM, tta jCMcagoj, 
»aM««

Metama ............ hna,... ■> 17.00
Pu«ei matą________ _ __ s.— 8.50
Trinu mtaeaiami 1.75
Dviem minusiame 1.25
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ESTIJA DAR NEATSIŽADA •
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sekmadienius.
Putai ttMtų .......... 

minetattui Anot “L. Žinių”, Estijos

TAUTŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS — 
SOCIALISTAS

Dabartinėje sesijoje Tautų Sąjunga išrinko savo 
prezidentu Švedijos užsienių reikalų ministerj, Richardą 
J. Sandierj. Jisai yra socialdemokratas ir buvo minis- 
teriu pirmininku, kuomet apsirgo Hjahnar Bianting, 
pirmutinės socialistinės valdžios galva Švedijoje.

Įdomu čia pastebėti, kad tarptautinės nusiginkla
vimo konferencijos pirmininkas yra kitas socialistas — 
buvęs Anglijos užsienių reikalų ministeris ir Darbo 
Partijos sekretorius, Arthur Henderson.

Taigi, nežiūrint to, kad šiandie įvairiose šalyse 
siaučia fašistiški barbarai, visgi pasaulyje stiprėja so
cialistų įtaka. Fašizmas yra laikina liga. O socializmas 
yra žmonijos ateitis.

val
stybės galvos pavaduotojas, vi
daus reikalų ministeris K. Ei- 
bundas, pasikvietęs spaudos at
stovus, jiems pasakė, kad da
bartinė Estijos vyriausybė 
anaiptol neturi tikslo įvesti 
“autoritarinės valstybės” san
tvarką, bet nori būti apsaugo
ta liaudies savivalda, pasireiš
kianti 
Piatso 
mo it 
mus,
iki kraštas busiąs išvestas iŠ, 
krizio.

Matyt, kad fašistinės dikta
tūros idėja Estijos žmonėms 
neptigyja, jeigu patys valdžios, 
Šulai šitaip kalba.

per parlamentą. Nors 
vyriausybė atidėjo sei- 
valstybės galvos rinki- 
bet tai esą tik laikinai,

VENGIA PARTINĖS 
POLITIKOS

TIKSLAS PATEISINA PRIEMONES

Senato komisija, tyrinėjanti amunicijos pramonės 
pelnus, pašaukė liudyti garsiosios Du Pont de Nemours 
kompanijos viršininkus. Tarp kitų dalykų komisija pa
reikalavo, kad jie pasakytų kokių ryšių jie turi su val
džia ir kiek pinigų jie yra davę politinėms partijoms 
per rinkimus.

Vienas tos parako ir amunicijos kompanijos šultį,) 
Inence du Pont, pasakė, kad jisai aukojo ir republiko-j 
nams, ir demokratams. Tai yra paprasta stambiųjų bU- 
nių taktika. Jiems nesvarbu, kokia partija. Jie, nori bū
ti “geruose santykiuose” su valdžia ir su jos pagelba, 
padaryti daugiau pelno.

Minėtosios . kompanijos atstovus bekląusi.nčją!įt, 
vienas senatorius pasakė, kad Hitleris Vokietijoje iŠKi- 
lo, pasidėkojant dalinai finansinei paramai iš Škoda 
kompanijos, kuri savo amunicijos biznį turi Čekoslova
kijoje ir kurią kontroliuoja Francijos amunicijos trus-. 
tas Schneider. Francuzų amunicijos fabrikantai, vadi
nasi, tyčia rėmė Hitlerį Vokietijoje, kad padidėtų karo 
pavojus ir butų galima parduoti daugiau ginklų.

Nėra to dalyko, kurio kapitalas nepadarytų dėl pel
no. Pasaulio taika, žmonijos gerovė ir milionų žmonių 
gyvybes jam nieko nereiškia. Patys kapitalistai, kaipo 
žmonės, gali būti ne blogesni už kitus, bet jų ekonomi
niai interesai daro juos pavojingais visuomenei.
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ANTROJE BALTIKO PUSĖJE

““Tėvynė” rašo, kad ji nega
li remti ‘“vidurinės srovės” (t. 
y. Karpavičiaus ir Strimaičio) 
suvažiavimo, nes

“SLA 33-io ir 0-to Dvime- 
tinio Seimo nutarimas įsako 
SLA. organo Redakcijai 
vengti grynai partijų politi
kos. Todėl ir šio srioviniais 
sumetimais Šaukiamo suva
žiavimo reikalu “Tėvynė’ ne
gali 
tis 
Tai 

i siems.

nei pritarti, nei priešin- 
tokiam suvažiavimui.” 
turėtų būti aišku Vi-

KOMUNISTIŠKAS “TEZIS 
PASIRODĖ NEGERAS

ninas. Tos gudrybės vienaip 
kalbėti, o kitaip daryti, jisai 
pramokino ir savo pasekėjus.

Jeigu komunistai neveidmai
niautų, tai juk jie seniai butų: 
turėję prisipažinti, kad jų ta-' 
narnas “revoliucinis” progra
mas buvo absurdas nuo pm- 
b, ............... .

džios iki galo. Bene tik “duali
nių unijų” klausimo komunis
tai šubankrotaVo?

I • ,

Ką jie skelbė, O ką jie skel
bia dabar, apie parlamentus, 
dalyvavimą rinkimuose ir taip5 
tollaus? f

Ką jie sakydavo apie sočia-

liau S.' R. . nusileisdama iki 
100,000,000, išrodo, jog tos de
rybos prie nieko gero 
ves.

Paskutinis ir galutinis 
•nų pasiūlymas už geli.
190,000,000 ienų, jį S. R. at
metus, rytojaus dieną, t. y.

nepri-

Japo- 
buvo

line Wdraud* ir kitokius '«*>• Ą*I>- 13.. Mandžū/rijos poiid-
jA, Japonijos deriguojama, ėmė 
areštuoti S. R. gelžkelio tar- 

rengimą pa- 
Mandžiurijos

pitalistitičs tvarkos lopymus”^
Ką jie pasakodavo apie “Tau-kautojus neva už 

tų Sąjungą”, apie “‘pasaulio re-kii^sinimo prieš 
Vdiuciją” ir “tuojautinį” kapi- j valdžios atstovus, 
italizmo griovimą ?.. i Kol ginčas dėl 

------- * nijos gelžinkelio

P. DARGIS

Kritiškai Žiūrint

Rytinio Ki- 
nebus išriš- 

Itas, karo pavojus tarpe S. R. 
■ ir Japonijos nepertolirniausioj 
ateity gali suliepsnoti.

buvo organizuojami 
tvirtovėje Muenchen’e, 
juos Hitleris gerai ži-

bus parodyta, jog dar

■.....................     .11 A.—

Sovietų Rusijoje maldo^ 
mis prašo lietaus

.1 H . .,1 .

S% Rusijos komisarai darė 
įvairias pastangas religinius 
įsitikinimus panaikinti, tačiau 
sunku vienu šuoliu, o 
gai persekiojimais, 
žmogaus įsitikinimus.

Šiomis dienomis

ypatin- 
pakeisti

Jaransk 
miestely, netoli Gotsky mies
to, kaimiečiai surengė didžia 
lę procesiją ir, su visomis “iko- 
nais” nukeliavę į rugių lauką, 
priklausantį kolektyviam ūkiui, 
įrengė altorių ir drauge su 
“batiuška” meldėsi, prašydami 
Dievo išdžiuvusiems laukams 
lietaus.

Vietiniai komisarai uždrai^1 ✓
dė procesiją, tačiau apskrities 
viršininkai šį tiždraudimą pa
keitė, kad nesukirširius kai
miečių.

Bergždžias ““Laisvės” Šauks
mas, jog religija S. R. nebe
praktikuojama.

ka- 
ka-

gin

rą padalyti “trumpu ir Vai
singu”.

Ten, kur pirmiau senoviš
ka sprogstamoji medžiaga ga
lėjo užmušti Šimtus, Šiandien 
nuodingos dujinės bombos pa
kirs tuksiančius. Na., o porą 
dešimčių panašių dujinių bom
bų gali išžudyti ištistfs didžiu
lius miestus.

Išrodo, jog 20-ties metų 
ro pertrauka šiame žemės 
muOly per per ilga.

šių dienų padėtis, karo
klų žvAnginimas gali prilygti] 
viduramžių laikams.

Mes gyvename katu perio-1 
dą, žmogžudysčių, taiptautiniųl 
žiūdiky-sčlų, taip kad ateinan
čios kartos vargiai šiam pe
riodui duos kilnų Vardą. Ta] 
technika ir pažanga, kuria mtes 
taip didžiuojamės, naudojama 
žmonijos naikinimui. Kol visa, 
kas žmogaus protu* pagaminta 
nebus naudojama žmonijos bū
vio pagerinimui, tol negalima | 
nuoširdžiai didžiuotis tuo, ką 
turime.

DM Dollfusso žmogžu
dystes kaltinamas . 

Hitleris
Jei dabartinės Austrijos val

džios tvirtinimas (ji sakosi 
turinti dokumentus), jog Hit
leris yra atsakomingas už 
Dollfusso nužudymą ir pasiro
dys tikrenybė, visuomenėje tas 
nesukels jokio nusistebėjimo, 
nes tai tik parodytų Hitlerio 
vedamosios kampanijos prieš 
Austrijų metodus.

Hitlerio įsakymai, Dollfussą
nužudžius, panaikinti Muen- Austrijos link.

chen’e Austrijos nacių tvirto
vę . (buveinę) yra tik priedan
ga, kuria nėrimą uždengti sa
vo murziną veidą prieš pasi
piktinusią pasaulio opiniją.

Dokumentai, kurie sulig Au
strijos valdžios pareiškimu, bus 
patiekti Frakcijai, Anglijai, 
Italijai ir Tautų Sąjungai aiš
kiai parodysiu, jog žygiai, ku
rie privedė prie Dollfusso nu
žudymo 
fašistų 
ir apie 
nojęs.

Juose
prieš Dollfusso nužudymą bu
vęs pagamintas oficialis IVo- 
kietijos nacių pareiškimas, iš- 
reiŠkiąs pasitenkinimą dėl 
Dollfusso nužudymo. £is pa
reiškimas z tuoj po Dollfusso 
nužudymo turėjo būti paskelb
tas oficialiai spaudoje, tačiau 
visam pasauliui pasipiktinus 
nacių žygiais, paskelbimas li
ko sulaikytas.

Kaip Tautų Sąjunga re
aguos, jei pasitvirtins turimų 
dokumentų tikrumas, nežinia. 
Tačiau' ir tai bus gerai, jei pa
siseks numaskuoti hitlerišką 

i murzą, ir aiškiai parodyti pa
sauliui jo tikrąjį veidą bei 
skelbiamąją taikos politiką

AL. MARGERIS

Chicagos Gaisras
l   UI ui m            Ii        ii ■■■   * * i»

Ne tik Lietuva, Latvija ir Estija užmezgė artimes
nius ryšius, pasižadėdamos tartis bendrais liečiančiais 
jas klausimais. Buriasi į daiktą taip pat ir valstybės, 
gulinčios kitoje pusėje Baltijos juros.

Kaip praneša “Elta”, šio mėnesio 6 d. turėjo susi
rinkti Stockholme Švedijos, Norvegijos ir Danijos už
sienių reikalų ministeriai. Ton konferencijon buvo pa
kviesta ir sutiko dalyvauti taip pat ir Suomija, kuri 
yra stiprioje švedų kultūros įtakoje, todėl labiau links
ta prie skandinaviškų, negu prie Pabaltijo valstybių. 
Konferencijos tikslas esąs ekonomiškas, bet iš ekono
miškų ryšių kyla ir politiški susidraugavimai. Šitos ša
lys yra politiškai pažangesnės, negu Europos centras 
arba pietus.

Tokiu būdu Europoje dabar visur organizuojasi 
valstybių grupės.

AR KONSTITUCIJA PAVOJUJE?

Šiandie Illinois valstijoje Švenčiama “konstitucijos 
diena”. Daugelis laikraščių ir politiškų oratorių kalba 
apie tai, kad konstitucija turi būti “apsaugota”. Bet ar 
jai grasina pavojus? , . t

Neatrodo, žmonyse nematyt jokio ypatingo susini-1 
pinimo dėl konstitucijom Tuo tarpu jiems labai rupi, ar 
lytoj jie turės duonos kąsnį. Konstitucija negali‘žmo
nių pavalgydinti. |

Tai, žinoma, nereiškia, kad konstitucijos nereikta! 
paisyti. Ji yra labai svarbus dalykas. Jungtinių Valsti
jų konstitucija išlaikė gyvenimo kvotimus per pusantro 
šimto metų. Iš to aišku, kad ji turėjo būti gera. Atski
rų šteitų konstitucijos savo bendruose ruožuose yra la- 
bąi panašios j federalinė konstituciją.

Bęt nieko bj$go neatsitiktų,:jeigu.^įonstitucija bu
tų pakeista. Jį iš tiesų, . jau ne kąrtą:buvo kfičuuna,

Stalino linijos komunistai 
Amerikoje jau atsižada vieno 
svarbiausiųjų savo “reVoTiūCi- 
nės” teorijos tezių: apie darbi
ninkų unijas. New Jersey mies
te jie jau palaidojo savo Na
cionalinę Tekstilininkų Uniją it 
liepia likviduoti/ tos unijos sky-( 
rius ir kituose miestuose, su- 
liejant juos su Amk Darbo Fe
deracijos unijomis.

Tačiau šitą savo politikos su- 
bankrotavimą darbininkų unijų i 
klausime Maskvos davatkos' 
bandė pridengti pasakomis 
Apie “Vienybę”. šitokius jų 
veidmainiškus pasiaiškinimus 
aštriai smarkia sklokininkų or-( 
[ganė L. Pruseika, kuris rašo:

“‘Koks demagogiškas satd-1 
liežuvavimas! Ar ne geriau 
butų-, gerbiamieji, kad muš
tumėtės į krutinę ir pasisa- 
kytumet sekamai: Per ketu
ris metus staugem, bliovėm 
ir organizavom savo gryną 
uniją ir isteriškai skverbė- 
mės vadovauti, visus kitus 
pravardžiuodami išdavikais. 
Gyvenimo praktika privedė 
mus prie liepto galo ir musų1 
pačių eiliniai nariai pareika
lavo, kad mes baigtume sU 
savo dualine muzika.

“Štai ką turėtų pasakyti; 
ir ‘Laisvė’ it panašus jai' 
‘vadai’I Bet tie užaušę veid- 

? mainiai netirysta pasigydyti 
tikra savikritika.” 
Reikia pastebėti, kad visas' 

bolševizmas yra paremtas veid
mainyste. Bolševikai Visą laiką 
žadėjo žmonėms tą,^ko jie ne-, 
galėjo duoti. Kada gyvenimo 
praktika parodo nėt ir k vai-; 
iliausiems jų pasekėjams, kad 
jų pažadai yra. neįvykinami, tai 
bolševikų vadai neprisipažįsta, 
joge! jie klydo ir kitus klaidh 
no, bet stengiasi surasti tokią 
“formulę”, kad išrodytų, jogęi 
vykinama, tas pats daly kas,., tik 
kitokioje išvaizdoje.

Karo dievaitis — Mar
sas susimastęs

Anot vaizdaus dailiu. MčCay 
apibudinimo —i’ 'Senis Marsas,, 
karo dievaitis, ’ nerimauja, jog 
karo Veiksmų '^pertraukos , per 
ilgos.

Smulkus karąi, kurie šian
dien reiškiasi Pietų Ameriko
je, nepatenkina jo apetito. Jis 
yra prisirengęs, prie tikro ban
keto; stalas parengtas, tarnai, 
senieji ir naujieji yra priren
gę iš abejų stalo pusių sėdy
nes. Nekuria iš svečių jau prie 
stalo, laukdami ? puotą praside
dant. Hitlerio garbingas suo
las užimtas. Franci j a “prisi
rengusi” su ta mintimi, ' jog 
Anglija prigribės, o Amerika 
už puotos išlaidas sumokės.

S.. Rusija, ■ n’ots ir “Ip'rfei- 
rengusi”, bet prieš savo va
lią. Ji yrA daugiau linkusi sta
tyti Sovietų indtistriję, tačiau 
ji duoda suprasti, kad karui 
kilus su Japonija, jis (karate), 
bus daug skirtingesnis, negu 
1004 metais, kuomet Japonijai; 
prisiėjo kariauti su Carų Ru
sija. Japonija jau puotos prie
angy, ji prisirengusi.

Na, o bifedną, pavargusi Ki
nija sėdi šalimais prieš savo 
valia. Ji yra per gerai susipa
žinusi su karais, jų pasekme* 
mis, potvyniais^ badu? ir visais 
kitais galais. Jos skaitlingas komotivas ir 207 “'‘vagonai’” sų

Ar galimas trumpoj at
eity karas tolimuose

Rytuose?
Nežiūrint į tai, jog šiuo lai 

k u tarpe S. Rusijos ir Japo
nijos yra blogi diplomatiniai 
santykiai sąryšy su Kinų Ryt. 
gelžinkelio nepasidalinimu iT 
kitais galais, tačiau nei S. R. 
nei Japonija bent šiais metais 
nėra pilnai prisirengusios 
dėti tarpusavio karo.

Japonija modernizuoja, 
na savo kariuomenę ir 
įrankius, kurie, sulig Japonijos! 
pareiškimu, bus Užbaigti atei
nančiais metais S. R. irgi ne
atsilieka: dieną ir’ naktį yra 
gaminami karo įrankiai, o jų 
diplomatai pasekmingai dar
buojasi glaudesniems santy
kiams su kaimyninėm Valšty-j 
bėm Užmegsti,

Sulig paskelbtam Si R. ži
niom, laikotarpy nuo sausio 1’ 
iki rWp^6 d. 19'34 metų, Ki
ną Rytinėj gelžinkelio linijoje' 
(kurios dalis priklauso & R.) 
japonų pasidarbavimu yra įvy
kę 16 traukinių katastrofų, 
01 ginkluota geležinkelio sto
čių krata, per kurias buvo ne
legaliai areštuoti 116 stočių 
tarnautojų: devyni geiž. tiltai

• išsprogdinti >, 4 6 tarnautoj ai 
nužudyti'; 102 Sužeisti; 21 10-

pra-

iavi-
karO

gyventojų SkalčiAs, 400 .mik, naikinti, — taip kad viso nuo-1 
nepridengtas, nuvargęs, išalkęs stollų S. R. -padaryta sumojo 

300,000 aukso rublių. Pana
šioms įvykiams kartojantis, 
pfekybinis judėjimas šiąja li
nija žymiai sumažėjo.

S. Rusija, skelbdama pasau
liui Japęhijos daromas šuny
bes, nori prirengti sau palan- 
kią pasaulio opihiją, taip kad 
atėjus tinkamam momentui ji 
nieko, nekliudoma galėtų Apsi
dirbti . su . Japonija. v » ' 

. Praeitą pavasarį, prasidėjus; 
Iderybofos tarpe S. & it Japo- 

tis yra prisirengęs, ląip .kkipjhl’jos, '& Rusijai buvo siūloma 
geležinkelį parduoti; buvo ma
noma, jog virš minęti ginčais, 
pasibaigs taikiai. Tačiau, kuo
met dėfybos nutruko ir tik po 
ilgo laikotarpio Japonija pasiu-

negali parodyti gi ležtos atspir
ties prieš mažą, bet išlavintą 
Japoniją,

Taip, Šiandien, jįe jau sėdi 
prie puotos stalo laukdami ki
tų, svečių atvykstant.

Ar laukiamieji, ateis?.
Ar sodintieji prie stalo ųe- 

pab.ugs apsiryti perskOhingu 
maistų?. .

P gal apsvarstę ir nemėgi
nę puotos grįš namo?

. Senas, sulinkęs karo dievai*

niekad -dar savd gyyęnim^, o 
jo gyvenimas yra taip senas, 
kaip žmogaus šioje žemėj e. Jo 
du nauji ., tarnai nuodingos 
dujos ir bombarduojamieji ot-

taip kad viso nuo

Labai gabas šitaip' publiką hiViai stovi t# abiejų bUeiu.jlė įiž jį 10,006,00& ienų, o $. 
mulkinti buvę aabašninkas Jis žino,; ji# ^tarnai ^ali ka- fi. fcikalavo <520,000,000,

(Tęsinys)
Paskui mudu važiavome na

mo.
Vfeuv buvo žmonės, automo

biliai, ugnegeslų aparatai, van
dens balos ir išpūtę nuo van
dens kietos žarnos, išsitiesę 
gatvėse, kaip gyvatės.

Tūkstančiai žmonių ėjo, bė- 
go, VAžiAVo namo. Bet dešim
tys tūkstančių smalsuolių taip 
pat ėjo, bėgo, važiavo iš na
mų 
minia neskystėjb, bet tolydžio 
tirštėjo.

Sunkiai mudu įrymės pro 
minių, kurių tvarkė šimtai po-’ 
licininkų, kareivių ir legionie
rių.

Patvoriuose mAtėši išvirtu
sių žmonių — paprastų ir uni
formuotų ugnegėsių.

Kaitra, aluls ir degtinė nu
skynė juos nuo kojų.

Važinėjo ilgi, balti, su rau
donu kryžium ant šono, auto
mobiliai. Baltais kiteliais ir kel
nėmis apsidarę vjrai rinko gu
linčius vyrus ir vežė ligoninės- 
na.

Visur buvo didelė suomaiš- 
| tis. Ir mes tik per didelį var
gą pasiekėme savo namus, 

įsėdome sofoje ir žiūrėjome 
1 langą j gaisrą.

Didisai dūmų debesis jau 
Ivo ištirpęs erdviuose oro 
(tuose. Gaisras nušvietė padan
gę — raudonai, kaip saulėleid
žio žara. Jam padėjo mėnuo ir 
žvaigždėti dangaus žibintai.

Dangus dabar tyromis aki
mis žiurėjo į^Chicagą.

Tik ant ežero toli driekėsi 
Šiltas, lankstus kaip smui
ko garsai — rūkas.

Aš nuėjau tašyti^ Nėatsime* 
nu, kaip ilgai rašiau, tik atsi
menu švelnų —• kaip įsimylė
jusios širdies tonai i

--Dėduk, eik gultu 
ketvirta valanda^ Tu 
lai, dėduk, rašai.

Ryto metą Anksti 
ėjome užgesusios 
kaip numirėlio, ‘ pažiūrėti.

Danguje buvo ištirpę ir iš
nykę visi debesėliai.

Iš ežero brido didele, raų* 
dona, tik ką išsimaUdžiuši 
saulė. Jos raUdotios Varsos 
buvo taip žavios, kaip mano 
augintinės lupos.

Minkštas, švelnūs vėjelis go* 
tižiai valgė gaivinančių ryto 
•rasą **- kaip vaikai ledų košę.

Per naktį apsivaląs ir su- 
gyvdjęs oras sklandžiai Varė 
visą širdie O tų širdžių čia 
buvb tukšteftčių tūkstančiai

ugnies pamatyti. Taigi,

Su- 
pro

bu- 
plo-

balsų:
Jau 

taip v&-

atsikėlę 
ugnelės.

Nes galybės žmonių plauke į 
gaisro vietą, vieni automobi
liais, kiti tramvajais, bet dau
giausia tai savo kojomis.

Visų pirmiausia pasitiko 
mus aštrus sudegusių gyvulių 
smarsas ir, bendrai, tipingas 
degėsių kvapas. Paskui — iš- 
krypusios mūrų sienos, krū
vos ’ plytų, plieninių balkių, 
skaudos, stiklų, visokių maši
nų, automobilių, vežimų ir 
Ugnegesių aparatų. Viskas bu
vo ugnies sulamdyta ir įvai
riomis spalvomis be jokios 
harmonijos nudažyta.

Daugelyje vietų dar tebeši- 
leno ugnelė. Kiek ji vakar bu
vo galinga, tiek šiandien be
jėgė. Vis dėlto ją vainikavo 
pllkamargtai durnų debesė
liai, kurie palengvėliais, pa
tyliais sluoginėjo po visą iš
degusį plotą.

Aukštasai bokštas skrodė 
tyrąją padangę, rodydamas 
savo majestotišką galybę ir 
tvirtybę.

• O paskilbęs — šitų pasauli
nių skerdyklų — amfiteatras, 
kuriame ne kartą laimėjo au
kščiausios garbės karūnas 
puikieji eržilai, buliai, kuiliai, 
avinai ir kitokie gyvuli jos ka
raliai,.. kuriame ne kartą lai
mėjo deimantais išpuoštą dir
žą išlikų arba kumštininkų 
žvaigždės*, kuriame nors ret- 
katČiAis pasirodydavo garsu
sis Chicagos Simfonijos Or
chestras ir žavėdavo ne tik
tai skerdyklų smarve alsuo
jančius žmones, bet ir mirties 
belaukiančius gyvulius... ku
riame mitinguodavo politikie
riai ir žadėdavo kantriems 
piliečiams aukso aruodus 
prieš rinkimus, o po rinkimų 
lupdavo jiems devynius kai
lius graftu ir korupcija... da
bar atrodė, kaip nusiminusi 
giltinė! Jo galva — suraityti 
skliautiniai plieno griaučiai, 
šonai niukso pusiau nugriu
vę, Užpakalio visai nebėfa, 
tik pryšakis stovi aukšta, 
ra fasada, su plačiomis, 
niškos iŠlankos durimis.

Nėt ir stiprusis bankas,
rio nepriveikė baisioji depre
sija ir krizė, virtęs degėsių krū
va. Atsilaikė jis $rieš griūvan
čios kapitalistinės santvarkos 
Audras, bet sukiužo prieš ga
lingąją ugnelę.

Daugybė mažesnių namų pa
skendę griuvėsiuose ir apsiklo
ję minkštais pelenais, kaip pa
talais.

1 (Bus daugiau)

sto-
nie-

ku-
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių J
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Gamta ir oras Lietu
voje žavėja, pasako

ja sugrįžę, bet-
/š p-lės O. Katriutės ir pp. 
Molių sutikimo vakarėlio

Sekmadienį, rugsėjo 9 d. 
pasilikimui p-lės O, Kalriutės 
ir p. Molių, kurie nesenai su
grįžo iš Lietuvos, buvo suren
gtas labai gražus vakarėlis 
Birutės darže. Diena pasitaikė 
graži, darže žolė po lietaus su 
žaliavusi ir, rodęs, traukte 
traukė šių keleivių draugus 
išgirsti jų įgytus įspūdžius iš 
Lietuvos.

Tad. susirinko apie 150 ypa
tų. Northsidės ir Southsidės 
gaspadinės taisė stalus ir pri
žiūrėjo, kad visiems visko už
tektų.

Laike pietų rengėjos, Ado
maitienė ir dar keletas, kurių 
pavardžių nesužinojau jteikc 
panelei O. Kairiutei ir p. Mo
lienei po gražių gėlių bukietą.

Nors laike pietų toastmas- 
teris p. Valskis pakvietė daug 
kalbėtojų, bet visi padėkavo- 
ję gaspadinėms už skanius 
pietus, atsisakė kalbėti, kad 
suteikti daugiau laiko sugrį- 
žusiems iš Lietuvos papasako
ti apie Lietuvą.
P-lės Kairiitfės pasakojimai.

P-lė Kairiutė papasakojo 
savo įspūdžius labai vaizdžiai. 
Sako, man, Amerikoje gimu
siai ir augusiai viskas buvo 
labai žingeidi!. Jų namai, jų 
apsiėjimai. apsirėdymas ir 
abelnaįjvisas jų gyvenimas. 
Dabar žinau, kas yra bakūžė 
ir kaip ji atrodo. Mačiau kaip 
šienauja, javus kerta ir daug 
kitu dalykų, kurių pirma ne
galėjau taip gerai suprasti iš 
savo tėvų pasakojimų. Gam
tos gražumas ir klimatas, tie
siog žavėja ir daro labai gerą 
įspūdį.

Panelė Kairiui© atlankė vi
sus didesnius Lietuvos mies
tus ir jų žymesnes vietas. Vi
sur žmonės labai svetingi, vi
sur labai nuoširdžiai priima 
ir kada reikia skirtis, tiesiog 
nenori išleisti. Daug dalykų 
patėmijo netokioje tvarkoje, 
kaip, jas supratimu, turėtų 
būti, Todėl už kelių metų dar 
kartą norėtų nuvažiuoti, kad 
patikrinti kokį progresą Lie
tuva daro.

P p. Molių įspūdžiai.
Pp. Moliai apleido Lietuvą 

25 metai atgal, tad jie jau ly
gino padarytą progresą per 
tą laiką. P-as Molis pabrėžė, 
kad nekuriuose dalykuose yra 
padaryta didelis progresas, 
bet daugelyje sričių yra nu
žengta atgalios. Ūkininkų ir 
darbininkų gyvenimas yra ncr 
pavydėtinas. Nuplyšę, basi; 
triobos griūva ,o pataisyti nė
ra iš ko. Viena Eglė 10 colių 
storumo, kainuoja 30 lit. Ūki? 
ninkas jokiu bu d u negali nu
pirkti, nes visų rūpestis ir 
kalbos yra: kaip surinkti pi
nigų užžimoėti mokesčius, 
kad valdžia nepaskelbtų var* 
žytines. Už 40 hektarų reikią 
mokėti apie 150 ir 200 litų 
mokesčių valdžiai, o prie to 
dar yra visokio kitoKie mo
kesčiai valsčių ir apskričių* 
O javai ir gyvuliai yra visąi 
pigus, o dažnai visai neturi 
rinkos. Ūkininko reikmenys 
labai brangios, nes įvežimo 
luditais sunkiami apkrautos.

Su dvarininkais irgi tas. 
pats. Taip nusigyvenę, kad 
lauRią dieną ųž dięnos kada 
atvažiuos kamarmBkąs lici
tuoti jų tuį’tą. įietųvęję, esą 
gerąi gyvena valdininkai ir 
kunigai- Tie, gaudami algas iš 
valdžios, gyvąpą

Ūkininkai ir darbininkai 
labai skursta.

O ūkininkai ir darbininkai, 
tai baisiai skursta ir laukia, 
kada kas juos išgelbėtų. Pla
čiai yra kalbama, kad augš- 
tesni valdininkai perkasi dva
rus užsieniuose ir sako, kada 
jie iš Lietuvos išvažiuos, tada 
gal bus kokia atmaina. Dau
gelis labai dažnai mini apie 
caro laikus ir vokiečių oku
paciją.

Po pietų ir visų prakalbų, 
buvo šokiai iki vėlyvam va
karui. Kadangi gėrimai buvo 
veltui, tai tiek visi įsismagino, 
kad muzikantai turėjo pasi
mainydami groti, nes visi no
rėjo šokti. O ęhorai susiorga
nizavę iš visų Lietuvos kam
pų dainininkų, dainavo be su
stojimo, po vadovyste keletos 
garsesnių Northsidės chorve
džių.

Seniai man jau teko daly
vauti tokiame smagiame pa
rengime.

— Ten Buvęs.

Seno Petro Įspūdžiai
Senas Petras per dienas 

pekščias važinėja ir biznio 
ieškinėja. Kaip ką ir parduo
da.

Vis dėl to pinigo.
Bedarbiai miniomis kiek

vieną rytą vaikštinėja alkani, 
nudriskę, nuo vienos dirbtu
ves prie kitos ir darbo ieško, 
bet jo niekur negauna.

Vis dėl to pinigo.
Ghicagos didmiestyje 126,- 

000 šeimynų gauna gyvenimą 
nuo miesto “charity” ir apie 
40,000 valgo “suplainėse” ir 
miega “flophauzėse”.

Vis dėl to pinigo.
Per daug metų žmones iš 

viso pasaulio važiavo į Dėdės 
Šamo “gerovės” šalį, o šian
dien daugelis jų badauja ar 
žudosi.

Vis dėl to pinigo.
Darbininkų minios strei

kuoja įvairiose dirbtuvėse ar 
kasyklose, kad pagerinti savo 
gyvenimo ir darbo sąlygas.

Vis dėl to pinigo.
Streiklaužis strevkląužiau- 

ja, o policistas, milicininkas 
ar kitas ginkluotas padauža 
žudo savo brolius streikierius.

Vis dėl to pinigo.
Darbdaviai darbo sąlygas 

blogina ir darbininkų algas 
mažina, o sau turtus didina.

Vis dėl to pinigo.
Kaip visos šalies, tąip ’ir 

Chicagos bankieriai bankus 
uždarė, jų vietoje naujus atsi
darė. O žmones savo sutau
pąs prarado.

Vis dėl to pinigo.
P. Baltutis, Zolp ir kiti įvai

rus biznieriai biznius uždarė 
ir kalėjime valdžios darbus 
gavo.

Vis dėl to pinigo.
Eilė biznierių ir bankierių, 

kurie biznius ir bankas užda- 
ripėjo, dar vaikščioja laisvi, 
nesėdi kalėjime. s

Vis dėl to pinigo.
' -    .

Gaspgcftnš bųrdingierių jau 
iš “burdo” varo, nes jis pini
gų nebepadaro.

Vis dėl to pinigo.
Graži jauna njergelė ir seną 

bobelė po parkus ir gatves 
vaikštinėja ir vyrus knibi
nėja.

Vis dėl to pinigo.
Karčiainninįai kopkųruoja, 

žuvis, kopusius, dešras ir viš
tas veltui dovanoja.

Vis dėl to pinigo.
Kūmutės, našliukės ir visos 

gražuolės /‘beerflečius” palik
damos ir karkiamas atidary- 
damos mano, “geresnį biznį 
padarysiu,, ir daugiau slapto 
turgaus nevarysiu”.

Vis dėl\ to pipigo.
Kunigėlis 'iš sakyklos para

pijomis bara už turtus ir vi
sus bedievius siunčia į pra
garą.

Vis dėl to pinigo.
Bet kunigas apsiima ir be

dievius išgriebti iš pragaro, 
jeigu jo kišenių patepa, šum- 
niau palaidoja nei beturtį pa- 
rapijoną.

Vis dėl to pinigo.
Politikierius prieš rinkimus 

daug gerovės žada, bet išrin
kus nieko nepadaro.

Vis dėl to pinigo.
Senas Petras, dolerio aplei

stas, rašė šį straipsnį ir pa
kaušį krapštė, kur rytoj pada
rys biznį ir savo bilas apmo
kės ir gal gyvenimą geresnį 
turės.

Tai vis dėl to pinigo.
Se;i<U? Petras.

Didžiulis politiškas 
piknikas Marųuet- 

te Parke
MAĘQUETTE PARK—Mar, 

quette Park Liet. Am. Piliečių 
Kliubas sekmadienį, rugsėjo 
9 d. turėjo milžinišką pikniką. 
Tūkstančiai žmonių suplaukė 
į vietinį parką.

Skaitlingi fcliubo /skirti pri-, 
zai publikos” 'laimėjimui ir 
atletų programas su politikie
rių prakalboms, užtruko ne
mažai laiko.

Pikniko pasekmes buvo la
bai geros kaip finansiniai, 
taip ir moraliai.

Piknike dalyvavo ir Halbėn 
jo valstijos prokuroras Otto 
Kerner ir kandidatai Robert 
M. Sweitzer, John Toman,

Michael J, Flyn, Judge Mather 
Hartigąn ir aįv. P. Kai, 
vienas iš pikniko rengėjų kor- 
misijos. A. /. AT.

Suvienyto lietuvių 
Politiško Klubo 

išvažiavimas
■y* .....

Socialistas kandidatuoja į 13-to 
distrikto senatorių

ROSELAND.—Del lietaus ati
dėtas Suvienyto Lietuvių Poli
tiško Klubo piknikas iš rūgs, 
t d., į 9-tą įvyko pasekmingai 
Wildwood darže. Paruduodami 
su automobiliais žmones nu
važiavo į pikniko vietą iš Bal
čiūno svetainės. Nors piknir 
ko parkelimas kiek pakenkė 
rengėjams,.' tačiau buvo suvirš 
1,000 žmonių, kurie smagiai 
ląiką leido prie visokių žaidimų, 
šokių ir lošimų.

Piknike buvo ir devinto warT 
do aldermonas A. Lindell, VUr 
ris smarkiai agitavo už repubr 
likonus. Kalbėjo ir adv. Wait? 
ches.

Atrodo, kud klubui liks gero
kai pelpo nuo pikniko.

Dabar pradėsime rengtis prie 
žiemos sezono, prie politinio 
veikimo. Mat, lapkritis jau ne^ 
betoli ir su lapkričiu ateina 
rinkimai. Šiais metais ant ba^ 
lioto bu‘s ir socialistų tikietas, 
tad verta visiems darbininkams 
atkreipti atydą į tai ir balsuoti 
vien už socialistų kandidatus, 
ypatingai į 13-to distrikto se
natorius.. Kandidatu yra vi
siems gerai žinomas architek
tą iuž. Joseph Burda, kuris gy-.

PAMOKOS
Anglų Kalbos P. (Gregg) 
Lietuvių ĘąlhoĄ. 
Aritmetikos

. Knygvedystės w 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laišku Rašymo 
Ąbolnos Istorijos 
Dailiarašystės 
Pilietystėą

MOKsįb":

Geografijos 
Gramatikos

• Retorikos 
Literatūroj 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologes, 

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So, Halsted St., Chicągo, IR,

CROWN VAULT (OMPANY 
Niekas kitas nępadąro panašius Vault’us •/ •

nl VtiMĮfjf), 'M i:’ 
. , .//SAM(-

/i/i/L^

vena prie, lllth ir Edbrooke A v.
Laikas šluoti laukan visus 

melų maišus iš valdžios. Lai
kas susiprasti ir išrinkti dar
bininkų kiiasos atstovus j viso
kias valdvietes. •

—Senas Antanas.

Tel. HARrison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S .STATE ST
Oppotttv Dqv|s Store, 2d Plpof

Lietuves Akušeres
Mis, Anęjia K. Jar&s?

Vienintelis 
Vault’as 

'užkirtas U. S, 
Ratent Ofi«o» 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Oro Spaudimu, 
Jįs yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo narnuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne
te blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

Rtinoma patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuria 

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

mus be akinių. Kainos pigiau 
. kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Graboriai

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS
Pullman 4151

10734 S.Miehigan Av
Republic 3100

2506 W. 63 St.
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika-t 
lams Kaina prieinama, 

3319 Lituamca Avenue 
CHICAGO. ILL.

■ --------------- • 6 A ■■■-' r>7. ! ■ -

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir pebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPublic 8340 
5340 So. Kedzje Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tup 
pačiu vardu)

- u > 1 " r rw-r>" . ................... ...

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška kpplyšią dykai, 
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO, ĮLL.
"" 1 H ' ■ ,| 'J"1-.... ■ "" I-------- —.............................

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJA3 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Mpnroę 8377

T ",l W !■.................. r,r,r —

JUOZAPAS KASPARAS
Persiskyrė su šiuo pasąuliu 

rURSčjo 15 dieną, 5:45 valandą 
vakare 1934 PU. sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Jokūbaičių kaime, Jur
barko parap.

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko , dideliame nubudime 

moterį Agotą po tėvais Lukau- 
skaitę, sūnų Albina 6 metu ir 
giminės, o Lietuvoj brolį Ka
zimierą, seserį Julijoną ir gį- 
minos- , ,

Kūnas pašarvotas, rąndąsi 
Į608 So. 50 Avė.. Cięęro.

Laidotuvės įvyks seredoj 
rugsėjo lt) dieną, 8 vąl, ryto 
iš namu i šv. Antano parapijos 
bažnyčią, Cicero}, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos uŠ 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimieru kąpb 
nes.

Visi a. a. Juozapo Kaspąro 
giminės, draugai ir pažįstami 
?igat nuoširdžiai kviečiaini dą-i 
yvauti laidotuvėse ir suteikti 

jam pasjjutini patarnavime ir 
atsįsveikmima.

Miudę liekame. , ,
Suny/j įr Giminėj

Laidotuvėse Dfttarnaųja gra- 
barms S. P. Mažęlka, Telfifo- 
paę W4? r . ' \

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISĘ

Greitai Pristatome i Visas Kapines
Tęlęfęnąą: DIDYSIS OFISAS:

93rd {Street ir Turner Avenue 
Evergreen Park 7122 Evetgreen Park, III.
f VALGIOS BANDYMAS PRIPAŽINO GERIAUSIU. 
\ Parduodam vien tik Graboriams.

—■■ .. ' ■" 1 1'3'T

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

innn i .......<**■!■» jihii.iui'i iiiii!W"<"i|t

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienų Ir Naktį 
Moderniška Koplyčią ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
■ -Ji ’•

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

■

i

Tel, Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJASI 

Patarnąijja Clnca- 
goję ir apielinkSję 

Dideli ir grąži 
koplyčia dykai,

4092 ARCHER AV,
....... ........  ""...... I !l I ‘"H

lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

P,tarnauju ląjdotavčM kuopigiausjal 
Baikalą noeMiląmc ateUauktt, o nju- 

su darbu busite utaanJdintl.
2314 W. 23rd PI,, Chicago 

TeĮ, Canal 2615 arba 2516

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

,   mi|i ųi.ii..ijn ......
Tel Cicero 2109

Antanas Petkus 
Graborius 

koplyčia DYKAI

I J. ZOLP
' * graborius
1646 VVest 46th St.

Tel. Boulevard 5208 ir 8418
1327 So. 49th Ct.

T,l. Cicero 8724. Koplyčia dyka,.
T—

NAUJ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. N e deltomis 
nuo 9 v, ryto iki 1 v. p, p.

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokiu akių

Daktaru

iiakyru* eeredomU

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

■ ..........    '■■■'■ f T IIHP ■■■■!■» F"

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

---- - . .... , u. iii.......... ...................... .................... I ... ..... J

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez./Tel. Virginia 0669

Dr. VJ E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer avM kamp. Franctsco av.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

'■ I LMIII |F. T "T"1 ’ »',Į'įT. .

DR. PULSUCOS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Hout’d 

(Kamp. Damen Avė,) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Stredomis ir nedėl. pagal futartL 
Rez, 6681 So. California Aveniu 

Telefonas Renublic 7868

U Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

tventadieniato puo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

NŲ
Tel. Ofice Wentworth 6880

Rea Hyde Park 8895

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tęl. Yards 1829
Pritaiko Ąkiniui 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th.Sk-

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

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

ąkys, tuomet jau jupą reikia 
ąkinių,

Dr, John J« Smetana
OPTOMETRISTAS

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

, Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:80 va-t 
karo, Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai • 
Phone Canal 0523

Lietuviai, baikiuai 
ĄmęrįkPH Liętuviu Daktaru Drau-

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

Tel. Kęnwpod 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

2400 We>t Madjaon Street
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vgk, 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brųnswick 0597

dr.“g r®TS
Dentistaa'

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street ' 

Valandos nuo 9 iki 8 vakar?, 
Seredoj pagal sutarti

. Į įyjv iy ■ ... ............................. '  ............. Įrr-r 
, i,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Yirginią 0Q86 

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

wr? T-- .................  IV I JI I H'U -'...i

Res, 6600 South AHęsian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

.............................................................................| i i

DR. V. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki’ J2 

8343 South Halsted SL 
Tel Boulevard 1401»

■>'!■■■■..... 1! 111 I11 ""T-

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai,: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedilioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.i Boulevard 7820 
Namu T«l IProsneot 1989

i , * * t"-r 'w j. i- ■.», . ■ ...

Ofiso Tel. Doulevard 5918

756 W. 85tK St

vairus Gydytojai

DR. H E R Z M A N
, IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
motus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 v&L vakare, 

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai: 

Hyde Purk 6755 ar Central 7464 
....... .... ............................ .....................NU— .! .......................................................................—

Dr. Charles Segal
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 5:80 vaį 
vakaro. Nedėliomią nuo JO iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAX 2880

Dr. MAUl® KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephoųe Plazą 2400

. ..... ................... "' J"—1 "F-j............................

, Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriikų, Vyrišku, Veik* ir 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St 
arti 8ist Street

Valandos: 2—4. 7—9 vaL vąk. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Advokatai

JOSEPH J, GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re* 6515 So. RocfcweU St 
Tel. Republic 9788

?"ii ! .................... ........ "t 1 1 r

JOHN B. B0RDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

82Q1 W. Carmak Road M St) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 Iki 5. 

Vakarais: Panedėllo, Seredo* ir 
PėtnyČios 6 iki 9 v Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 3- Rockwell Street 
Telefonai Republic 9609

■f " IW'VI» 1

Joseph V. Mockus
lietuvis advokatas

Dienomis MiMtę , 
163 W. Wash|nfftop St
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valdyba

CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI

Radzevičius

MADOS

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Viso $91.00 Rtknndai-ItsisM

TEL. REPUBLIC 8402

NARIŲ
APIELINĖ

Gali

pramokti

NAME

(Miestas ir valse.)

morgičių

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

KaŠtan- 
An tanas

pradžioje 
Chicago 

orkestrą, 
Orkest-

Yaškus
Stepha-

Šiandien pradeda 
anglų kalbos pa
mokas suaugusiom

Klausia informacijų apie Ba 
joriną, Damažeckį, Mankevi 
čienę, Monkevičius ir Urbo 
navičių.

NAUJIENOS Pactern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

centų aukos: 
Ona ir Adomas Kuniučiai

Lietuvos Konsulatas 
paieško septynių 

Amerikos Lietuvių
Partners Wanted

Pusininkų Reikia

Šiandien Chicagoje 
atsidaro vakari
nės mokyklos

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdvbos 

1934 metams

V—

Help Wanted—Malė 
Darbinipkų reikia

15 metų patyrimų tokioje biz
nio šakoje. Kurie yra suinte
resuoti tokių paskolų gavimu, 
prašomi kreiptis j banką infor
macijų dėlei. (Apg.).

8*88 So.
T. Tamulionis mar- 

Naikia korespondentas, 
Dundulis

DAUKANTO DRAUGI

nu*.
Kar

iasi. S, Behikiene.
i. Kontrolės

o mes pa-
labai gražių plunksninę

Real Estate For Sale
Namai-ŽęmS Pardavimui

8 KAMBARIU medinė rezidenciia 
— $500 Įmokėti, lengvais išmokėji
mais Kiti bargenai 
kaina, H. Barch & Son, 2442 W. 63 
St. Tel, Prospeęt 5900.

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename

984 W. 
, VValter Lėkis, 
Adoipn Kauiakib, 
S. Lnion Avė., 

4U67 So. 
F runk bakutis, ižu. 

Adomaitis ir

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi
Ar jūsų stogas reikalauja pataisy

mo? Aprokuosime dykai, šaukite 
THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St. Tel. Victory 4965

MOTERŲ patyrusių prie sortavi 
mo skudurų. Nuolatniis darbas.

5201 So. State St.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos, kuris gali melžti karves. 
Arti prie Chicagos, Jacob Paulaus
kas, 3211 S. Lime St.

niūku ir rendaunlnku reikalais. Mes 
neturime sk 
8 vai. ryto i 
niais nuo 10 ryto iki piet. . _ 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau Šiuo adresu viri 50 met

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088
2608 West 47th St./

Skelbimai < Naujienose 
uuoaa naudą dėlte, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

25 centų aukos:
S. Gindreikienė, J. Indrelis 

A. Sultonas, B. Indrelytė, An
tanas Baikauskas, Vladas Tva- 
ranavičius, P. Padalskis, Jo
nas KiŽys, Winne Bepirščiu- 
tė, Ignas Rūkas, A. Margelis, 
A. Cirunas, L. Užemeskis, K. 
Šimonis, G. Honchorskas, B. 
Indrelytė, R. Stokis.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 

I; brown caracul $25; 
leopard cat $39;

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $80 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage. 5746 So. Ashland Avė.

Tiems, kurie svajoja 
apie grojimą 
simfonijose

Naujas asmeninių 
paskolų ' departa
mentas iDistrict 

Banke

prižiūrėtojas; K. Valaitis, ligonių 
prižiūrėtojas.
Susirinaimus laiko kiekvieną mė

nesi pirmą sekmadieni, 12 vai. die
nos, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 8133 So. Halsted Street, 
Chicago, IU.

Viso ........................  $9.2;
Winnipeg, Man.
$2.75 aukų surinkta ir pri 

siuntė V. Novogrodsky.
CONNECTICUT
Danbury
Rinkėjai 
Vaitekauskas, K. Grejauskas 
$10.00 auka

SLA 306 kuopa
$5.00 auka

Šv. Jono Draugyste 
$3.00 auka

J. Dubrinski
$2.00 atfkos

A. Radzevičius, J. Muliolis, 
l?. Sadauskas, K. Cegelskis, J. 
Liskevičius, J. Žukauskas,' M. 
Vaitekutis, A. Kukliauskas, He- 
len Dalury, Dr. Stohl.
$1.00 aukos

A. Kewličius, K. Sprindis, S. 
Vaitekauskas, K. Grafauskas, 
C. Maiga, A. Palityka, J. Kru- 
pinski, ’J. Lynch.
50 centų auka

A. Muliolis
Viso   ..................... $46.50
Smulkių iš svetimtaučių

surinkta ................... $44.50

SUDBURY.
Rinkėjas: K. Senei va.

25 centų aukos:
J. Gužduskas, A. Svetlikaus- 

kas, A. Šimkus, J. Garšva it 
K. šereiva.

St. Pačekonis, Kaz. Navenis, 
Al. Sabieka, Petras Slivkt/, 
Jurgis Bakas, Kaz. Balskus, 
Agota Marčulynienė, J. Sekys, 
Ant. šolis, Ona šolienė, Gab
rys Levišaustas.
5 centų auka

Po v. Pikturna.
20 centų smulkių, nedavė var-

The District National Bank, 
1110 Wėst 35th Street, pačia
me Central. Manufacturing 
Distrikto centre, skelbia ati
darymą naujo Personai Loan 
Department —^Asmeninių pa
skolų departamento.

Bankas duos asmenines pas
kolas, kad atmokėti užsiliku
sias skolas, pirtį anglis, apmo
kėti daktarų sąskaitas, mokėti 
nuošimčius ant morgičių, e te.

Bankas-* skolins $25.00 ir 
daugiau, be užstato ir 6% dis
kontavimo rata. Departamen-

SIMANO 
JOS Valdyba 1934 metams yra 
Vin. Kriščiūnas z pirm 
Cottago Grove Avė, 
viče pagelb., 3326 S< 
P. Kiltis nut. rašt. 
Lituanica Avė.; A. 
iždininkas. 
Kaulakis turto yašt,

GARF1ELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PASELP1N1O Kliube 
valdyba per 1934 metus: Georgė 
Medalinskas, pirm.. 233 S. Centrą) 
Aveu Alena Kaziunas, pirm, pag., 
8508 Gvnderon Avė., Berwyn, 111.; 
M. Madalinskąs, nut. rašt., 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Benvyn, 111; Vincentas Mnni- 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingoniu lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antra ne- 

dėldienj, Lavvler Hali Svet., 8929 W. 
Madison St„ kaio 1 vai. po piet.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO vaidyba dei 1984 metų. 
Julius Bijankas, pirm 
MarųueUe Koad, 
pirm, pugelb., 
nut. rašt. 3842 
Frank Norkus, fin. rašt 
Kichmund SI 
2603 W. 69th St.
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibunu kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
Su, 7:80 vai. vakare.

50 centų aukos:
. K. Magdalena, Franas Lak 
sas, A. Kazakevičius, Gf Alk 
sninis. x

$6 iki $16 
$250.60.

įsirašyti
'Draugijon ______ _____
panedėlyje 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.

Help Wanted—Female 
, , Darbininkių Reikia

MERGINA prižiūrėti 3 kūdikius. 
Nei namų prižiūrėti nei skalbti ne
reikia. Turi gyventi vietoj, $3. 
Tel. Franklin 9600. Klauskite kam
barys 533 — Rubin.

3321-25 S. Halsted St
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 0912

čia Įdedu 15 centų ir prašau at> 
1 '

dusti 'man pavyzdi No •••••••••••••••••••*

Mieroi per krutinu

kautas $20.
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai serafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo ir prižiūrėjimo 8 metų mer
gaitės. Geri namai, turi gyventi 
ant vietos. Mokestis. Atsišaukite 
po 10 vai. ryto 1706 W. 47 St.

LIETUVIU KEJSTUČIO PAŠALPOS

i ralius Jakavičia pirm 
40 St.; W‘m 
2650 W. 69 SU 
sekr.. 1900 W. 
Sharka fin; 
tenaw 
2534 M 
firiinkas; St 
sos globėjas
K. VVurnis iždininkas. 
Kedzie Avė 
šalka
F. Shutkus knygius.
kliubo daktaras, 415T Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0036.
Kliubo susiruiKiiiiuj uu-ibunu kas 

i-mą nedėlJieni kiekvieno mėnesio 
12-tą v«l. dieną,. Liberlj Grove sve- 
tainėie. 4615 S. M ozą r t Street.

DRAUGYSTE LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, III. pirm, pagelb. P. Grigo- 
niehė, 8822 S Union Avė ““r 
rašt. A. Dūdonienė, 7917 S 
vard Ave.. Fin.. i___
2900 So. Poplar Avė. 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 8207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke, 3239 S. Union Avenue.

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. 11L
Lietuvos Konsulatas Chica

goje, 100-East Bellevue Place, 
reikalauja informacijų apie 
penkius Amerikos lietuvius, 
Joną Bajoriną, Konstantiną 
Damažeckį, Petraitę - Mankė- 
vičienę, Leoną, Oną ir Marijo
ną Mankevičius ir Kostantą 
Urbonavičių.

Bajorinas, • Jonas. Simus 
Martyno. Kilęs iš Tauragės 
miesto.

Damažeckis, Konstantinas. 
Prieš karą gyveno Kensington, 
Illionis.

North West Lietuvių Moterų Kliu
bo susirinkimas jvyks antradieny, 
rugsėjo 18 d., P. Prusiu bute, 3247 
Beach Avė., 7:30 vai. vak. Narės 
malonėkite susirinkti ant paskirto 
laiko. M. Kraučunienė.

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO  JAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, I1L 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

REIKALINGAS partneris virė
jas arba virėja. Biznis gerai iš
dirbtas per daug metų. Auditorium 
Restaurant, 3131 So. Halsted St

CARR BROS. WRECKING CO.
Antrų rankų budavojimui medžią 

ga. Nauji ir vartoti medžiai sta 
tybai.

8003—8039 So. Halsted St., 
Chicago.

Tel Victory 1272
Tel. Victory 1273

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo- 
ierniška studija su 
Hnllv'vnod Šviesoms. 

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

1934 metam.*: 
2638 W.

Buishas vi ce-pirm,, 
51. NąrKlc pi u i. 
35 St.; VValter 

rašt., 4635 So. Wash- 
Ave.; Leonas Klimavičius, 
. 46th St.; kontrolės raš- 

Barannaskue ka- 
2950 W. 88 St.;

J. Shalunas, Geo. Vaitkus, Al- 
bert (Pilvelis, Vincas Alksninis, 
Mary Ausukaitis, V. Kripailis, 
Pranas Švarcas, J r. Chnponi.:, 
Juozas Kazakas, Ludvika Alko
mis.

Viso ............. .
THOMPSONVILLE

Rinkėjas: S. Grigaliūnas 
$5.00 auka

SLA 113 kuopa
$1.00 aukos

Antanas Bražinskas, Mikali
na Erazinskienė, Anelia žvirb
lienė, Simon Grigalunas, Anta
nina Capicnė, Juozas Žvirblis. 
Juozas Juzėnas, Amelia Juz> 
nienė, Juozas Čepulis, Ona Če
pulienė, Franas čapas, Barba
ra Jakaitienė, Andris Keblikas. 
50 centų aukos V

Franas Grigaitis, Eva,Grigai
tienė, Amelia Kvajauskiene, Mi- 
kasia Tarasiavičienė,1 Juozas 
černivičius, Jonas Valis, Ignas 
Kaklauskas, Stasys Vileikis,. 
Juozas Keblikas.
25 centų aukos

Juzė Valiene, Joana Ziman- 
tienė, Barbara Cilvinaitė, Ale
na Valiunutė, Jonas Vincius, 
Jonas Mišeikis, Joe Kalėda, Jo
kūbas Kerten is

Viso

šiandien Chicagoje atsidaro 
kai kurios mokyklos,' kurios 
teikia pamolcas ^Vakarais. Re
gistruotis bus galima per kurį 
laiką. Kadangi smulkmenos 
apie reikalavimus ir įstojimą 
dar nėra pr^iiioto'S'Sįaikraš- 
čiams, jas paskelbsime vėliau.

-Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

x 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.

Henry 
Booth House, 701 West 14th 
Street, šiandien yra pradeda
mos anglų kalbos pamokos 
suaugusiems.

Visi suaugu lietuviai, gyve
ną 18 apielirikęje, yra kvočia
mi į mokyklą įstoti 
kalbos pramokti. r 
veltui ir jokio įstojimo 
kesčio nereikia niokėti.

Pamokos prasidės 7:30 vai. 
vakare. Suinteresuotieji gali 
užsiregistruoti tuo laiku.

H art fp r d. —
Rinkėjas A. Solis

$1.00 auka
Antanina Valkienė.

50 centų aukos
Kazys Ramanauskas, J. Du- 

bickas, J. Kurnėta, T. Vaikis. 
25 centų aukos.

Bronius Slivka, A. Shuskus, 
K. Laurinaitienė, Elzbieta Pli 
kąitienė, St. Pilipauskas, P. 
Mošiotienė, Ant. Mašiotas, J. 
Vismontas, Ona Sabeikaitė,

Spalių mėnesio 
Civic Orchestra of 
mėgėjų Simfonijos 
pradės 16-tą sezoną 
rą veda Eric DeLamarter, 
Chicago Symphony Orchestra 
dirigento asistentas, o muzika
liu direktorium yra Dr. Frede- 
rick Stock, Chicagos simfoni
jos dirigentas.

Civic Orchestros funkcijos 
yra auklėti ir vystyti muzikus 
simfonijų orkestroms. Nuo 
mokinių neimama mokestis, 
bet pirm įstojant į Civic Or
chestra jaunieji muzikai turi 
išlaikyti tam tikrus kvotimus 
ir sumokėti įstojimo mokestį. 
Orkestros sezono darbuotėn 
įeina grojimas standartinių 
simfoninių kurinių bendrai, 
arba pavieniomis sekcijos, o 
didelė^sezono dalis vėliau pa
švenčiama koncertavimui. Be s/-to, na^ąins suteikiamos kitos 
muzikdš instrukcijos.

Lietuviai muzikai, kurie ma
no pasišvęsti muzikos karje* 
rai, raginami su Civic Orchest
ra darbuote arčiau susipažin
ti. Visas informacijas ir ap
likacijas įstojimui galima gau
ti dabar. Reikia kreiptis į 
Civic Music Association, Fine 
Arts Building, Chicago.

E. Nonvalk —
Rinkėjas: S. R. Railai 

$5.00 auka
Pp. J. Yzelunas.

$4.00 auka
Pp. S. j'. Raila.

$2.00 aukos
*B. Vanelis, J. T*amuŠauskas, 

U. Grušis, p. La t venas.
$1.00 aukos

S. Dolinskas, G. Trunčis, J 
Karlonas, G. Klimkevičius, C 
Nichols, J. Totulas, S. L. A, 
kuopa 248.
50 centų aukos

E. Macejuniene, A. Szanavi- 
čienė.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO. vaidyba 1984 
metams: pirm. J. Kutą; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 b. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3534 b. Lowe Avė.; kas. rašt. 
F. Viršila, 820U Lime St.; kasieriug 
K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. BĮ urnas, 8288
Lame St. ir J. Malinauskas, 8409 
B. lx>we Avė.; teisėjas K. Valaitis. 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

mą penktadieni, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So 
Halsted St.

NEW HAVEN
Rinkėjai: M. Kvaratiejus ir 
Agnės Pilvelienė 
$1.00 aukos

Ona Kripaitienė, Antanas 
Meižis, Agnės Pilvilienė, Pra
nas Cibulis.
$5.00 auka!

Lietuvaičių Apšvietos Drau
gystė.
50 centų aukos

Aleksandras Radavičius, Ade
lė Kasparavičiūtė, Yadvyga Sil- 
kienė, Elžbieta Savickienė, 
John Worchis, S. Cveska.
25 centų aukos

Vincas Alkononis, Stanley 
Aluška, M. Gutauskienė, John 
AleŠunas, Anna M. Valuckas, 
Madelyn Makarevich, Joseph 
Makarevich, M. Kvaratiejus, 
Simonas Vanagas, George J. 
Trečiokas, Sophie Trečiokas, J. 
M. Jakavechas, A. Zimkus, C.

Simsbiinj —
Rinkėjas — P. Kazlauskas 

$1.00 aukos
Petras Kazlausikas, Franci- 

szek Tablocki, .Julionas F. Po
cius, Kazimieras Baiyozavičia, 
Anthony Tervic (?) /
50 centų aukos

Dominick Mekalauski, Vin
centas Passaur, Antanas La
butis, Juozapas Malinauskas. 
25 centų aukos

Juozas Žvingila, John May, 
Kazimieras Tamaliunas.

Viso $8.25 
(Tęsinys)

Pilietybes Pamokos
Prasidės Ketverge, Rugsėjo (Sopiem- 
ber) 20tą, 1934, 7:30 vai. vakare.

Kreipkitės prie

Joseph J. Grish, 
4631 So. Aahland Avenue

Telephonas: Boulevard 2800.

Irenee duPont
skambus parako fabrikantas, 
vienas iš kūrėjų Amerikos 
Laisvės Lygos, kuri kovos val
džios “radikalizmą” ir prezi
dento Naująją Dalybą.

., 9227 So. 
Jul. Race- 
Union Av.; 
3347 South 
L Zalatoris 

827 W. 83rd St.; A. 
" 8842 South

Union Avę.; Iz. Masaitis kontrol. 
rašt.; A. Jaunis ir J. Krikščiū
nas iždo globėjai; A. Vilkis, mar
šalka; K. Demereckis, knygyno

1500
Chicagos , Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai Ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami i 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa Jigoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtinė —

TORONTO.
Rinkėjai: M. Yokubynienė 
J. Gritėnas, B. Kovoliunie- 
nė, J. Petraitis, M. Simo
niene.

$1.00 aukos:
J. černauckas, J. Gritėnas.

LINCOLN S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof 

(IT’S EIGHT MONTHSlOLD 
AS HONEST TO YOUR TASTE 1

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

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALĘ only

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

Mankėvičicnė, po tėvų Pet
rai tė. Išvyko į Ameriką prieš 
karą iš Tauragės miesto.

Monkevičiai, Leonas, Ona ir 
Marijona. Išvyko į Ameriką 
prieš karą iš Telšių apskr.

Urbonavičius, Kostantas. Sū
nūs Miko. Kilęs iš Ramygalos 
vals., Panevėžio apskr.

Aukščiau išvardyti asme
nys yra prašomi atsiliepti ir 
kiekvienas kas ką nors apie 
juos žinotų, yra prašomas su
teikti žinių. Bent kokia ži
nia bus brangiai įvertinta.

Nenumeskite Savo
Plunksnas

Bet atneškite pas mus 
darysime 
antkrbdę už tiktai

1 Doleri
Jeigu materijolą pi r k si te pas mus

Beck’s Dept. Store,

Pamokos
mo-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice 'Cream 

Konu — Pretzel’iu
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel Yards 4996 
Chicago. III.

3329
3329 — Mergaitei mokyklon eiti 

praktiška suknelė, su trumpom ar
ba ilgom rankovėm. Juostelę galima 
pasiūti iš tos pačios materijos arba 
iŠ aksomo iš kurios padaryta ir kal- 
nieruks, Sukirptos mieros 10, 12, 
14 ir 16 metų amžiaus mergaitėm.

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

Business Chances
_, Pardayimui Bijmini

ČEVERYKŲ tausymo šapa ir Va
lymo įstaiga. čeverykų Valymo 
standas. 210 W. 47 St. arti Went- 
wort Avė.

E. Port Che si e r —
Rinkėjas: A. Urbonas 

$5.00 auka
Antanas Gembutas.

$2.00 aukos
Antanas Urbonas, Stasys 

Petraitis, Jonas Gotautas, An
tanas Gotautas, Aleksas Kača- 
nauskas.
$1.00 aukos *

Ona Kraučunienė, Julius Bu- 
dris, Juozas Lievunavičius, 
Adam Shreders, Franas Petri
kas, Francie Dziekicnė, Anna 
Chernauskiulė, Helen 
Agota Ivanauskienė, 
nie Chernauskas. 
50 centų aukos

Gennie Rutkauskas, 
cija Laurinaitienė, 
Pocius.
25 centų aukos

Stasys Šapas, Barbora Bar- 
žinskienė, Juozas Kazakevi
čius, Simonai Petraitis, Anta
nas Urbonas, Jr.

Viso $27.75

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi

ti. Atdara kasdien nuo 
8 vaL vak. šventadl# 

Įžymus

(Vardas ir pavardž)
y

(Adresai)




