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Kataloniečiai Nugalėti; Mūšiai Ispanijoj Tęsiasi
Gal 500 žmonių žuvo 

Ispanijos mūšiuose

Jaunas Edwardas 
pasmerktas mirčiai Lietuvos Naujienos

Ispanija koncentruoja karo laivyną bom 
bardavimui Barcelonos. Mūšiai visoje 

Ispanijoje darosi vis smarkesni
KATALONIJOS SUKILIMAS ESĄS SUTRIUŠKINTAS, 

SKELBIA VALDŽIA

MADRIDAS, spalio 7.— Katalonija, kuri buvo pasiskelbusi 
nepriklausomybę, liko sutriuškinta kanuolėmis.

Išrodo, kad ir visas sukilimas prieš reakcinę Lerroux valdžią 
liko nugalėtas. Sukilimas pasiėmė virš 500 gyvasčių ir virš 2,- 
500 žmonių likto sužeista.

Katalonijos valdžios vadai, jų tarpe ir prezidentas Luis 
Companys, liko suimti po smarkaus mūšio ir uždaryti kalėjime 
Barcelonos prieplaukoj. Jie pasidavė 6:30 ryte, kada Barceloną 
apsupo karo laivai ir iš Morokko atgabenti legionieriai.

Ispanijoj tebėra karo stovis ir visoj šalyj eina smarkus mū
šiai tarp kariuomenės ir sukilėlių. Valdžia apskaito, kad jau 
virš 5,000 žmonių liko areštuota.

Asturias provincija, šiaurinėj Ispanijoj, buvo sukilimo cent
ras. Vien ten žuvo apie 300 žmionių. Valdžia skelbia, kad ji ten 
sukilėlius nugalėjo ir jie palikę ginklus pabėgę j kalnus.

Madride sporadiški mūšiai tęsėsi visą dieną. Temstant mu
šis atsinaujino prie susisiekimo ministerijos.

Katalonijos valdžia buvo priversta pasiduoti po smarkaus 
apšaudymo kanuolėmis, kad išvengti tolimesnio didelio kraujfr 
praliejimo.

MADRIDAS, spalio 7. —- Au
tonominė Katalonija atsimetė 
nuo Ispanijos ir paskelbė savo 
visišką nepriklausomybę. Jos 
sostinėj Barcelonoj dabar eina 
smarkus mūšiai su Ispanijos 
kariuomene.

Mūšiai siaučia ir visose ki
tose Ispanijos vietose.
Katalonijos prezidento rūmai

užimti
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Katalonija formaliai paskel
bė nepriklausomybę ir tuoj 
Barcelonoj prasidėjo mūšiai su 
valdžios kariuomene.

Nepriklausomybę paskelbė 
Katalonijos prezidentas Luis 
Companys, kuris įėjęs į Barce
lonos miesto sa’Li balkoną ir 
paskelbė:

“Katalonija nutraukia savo 
ryšius su* Ispanija. Aš nuo 
kiekvieno reikalauja pilnos dis
ciplinos. Tegyvuoja laisvė!”

Companys tuojaus pareikala
vo, kad Ispanijos garnizono 
Barcelonoj komanduotojas gen. 
Batet sudėtų priesaiką nepri
klausomai Katalonijai. Jis pa
prašė valandos laiko apsigalvo
jimui. Tuo tarp iš Ispanijos 
valdžios gavo įsakymą paskelb
ti Barcelonoų apgulos stovį, ką 
gen. Batet padarė ir pradėjo 
pulti prezidento rumifo Tečiaus 
civilė sargyba kariuomenę at
mušė. Tuo tarpu pribuvo dau
giau pagelbos ir prasidėjo smar
kus niušis. Valdžia šįryt pa
skelbė, kad po visos nakties 
mūšio jai betgi pasisekė užimti 
Katalonijos prezidento ir mi
nisterijos rumup. Tečiaus mi- 
nisteriai pabėgo. Betgi esą su
imta daug belaisvių.

Kraujas liejasi visoj Ispanijoj
Padėtis visoje Ispanijoje yra 

labai rusti. Reakcinė “radika
lo” Lerroux valdžia posėdžiau
ja visą laiką ir galvoja kaip ji 
galės išsilaikyti kraujuje pa
trempiant visuotiną sukilimą.

Reakcionieriai yra taip nusi
gandę, kad jau pašaukė tuojau 
į Ispaniją sugryšti visą Ispani
jos kariuomenę Morokiko. Kar
tu* įsakyta visam Ispanijos lai
vynui Viduržemio juroje plauk
ti į Barceloną ir bombarduo
ti tą miestą, kad nugalėti ne
priklausomą Kataloniją, kuri 
niekad nepasidavė reakcionie
riams. Taipgi siunčiami ir ka
ro lėktuvai.

Mūšiai eina ir kituose Ispa
nijos miestuose, taipjau ir pa
čiame Madride. Valdžia deda 
visas pastangas, kad išsilaiky
ti ir yra pasirengusi kraujuje 
paskandinti vis šalį. Madride 
koncentruojama didžiausia ka
riuomenė, kad apgintų valdžią.

Prezidentas Zamoia išleido 
dekretą, kuris konfiskuoja ir 
paveda kariuomenei visus au
tomobilius, motorcikletes, dvi
račius ir trekus.

Ispanijos sienos uždarytos ir 
niekas be specialio valdžios lei
dimo neišleidžiamas iš Ispani
jos.

Apskaitoma, kad mūšiuose 
su reakcionieriais žuvo nuo 
200 iki 300 žmonių, neskaitant 
tūkstančių sužeistų.

Kuba skelbia gene
w _______

HAVANA, s. 7. — šiandie 
Kuboje turi prasidėti generali
nis streikas, prie kurio betgi 
transportacijos darbininkai ni^ 
tarė nesidėti.

Chicagai ir apielinkei federa- 
Uo oro biuras Šiai dienai prana* 
Sauja:

Apsiniaukę ir biskį šilčiau.
Saulė teka 5:54, leidžiasi 5>

ZELENIKA, s. 7.,— Jugosla. 
vijos (karalius Aleksandras ir 
jo žmona po sėkmingos kelio
nės į Bulgariją, dabar karo lai
vu išplaukė trijų dienų oficia
liam vizitui j Franci ją. >

Visuomet turėjęs visą eilę automobilių ir kelis šoferius, 
Samuel Insull dabar yra priverstas pasitenkinti streiklaužių 
operuojamais busais, kad nuvykti į federalinį teismą, kur jis 
ir 16 kiti) žmonių yra teisiami už naudojimą pašto prigaviu- 
giems tikslams. z *

Clevelando bankie 
rius nuteistas 6 me 
tams kalėjiman

Mussolini už lyges 
nį pasaulio turtų 

padalinimų
CLEVELAND, sp. 7. — J. 

Arthur Hoųse, bi.’vęs preziden
tas užsidariusio Guardian Trust 
Co. banko, kuris šiomis dieno
mis buvo jury rastas kaltas utž 
netikslų sunaudojimą banko 
pinigų ir už suklastavimą ban
ko knygų, vakar teisėjo West 
liko nuteistas 6 metams fede
ralinio kalėjiman ir užsimo
kėti $10,400 pabaudos.

Reikalavimas naujo bylos 
nagrinėjimo liko atmestas. Jo 
advokatai paskelbė apeliuosią 
kad ir i šalies aukščiausį teis
mą.

Prasidėjo medžioji
mo sezonas; 2 me
džiotojai nušauti

CHICAGO. — šeštadienį pra
sidėjo ančių medžiojimo sezo- 
nats. Kiek ančių nušauta, ži
nių nėra, bet jau žinoma, kad 
tą dieną liko nušauti du me
džiotojai ir du sunkiai sužeis
ti. Visos keturios nelaimės j- 
vyko tarp medžiotojų Grass 
ežere, Lake paviete.

MILANAS, s. 7. — Mussolini 
vakar kalbėjo darbininkams, 
bandydamas pakelti jų ūpą, ne
žiūrint blogoj ar Gos Italijos 
ekonominės padėties. Tečiaus jo 
kalba išėjo labai palša, neįti
kinanti, o ir patį Mussolini dar
bininkai pasitiko labai šaltai.

Jis pranašavo, kad fašizmas 
gyvuos dar višą šimtmetį, pasi
sakė už lygesnį pasaulio turtų 
padalinimą, kad jau praeinanti 
kapitalimo gadynė * ir kad da
bai- valdysią darbininkai, ku
rie turi rūpintis, kad paten 
kinti visus gyventojų reikala
vimus ir sukurti patogias sąly
gas gyvenimui.

Apie užsienio politiką visai 
mažai kalbėjo. Tik neaiškiai pa*- 
barė Vokietiją ir paskelbė, kad 
ateinantį mėnesį busianti pasi
rąžyta svarbi sutartis su Fran
ci j a, kuri prisidės prie išlai
kymo taikos pasaulyje.

WILKES BARRE, Pa., s. 7. 
—“Amerikos tragedijos” byla 
baigėsi jauno kasyklų inžinie
riaus Robert Edwards pasmer
kimu4 mirčiai. Jury rado jį kal
tą nužudžius besimaudant nėš
čią savo kaimynę, bedarbę te
lefonistę Freda McKechnie, kad 
galėjus .apsivesti sl‘ kita mer
gina, labiaus prasilavinusia mu
zikos mokytoja.

Abu, ’ Edwards ir Freda, bu
vo kaimynai mažame Edwards- 
ville miestelyje. Jiedu įsimylė
jo ir jis ją suvyliojo: už kelių 
mėnesių ji butų likusi motina 
jo kūdikio. Vėliau jis įsimylėjo 
į East Aurora muzikos moky
toją Margaret Crain. Kad nu
sikratyti Fredos, jis ją vieną 
naktį, liepos 30 d., lietui li- 
jant, išsivežė j Harveys ežerą, 
kur abiems pląukiojant, kirto 
jai į galvą “blakdžekiu” ir pa
liko ją negyvą vandeny. Teisme 
jis tikrino, kad ji parkrito val
tyje ir pasimirė ir tik kada ji 
buvusi jau negyva, jis kirtęs 
jai “blakdžekiu”. Teisme bu
vo skaitomi ir jo karšti mei
liški laiškai antrajai merginai, 
kuriuose jis ją vadino savo, 
žmona. 7

Kai jury išnešė savo nuo
sprendį, teismas buvo apytuš
tis, nebuvo ir Edwards tėvų 
ir advokatų. Tečiaus ^pastarie- 
ji paskelbė, kad jie reikalausią 
naujo bylos nagrinėjimo, o jei 
tas bus atmesta, tai jie ape
liuosią net į valstijos aukščiau
sį j į teismą, o jei ir ten pralai
mėtų, tai šauksis prie guber
natoriaus, kad atmainytų mir
ties bausmę.

Neduoda organizuotis 
laisvamaniams

DUSETOS. —Jau kuris lai- 
kas kai čia daromi mėginimai 
įsteigti Etinės kultūros dr-jos 
skyrių. Net prieš metus laiko 
buvo pasiųsta Zarasų apskr. 
viršininkui, kad skyrių užregis
truotų. Bet kažkodėl skyrius 
neregistruojamas. Norinčių, kad 
tokia draugija butų Dusetuose, 
yra labai daug.

Rytoj paskutinė re
gistracijos diena
CHICAGO.— Chicagos, Chi

cago Heights, Berwyn, Cicero, 
Summit, Evergreen Park, 
Stickney, Morton Grove ir 
Elmwood Park balsuotojai, ku
rie nėra užsiregistravę, ar yra 
persikėlę į kitą vietą, turi už
siregistruoti rytoj, antradieny.

Visų kitų Qook pvieto mies
telių blasuotojai ttfri užsire- 
gisruoti visi, kurie neužsiregis- 
travb rūgs. 29 d. Ten senoji re
gistracija yra panaikinta ir da
roma nauja registracija. Neuž
siregistravę rytoj negalės bal
suoti lapkričio balsavimuose, 
nes rytoj bus paskutinė prieš 
ateinančius rinkimus registra
cijos diena.

Naujas Klaipėdos kraš
to gubernatoriaus 

patarėjas
KLAIPĖDA.— Pradėjo eiti 

pareigas naujai paskirtas Klai
pėdos krašto gubernaturos pa
tarėjas, A. Anysas. A. Anysas 
gimė 1895 metais Kintuose, 
Šilutės apskr. Ten jis išėjo 
ir pradžios mokslą. Gimnaziją 
A. Anysas baigė Kaune, paskui 
studijavo teisę .Kaune, Berly
ne ir Hamburge, kur įgijo tei
sių daktaro laipsnį. 1920 m. 
A. Anysas redagavo “Prūsų 
lietuvių balsą” Klaipėdoj. Tais 
pat metais, jis buvo pakviestas 
į Užs. R. Ministerijos tarnybą 
ir buvo paskirtas Lietuvos pa
siuntinybės Berlyne konsulari- 
nio skyriaus sekretoriumi. Nuo 
1925 metų iki 1929 metų jis 
buvo tos pasiuntinybės attacho, 
o nuo 1929 metų konsulas Ham
burge.

Bekabindamas komuni
stų vėliavą sugadino 

telefono laidus

Streikas Tokio
TOKIO, s. 7. — Gatvekarių 

ir busų darbininkai išnaujosui- 
streikavo, arbitracijai neįsten
gus išspręsti ginčą dėl algų ir 
darbo sąlygų.

Bušų streikieriaisiu 
lo arbitraciją \

CHICĄG(0. Streikuojantys 
busų darbininkai pasiūlė, kad 
teisėjas Prystalsk’ ’ arbitruotų 
visus nesutikimus su busų 
kompanija. Busų gi kompani- 
j pasiūlė, kad teisėjas praves
tų busų kompanijos darbininkų 
atstovų rinkimus.

Teisėjas dar nedavė savo 
sakymo.

at-
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MONTREAL, Que., s. 7. - 
Dolores Morel, naktinio kliubo 
šokėja, prisipažino peiliu nu- 
durusit savo kambaryje Angli
jos brokerį William Owen, ku-

CHICO, Gal., s. 7.— Buvęs 
kalinys, manoma, pakvaišęs nuo 
gėrimo, nušovė vieškelių poli- 
cistą ir garSžiaus darbininką. 
Už kelių valandų 1 ir pats liko e ,. _
nušautas. (ris buk ją pradėjęs smaugti.

1
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Neleido demonstra
cijos prieš nacius
NEW YORK, s. 7. — 800 

jaunų socialistų bandė mar- 
šuoti į Mądison Sųuare Garden, 
kur vokiečių draugijos laikė 
masinį susirinkimą, kuriame 
turėjo kalbėti nacių konsulas. 
Tečiaus policija pastojo kelią 
demonstrantams ir prie salės 
neprileido.

Nušovė smuklininką
CHICAGO.—Du puolikai įsi

laužė į smuklininko Michael 
Augustyn namus, 2453 Walton 
St. ir jį nušovė, kai jis bandė 
nuo jų pabėgti. Jis, matyt, 
juos pažino, ir bandė nuo jų 
pasislėpti. 'Spėjama, kad tai 
buvo kerštas už dar prohibici- 
jos laikus.

33 žmonės prigėrė
—......  .. ....... i /

IŠTANBUL, Turkijoj, s. 7. 
—Istanbul padažierinis laivas 
tirštoj migloj už 15 mylių nuo 
kranto užvažiavo ant barkos, 
kuria valstiečiai vežė ūkio pro
duktus j rinką. Ba?ka pasken
do, paskendo ir 33 žmonės, 20 
žmonių gi liko išgelbėta.

BELLEVILLE, Ont., s. 7.— 
Harold Vermilyea, kuris buvo 
policijos gaudomas dėl nužu
dymo savo motinos, susirado 
Ontario, Cal. Dar nežinia kas 
su juo bus daroma, nes jis sa
kosi nebuvęs išvažiavęs iš Ca- 
lifornijos.

BERLYNAS, s. 7. — Busian
tieji nacių ir Darbo Fronto va
dai turės būti ištarnavę ma- * ■» • 
žiausia metus laiko darbo armi- .'.joje.

.. ......... " ■■v ■

LIMA, Peru, Pietų Amerikoj, 
s. 7. —Premiero de Sastro ka
binetas rezignavo, neištarnavęs 
nė metų laiko.

Jonas Dargužis su psichiniai 
nesveiku Pasipavičium Ukmer
gės Šėtos vieškelyje ant vieno 
telefono laido iškėlė raiAioną 
vėliavą, o antrą stulpą nuplo
vė, dėl ko kelias valandas toje 
linijoje buvo nutrauktas tele
fono susisiekimas.

Pasipavičius kadangi psichi
niai nesveikas, tai nepatrauk
tas kaltinamuoju, Dargužiui iš
kelta byla, kurią vakar kariuo
menės teismas ir sprendė.

Dargužis teisme aiškinąs, kad 
už komunistinės vėliavos iškėli
mą Pasipavičius jam užmokėjęs 
50 litų. Jis skurdžiai gyvenęs, 
tai ir kėlęs už pinigus.

Komunistų partijai priklau- 
simu Dargužis nė nebuvo kal
tinamas.

Kariuomenės teismas Dargu
žį nubaudė 5 metais sunk, dar- 
mų kalėjimo.

Beplaudama baltinius 
paskendo

„ i ■ . .

KUPIŠKIO valsč. Byčių kai
me, netoli savo namų, kūdroje, 
beplaudama baltinius įkritusi 
paskendo ūkininkaitė Navickai
tė Ona, 21 metų amžiaus. Ne
laimingoji sirgusi nuomario li
ga ir, matyt, tai ir bus jos pa
skendimo priežastis.

3 žmonės prigėrė
________________ *■

BEAUMARIS, Ont., s. 7.— 
Trys žmonės prigėrė ir 7 liko 
išgelbėti kai Muskoka Lake Na- 
vigation Co. garinė valtis ap
virto ir paskendo.

—. - A- -- ----------- j.

BERLYNAS, s. 7. — Nurem- 
bergo teismas nusprendė, kad 
Hitlerio paskelbtoji amnestija 
paliečia ir Vokietijos kalėji
muose esančius žydus, ko ne
norėjo pripažinti naciai.

WINNIPEG, Kanadoj, s, 7. 
—Lakūnas ir jo pasaž'.erius Žu
vo Ganadian Airways lėktuvui 
apsivertus nusileidžiant ežere. 
Kiti trys pasažieriai išsigelbėjo.

f Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakar? iš stoties WSBC
1210 kilocycles
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Lietuvos Naujienos
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, spalių 8, 1934

Min, Lozoraitis apie 
aktualius Lietuvos 
užsienio reikalus

KAUNAS. — IX. 6. Elta. 
Prieš išvykdamas į Ženevą -J 
Tautų Sąjungos pilnaties susi
rinkimą, Užsienių reikalų mi- 
nisteris, p. St. Lozoraitis, pri
ėmė “Eltos’’ atstovą ir teikė
si pa įpasakoti apie aktualius 
musų užsienių politikos reika
lus.

— Man malonu ir šia proga 
konstatuoti, — pradėjo p. Mi- 
nisteris — viešosios nuomonės 
reiškėjų susidomėjimą musų 
krašto tarptautine padėtimi, 
nes aišku* jog visi lietuviai, 
kurie kartkartėmis turi gal 
kiek skirtingų nuomonių savy
bės reikalais, turi būti ir yra 
absoliučiai vieningi užsienių po
litikos klausimais. Kita vertus, 
tas vieningumas kaip tik ir su
daro musų užsienių politikai 
maksimumą to svorio, kurio 
musų kraštas gali turėti. Lie
tuvos pajėgumas už musų, ri
bų yra tiesioginėje proporcijo
je musų vieningumui.

Pasiteiravus
apie Baltijos santarvę, 

p. Ministeris karštai atsakė:
— Kauno ir Rygos susita

rimų rezultatą, kuris yra už
fiksuotas jau parafuotam tek
ste ir kurį, tikiuosi, netrukus 
bus galima pasirašyti, laikau 
didelės reikšmės įvykiu. Aš į 
tą rezultatą žiuriu kaip Į lai
mėjimą, bet ne kurias vienos 
valstybės, o visų trijų Pabal
tijo valstybių laimėjimą. Tai 
yra tarptautinio solidarumo, 
savitarpinio supratimo ir susi
pratimo, pastangos organizuo
ti darną sugyvenimą, pagrįstą 
teisingumu, teise, sutartu žo
džiu — trumpai tariant,

tai yra taikąs laimėjimas.
Šiuo sunkiu tarptautiniu • mo
mentu visos trys Baltijos val
stybės, sutarusios dabar Bal
tijos santarvę, turi neginčija
mo pagrindo didžii.Utis, kad 
palyginti trumpu laiku susita
rė sukurti tą naują veiksnį 
Rytų Europos taikai sutvirtin
ti. Užsibrėžusios aukštą idėji
nį, nesuinteresuoti^ tikslą, mur 
sų trys tautos ir valstybės, 
si4virtindamos bendrą padėtį, 
geriausiu budu patarnaus ir 
pačios sau: jos sutvirtins tarpr 
tautinę reikšmę ir svorį tiek 
visos naujos santarvės drau
ge paėmus tiek ir kiekvienos 
iš jos dalyvių. Musų Baltijos 
santarvė bus, tuo budi/, dar 
vienas įrodymas, kad norint ką 
patvaraus, nuolatinio pasiekti, 
kartais tenka žvilgterėti aukš
čiau ir toliau.

— Lietuvos Vyriausybe tuo 
pat principu vadovaujasi ir sa
vo santykyje su Tautų Sąjun
ga. Ji žino, kad į tos Sąjun
gos pagrindą padėtas aukštas 
taikos ir tarptautinio solida
raus, teisės ir teisingumo pa
remto sugyvenimo tikslas. Tai 
žinodiama,
Lietuva buvo ir palieka tvirta 

Tautų Sąjungos šalininkė * 
ne tik tais momentais, kai ta 
Sąjunga rodėsi sulaukusi savo 
reikšmės ir pajėgumo aukšty
bių, bet ir tada, kada kai kas 
nuo jos ėmė gręžtis.

Tad Lietuvos delegacija ir 
šį kartą vyksta Į Ženevą, tvir
tai pasiryžusi prisidėti prie 
tautų solidarumo sutvirtinimo, 
kiek jos pajėgos leis. Jj svei
kina kiekvieną reiškinį, galin
tį padidinti Tautų Sąjungos 
autoritetą ir pajėgumą. Tokiu 
reiškiniu reikėtų laikyti even- 
tualinį įstojimą į Tautų Sąjun
gą Sovietų Sąjungos* » 
ria, kaip žinomo, Lietuvą riša 
pastovaus tr ilgamečio dlrau- 
gingumo saitai.

Ženevoje musų delegacija 
palaikyt artimą kontaktą su 
Latvijos ir Estijos delegacijo
mis.

Beje, laukiama, kad Ženevo

je paaiškės įr likimas to tai
kos ir ^furąitfiutines rimties in
strumento, kurio prądžia yra 
išėjusi iš Prancūzijos ir Sovie
tų Rusijos iniciatyvos. Kalbu, 
kaip jau supratote, apie pro- 
jektuojiamą Rytų paktą, ku
riame Lietuva mato pastangą 
sustiprinti Rytų Europos pa
sitikėjimą ir taiką^ kurios pa
grinde tjuri būti j peiktas tei
sėją ir ■ teisingumo ^gerbimas, 
Mųsų yyriaĄiybį, ^šitaip tą 
prąstangą suprasdama, ir yra 
pranešusi draugingiems pradi
ninkams ir pritarėjams, — tų 
pastarųjų tarpe tenka pirmiau
sia pažymėti Didžiąją Britani
ją ir Italiją — apie savo tei
giamą nusistatymą. Supranta
mas dalykas, kad visi projel- 
tuojamo pakto dalyviai lygio
mis dalyvaus derybose jam pa
rengti ir suredaguoti.

Kerštas ligoniams, bal
savusiems prieš Hitlerį

Rugpiučio 19 d. Diuseldor
fo ligoninėje buvo pastatyta 
rinkimų dėžė, kad ligoniai 
galėtų paduoti balsą. Ligoni
nės tarnautojai ir ligonys tu
rėjo atskirą urną ir todėl gali
ma buvo susekti, kaip jie bal
suos.

Paaiškėjo, kad 55 nuoš. li
goninės tarnautotjų ir ligo
nių balsavo, prieš Hitlerį.

šiomis dienomis Diuseldor
fo gydytojų draugijos pirmi
ninkas d-ras Zaidler išsiunti
nėjo visiems miesto gydyto
jams tokį aplinkraštį:

“Rugpiučio 19 d. Šventosios 
Marijos ligoninės balsų did
žiuma pasisakė prieš fiurerį 
ir nacionalistų judėjimą. Šis 
^alsavimas Mra iššaukimas, 
mestas visam Diuseldorfo, 
miestui ir visai valstybei. Diu- 
seledorfo gydytojai turi pasi
rūpinti atitaisyti tokią nuolai
ką, svetimą valstybės reika
lams, boikotuodami ligoninę 
ir jei reiks, visiškai ją ekono^ 
miškai sunaikindami.

Todėl aš įsakau nuo šios 
dienos ligoniams šventosios 
Marijos ligoninės netiekti jo
kios medicinos pagalbos.

Neišpildžiusių šio įsakymo 
gydytojų ^pavardės bus paskel
btos. Heil Hitlerį

IŠ LIETUVOS
Neįtiktas susirikimas

Buvusi chicagietė ir “Pir
myn“ choro narė siunčia daug 
labučių visiems choristams, o 
ypatingai daug visokių linkė
jimų perduoda p. St. Jakųbąir- 
skui, choro pirmininkui.

Pasitaikė taip, kad aš iš 
Klaipėdos važiavau j Šiaulius. 
Vagone priešais mane atsisė; 
to jąuna ir graži panelė. Į 
traukinį ji įsędo Palangoje, 
kur leido atostogas. Q važia
vo į Kauną pas savo tėvelį.

Privažiuojant Kretingą, jau
noji panelė prašnekino manę. 
Ęsą, ar aš kartais nebusiu tik 
ąmerikietis? Atsakiau, jog tik
rai taip. Priegtam pridariau, 
kad esu chicagiętis. Panelė nu
džiugo ir tuoj pradėjo pasa
koti, kad jinai taip pat paei
nanti iš Chicagos Ji dainavu
si “Pirmyn“ chore ir ^gerai pa
žįstanti geraširdį Stąjsį Jaku
bauską. Labai apgailėdavo, kad 
su juo įvyko nelairtfėį Lietu
von ji atakusi pritįp dvejetą 
metų ir apsigyvenusi Kaune. 
Lietuvos gy ven imas'^į patin
kąs, o ypač dabar, išmo
kusi taisyklingai kalbėtf ir ra
šyti lietuviškai. Tačiau* chięą-. 
giečių jinai jokiu budu nega
linti pamiršti. Jai visuomet esą 
smagu gauti angliškų žurną- 
ių. ,

Dabar pasakysiu, kas ta per 
pąn01£.' Nugi Ona Kalesinskai 
tė iš North Sidės. Su ją besi
kalbant, penkios kelionės vą-

landos prabėgo kaip bemątąnt. 
šįtaį jąu ir šiauluų. Laikas at
sisveikinti. Pąnelė Oną kvietė, 
kai buąiu Kaupe, aplankyti ją 
ir jos tėvelį.

Jaunimas
*

Gruzdžių šventoriuje po gra
žiais lapuotais kaštanų med
žiais teko pasimelstų iš “Nau
jienų“. Mat, rugp. 15 d. čia 
buvo žolynės. Pirmiausiai nu
ėjau į paštą, kur radau visą 
pundą1 laikraščių iš Ghięagos. 
Juos man prisiuntė dukra 
Frances. Kadangi * bažnyčioje 
ėjo pamaltos, tai visi žmonės 
pradėjo rinktis. Nuėjai? ir aš 
j šventorių. Atsistojau ir pra
dėjau vartyti laikraščius. Ke
li kaimo jaunuoliai prisiartino 
prie manęs. Jie smalsiai pažiu
rėjo į “Naujienas“ ir paprašė, 
kad duočiau jiems paskaityti. 
Juos labai įdomavo Dariaus- 
Girėno paveikslai. Su dideliu 
atsidavimu jie žiurėjo į Litu<a- 
nicos II vairuotojo, Įeit. F. 
Vaitkaus, atvaizdą.

Turiu pasakyti, jog apie trys 
ketvirtadaliai Lietuvos jauni
mo bažnyčią lanko tik taip sau 
dėl mados. Tai daro vyriausiai 
todėl, kad tėvai liepia-. Jaunie
ji kunigai irgi yra labiau mo
derniški, — bando prisitaiky
ti prie aplinkybių. Per pamok
slus jie daugiau kalba apie kas
dieniniu^ gyvenimo reikalus.

Pinigų krizis

“Lituanicos II

Lietuvos ūkininkai jaučia di
delį pinigų krizą. Juos labai 
spaudžia ir mokesčiai. Jei ne
sumoka laiku mokesčių, tai iš
veda paskutinį karvutę ir par
duoda paskutinį arklį. Tajda 
Ūkininkui jau tikras 'badas.

Na, o surinkti mokesčius nė
ra* labai lengva. Ūkio produk
tai labai pigus. Pavyzdžiui, 
kviečių centneris (120 svarų) 
parsiduoda po 9—10 litų; ru
gių centneris — 5 litai; mie
žių centneris — 4 litai; avižų 
cen. — 3 litai. Pirmos rųšies 
bekonas neturi sverti daugiau 
nei 100 -svarų. Jiff pritilo v bu-/ 
ti vidutiniškas, A^i^iį^rdaug' 
riebus, nęi perdaug liesas. Už 
tokį mokai apie 65 litų. Jei be
konas sveria apie 225 svarus, 
tai moka tik apie 100 litų.

Pieną ūkininkas veža į tam 
tikrą pu’aktą. Ten pienas per
leidžiama per centrafugą. Grie
tinę nuperka, o pieną ūkinin
kas parsiveža namo. Bet tas 
pienas toks, kad. pasak žmo
nių, nei šuo nenori jo lakti, 

šiaip šiais metais Lietuvoje 
nepaprastai geras derlius. To
kių gerų metų nei senieji ūki
ninkai nebeatsimeną. Bet ka
da viskas pigu, tai yisyien 
jiems sunku verstis. Bernui per 
metus reikia mokėti 300 litų, 
o tarnautpjai — 250 litų. Pa- 
dieniniam darbininkui mokama 
3 litai.'

Ūkininkai skundžiasi, kad 
Lietuvoje perdaug esą valdi
ninkų. Sulig prof. kun. Pen- 
kausko apskaičiavimu, šeši ūki
ninkai/ užlaiką septynis valdi* 
ninkus ir vieną žydą,

— R, Šniųkąs.

DONT 
NEGLECT 
A COLD

šąltis krūtinėj Rali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite mąlępy, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien ipogtia. Jis veikia prieš imi
taciją, ir prašalina skausmą. 
MiUonai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumu. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slaugęs. Visi 
vaistininkai užlaiko.

................I"!. . ij'hij.iiįin1 iii" įiĮiijjit'im 
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skąitytojąi prą$ęmi 
pirkinių reiktais eįti i tas 
krautuves, kurios afcribiąri 
Nąujienose,

< Į'lteįU'IĮIi"'",

(Tęsinys)
MAINE 
Levviston 
Riilią 
$2 auka:

Liudvikaą Banulis.
$1 RVU

Benediktas. Meškis 
. , ■ 1 . ■. ♦ -p f. •' ; /, -’r- ** > :

50 centų aukos
Elizųbeth Banulis, Stasys 

Eismont, Antanas Dauųiš, A. 
M. Starkeyi' K. Bukįs, George 
Pęs;viląįtis,, Jo.ę Mikalioųįs, Jo
nas Paušis, Juozas Ploudunis, 
Frank Stasulis,' Mrs. 
meklis.
25 cęiitų aukos ’

Anthony Banaitis, Z. 
dienė, J. Baltrųšienė, J. 
tienė, Eva N||iį$lienė, 
lemonienė, 
Ben Sakąl 
Charles Balikonis, A. Bikųlčius, 
Kazimięrąs jg^lęmųDąs, A. 
Petęwji, Eva Pęvort,
Kotrypa Simanavich, Ę. Sam- 
shum, F. Palądino, F. Bartkus, 
K. M.' Balcbuįas/ Ęązirpieras 
Manjempr, Joseph N. Cheręska, 
F. Barikemes, Bronjslovąs Kąu- 
sanas, Marijoną, žerešhienę, 
•Peter Jąsiunąs, Leonąs Miles- 
ka, James Leonas, Rase Kan- 
drot, Mrs. Stankus, Walter 
Stasiųlis, Sophįę Stasulis, J, 
Culkinis, Mis. šeipęstąųąkis, 
Anthony Jonąs Žva
kes, Jessie Banulis, Amelia Ale
na Banųlaitė? ‘ Nellie Simono- 
vich, Sophię SimpnpYieh, Kazi
mieras Selėmonas, Blancho Bui- 
vid, Walter Bulyid, Edward P. 
Mardosas, Stanley Sąbanas, Te* 
ogania Norbut, Frank Narbyt, 
Jajhn Maskolaitis, Antanas Ba
naitis, Joseph Banaitis,i Vincent 
Banaitis, Jonas -Naujokas, John 
Mages, Jr., Joie "Sinith, 
Shabon, M. Shąton, .

Viso ...........  4.....
MilUnocket , 
kauskas *■ 
$10 auka Oi 

1 „ Juozapas St&iuriovaitis 
$5 auką ‘ ’

Vladas Mokausk&s 
$2 auka

Paulina Benięnč .
ifiiii ii iiMi'f?

Rinkėjas: L.

A. So-• v

Buivi-
Bąnąi-

iaiįi Drųzeskis,
nna Gurdaneau,

$1 aukos
Julijonas Cępąitri, Selveątrąs 

Pikelis, Vįncas Rarišauskas, 
Vladas Ęubliauskas, Juozapas 
Rapšas, Vincas Jučius, Veroni
ka Yučienė, Antanas Višniaus- 
Kas.
50 centų aukos \ t

Jurgis Laurušonis, Elena Ja
navičienė, Julijonas Ęjiičiunas, 
Ęnnię Beny te.
45 cęntų auka

Augustas Klimąitis
30 centų auka '

F. Pelečkis'1

lietuvės Akušeres
Mrs. Anelia K. Jarusz

25 centų aukos
l'jlena KuliČienė, Jonąą Dir

vinis, Vincas Kunikovas, Kazys 
Genytis, Stasys Poškas.

Viso .....      $29.00
Runįiford
$2 ąuka — A. Maliauskas
$1 ąuka — Jonas Kaulaičia
50 ęentų auka

W. Balčiūnas
25 centų aukos

J. Kaulaičia, Jr„ A. Kaulai
čia, Adel^ Kaulaičia, K. Kau- 
aičienė, Sj žlibėmis, Jonas Mič- 
kųs, P. Liutikas, M. Mut|kąjtė, 
AnUnąs Tųtjis, A. Zelskis, Al- 
bert Perry,^, 
15 centų auka

Jonas Kaulaičia.
Viso ...........................

(gj^, daugiau)
—

$6.15

.. -

Amerikos Jdetuvtų Daktarų 
. .. ... . .preugjjos Nariai, - •

Tel. Ofięe Wentworth 6330 
Rąz. Hyde Park 3395Dr. Sušauna A. Šlakis

Moterų ir vaiku ligų specialistė 
6900 So. Halsted St, 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. yak. 
išskyrus seredomis.

■ "l!!l"'!!'8*y*»" IĮĮB"'!?'ĮllĮ-''-!'lllCT'WĮ'.?'tJI     .'IIIH m y .

Phone Canal 6122

DR. S. RIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Stręęt 
Vąląndos: nuo 1—3 ir T-r-8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. Califomia Avęnųe 

r Telefonas Repuhlic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5918

Physięal Therapy 
and Midwife

6109 S. Albapy 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elęctric treat- 

'"rnent ir magne- 
tię blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari- 
maį dovąnai.

Graboriąi

756 West 35th St
Cor. o£ 35th and Halstęd Sis. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
NedeEomis pagal sutarti.

Lietuviai Daktarai

$22.97
. Sunkėjas: V. Mo-

laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS 
Pullman 4151 

10734 S.Michigan Av. 
Republic 3100 

2506 W, 63 St.
X • I ' ■ 1

, ,, ■,.,^,,■1^—. ............ .... ..................................................... ................... ................... .. ........

Telefonas Yąrds 1138

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 

Balzaniuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optoipetrically Akių Specialistas. 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, I 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tolirejrystę. priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. SpecialS atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikąs. Kreivos akyą atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

~DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel, Yardą 1829
Pritaiko Akiniąs 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Weėt 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dięną.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandoj: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vąkaro. 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phonę Boulevard 8483

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospęct 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. IU* ” '
„.......—j —

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nąktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8;3Q v, Nęd$l. nuo 10 iri 12a. m.

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILU

o 1Pečiai
Mes t u r i n» e sąvo 
krautuvėje pilną va
goną įvairią pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

Aliejiniai Šlepečiai $18-50

Gasiniai Pečiąi $Z9S0
VIRTUVIŲ ’
ŠILPYTL'VĄI .U
COMBINATION i 4:. ' >.' ‘ '<

$69-50PEČIAI 4
■ If. i ' . K "

BUNGAL0W
PEČIAI L.,..:

SKALBIMUI
PEČIĄI ......

... $39 50

Tie. pečiai yra įvairių iino^, 
iftiį išdirbyščitį ir visoje Ja* 

plačiai ^teiriami.

CASH ARBA LENGVAIS 
IšMOKftJiMAIS.•• . 18 ■ ;

Central Districl 
FURNITURECO.

3621-23-25^ SOUTH

. — ...y . — ' -

JO$. JOZAITĮS, Mgr. '
* i.'. /■ ■' ’i ’ I

Rwwn»iij ijiipmuĮu

JuozapasEudeikis 
; 'ir'Tėvas
Jeigu norite, dailumo ir nebrangupio 

Laidotuvėse........Pašaukite............
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturįipe s.ąryšių su firma tuo , 

pačiu var^u)

25 METŲ PATYRIMO
PritajLkimę akinių dęl visokių akių

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

skaitant raidės susilieja i daiktą.

J, F RABZIŲS 
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIŲS
Palaidoja už $25.00 ir augŠčiau.

2 Modernišką koplyčią dykai,
668 W. 18th st. Tel. Cana! 6174 

CHICAGO, ILL.
■•■■.■j -i

GlįApORIUS iif BALSĄMUOfOJAS 
Patarnavimas geras Jr nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377

akys, tuomet jąu jupis reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMĘTRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. hĮedėliomis uždarytą.

Kalbąme Lietuviškai 
Phope Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuviu Daktarų

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

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

Tel. Kenwood ė>įo,7
VALANDOS:

nup o ijd, H valandai ryte
nuo 6 iki 8 vąląndąi Vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Lafayette 3572
J. Liulęvičįus

GRABORIŲS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkčje 

Didele ir graži 
k koplyčia dykai 
B 4092 ARCHER A V.

L J. ZOLP
GRABORIŲS 

1646 West 46th St.

Tel. Cifcero 8724. Koplyčią dykai

Lachavich ir Sūnūs 
LĮEftjyiSI GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišąųhti. o mu

sų darbu busite užganėdinti.
?314 W. PI, Chicago

T?1- 8616

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 5987

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius

1416 South 49 Ct.
CICERO, ILL

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Bpųl’d

4 (Kamp. Damen Avė.)
r Tel. Remlock W t ,

Valandos :l-4 po pietų, 7-10 vaL vak. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell 
Prospeęt 0469 •

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Vinriąia 'Rez. Tek VirriųU }W
V* Siedini

GA&.^a jJžENTIS^AS^.i X-RAjY 
4143 Archer av., kamp. Franciscoay.

įvairus Gydytojai
— --- ------- -------- . ------- ----

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius piętodųs X-Rąy U kitokius 
elektros prietaisus..

Ofisas ir Laboratorija:
1Q34 W, Iflth SU Wtęli Morgan St, 

Valandos nuo PWW U 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Cąnąl 8U0 
Rezidencijos telefonai:
Park 6755 ar Central 74^4•j Hyde

;. -g—n .. ....■" rj'!" „ M ....<E'U t''-■'I. j'U . ,.1',...... -——

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. AsįNand Avė.
2 lubos

„ CHICĄC
OFISO VJ

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4648 So. ASHLAND AVĖ, 

Ofiso vai.: Nuo ? 4 į? do 6 iki 8
vak. Nedėlįoj pagal tnrtąrimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Nąipų T$Į. Progpect' 1930

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

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

Tel. §ęelęy 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

A » ’ * r'J ’JU’ “ ' '

DR. C rVEŽEL’IS
Dengtas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dli.T DUNDULIS
GYDYTO TAS IR CHIRURGAS

41571 iRCHER AVENUE
Telę onaa Virginia 0036

Ofiso vak ndos nuo 2-4 ir nuo
6-ą y. jr. Nedalioj pagal sutarti

DR.’V. A. ŠIMKUS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vą^aMps nuo 2 iki 4 ip nuo 7 iki 9

Jta 12
3343 South Halsted St.

Tel. Bouleyąrd 1401 ," ‘

, / i , te

Nup 10 X? vai. ryto. w. U iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėliomią nUQ ,10 iki 12 
valandai dieną. »r

Phone MIDWAY 2880

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. Telephone Plaza 2400. •
M——. ' •■jii II II •• teĮiMi I II , !■! ■■■

, Ofiso Tel. Calumet 6893 "■’>

Husus. Gydytojai ir Chirurgas 
Moteriškų, . Vyriškų, Vąikų įr visų 
? chroniškų ligų. 
/ Ofisas So- Halsted St.

Vatando.
v
—..----- _ .. -9 vai, vąk. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St, 
Tel. Republię 9723

—i.1 "-/'■■M < "" ' * . 1 .............

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Wąshii\gtop St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Rez. 5849 $o. Hęrmitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel. Prospect 1610
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NEMUNAS
Nuėjome. Musų stalas buyo aV- 
ti didelio lango. Sėdynės minks-

nariai veik visi čia, mažai jau 
kas- ant žemės beliko. Ei, vyrai

garbę Mildos : Giesmininkų 
Draugijos tinkamai apgynėm.

PAGERINTOS RADIOSMirusiųjų Seimas
laukia dirigentoreikia

maraskinas

Gerkit ir Reikalaukit

ką turiu daryti?

argi

MIDGET RADIO po

sako, žiūrėk sa- pirtis

PETER PEN

AVROMt

VAYę.ZALESKI it MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted St.

UNTVERSAL 
SHOE STORE

Mes turime didžiausi pasi 
rinkimą puikių čeverykų:

HBAR 
VJHAT

UNDER 
GOINO

Lietuviškos
Degtinis

pasilinksmi
Muzika ko-

UMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

IThb 
PRINCE

TERRIBLE 
EXP£RIENCe

. DID' 
-TMIT 
STRANGE 
CMATURt 

COMB
Parduodame juos pigiausio 
mis kainomis.

'Wo ęopsieo >AO-rMS B»ure$ feN-reą- 
60 TM6 Ceuu-UIKB BOOM. TMAJsl A6R6AT 
COMMOVlO*J *»TAQT&O. I U&APO A HOWLlNtf 
ANO ELAPOING OF MCAVV VVING^ AS A * 
ęcP&AMiNC CAQ<?OVue QQAOOBO CpOfM

tai Dr. Bagočiaus
— ‘Jeigu čia, tai

pribaigęs ’įir > prigėręs

reikėjo eit pie- 
Bagočiau

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

— ėmiau stirnos keps- 
tą suvalgęs, kepto vis- 
na

Visi čia gražiai 
smagus, linksmi — 

kunigai teisybę šaky- 
kad danguje gerai gy- 
Bet pas mane kilo dar

nimui namuose.
kia nori ir kada

Daug delegatų suvėlavo. A bei 
ni pasikalbėjimai su delega 
tais. Pietus — valgiai, gėri 
mai.

^106.
<FT-QQNd ROPG

ir moterys, nariai Mildos Gies
mininkų Draugijos, arčiau prie 
estrados. Dainuosime dainą, 
kurią dainavome 40 motų at
gal Brooklynp lietuviams. Er- 
mi’.ai, kur tu? Jau dainininkai 
čia —• visi

(Bus daugiau)

Kova srovių tais laikais buvo 
aštri, musų kovų įrankiai irgi 
ne geresni. Malonu, kad šiame 
“Mirusiųjų Seime” randasi 
skirtingų pažvalgų žmones, — 
galime savo praeities darbus 
tinkamai išskaitliuoti? 'Musų 
Mildos Giesmininkų Draugijos

Su naujom radiom ne tik kad 
galima pasiekti Europą ir gra
žus balsas, bet ir geriausiai ir 
pigiausias būdas

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia 
5Q4 W. 33rd St 

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais._

RIETUVIŲ PROGRAMAS—WCFL, 970 K. kas nedėldieni nuo 
' 1 iki 2 vai. po piet.

Sesijai užsidarius 
ki pasikalbėjimai. Worcesterie- 
tis P. Dedynas siūle visiems 
nusipirkti po laikraštį — “Lie
tuvą”, “Kataliką”, “šakę” ir 
dar kitokių. Daug pasivėlavu
sių delegatų atvyksta į seimą. 
(Pastebiu sekamus: Erminą, 
Brooklyno choro vedėją, Mi- 
liaucką, Giesmininkų Draugi
jos pirmininką, Naviacką, “Ke
leivio” redaktorių, Bačkauską, 
“Saulės” redaktorių, Domijo- 
naitj, Domijonaitienę, Milašau- 
ską, Pocienę, Sirutį, poetą Sut- 
kų-Jaunutį, Siūlelį, kun. Paute- 
nių, kun. Siaurusaitį, vargoni 
ninką Lauraitį, Jonitį, Bučins
ką, Pruselaitį, Mikolainį. Sve
tainė darosi ankšta — delega
tų skaičius didėja. Žiuriu Br 
Vargšas įsikarščiavęs ką tai 
šernui pasakoja. Reikia pasi
klausyti^ Paaiškėjo, kad Varg
šas įpykęs ant Eremino, kad 
tasai susivėlavo atvykti laiku. 
“Mildos” Choras butų sesiją 
atidaręs su daina, šernas pa
taria Vargšui nesikarščiuoti, 
Erminas galėsiąs tą padaryti 
su savo choru popietinėje sesi
joje.

Dr. D. Bagočius eina į estra
dą, daro pranešimą, kad pietus 
prirengti. Visus delegatus kvie
čia j apatinę svetainę. Tai iš
girdus, man irgi užsinorėjo 
valgyti. Bet mano vardas nėra 
įtrauktas į seįmo delegatų są
statą, gal neklius nei paragau
ti* (Po šimts pypkių, aš pažįs
tu Dr. Bagočių, reikia , kalbėti. 
Atrodo, _kad jis čia gaspado- 
rius. Ne Tiktai pilvas kelia re
voliuciją, bet ir gerklė irgi pra
deda streikuoti, butų gerai 
viens kits gurkšnis įmesti. Rei
kia paragauti dangiškų gardu
mynų.

Olšauskas. r
■Linksmas Jaunimėlis — Polka ir Agotėlės — Valcas — 

šokių orkestras. ; _
i — Jonas

l. ■ : ./• .

Marė Strumskienė ir P.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD OglSįfl?
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool. #
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v> .

PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ M0RGĮČIŲ

Nuošimtis tik už likusia sumą, ant lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki 20 metų, įstojimo ir 
jokių bausmių nereikės mokėti.

įstok i šią Draugija sisteinatižkai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai. Taupomo skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gali mo
kėti po $5.00 i mėnesi arba po kiek nori, kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi
dendus už sumokėta sumą.

Petras Petraitis. 
-Juozo Sasnausko ork. 
aktj — Petras Petraitis 

Polka—
»

■ Polka' P. Sarpaliaus ork. 
_ , . t.. - Valcas—S. Rimkus ir Bud-

riko orkestras. •
■Daktaras ir 7 Pačios. — S. Rimkus if Budriko Radio ork. 
4—Ratai ir Meilės Karalaitis. — K. Pažerskis ir Budriko 

Radio orkestras.
Pirkėjas pirkdamas 6 rekordus, gaus $3.00 vertės lie

tuviškų gaidų dykai.
Prisiuntimas Amerikoje 50 centų, o į Kanadą $1.00. 

Rankiniai gramafonai atpiginti $g gg
’6J0

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI 
Kainos trumpam laikui atpigintos 
TIKTAI PO 50 CENTŲ VIENAS

16192—“£jo Mikas” ir Trauk Himniški Polkos—J. Dirvelis, ork.
16095—Lietuvos Hymnas ir Noriu Miego polkos—Liet. Tautiška or.
16258—Skudutis ir Šarkis Galijotas,'— Niekus su orkestrą
16261—-Studento Sapnas ir Svetima Padangė—J. Giraitis ir

S. Paura.
16257—Vasaros Grožybės ir Atsiskyrimas su Mylima — J. Pauras 

ir Giraitis.
16200—Seni Duok Tabako ir Ei va Boba Pupų Kult—Jonas Butėnas 
16204

16269—Aukso Miglos ir Meilės Tu Mums Nedainuok—S. Pauras 
ir Giraitis.

16173—Čigonai ir Vakar Vakarėli
14014—Klausyk Mylimoji ir Burdingierius Prakaituoja

14021
14025—Sėdžiu po Langeliu ir Pas Močiutę Augau 

ir ai torai te
14024—Per Vilnis — Valcas ir Nepamiršk Manės 

strumentališkas trio.
14029—Linominis ir Užgavėnės
14041—L_______ _______ —
14041—___ / zj t:
26023—Atsiskubino Betlejun ir Gul šiandieną—Brooklyno Mišrus 

Kvartetas. ‘ _
26048—Kad Galėčiau ir Varguolis—Liuda Sipavičiūtė.
26074—Pas Malūnėli — Valcas ir Ant Kiemelio — polka — Ka- 

riškas benas. < ■
26080—Godelės ir Urėdas Maiše — A. Vanagaitis ir K. Kraučunas 
26085—Ku-ku — Valcas ir Tėvynės — Polka — Tarpt, orkestras. 
26086—Bučkio — Valcas ir Nauja — Polka. Tarptaut. orkestras.
26087—Bernužėli Nevesk Pačios ir Sibiro Tremtinys—J. Olšauskas 
26088—Kur Nemunas ir Dauguva ir Smuklėj Vainikėlis — J.

26091
26092—Ant Marių Krantelio ir' Prirodinb Seni Žmonės 

Butėnas. ' • !
26094—Oi, /^ia-čia if Ganėm Aveles

Petraitis
26095—Grybai ir Levendrėlis—Marė Strumskienė ir P. Petraitis.
o/’noĄ—t lietuvaitė — Polka ir Močiutė -r Valcas. Armonikų duetas
26097—Gaspadinė Razalija ir Jonas Pas Rože—S. Pilka ir M..

ŽciriRitRite * *
26098—Barborytė Nosi Trina ir Alutis ir žemės Rojus — Pilka ir 

. M. žemaitaitė v -
26099—Obuolys ir Amatninkų Daina. —
26102—Didmieščio ir Karės Laiku Polkai
26105—Angelai Gied Danguje ir Tyliąją
26106—Mano Tėvelis — Valcąs ,ir Ar Žinai Kaip Gerai 

P. Sarpaliaus orkestras.
26107—Džiaugsmo—Valdas ir Kraičio
3000—<21 Metus Kalėjime ir Varpelis

3001 
3002

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1678 

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt

Vargais negalais prisigrudau 
įrie Bagočiaus. Mane pamatęs, 
nudžiugo. Sako, kibą tave vel
nias čia atnešė. Sulig mano 
apskaitliavimu, tu ^turėjai jau 
čia senai atvykti, ' bet tavęs 
vis kaip nėra, taip litera. Klau
siau Dę Karaliaus, jis sake, 
kad tu dar norįs kiek ilgėliau 
gyventi.' Nu, beje, d kaip ma
no broliui Fortunatdi. čia jis 
būtinai reikalingas, neturim 
nei vieno gero, kalbėtojo. Tie
sa, čia Perkūnas šiek tiek pa
plepa, bet jis greit užpyksta, 
retai kada prakalbą užbaigia. 
MaC, nuo. Hoosick Fall kunigi
nių fanatikų sumušimo jam 
dar nervai nepasitaisč. Na, o 
kaip mano draugai vai parai sie- 
čiai: Dr. BieŽis, žilvitis, Zala
torius, čiapas, Strikolis, Ma
jauskas? Ha, kad jie čia grei
čiau ateitų, butų smagu pasi
matyti. Dar daug ką norėjo 
Bagočius manęs klausinėti, bet 
pietų laikas 
tauti.' Beje, sakau 
aš nesu delegatas, geriau paša 
kius, nesu nei miręs, bet vai 
gyti noriu
Nebūk juokdarys, man rimtai 
pastebėjo Bagočius. Jeigu esi 
čia, tai ir miręs. Man visgi pa
sidarė nei šis nei tas 
aš tikrai bučiau miręs, nega
liu prisiminti. Eik, girdi, su 
visais sykiu ir ėsk ir gerk, kiek 
tiktai nori. Danguje visko ga
na, depresijos čia nėra. Sma
gu. Leidaus ten, kur visi — 
reikia užkąsti, reikia ką nors 
paragauti. Bet vienas man ne
malonumas, 
pareiškimas 
ir miręs.”

Na, jeigu jau miręs, tai koks 
čia man skirtumas. Gerų drau
gų čia daugiau, negu ant pla
netos žemes 
pasirengę, 
reiškia, 
davo, 
venti 
viena svarbi mintis, jeigu jau 
visi mano pažįstami danguje, 
tai po šimts pypkių,’ pekloje, 
tur būt, iš lietuvių visai nieko 
nesiranda. Pasivijęs Dr. Bago
čių paklausiau, — broli, sakyk 
man, jeigu visi iš mano pažįs
tamų randasi danguje, taigi 
ar peklos visai nėra, ar tiktai 
lietuviai į ją neina; reiškia, Vi
si geri žmonės. Ne, atsakė Dr. 
Bagočius, visų mirusiųjų lietu
vių velės eina tiesiai į dangų, 
bet jeigu jie čia kuo nors pra
sikalsta, tiktai tada siunčiamas 
velniams į peklą. Dar ir dau
giau turėjau klausimų, bet pie
tų laikas vertė kalbas dėti j 
Šalį — nors kiek Dievo dova
nos paragauti.

Aš jau valgių salione. Oi, tų 
valgių valgelių, o gėrimų dar 
prašmatnesnių — norisi visa 
sauja grobti. Tuoj sėdęs prie 
stalo, neiškenčiau ant greitųjų 
neragavęs persikinio. Dr. Kara
lius, eidamas pro šalį, dukste- 
lėjo į petį, 
vo vietos, eik sykiu su manim.

1-2-3 Brr—Kupletai ir Polka “Jovalas” — Dineika ir 
Petrauskas.

uų kaurų, u-aias įvairiomis 
KVietkoims apsodintas, bma.su- 
mas di.giua jausmus, norisi daA 
paragauti bent kurio likerio, 
oeruiė sausa, pasijutau esąs 
-arsi Sacharos bio^e.

Cerkutvs, kuriomis 
gerti, daugiau panaš.os j jau
jos mergavęs raukpirštj. Dele 
^atai, muuyt, irgi išalkę vaigy- 
vi — visi kemšu, meko nei ne- 
Aftiba. O vaigių ir gėrimų, tie
są pasakius, č*a apsčiai. Prisi
minsiu tiktai sekamus: sriuba 
Dūli jono ir pamidorine. Užkan
džiai — majonezas, kalakuto 
ruliadas, kimšta meitėlio gal
va, stirnos kepsnys, vinigretals, 
seliavos, sandokas su kiauši
niais, keptos seliavos, žuvies 
zrazai, kepti viščiukai, bibšti
kas a la matare d’hotel. Like- 
riniai gėrimai 
ananosų likeris, anižų likeris, 
Meksikos likeris, persiko like
ris. Tiesa, nors buvau išalkęs, 
bet man daugiau rūpėjo gar
džių gėrimų paragauti. Patar
nautojai nespėjo nešti į, stalus 
valgių ir gėrimų -t— viskas nyk
sta tarsi rasa ryto saulei pate
kėjus. Matau, kad manęs nie
kas valgyti nei gerti neragina, 
— paėmęs tą mažyti stiklytį 
pyliau ir gėriau bent tuziną 
vienu pradėjimu. Man Dr. Ka
ratus koją minktelejo — sako, 
nebūk žemės kiaule. Reiškia, 
davė persergėjimą, kad ateity
je taip nesielgčiau. Matomai, 
ir danguje prisilaikoma etike
to. Tiek to, kas jau išgerta, to 
neišimsi. Bet gėrimai tikrai 
gardus. Nors sriubos man bu
vo lėkštė pilna pripilta, bet ne
valgiau 
nio, o 
čiuko; na, ir dar kalakuto ro- 
liadą ir magaryčiams meitėlio 
galvą. Daugiau nieko neval
giau. Bet užteko. Deja, aš nei 
neapsižiurėjau, kad vienų vie
nas prie stalo. Dar magary
čioms kelioliką stikliukų like
rio 
dangiškų jsk^tąnypų, einu į 
sesiją.

tiktai nori. 
Musų žymus dainininkai ir 
muzikantai ant rekordų visa- 
dos yra jums gatavi patar
nauti. Jeigu pirksi naują ra
dio, pirk radio kombinaciją 
o bus visi patenkinti.

“■ln“ ”” ’65.00 250.00 
bet tai yra muzikalis instrumentas, kad* nesigailėsite 

įsigijęs.

Skyrius VI
Sesija prasideda. Mildos choras 

po, vadovyste Ermino gieda 
Lietuva Tėvynė Musų ir In
ternacionalą. Kalbos tęsiasi.
Sesija atidaroma su Lietu

vos ’ himnu ir Internacionalu. 
Ūpas delegatų geras, aplodis
mentų dainininkams ir choro 
Vedėjui nesigailėta. (Pirminin
kas praneša, kad kalbės Mi- 
liauckas. , •

—Pikta, susivėlavau, negalė
jau būt rytmetinėje sesijoje, 
bet gerbiami delegatai, man at
leiskit, kad mudu su Erminu 
nespėjome čia laiku pribūti. 
Bet mes savo atidainuosime. 
Keturios dešimts metų atgal 
Brooklyne sutvėriau pirmą lie
tuvių giesmininkų draugiją, 
geriau pasakius, Mildos Gies
mininkų Draugiją. Aš pats jai 
dainas rašiau, o Erminas muzi
ką ruošė. Priešų iš dešinės tu
rėjome daug, musų kilnų kul
tūrinį darbą trukdė. Musų dar
bas buvo sunkus, nedaug kas 
mums praktiškai padėjo dirb
ti, o kunigų “Rytas” mumis 
dergė kaip įmanydami. Gerai, 
kad dar mes “Kardą” turėjome,

fEDERALdAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

OF ČHICAGO

SPECIALI!!
IMPORTUOTA LIETUVIŠKA DEGTINE 
šiuoini pranešame lietuviams aludžių savininkams, 
kad inusų sandėlyj jau nedaug yra likę Importuotos 
Lietuviškos Degtinės. Be Importuotos Lietuviškos 
Degtinės lietuvio alude išrodo tuščia.

Patariame jums užsisakyti sau Importuotos Lietuviškos 
Degtines DABAR SPECIALE KAINA.

MUTUAL LIOUOR CO. 
i LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS

4707 So. Halsted St. Tel. Yards 0803

Ši Draugija yra ’po U. 
S.‘ Government prie
žiūra ir Government 
deda pinigus į šią 

Draugiją.

Dčl platesniu žinių 
kreipkitets i 

Draugiją.

NATHAN |
KANTER

Mutual LiquorCb
4707 s: Halsted St.

Tel. YARDS 0803

JOS. F. BUDRIK, Ine. X
Radios, Rakandai, Oil Bumers, 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
HHHHlbMed St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8107

Budriko Radio orkestrą.
Žiūronas 

ir Grupa.
Gaspadinčs Banketas ir Pas Motinėlę—J. žiūronas ir Grupa 

i — Krasauskienė 
ir Valteraite

Polka — In- 
strumentališkas trio. ,
_ 2_ — J, žiūronas ir Grupa. 

'Diemantas Polka ir Gėlinas Polka—Kaimo orkestrą. 
■Laivyne ir Užmiršai Tėvų Kapus — Jonas Butėnas

Kvartetas.
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Vienam mėnesiui ...... .

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ............................... 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................................... $7.00
Pusei metų ........................... 3.50
Trims mėnesiams .......  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ‘įį................ 75o

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

“kclių desėtkų tūkstančių do
lerių bereikalingų iškaščių”, ir 
kartu savo nachališkame “ulti
matume” grasina imtis “lega- 
liškų žinksnių” partraukti SLA. 
raštinę į Wilkes-Baxrę.

Pagaliaus, pp. Raginskas, Ka
marauskas
kurie šitą ermyderį pradėjo 
kelti, 
imasi nelegališkų. žinksnių. Ar 
jie nežino to, kad apskričiai 
Susivienijime neturi jokio tei-

ir jų vienminčiai,

užmiršta,« kad jie jau

sinio pagrindo, i Jie negali sta
tyti jokių reikalavimų ne tik 
Pild. Tarybai, bet ir kuopoms, 
nes apskritys yra grynai liųosu 
kuopų noru sudaryta įstaiga.

Antra, 7 apsk. “veikėjai” nu
sideda SEA. įstatams, bandy
dami trukdyti seimo nutarimų 
vykinimą ir grūmodami Pild. 
Tarybai. Už tokį akyplešišką 
sauvaliavimų jie visi gali (ir 
privalo) būti nubausti sulig 
SLA. konstitucija.

ti brangiausią žmogaus turtą 
'— laisvę. Tačiau, jei jie vie
ningai supratę savo skriaudas 
pareikalaus savo teisių grąži
nimo, tai jie liks laimėtojais!

Laikas už savo teises kovo
ti ne rytojaus ar porytojaus

Laukiant, bet jau šiandien ko
vų pradedant. Teisingai yra 
pasakęs Benjamin Franklin: 
“They that can give up essen- 
tiai liberty to obtain a little 
temporary safety deserve nei* 
ther liberty nor safėty”:

Muzikališki Musų Taleiv 
tai ir Kaip jie Surandami

EUROPOS IR AMERIKOS DARBININKAI

Be dviejų Britanijos darbininkų unijų atstovų, ku
rie dalyvauja Amerikos Darbo Federacijos konvencijo
je San Francisco mieste,, kaipo “broliški delegatai”, 
Amerikos Darbo Federacija pakvietė į savo konvencijų 
taip pat ir Tarptautinės Darbo Unijų Federacijos (uni
jų Internacionalo) prezidentą, Walter M. Citrine.

Citrine yra kartu Britanijos darbininkų unijų kon
greso sekretorius ir žymus socialistų darbuotojas. Apie 
savaitė laiko atgal jisai atvyko į New Yofką ir kartu 
su B. C. Vladeck’u, žinomu New Yorko* socialistu, ku
ris taip pat gavo pakvietimą dalyvauti A. D. F. konven
cijoje, iškeliavo į San Francisco. Jų tikslas tenai dau
giausia bus sumobilizuoti organizuotų darbininkų'jėgas 
kovai prieš fašizmą.

Tarptautinės darbininkų unijų federacijos prezi
dento atsilankymas San Francisco konvencijoje, be abe
jonės, prisidės prie Amerikos darbininkų suartinimo su 
tarptautiniu darbininkų judėjimu. Amerikos Darbo Fe
deracija, kaip žinoma, nėra unijų Internacionalo narys, 
nors atskiros Amerikos darbininkų unijos yra prisidė
jusios prie atskirų pramonės šakų tarptautinių sąjun
gų: angliakasiai — prie angliakasių tarptautinės sąjun
gos, metalistai — prie metalo darbininkų tarptautinės 
sąjungos ir t. t.

Tačiau dabar Amerikos Darbo Federacija, gal būt, 
užmegs ryšius ir su bendrąja tarptautine darbo unijų 
Federacija, kurios centras yra Amsterdame. Tai logiš
kas žinksnis, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad Ameri
koje paskutiniu laiku pasireiškia tendencija tampriau 
kooperuoti su Europa. Amerika, pav. oficialiai jstoj’o į 
tarptautinj darbo biurą, kuris yra prie Tautų Sąjungos. 
Amerikos darbininkų atstovu tame biure bus, be abejo
nės, Darbo Federacija.

SMERKIA VILNIAUS KOMI
TETO PIRMININKĄ

kad paskui jisai persimetė į 
klerikalų pusę.

Tokios rietenos tarpe 
niaus lietuvių “vadų” yra 
prastas dalykas. Jos tenai 
kuomet nepasibaigia.

Vii- 
pri- 
nie-

— —f————— i i —■

P. DARGIS

Kritiškai Žiūrint
Kas valdo Japoniją?
Sulig dabartiniu Japonijos 

veikimu išrodo, jog ji turi dvi 
valdžias (vyriausybes), — vie
ną, kurią valdo užsienių reika
lų ministerija, antra 
dančią Mandžuriją.

Japonijos armijos rankose 
yra Mandžurija, kuri diriguo
ja M. visą vidujinį gyvenimą. 
Tuo pačiu laiku Jap, užsienių 
reik, ministerija skelbia, jog 
Mandžurija — tai nepriklau
soma valstybė.

Tokio vyriausybė nuolat tik
rina Europos valstybėms, jog 
ji niekad nepasikęsis ant Man- 
džurijos nepriklausomybės. Ta
čiau veiksmai Japonijos armi
jos Mandždrijoje eina vienu 
keliu, na, o pažadai lieka pa 
žadais. Atrodo, jog japono kai
rioji ranka daro vieną, o de
šinioji kitą-,' o diktuoja vienas 
ir tas pat *— japonas.

Ką lemia 1935 metai 
Saarios gyventojams?

Rašo Dr. P. G. Luomons 
Rockford, III.

Iš Vilniaus gavome didelį 
lakštą popieros, kuriame at
spausdintas kaip ir atviras laiš
kas Laikinojo Vilniaus Dėtuvių 
Komiteto Pirmininkui, p. Kon
stantinui Stasiui. Po juo pasi
rašo Kazys Veleckas, matyt, 
nemenkas vilniečių šulas, nes 
jisai sakosi veikęs Laikinojo 
Komiteto prezidiume ir turėjęs 
svarbių pasitarimų Vilniaus 
klausimu su Lenkijos ir Rusi
jos diplomatais.

Veleckas kaltina Stasį esant 
lietuvių judėjimo migdytoju 
Vilniaus krašte, egoistu ir gra- 
šiagauda. Savo rašinį' jisai bai
gia tokiais žodžiais:

“Tamstos iš Komitetb pa
sišalinimo išsiilgę laukia vi
sos lietuvių politinės parti
jos, o ypač mes vietos tauti
ninkai; laukia provincijos 
kunigai, mokytojai, / žymi 
dauguma lietuviškų organi
zacijų ir visi susipratę lietu
viai, kuriems trukdai lietu
višką darbą dirbti, o aš po 
kaimus ir miestelius pavaži
nėjęs ir susipažinęs su labai 

* liūdnais reiškiniais ir Tams
tos nepaprastu, mokėjimu at
stumti lietuvius ntto visuo
menės darbo ir Vilniaus Lie
tuviu Atstovybės, laikau sau

WILKES-BARRIECIŲ GRASI
NIMAI SLA. PILDOMAI' 

TARYBAI

SLA. 7 apskričio konferenci
jos rezoliucija, apie kurią ne
perseniai buvo rašyta “Naujie
nose”, yra paskelbta SLA. or
gane ir “Vienybėje”. Toje re
zoliucijoje, kaip žinoma, 7 ap
skričio šulai stato Pildomai Ta
rybai “ultimatumą”, kuris 
slęamba taip:

“Toliau, nutaria peirserge- 
ti % (| __ «N.” Red.) SLA.. 
Pildomąją Tarybą, kad cent
ro raštinė pasiliktų kaip iki 
šiol yra — New Yorke, ir

“Tbliaif, jei; ŠIA. Pildomo
ji Taryba nenorės atsižvelg
ti ir nepaklausys (! — “N.** 
Red.) šito perspėjimo, šis su
važiavimas nutaria ir įgalio
ja specialią šiani Reikalui ko
misiją, po dvidešimts (20) 
dienų tiua šio$L rezoliucijos 
paąiiinitimo Pild. Tarybai, im
tis legališkų žinksnių minė
to reikalo sust^dytnui, ir 
partraukti SLA. centro raš
tinę j Wilkes-Bąrfe, Luzerne 
County, Pennsylvania, kur 

. imtas' SLA. čarteris ir ko 
pirmesnisx (Chicagos) ŠLA. 
Seimas 1930 metais phgeida- 

I VCfc** i ' ' ,

*N.”;

staį pasakyti.**
Veleckas rašo, kad K/Stašys 

yirmiftH buvo bolševikų šalinin
kai ir atviras jų- rėmėjas ir

Jokių tokių “pageidavimų 
Chiuagos seimas nėra išreiškęs

Ateinančių metų sausio mė
nesį Saar’os srity (kurių da
bartiniu laiku valdo T. Sąjun
gos paskirta komisija). įvyk? 
sta gyventojų balsavimu, per 
kuriuos jie turės pasisakyti 
kieno valdomi jie norėš likti 
ateity. Jiems lefot# pasiririktiir 
Vokietija, Francuzija arba 
Tautų Sąjungos skiriama di
rektorija.

Jau dabar Hitleris ir jo pa
kalikai varo kiršinančią poli
tiką Saar’os srity, kuri dažnai 
priveda prie teroristinių veiks
mų. Todėl dabartiniai Saar’os 
valdovai (T. S» skirtoji- komi
sija,. kuri savo žinioje turi tik 
1,300 ginkluotų vyrų — poli
cijos), kreipėsi j. T. S., kad 
jiems Ihike rinkimų paskirtų 
dar 2,000 ginkluotų vyrų, ku
rie apsaugotų balsuotojus ir 
padarytų tvarką. Nei vienai 
valstybei iš alijautų tarpo nė
ra patogu a siųsti 'savo armijas, 
kurios gali būti šališkos (vien
pusiškos) .

Yra norima pasirinkti ge
rinusį ir parankiausi būdą. No
rima gauti tokias ginkluotas 
pajėgas, iš kurių- susidėtą as
menys moką Saar’os gyventojų 
prigimtą1

už žmogaus I teises ir nemaža 
tuo reikalu laimėta.

Jer tų kovų aiškesnį prad
menį skaitysime nuo Anglijos 
išleidimo 1689 m. “Bill of 
Rights”, tai jų amžius bus ne 
senesnis 225 metų. Su pasau
linio karo pradžia žmogaus tei
sės liko dalinai pakirstos, ki
tur visai sumindžiotos; atrodo, 
jog Šiandien, vietoje sustipri
nus tas kovas, jos yra silpni
namos.

žvilgterėkime mes į vietinį 
gyvenimą (čia Ameriktoje). 
Buvo laikai, kuomet aukštes
niųjų teismų teisėjai pašvęs- 
davo didesniąją dalį savo lai
ko nurodydami seimų atsto
vams ir įvairaus plauko biuro
kratams kas jiems neleistina 
daryti. Tačiau šiandien dauge
lis jų pašvenčia laiką pateisi
nimui to, kas jau padaryta 
(įvykinta). Daug įvairių įsta
tymų išleista neva tai žmo
gaus teisėms apginti. Na, kad 
įiir to garbingo 18-to Amend- 
frnento ir Volstead Akto išlei
dimas. 

I

Rimtesniųjų, protaujančių 
asmenų tuoj po 18-to Amend- 
mento išleidifrio bitfvo supras
ta, jog šio įstatymo įyykini- 
mas yra* neįmanomas, jei žmo* 
gaus teisės »bus respektuoja
mos,; nes pats įstatymas 'savai
me; uzurpuoju tas ; teises;?, ku
rias žmogui konstitucija ga
rantuoja, tačiau, sausieji fana
tikai, kurie sLw rankose kon
troliavo valdžią visai į tad do-

prigimtą^ — vokiečių kalbąs 
Franci j a fokių pajėgų turi ir 
jas galėtų sudaryti iš tų teri; 
torijų, kuriose jai po karo te
ko nuo Vokietijos.

Italija turi visą didžiulę 
Trieste-Tyrol, vokiškai kalban
čią teritoriją. Tad manoma, 
jog geriausia bus pasirinkti 
Italijos- ginkluotus ašmens iė 
Tyrol’iaus apylinkės, kadangi 
Italija yra mažiau, negu Fran- 
jcija, suinteresuota Saar’p* sri-, 
ties išsprendimo klausimu.

Ateinančių metų sausio mė
nesį įvykstantis plebęscitas tu* 
rėš ypatingos svarbos turtin
go industrinio Saar’os krašto 
gyventojams. 1935 metų balsa
vimo lapukai išspręs klausimų/ 
kurio 191.4—18 metų kariškos 
kulipkos galutinai neišspręs 

.de« > .<■

voliucionieriai” reikalauja pa* 
likti SLA. raštinę N«w. Yerke 
neva tam. kad butu išvengta

Kova tiž žmogaus teises ■■ « i'
Pradedant Septynioliktoje 

Šimtmečio pabaiga iki 1914 tne- 
tų, pasaulinio karo pradžios vį-

(Tęsinys)
Kadangi toje srity jai 
kėjo kvotimų daryti, tai nie
kas ir negalėjo pasakyti, kiek 
ji čia nuprogresavo. Moky
tojas vienas aiškiai mate vi
są Kastytės besivystimą mu
zikoje, bet jis darė x ir mokino

nerci

vasarėle, ir vėl priartino kitas 
rudens laikas ir mokyklų at-, 
sidarymas, Šį ruddhį Kasty
tė grįžtą, atgal prie mpkslo ir 
muzikos jau ne taip gerai pa
ilsėjus. Bet nežiūrint to, jo 
rūpestingai imasi darbo ir 
bando žengti pirmyn.

Mokykloje ji jau sėdi trečio
je klasėje. Ji elgiasi išmin
tingai. Kas gali žinoti, gal

Kastytę taip, kaip darytų kiek- 
vienas kitas geras mokytojas, 
— mokė kiek galima geriau
siai? .Jei pas žmogų tik tiek 
yra muzikališkumo, kiek pas 
medinį stovintį kampe balvo- 
ną, tai ne mokytojaus kaltė. 
Nesakysiu, kad Kastytė taip 
jau netalentinga buvo. Gal 
pasakysime tuo tarpu, kad 
Kastytės ir gabumų niekas ne
žino, o jei ir yra kas žinomo, 
tai labai mažai.

Atėjo kitas vasarlaikis. Ka
styte ir šią vasarą turi beveik 
tas pačias progas, kaip perei* 
tą vasarą, — pailsėti, atgai
vinti nuilsusias jėgas, pažais
ti su draugėmis, pasimaudyti 
ir užmiršti tūlam laikui vi
sus sunkumus ir lekcijas, šią 
vasarą Kastytė jau pusėtinai 
paaugusi mergaitė; jau einą 
penkioliktus metus, ir jei ne
būtų nuo parsidirbimo pany- 
kus, butų labai graži ir dai
liai nuaugusi mergaitė. Pas 
ją jau visi moteriškumo ženk
lai pasirodė, ir jai gal prade
da rūpėti ne tik mokykla ir 
muzika, bet ir vaikinai jau šį 
metą nebepraeina pro ją jos 
akučių hepalydėti'. Taigi, šią 
vasarą Kastytė turi daugiau 
žingeidumų gyvenime be ato
stogaudama, negu kad ji tu
rėjo pereitais metais, perpilą 
vasarą. Dėl to jai ir pailsis

mes nekreipė^ o> užsispyrę ra- nebegali būti taip prieinamas, 
gino įstatymdavystes organus Ji yra tokia pat žmogus, kaip 
ir jų. vykintojus vartoti griež
tas priemones jų u’žsispyrimui 
patenkinti.

žmogaus teisių siaurinimas 
čia (Jungt. Valst.) prasidėjo 
ne su “garbingosios” prohibi- 
cijos įvedimu,, bet laike pasau
linio karo. Po priedanga špio
nažo. manijos ir kitų isteriš- 
kumų buvo išleisti įstatymai 
žmogaus teisėms siaurinti. Tei
smai jiems nesipriešino.

Karui praėjus, per nekurį 
laiką buvo pradėta šalčiau pro
tauti, — neki’rie įstatymai,

teises, 
tačiau ir vėl

ir visi kiti normalus žmonės. 
Viskam ateina laikas. Atėjo 
ir musų Kastytei.

Tai ir vėl praėjo greit kitą

ir gabi galėtų būti. Ji vėl 
beveik viena užsidaro, dirba, 
mokosi. Šią žiemą dar dau
giau jaučiasi nuvargus, dau
giau nervuota,. mažai valgo, o 
jei ir valgo, tai visai be ape
tito.z Jai dažnai akys po bis- 
kuti skausta. Dažnai vaka
rais galva svaigsta ir skausta. 
Jau senai Kastytė po biskutį 
kosti, bet šią žiemą kosulys 
darosi itin sunkus ir pasikar
tojantis. Jos kvėpavimas sun
kus, atrodo, kad ji nebepajė
gia iki valiai oro sau į plau
čius įtraukti. Pirmiali Kas
tytė būdavo pešti eina į mo
kyklą, kuri* buvo ne labai to
li. Bet šią žiemą ji’ visai jau
čiasi pavargus ir į mokyklą 
važinėja gatvekariais. Ir taip 
pamažu ji nyksta,, nesveikau- 
ja, bet nei ji, nei jos tėvukai 
nemano, kad Kastyte gal ir 
tikrais kiek serga. Nepaisant 
to, Kastytė atsidavusiai sten
giasi kuo geriausiai savo už
duotis atlikti.

Prieš Kalėdas vienu tarpu 
Kastytė staiga gerokai suser
ga; Ji kosti, sunkiai alsuoja, 
jai krūtinė skauda, ir kiek 
karščiuoja. Jos mamytė mano; 
kad Kastytė “pagavo” šaltį, 
kad čia nieko blogo, ir bando, 
kaip paprastai, savo dukrelę 
namie sudarytais vaistais gy
dyti. Daktarą šaukti? Gal Ka
stytei tikras pavojus? Ne! Tik 
paprastas šaltis, kaip ir dau
gumai kitų, žmonių. Pagulės 
namie dieną.-kitą ir pasitaisys.

Atėjo Kalėdos, bet Kastytė,,

kad ir kiek geriau jautėsi, bet 
dar vis lovoje tebegulėjo. Bet 
nieko tokio. Mat, tarpšventy- 
je visų mokyklų mokiniai yra 
paleisti vakacijoms, tai Kasty
tei nereikės sugaišti ir atsilik
ti su lekcijomis. Apie Naujus 
Metus Kastytė geriau jautėsi, 
sutvirtėjo ir po Naujų Metų 
vėl pradėjo lankytis į mokyk
lą ir muziką studijuoti. Ji vėl 
atsidavusiai dirbo, kad pasi
vijus su lekcijomis, vis labiau 
spyrėsi mokytis muzikos, nes 
muzika jai buvo pirmaeilis 
dalykas. Ji ją mylėjo ir ateity 
manė būti gera muzike. Bet 
nežiūrint to, kaip Kastyte ne
sistengė, jai muzika nesisekė. 
Jos akutės negreit tegalėjo 
skaityti notas; jos rankutės 
negalėjo į laiką surasti vietą 
ant piano; jos pirštukai ne
lankstus, nevikri. Ir ta muzi
ka, kurią ji bandydavo groti, 
nelabai patiko jos pačios au
sims.. Kastytė, matyti, turėjo 
gerą ausį muzikai, bet, tur 
būt, ko kito jai truko, kad 
jai muzikos studijos nesisekė 
taip gerai, kaip kitoms jos 
draugėms.

Bėgo laikas. Kastytė dirbo, 
mokėsi, kankinosi ir greit ny
ko sveikatoje. Apie pabaigą 
kovo, mėnesio ji staiga vėl su
serga. Staiga jai krūtinė pra
dėjo labai skaudėti, užėmė ją 
didelis konsulys, nuo kurio 
jai priseidavo net ašaroti iš 
skausmo. Jos temperatūra žy
miai pakilo. Ji buvo dabar 
tikrai serganti mergaitė. Jos 
tėvukai gyvai susirūpino ir 
nebebandė šį sykį namie gy
dyti, bet pašaukė ,t daktarą.

Daktaras, apžiūrėjęs Kasty
tę, pasireiškė Judriams, kad 
Kastyte yra kritiškoje padėty
je. Ji turi plaučių įdegimą. 
Be to, Kastytes plaučiai jau 
riuo seniau nesveikavo nuo 
baltosios plegės, dėl ko ji vis 
kosėdavo; Niekas to nežinojo, 
—nei Kastytė, nei jos tėvukai. 
Daktaras patarė vežti Kastytę 
į ligoninę, bet Judriai nesu
tiko.. šaltas oras; gali peršalti 
ir dar blogiau atsitikti.

<. Daktaras išrašė . vaistų ir 
pasakęs kaip ligonę užlaikyti, 
liepė Judriams vakare jį- pa
šaukti ir duoti jam žinoti, 
kaip Kastytė jaučiasi.

(Bus daugiau)

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

PRAGAIŠTINGA KETVIRTOJI “R”

tauti, 
siaurinantys žmogaus 
buvo atšaukti, 
proliibicija ėmė sava keliu tas 

!teises siaurinti. P&žvelgus už- 
jurin, pamatysime daug, daug 
blogiau.

Vakarų Europos; gyventojai 
iki pasaulinių karo nau’dojosi 
žmoniškomis^ - laisves teisėmis. 
Tačiau šiaaidieii dlaugely val
stybių gyventojai neturi, dau* 
giau laisvės 
lihius.

- Daugely
buvę laisvi kultūringi piliečiai 
šiandien yra net praradę tei- 
»š^ balsuoti, 1 dalyvauti^ politi- 
niam, kultūriniam savo kraš- 
t. > ■ •/ X,..
'to gyvenime. Vienintele nuo 
jų dar neatimta “teisė” y fa 
ištikimumas ir nedve jotinas 
pritarimas ir užgyrimas vai- 
idanži'ųjv < > ■' /
Į Kas turi būti daroma ?
; Yra tik viena, — vienintelė 
išeitis. • “Dievas suteikė 'Ikis- 

pareiškė . .Daniel Webster 
prie& Šimtą metų, “tįk tiems,

kadaise

sirengę saugatįdr apginti ją”. 
Vakarų Europos . ;; x' r‘ ‘ 
apsvaigę nuo įvairių perėjūnų

ĮV6WCTrot4 H 
TeACMERs’ Pav, 
ScMoat coqrs?s 
fin® ĘautpfA’ę^f, 
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Del malku gyvybę 
prarado 7 metų 

R. Budrikas
Būva palaidotas namo griuvė

siuose, kuomet rinko med
galius karui

508 West 45th 
malkas, staigiai 

juos palaidojo

buvo užmuštas

ĄTLĄNTię — Septynių me
tu Raimondas Budrikes, 500 
West 45th strecf, penktadienį 
vakare išėjo malkų ieškoti į 
apleistų namų, 459 West 4.6th 
s|ręet, ir nęsugpjžo. Nesugrį
žk todėl, kad namas, kuriame 
jis su kitu berniuku, Ęugene 
Sheehan, 12, 
Street, rinkę 
sugriuvo ir 
griuvėsiuose.

Reimondas
vietoje, bet jo drangas, Eugene 
Sheehan, išliko gyvas, nors 
pavojingai sužeistas. Buvo 
įlaužtas ja nugarkaulis ir nu
laužta dešinioji koja. Jis gu
li St. Bernard’s ligoninėje, bet 
nemanoma* kad išliks gyvas.

Namas, kuriame berniukas 
rinko malkas, buvo apleistas 
pereitų trečiadienį. Kai tik 
jį ištuštino, visi apielinkės gy
ventojai subėgo į jį malkų ieš
koti. Tas paskatino namo su
griuvimų.

Nužiūrėdama, kad namas 
grius, policija uždraudė gyven
tojams eiti į jį, bet buvo to
kių, kurie nepaklausė.

Vietinis.

Lietuvis prisipažino 
padegęs savo narna 

dėl apdraudos
Bus kaltinamas už padegimą 

ir už žmogžudyste

Policija

Juozas Kudriška, tai Jansaitiš 
bus kaltinamas ne vien pade
gimu, bet ir už žmogžudystę.

Lietuvių Simfonijos 
Orkestras pradeda 

6-tą sezoną
Pradės repeticijas trečiadienį; 

kviečia muziku^ prisidėti

BRIDGEPORT 
suėmė lietuvį Petrų Jansaitį, 
(Jansitis) 42 metų, <3601 
Union avenue, kuris prisipaži
no padegęs savo namų, kad iš- 
kolektuoti apdraudę.

Namų turėjo adresu 3632 
Lowe avenue ir jį padegė ge
gužės 27 d., šiais metais. Lai
ke gaisro sudegė vienas iš na
mo nuomininkų Juozas Ku
driška, 40 metų, senų daiktų 
pirkėjas. Gi kitas nuominin
kas, Franąs Stepickas, buvo 
smarkiai apdegintas, bet su
spėjo iššokti iŠ liepsnojančio 
namo Pėr tengų. Žaizdų pa
guldytas į lovų, Stepickas iš
buvo Cook apskričio ligoninė
je per kelius mėnesius, kol pa
sveiko,
Suimtas dėl kąirnynų gandų

Gaisras greičiausiai butų bu
vęs užmirštas, jeigu ne Chica
gos gaisrininkų administraci
jos ądvokatas Thomas J. 
Sheehan, kuris gyvena ądresu 
3646 Union avenue, skersai 
iclos nuo sudegusio Jansaičio 
namo. Išgirdęs nuo kaimynų 
paskalos, kad buk Jankaitis 
padegė savo namų, jis prgne- 

’šė policijai, kuri kaltininkų su
cipę.
Namui sudegus, patyrė, kad 

apdraųĄa pasibaigė
Jansaitis prisipažino, kad 

namų p p degė, pasakė, kad jo 
namas turėjo .$3000 morgičių, 
namas buvo apdraustas iki 
$5,500, tad butų uždirbęs iš 
gaisro $2,500. Bet kai namas 
sudegė ir jis nuėjo apdraudos 
reikalauti, tai patyrė, kad ji 
jau buvusi išsibaigusi keletu 
mėnesių atgal.

Jųnsąjlis buvo suliptus penk
tadienį. Jis dirbo prie Link 
Beit raiiroad geležinkelių lini
jai ir buvę nevedęs.

Gaisrus Jąnsąįčip paipę k.i- 
apie 3:30 ryto gegužės 27 
Kadangi liepsnose žuvo

Trečiadienį, skalių 10 d., 
Chicagos Lietuvių Į Simfonijos 
orkestras pradės šio sezono 
darbų, susirinkimas pirmai 
repeticijai Gage Park svetai
nėje, 5500 South AVestern avė., 
7:45 vakąre.

Mes turime chorus prie ku
rių priklauso jaunuoliai mėg
stu dainuoti. Bet kas bus su 
musų muzikantais? Jų tėvai 
nesigailėjo išmokėti šimtus do
lerių dėl pamokų ir kol moki
niai lankė High School, tai jie 
turėjo progų tobulintis gro
jant prįc orkestrų ir benų.

Orkestras užpildo svarbią 
spragą

Bet kai tie mokiniai pabai
gia mokyklų, tai padeda savo 
smuikų ar kitokį instrumentų 
į kampų. Todėl, kad nėra pa
našios orgąnįząęijos, kaip high 
school arba universitete, prie 
kurios muzikas galėtų ir to
linu tobulintis,

Mes lietuviai esame laimin
gi turėdami orkestrų, prie ku
rio musų jauni muzikai gali 
priklausyti. Jis yra minėtas 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
orkestras. Jis ir buvo suor
ganizuotas tik tuo tikslu, kad 
suteikti musų muzikams pro
gų lavintis ir kad palaikyti 
lietuvių muzikus prie lietu
vių.

Repeticijos kas trečiadienį
Su šiuo rudeniu orkestras 

pradeda savo Šeštų sezonų ir 
repeticijas laikys kas trečia
dienį Gage Parke svetainėje.

Visi muzikai, kurio- groja 
vienų iš standartinių instru
mentų, apart saksofono, yra 
kviečiami prie orkestro prisi
dėti. Jokių mokesčių, nari
niu ar už pamokas, nėra, tik 
reikia turėti pasišventimo 
praktikuoti. Muzikai, jaunes
ni 16 metų, nebus priimti. Kan
didatai turi būti ėmę pamokas 
ar praktikavę groti savo in
strumentu per 4-ius metus.

Norint prisirašyti, . kreipki
tės prie K. Stepępavičiaus, 
Lafayettte 7552, ąr atvažiuo
kite į repeticijų cskaRtį ttre- 
čiadiepį.

Kas nori išmokti groti?
Beje, orkestras tpp vienų 

violų, 1 bassrviol ir alto horn. 
Tų instrumentų piekas negro
ja ir jeigu kas pors norėtų 
juos naudoti ir išmokti groti, 
prašomi susižinoti sp p. Stepo
navičium.

R. R. Kliubas rengia
si didžiulėms jubilie

jaus iškilmėms

Organizuos basket-ball 
leomanda

Susirinkimas . tarp kito ko 
nutarė suorganizuoti basket- 
ball komandų ir, su tuo pada
rę dar vienų žinksnį priekin 
sporto strityje, nes turi base- 
bąll komandų, kuri neblogai 
lošia. 

'I

Edwardas Skadauskas ofte 
cialiai užėmė vietų klubo vice
pirmininko, kųęmet buyęs 
vice-pirmininkas p. Jasutis pa
sitraukė, nes prisideda prie 
U. S. Marines ir buvo privers
tas išvažiuoti. Edwąrdas Ska- 
dauskas yra sūnūs plačiai ži
nomo cicerieČię, p, Skadaus- 
ko, kuris savo laiku buvo žy
mus Cicero gyvenime te už
ėmė Justice of Peace vietų.

30 narių gaus dovanas
Susirinkime paaiškėjo, kad 

30 klubo narių gaus dovanas 
jubiliejinėse iškilmėse už ne- 
ėmimų pašalpos per 10 ir 20 
metų. Neužmiršdamas sąyo 
senų narių, klubas nusiuntė J, 
Švėgždai, Lietuvoje, $15, kai
po paramų. ’’

Ąplankys Northsidiečiųs
Programo užbaigimui, Klu

bas nutarė oficialiai dalyvau
ti Morning Star Klubo, North- 
sidėję, jubiliejinėse iškilmėse, 
kurios įvyks spalių 13 d., bu
vusioj kriaučių svetainėje, 
prie Milwaukee ir Robey. Ci- 
ceriečiai tikisi, kad Northsi- 
diečiai įapkričio 29 d., pada
rys jiems revizitų,

Kąr.

Tarės kur sudėti če 
kerius. kortas ir 

šachmatus

"f'Į— "j?"Į""į' f? vrirn *" t?... 1 ,■1 "j1 j r1"'! n...... t. j*1!^**

Tad vaikai nusivedė Richardų
skersai gatvę esantį Kelly 

iligh School mokyklos kiemų, 
ęųr iš jo atėmė visus pirkinius, 

: r dagi čeverykus nuavė. Pali
kę Richardų basų jauni plėšikai 
Pabėgo. *

Vaikai sakėsi esu iš Wiscon-i 
sino ir kad jie darų plėšimų, 
nes buk esą alkani. Bet spėja
mą, kad jie yrą vietiniąh nes 
vienų jų Richardas buk matęs 
žaidžiant savo mokyklos kieme. 
Vii jų buvę apskurę ir purvini, 
teČiaus trečias, tupėjęs Wiscon- 
sino valst. ženklų, buvo geriau 
pasirėdęs. t, t.

Lietuvių Demokratų 
vyriausia raštinė

NORTRSIDE — Mnming 
Star klubas, matydamas dide
les niękšystes daromas kaimy
nams ir bijodamas, kad ię jam 
kas nors nakčia neiškrąus.ty- 
tų turto, įsigijo saugiųjų šėpų, 
į kurių nakčiaį galęs sudėti 
korįas, čęk^rtyiį ‘ šachmatus, 
faitorių pirštines ir kitus da
lykus. Šėpa gana didėlesnės 
trys vyrai dirbo sušilę, pakol 
įvežė į vidų.

Kriaušius.

Brighton Parke net 
ir vaikai pradeda 
daryti piešimus

____ ________ _______________ ____________________________________ B

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

B ALFABETO TVARKOJE
Šis skyrius y^a vedamas tikslu pagelbėti musų negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau- 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata- 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų re jo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galima gauti.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBIEES

Ip’i"'""""! ■ ■■■■■■■ *■■■—         ■,»■■;■■ Į III! ■ ■■,    j

Naujas 1934 Studb. sėd. sutaupysi
$225, Antonsen 6455 S. VVestern Av.

APTIEKOS
DRUG STORES

A. BELSKIO Pinuos Rūšies Aptie- 
ka, 2422 W, Marquette Rd. Rep.8222

I INGALIOJLMAI
PQWER OF ATTORNEY 

<1 ■

šiandien spalio, 8 dienų de
mokratų partija atidaro įvairių 
i;autų ofistfs rinkimų kampani
jai yesti. Tąrp kitų taptų bus 
ir lietuvių demokratų raštinė.

šitos tautų? raštinės (head- 
ųuarters) yra įsteigimas cęn- 
tralio demokratų partijos ko
miteto, kurio galva yra P. 
Nash. Tautinių raštinių vy
riausias vedėjas bu$ sepas už
sitarnavęs darbuotojas kon- 
gresmanas A. J. Sabath.

Lietuvių vyriausios raštinės 
vedėju yra paskirtas adv. Kl. 
Jurgelionis, o jo pavaduotoju 
ir padėjėju bus Adolfas Gą- 
ruckas. j

Visų tautų taip pat ir lietuvių 
demokratų partijos raštinės 
bus Morrison hotelyje ketvir
tame augštyj. Iš i čia bus veda
ma apskrita agitacija ir čia bus 
gaunama rinkimų literatūra. 
Visi vietiniai lietuvių kliubai 
galės veikti savystoviai, ir tik | 
kada jiems reiks rinkimų lite-' 
raturos ar kalbėtojų, jie galės 
kreiptis i demokratų partijos 
lietuvių vyriausių raštinę.

Yra tikimasi, kad tautinis 
veikimas rinkimuose šį sykį 
gaus didesnį pripažinimų iš de
mokratų partijos centro.

Ri

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir Ri
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St., Canal 8500
P KNYGOS

BOOKS
Senų ir naujų liętųyiškų knygų 

visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 Sp. Halsted St., Chicągo, III.
I KRAUSTYMAS

MOV5NG
VĮCTOR BAGDONAS 

Nuvežam i tolimas ir arsimas vietas 
rakandus, pianus ir tt.

3358 South Halsted Street 
Tel, YARds 3408.

I KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

....... ......i................................ 'i'"*......   'R... . . nrr-........

T FNTCm TR. MFDI^
BUMĘĘĘ

CARR BROS. WRECKING CO.
Pąs mus visuomet gausite visokių 

nąujų ir vartotu lęntų, sienojų ir 
budavojimui medžiagos. Pigiau negu 
kitur. 8068 So. Halsted SL Tel. 
Vięto.ry 1272.

I m "1........1 't' 'II......J.... . ......U....... ............. f—.. ........ ...

RAKANDU Bargenai
FURNITURE BARGĄINS

NAMAI IR ŽEME
nPAT VCTi A TDI?K Ui A L Jtho J. A JI Jth

Z. S, MICKEVIČIUS 26 rnet. bizny. 
2505 W. 68rd St. Hemlock 0800

PINIGŲ SIUNTIMAS
FORRIGN EXCHANGE

STORAGĘ RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurąj ___  $25.00
$300 kaurai ................   $85.00
Parlor, mregkąmbario ar val
gomojo kamb.. rakandai .... $30.00

Atdara vakarais Ir nedėlioj.
5746, So. Aįiįįld Avė.

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir marinius. Tel. La- 
fayette 5824. 4131 S. Francisco Avė,
I LAIVAKORTĖS

STEAMSHIP TICKETS
* ............... .............................................................................................................■■■■■■ !■ .

Laivakortės i Lietuvą ir į visas 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujięnų Laivakorčių Skyriuj. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III;

> Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius perąiųntė i Lietuvą daug rnilL 
Šonų dolerių ir dabar tebesiunčia bę 
okios pertraukos. Savo giminėms 
4etuvon siųskite pinigus pev Nau

jienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1739 Sę, Halsted St., Chįcago, III. 
ii ■ Į.įr;?į^...Mį^M. iii, i   i  įį   Ilflll i. ■ 11       

RAKANDŲ Bargenaj
ję-ŲRNĮTURB 'BĄRGAINS

-f...........—............................. i. i............. .... ................ . L."-.. . i"^.!"";.' . ....;.

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai.

$1?5 Frieze Parloy Setas dąbąr $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00, 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.0( 
$125 Rieš. Będruimio sėt. dabar 29.50 

NEUSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove 

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.
------ - ----------------------- ------------------------------------------------------------- -----  

Apiplėšė lietuvės ali 
nę Northsidėję

Gera rašomą popiera parduodama 
po 25 centus svaras. Reikalaudami 
iš kitur, pridėkite 8c persiuntimo 
kaštamą vienam svarui* Pinigus ga
lite siusti stampomiš. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street,

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus, plaka

tus, biznio kortele, kųygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT RO0FING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

3216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

CARPĘNTERS

Cicero arganizacįja švęs
1 metų sukaktuvės lapk

ričio 29 d}

CICERO — Lapkričio 29 d., 
Cicero lįetuviamš;,. Jjus reikš
minga diena, nfti* įvyks did
žiausios miestelio lietuvių or- 
gąpjząęijos 20-tų mėtų sukak
tuvės, į •

Ta organizacija’ -4- garsusis 
Raudonos Rožės Klubus, kuris 
---  _.l----- IK !pj,OgreSv.

_ s, rengia 
iškilmes Liuosybęs 

Klubas jati rep-

yra bene vienas iš’ 
viškiausių Chicagęjė 
didžiules 
Svetainėje.
gėsi iškilmėms per kurį laikę, 
bet nustatė galutinai datą, su
sirinkime, kuris įvyko penk
tadienį vakare šemetų svetai
nėje. i

lo
" * 1 ............... '* ...................—..........-—'T

Garsinkitės ^N-nose’

Trys vaikai užpuolę gųtvęje ir 
padarę “boldupų” lietuvių 
vaidui RjęhardBi Vąidžiunųj. 
RRĮGĘTON PARK* - 

chamas Yaidžiunaa, 415? So.
Mazart st„ yra dar tik 10 me
tų vaikas ir lanko Kelly mokyk
lų. Bet ir'jam jau teko susipa
žinti SU Chicagoje) taip priprasr- 
tu dalyku — ^holdųpų”.

Chicagoje “hoMnpps” yra pa
prastas dalykas suaugusiems, 
bet nesigirdėti, kad jie bųty 
daromi vaikams, Tečiaus, mg’- 
tyt, Brighton Park tiek toh 
“nuprogresavp’’, kad ^hold- 
upus” pradėjo daryti vaikams 
ir ten “holduperiais” virstą pa
tys vąikai.

Richardas Vaidžiunas šešta
dienio vakarę, apie 7$0 val? 
gryžo namo iš savo tėvo, Jonę 
Vaįdžmno, bučerpęą Archer 
Varket, 4214 Archer Aye,, neš
damasis kąi kuriw pirkinius. 
Eidamas Archer Ąve. susitikę 
kitus - maždaug savo amžiaus 
vaikus, kurie jį užkalbinu ir 
kaip vaikams priprasta, greit 
išsikalbėję dlę jį. palydėję iki 
sankroves, kurjęj jip misipir- 
kę dan pienę pjrągaičių jr pa
siėmė sękmadięuo laikraščių. 
Visi trys vaikai, kurių vienas 
galiam jąvmosnis, kitas maž
daug Richardo amžiaus, Q tre
čias porų metų VYTėsnis, i» to- 
Itaji jį lydėję Richardui pasu, 
bus I ate nrie savo namu, vie
nas vaikų parodė revolveri ir 
pareiškė, kad jie jį apiplėšia. 
Tuo tarpu J elę įvažiavę autę- 
mąbilius ir plėšima sutrukdė.

Charakteringas Arliss paveiks
las.

AIPOLLO — Garsioji Mae 
ĮWest —1 “Bęlle of the NipetĮes” 

; i ,1 NEW GARRICK — Robert
Kerštininkui pudarė Yoųng; Madge Fvanfe — MDeath 

daug nuostolių iVhtcaco"0”11^
T> • • ~ CHICAGO — Jean Hariow—

M. Baigai “Giri from Missouri”. Guy
——— Kibbee ir kiti numeriai sceno-

BRIGHTON PARK. — J M. j e.
Baigę ąlipę 43'58 South Čali- ORIENTAL — Cary Grant, 
fornia avenue,' suėjo keli jąų- Everett Horton — “Ladies 
ni vaikiščiai. Atrodė įtartini, Should Listen”. Vodevilis.
lyg kokie blogi svečiai, kU'rio ’ 
pasirengę kų hors blogo pada- 
yytL ' .

įsigėrę, vaikėzai tuojau ir|e 
ėmė nesmagumu (Įąryti ir 
tairpusąvyje muštis. Alines 
savininkui pabapdžiųs vaikė
zus laukan išmesti, jie išmu
šė jo baro stiklų ir šoninius 
langus iš lauko pusės.

M. Baigę mano, kad tai bu
vo sulenkėję bumeliai, atėję 
ęlėL keršto, pės jq biznis gę^ąi 
eina visų laįkų, o kiti, sako, 
jam pavydi. Jie turbut ir at
siuntė triukšmadarius.,, ,

— Senas Pętras-

NORTHSIDE. — Damenavę. 
gatvėje, priešais Morning Stąr 
klubų, lietuvė laikė užeigų. Ka
dangi. gyveno kitoje vietoje, tai 
uždariusi biznį važiuodavo na
mo nakvoti.

Antradienio rytų kaimynai 
patėmijo, kad saliuno langas 
išmuštas. Patėmijo tų ir poli
cija. Policmonas įlindęs į vidų 
turėjo saugoti vietų iki 1 vai. 
dienų, pakol atvažiavo saliunę 
savininkė.

Atvažiavusi, saliunininkė jafr 
rado darbininkus stiklus bede
dant, bet viduje buvo tuščia. 
Kadangi nebtivo “tavoro”, tąi 
savininkė apsisukusi nuvažiavo 
namo ir jau kelintų dienų įs
taiga uždaryta, —Kr,

CARL CLARAS, pigiai taisau narpus 
5805 S. Mapk^aad- Republįę 4151.

SIUVĖJAI
TĄILpRS

F. MICKAS, Siuvėjas, rūbų vąbto- 
jas ir taisytojas, <146 Archer Avė.

TABAKO Krąutųvės
TOBACCO STORES

MAX COHEN, hnn. Tu^k. Tąhakas 
ir Cigaretei, 17?8 So. Haląted St. 
rt. ............. ■■■m...... .. ............... ................ ..........................................................

V ATjCVITV
‘ RESTAURANTS
I.....iwrtww‘.i8Ww...... .... ... ........ ... ................

7:45
Gage Park Field

...

OPERA

SPORTAS
Joan Crow-

Chain-
ROOSEVELT 

ford— Cląrk Gable 
|ed”,
i RKO PĄLĄCE — Ytenąs iš 
geriausių paveiksiu Chięagoje, 
“The Fountaįp”, pagamintas 
sekant garsių Chprles Morgan 
knygų tuo pačiu vardu. Vado
vaujamoje rolėje Ann Harding, 
Paul Lukas. Vodevilis. Vertų 

J aplankyti.

Ristynės trečįadięnį

Trečiadienį vakare Marigold 
Gardens salėje, Halsted ir 
Broadway, įvyks ristynės tarp 
Frankio Tart ir Mike London, 
Cowboy Hughes ir Fred Brų-. 
no, Charley peterson AT Freį 
Kimball, Dale Haddock ir 
Buck O’NciU, Rudy Kay te 
Ęrnię Pęterson.

See you all Oct. 10th 
P. M. sharp 
Houše. Ts-First Vinlin*.
■■■■yv .—.Į...... .ą ------ , yy.......................................

Atlyginimas ui Djlliu 
geri penkiems East

Chicagiečiams
■ . Į, . . TĮĮ-P

Teatr as ir Ekranas
326 S. STATE

Tel, HAĘrisop J751 
PASTOVIAI ŽĘMpS KAINOS

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

\\XiESDE\T4f
' arnct

EAST CHICAGO 
lės valdžios $5,000 atlygini
mas už įnformabijas, kurios 
privedė prie Dillingerįo nušo
vimo, buvo padalintas tarp 
5-ių Ęast Ghįcago policistų.

Po $2,500 če^į gayo Capt. 
Timothy O’NeiĮl ir seržantas 
Martin Zarkovich, bet jie pa§i-. 
dalino su atlyginimu po $1,000 
su serž. Walįer Conroy/įr de
tektyvais Petęr Sopsic ip Glenn 
Stretch. j

FederaI < j, « , i .

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
KREIPKITĖS PAS 

Handlten Casket Co.,
Ine.

4235-59 S. Western Blvd.
CHICĄGO, ILL. 

Tel. Ląfeyettę 2665-6-7-8
■m........ ........  —

AUDITORIUM — San Carioą 
Opera Company. Solistai Bourą- 
kaya, Thęrnąs,; Molitorę, Valle, 
DeMette. Repertuaras.; šiandię 
-r— Romeo ir Juliet; ąntrad.: —J 
Cavalleria Ęysticaną ir Pą^r 
liacci; treČ.: Traviata; keįvirt.; 
Aida; penktad.: Rigollettp; 
šešt,: Faust ir Cąrmen?

Chicago Grand Opera ComJ 
pany: — Premiera lapkričio 1Q 
d. Solistai Maria Jeritza, Mar^ 
tinęllį, Barbara Dar J
lys. Manoma pastatyti Turan-i 
dot, Aųdreą Chenier, TJosca, Iii 
Tręvatpre..

; boanas-
TIVOM 7-Hųrold Lloyd la

bai vykusiame filme, <fThe. Cat’s 
Pąw”.

BAIMOND BUDRICK .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

ąpąlię 4 (Jjęną, 4:45 valąpdą 
p. j£. 1934 *»., sulaukęs 8 m* 
tų amžiaus, gimęs Chicago, 111.

Paliko dirhame nuliųdimę 
tėvą Retrą, motiną Stąnisląyą, 
broli Petrą, 4 cioces Julią, 
Violet, Frances ir Marijaną, ir 
dėdes Budrikus, cioces Palia« 
niją Armons, Sofiją Baublią 
ir Josephine ir Miliauskų dėdę 
Rafolą ir gimines.

Kūnas pąsarvotas randasi 
500 W. 45 place.

LaidotųvSą Jvyks antradįępi 
spalio 9 dienų. 10 vai. ryto iš 
namų i Tautiškas kapines.

< Visi a. a. Raimondo Budri* 
ko giminSs, draugai ir pačyą< 
tami esat nuoširdžiai kviečia* 
ntf dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą į? atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis, Dėdes,

Arlįss,
eorgę 
nan”

Lątdotuvėąe pąteynauja gra- 
hoyius X J., Bagdonas, Telefo
ną^ RepųbHę 31(10.

t111 ■ I*1 r"........ -

l Oppoilte Dovis Store, 2d Ftoor 
1111 II1!! IIH

LAIDOJAM PIGIAU, NEGU KITI

.. ..f.y..a;—. ......... ■■III. ■■ ■ ........ iii . ...į.....■ĮĮ......... .

/ Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

■*

Amhulance Patarnavimas Diena ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So, Hermitage Avenue

’. k ■ V'v ’

•i-
fe - . r

ftfc.jas, iiža . k;



Pirmadienis, spalių 8, 1934

PRANEŠIMAI

MORTGAGE BANKERS

bi-

laik

Adminis-

i

Business Service 
Biznio PatarnavimasŠeštadienį sušaukė 

rašČių atstovus į 
ciją

nepriklausomų žinksnį ir — 
turėsime naujų gazolino kai
nų karų.

Atvykęs j Ameriką 1886 ma
tais Liudvikas Gibas pergy
veno sunkių ir įdomių me
mentų.

visų 
konfercn-

mes mazgeliai" ir 
liai“

Chicagos Lietuvių Draugijos mė
nesinis susirinkimas j vyks antradie
nio vakare spalio 9 d,, pradžia 7:30 
vai. vak. Masonic Temple svetainėje, 
1547 N. Leavit St. šiame susirinki
me dainuos geras tenoras, Antanas 
Kaminskas, prie piano Birutės cho
ro mokytojas Jonas Byanskas. Drau
gijos nariai atsilankykite. Kviečia

Valdyba.
—O— im!

—HO>—
PIRKITE Trcpicair Anglis dėl 

ūmios šilumos. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run —$5.75. Screen- 
ings •— $4.75 Northern Coal Co. 
Me>rimac 2524.

V. Michellienė stebuklingi “Zdf-j čia konfliktas pradėjo aš- 
“maiše- treti, komplikuotis ir pagaliau

teisme’grįžkime, 
alo nradžios ir 

n. Rad\|lienę (tuo- 
erskaity- 
i pakliu-

CLASSIFIED ADS

REAL ESTATE
/

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 17th St..

> , f ,v>

* I Pre.ident Roosevelt

Prezidentas kalba per radio iš savo kabineto Baltųjame Name.
.....  — Į.. . ..... .--- ----- ---

IEVA RADVILIENE GAVO VYRA, BET JIS 
KAINAVO $2,000.00

Jai pagelbėjo ir pinigus už pagalbų paėmė 
“varažininkė” V. Mitchellienė

NAUJIENOS, Chieago, III.
■ -A-. ■ ............

Grane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Uhicago. Iii.

Lietuvis pionierius 
Amerikoj savanoriai 

gyvena kalėjime TEL. REPUBLIC 8402

jis nukeliavo į teismą.
Bet pirm eidamF pažiūrėti

TOWN OF LAKE — Ieva kas darosi teis 
Radviliene gavo vyrų. Kai ji nrie viso reikal 
gaude, tai ji buvo Ieva Rau- kartu xs 
žienė ir gyveno adresu 4545 met dai 
South Honore Street.

Bet gal ji nebūtų “sugavusi” 
savo vvrą, jeigu ne Mrs. V. 
Mitchell, lietuvė “varažnin- 
kė”, 6224 South Karlov avenue. 

į 4

Ta vyro gaudvmo propozi
cija pasirodė tiek brangi, kad 
ir Ieva Baužienė - Radvilie
nė ir Mrs. V. Mitchell šiandien 
11:30 aiškins valstijos proku
rorui, kriminaliame teisme, 
kaip ten buvo, kad Radvilie
nė turėjo sumokėti Mitchellie- 
nei apie $2,000.

Abiejų pusių argumentus 
klausys valstijos prokuroro 
asistentas Ota P. Lightfoot, o 
adv. A. A. Slakis, 77 West 
AVashington Street, atstovaus 
p. Radviliene ir išdėstys teis
mui jos dalyko pusę.

I. Baužienė mylėjo
Visas šis dalykas prasidėjo 

dėl vieno p. Radvilo, kurį p. 
Ieva Baužienė labai mylėjo. O. 
ji taip mylėjo Radvilų, kad 
buvo pasiryžusi žut-but jį 
gauti.

Rūpinosi, nervavosi p. Bau
žienė. Su laiku atėjo jai į tal
ką burtininkė Mrs. V. Mit
chell. Burtininkė aprūpino L 
Baužienę su laimės mazgeliu, 
kurį visuomet turėjo nešioti 
nrie krutinės; aprūpino ją su 
“eudaunu” maišeliu, kuris pa
kabintas tarpduryje turėjo ste
bėtinu budu užkerėti jos nu
mylėtinį ir neleisti jo meilei 
atšalti. «

Davė burtininkė jai štėbtik- 
lingu piliulių, akmenėlių, su 
kuriais kojas patrinti, davė 
negardaus skystimo gerti. Ir 
vis, kad sučiupti tą myli
mąjį.

“Laimės mazgelis“
Daug vizitų padarė p. Bau

žienė burtininkei ir kiekvie
nu kartu, anot jos žodžių ple- 
liminariame tardyme valsti
jos prokurorui, ji užmokėdavo 
pusėtinai pinigų. Mokėjo jai 
$50.00, mokėjo $100.00, mo
kėjo $500.00 ir $1,000.00. Su 
laimės marzgelh] ir maišelių 
stebuklingomis ypatybėmis au
go ir kainos ir sumos pinigų, 
kurias Baužienė išmokėdavo 
burtininkei Mitchelienei.

Ar burtininkė tikrai pagelbė
jo Baužienei, ar ne, yra nuo
monių dalykas, vienok šių me
tų balandžio 28 d., matome 
Ieva Baužienę ir Antaną Ra
dvilą maršuojant prie alto
riaus, kur jie buvo surišti ne- 
atmezgamu mazgu.

Kaip prasidėjo
Atėjus birželio mėnesiui, 

dviejų mėnesių po šliubo, 
Radvilienė (buvusi Baužienė) 
nusprendė, kad gal ji ir be 
reikalo sumokėjo pinigus bur
tininkei Mitchellienei, tad nu
ėjo pas ją reikalauti, kad di
deles sumokėtas sumas ati
duotų.

|kime šia kortelę, 
vo jai į rankas pereitų metų 
rugsėjo mėnesį:

MRS. V. MITCHELL 
Medium

6224 So. Karlov Avė., 
Chieago, III.

ši moteris gali prigelbėti 
1c reikale, be skirtumo kas 
esi ir kokį reikalą turi. Ne
daro skirtumo ko trokšti, bai
mėje ar bėdoje esi — ateik pas 
ją, o ji tau patars. Ji pasakys 
tavo praeitį, dabartį ir ateitį.

Ji patars kaip turėt pasise
kimą biznyje, meilėje, apsive- 
dime, spekulecijoje ir visuose 
kituose reikaluose. Gyveni
mo klausimai urnai išrišami, 
liudėsis paverčiama linksmy
bėmis, nepasisekimai pasise
kimu, priešus padaro draugais 
ir pasakys tau visą teisybę. 
Taipgi pasakys jums jūsų slap
tingas bėdas, priežastį ir iš
eitį iŠ to.

Ar esi įsimylėjęs? Jeigu 
taip, tai ar tikrai ta ypata, ku
riai jus pasitikėjote neatsine
ša šaltai ir nepaisančiai? Ar 
nesiranda kas drumstų bei ar
dytų jūsų ateities svajones? 
Jeigu taip, tai eik tuoj aus pas 
šitą moterį tarpininkę, kuri 
tai prigelbės. Ji pasakys kaip 
pergyventi visus nesmagumus 
ir laimėti jūsų širdies troški
mus ir ateities laimę.

Ar esi bėdoje? Ar tu pa
tyriai jog jūsų gabumai ir ta
lentas nepatenkinantis ir be- 
viltles? Jeigu taip, tai ateik 
ir pėtirk tikrąsias priežastis ir 
paversk į pasisekimą, džiaugs
mą ir linksmybes.

Skaitymas yra visiškai kon- 
fidencialis. ‘ .

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 
vakaro, kas dieną išskyrus ne- 
dėldienį.

* (Bus daugiau)

T rumpai
20 vaikų ir visi gyvi

Italai Mike ir Rose Latoria, 
gyvenų Cbicagoje, vakar su
silaukė 20-to kūdikio. Kūdi
kis — mergaitė. Visi Latori- 
jų vaikai sveiki, gyvi ir pen
kios dukterys jau yra vedu
sios. Latoria sako, kad jis 
nori 22-jų vaikų.

Prasideda naujas gazolino 
kainų karas

po
P-

BRIDGEPORT— Senam Pet
rui teko sueiti lietuvį pionierių 
Amerikoje, Liudvikų Gibą, ku
ris atvyko į šių aukso šalį 1886 
metais, dar tose dienose, kada 
lietuviai mažai žinojo apie Ame
riką.

Iš trumpo pasikalbėjimo teko 
daug ką patirti apie musų L.‘ 
Gibo gyvenimų Amerikoje per 
48 metus. Jis pergyveno daug 
įvairių nuotykių, pergyveno 
daug įvairių sunkių momentų.

I

Ieškojo laimingesnio gyvenimo
Jis gimė Krišnos kaime, Ru

daminos parapijoje, Suvalkų 
rėdyboje. Augo šeštakave. Ba- 
landžio 19 d., 1886 metais jis 
atvyko į šių šalį ir apsigyveno 
anglių kasyklų distrikte, ’Ply- 
mouthe, Pennsylvania valstijo
je. Kaip daugelis kitų atėjūnų, 
jis manė sukurti geresnį ir lai
mingesnį gyvenimų, negu gali
ma Lietuvoje. Manė apsivesti, 
sukurti šeimyninį gyvenimų, 
išmokti amato, profesijos arba 
eiti į biznį, žodžiu, užtikrinti 
geresnį rytojų. Bet ir Liudvi
kas Gibas apsigavo, kaip ir 
daugelis kitų lietuvių.

Parvykęs kelis kartus į gim
tinį kraštų, musų pionierius ap
sivedė ir pradėjo šeimyninį gy
venimų. Vis dirbo anglių kasyk
lose.

kelių centų tipų. Ir taip, reiš
kia, liuosnorig. žmogus gyvęna 
kalėjime. .

Daugelis Gibo pėdomis
Liūdnas Uudvikę Gibo gyve

nimas. Sulaukęs 69' metų am-, 
žiaus, neturi nei šeimyninio gy
venimo, nei pinigų, neturi nei 
užtikrinto šaltinio duonos kąs
niui gauti.

Bet daugelio gyvenimas yra 
toks. Daug musų tautiečių at
vyko į šią šalį su optimistiš
kais planais, bet dabar koks 
didelis skaičius jų gyvena var
go bedugnėje. —Senas Petras. 

■ .i ■ .

“Housing” adminis
tracija FHA kviečia 
svetimtaučių spaudą 

į talką

Bandė nupirkti $25, 
000 už $5,000

ma-
Už7

ka-

Buvo kasyklų katastrofoje 
šiandien L. Gibo veide 

tyči daug anglies taškų, 
klausiau: '

—Ar draugų tik anglių
syklose nepagavo gaso eksplio- 
zija, kad veide yra tokios mė
lynos žymės?

—Taip, 1911 m., spalių 11 d., 
Scrantone, Pa., gasui eksplio- 
davus, 72 angliakasiai buvo už
mušti ir daugelis sužeistų. Ir 
aš esu tos ekspliozijos auka.

Vėliau jo šeimyninis gyveni
mas iširo ir Liudvikas Gibas 
paliko gyvnašliu. Atvykęs vie
nas į Chieago, geresniais laikais 
dirbęs ir padaręs pragyvenimų, 
bet bedarbei ir senatvei užėjus, 
darbo niekur negalėjo gauti.

Sulaukė 69 m. amžiaus
—Daug blogų laikų, sunku

mų pergyveni, kai pasensti, gal
vojo Gibas. Žmogaus gyveni
mas yra trumpas, bet įvairus. 
Gyvenimas yra mokyklA, o mes 
gyvenam ir mokinamies. Gam
ta jau ragina gyvenimo sąskai
tų padaryti — toliau filozofavo 
Gibas. — Nemanau, kad gyven
siu šiuos 69 metus.

.'Patekęs bedarbių eilėse ir ne
turėdamas sutaupytų centų, Gi
bas atsidūrė blogoje padėtyje. 
Nuėjo prie “souplinių”, ir gy
veno ten kiek laiko. Dabartiniu 
laiku jis dirba Deering polici
jos stotyje, Loomis ir Archer. 
Apvalo kur reikia, o tiems, ku
rie randasi kalėjime, parneša 
valgyti arba paduoda vandenio.

Nepriklausomos gazolinų 
stotys Chicagoje numušė gazo
lino kainą nuo 1% iki 2%. 
Kainos numušimu nepriklau
somieji atsakė kompanijų sto
tims, kurios sumažino kainą 
nuo % iki 1 %. Tikiipasi,. kad
kompanijų stotys reaguos į Gauna nuo kai kurių kalinių po

SOUTH CHIGAGO — Stepo
nas Trichak,' '.'8937 Brandou 
avenue,

Federal Housing 
tration, kuri varo namų taisy
mo kampaniją ir norintiems 
skolina pinigus savo namus 
remontuoti, šeštadienį sušau
kė visų svetimtaučių laikraš
čių atstovų konferenciją.

Pietus ir pasitarimas įvyko 
Union League Klube, 65 West 
Jackson Blvd., dalyvaujant 
F. H. A. atstovams pp. Mula-

avenue, turėjo^*'$5,000 grynais ir Jtockley, apskričio tei 
pinigais. Buvo ką tik išsiėmęs 1 sejul pJMfeckiui 
juos iš banko. F* Claytoh Smtth, r

Trys geraširdžiai samariečiai, 
kurie matė Tričhaką išsiimant 
pinigus iš banko', ir kuriems la
bai rūpėjo, kad Trichakas pra
turtę tų, pasiūlė > jam $25,000. 
“Taip, gaust, s$?5,000, jeigu 
mums, duosi savo $5,000.”

Apsidžiaugė Trichakas. “Tai 
dar yra sviete gerų žmonių!” 
Davėį jiems savo pinigus, o1 iš 
jų paėmė $25,000. / -

Nabagas Trichakas. Dabar 
spiaudo, rauna plaukus ir kei
kia visokiais žodžiais gerada
rius. $25,000 ryšulyje ant vir
šaus rado kelias dolerines, o 
viduje nieko nevertus popierga- 
lėius.

ėjai Jgreckiui, reglstrarui 
aaytoh Sm|Ui, pa&to viršinin

kui p,. Ėrnęsl Kruetgen ir ki
tiems.

Konferencijoje buvo aiškina
mi “Housing Akto” tikslai, 
kas jau buvo padaryta “Nau
jienose” kiek laiko atgal. FHA. 
atstovai taipgi pareiškė, kad 
valdžia stengiasi pastoti ke
lią tolimesniam jau ir taip ap
leistų namų gedimui, atsteig- 
ti įvairių namų reikmenų pra
monės ir su žinti bedarbę.

iškė

Kazys Žuraitis nu
pirko vaistinę

WE$T ENGLĘWOODWE^T ĘNGLĘWOOD — Ka
zimieras. žuraitįs, lietuvis vais
tininkas pereitą savaitę nupir
ko vaistinę, 7Ž01 South Ash
land avenue/ Vaistinės pirmes
nė savininke buvo p. Josephine 
Slakis, 6714 €happell avenue, 
dentisto Dr. Šlakio žmona. Dr. 
Slakis tūri ofisąi Brightoii Par
ke. .'.f fr. J,.;.ke.

SOUTH CHIGAGO BANKŲ
DEPOZITORia MITINGAS

P. CONRAD
PHOTOGRAFAb 

Uidare nuosava mo
demiška studija «u 
, Hollvwood .Avienoma.
120 W. 63rdSt.

■ Englewood 5883-5840

cpr>
BEECHER STUDIO 

padaro 
VAIZDINGESNES

Vestuvių Fotografijas
744 Ea.t 7»th St. 

Triangle 4240

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
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 Ave^ Chieago 

Atdara vakarais

buvo sudaužytos ir sukapotos. 
Iš abiejų automobilių buvo iš
imti visi įrankiai ir radio apa
ratai. Su plytomis biivo iš
daužyti automobilių stiklai.

Automobilių savininkai spė
ja, kad apiplėšimą padarė 
vietiniai jauni vagiliai, tarp 
kurių yra lietuvių. ■

Laikraščių atstovai^ 
prielankumą federalės vald
žios propozicijai ir pareiškė 
remsią darbą, nes jie numato, 
kad tas atneš naudą jų tautos 
žmonėms ir pakels nevien at
skirų namų, bet ir visų apie- 
linkių vertę.

Teisėjas Jarecki pasakė 
trumpą, bet įdomią kalbą mo
kesčių klausimu, pareikšda
mas kad netrukus namų savi
ninkai susilauksią naujo mo
kesčių numažinimo. Apie tai 
buvo rašyta šeštadienio “Nau
jienų” numeryje.

Automobiliams ne
saugu nei garažuose 

patyrė Kampikas

MADOS

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musu biuras suteiks patarimus namų • 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunipkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vfcl. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chlcagoje.

LANDLO&DS BUREAU OF 
CHIGAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

GERŲ RAKANDU ir kauru bar- 
genai laike musų didelio $16,000 Pa; 
aUkavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St.

/

APŽIŪRĖKITE geriausius ir pi
giausius alyvos pečiukus (Oil bur- 
ners) dėl pečių, fųmace ar boilerių 

1881 So. Halsted St. 0 ’

Personai 
Ašmenų Ieško ___

PAIEŠKAU dėtos moteries dėl 
malonaus gyvenimų, apie. 40 metų 
senumo. Rašykite laišką, Box 172, 
1730 So. Halsted St.. ' ’

.. ... . '........ i ■■■
Help Wanted—Female ;
■ - Darbininkių Reikia
REIKALINGA mergina arba mo

teris prie lengvo namų darbo, užlai
kymas , ir mokestis, 815 Waveland, 
Tel. ‘ Bitterswfeet 3617. šaukite po 6 
vakare. ..........................

REIKALINGA gera moteris prie 
namu, taisyti valgyti. Mokestis pa
gal sutarties, A. Gukas, 4506 Emeraid 
Avenue. . ' v t.

• _ i .i -Aa*. < . r . »

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA 2 kambariai 

štymu šildomi, elektra, gesas, maudy
ne ir kiti patogumai $13.00.

6101 So.' State St t
3322 — Smagus modelia dėl kas

dieninio dėvėjimo. Praktiškas ir 
gražus. Galima siūdinti iŠ byle 
kurios sunkesnes materijos. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18, taipgi 86, 88 
ir 40 colių per krutinę. ♦

Norint gauti viehą ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blati- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti paierą ir aiš
kiai* par 
vardę ir 
vyzdžio
ma pasiųsti pinigus arba paš 
to ženkleliais kartu su užsaky 
mu. Laiškūs reikia adresuoti; 
NaujiehdB 
So. HaltfS 
•'•/a <

KAMBARYS ant rendos, puikus 
šviesus, su visais patogumais. Dėl 
švaraus žmogaus, 4517 S. Rockwell 
St., 2 lubos, LafAyette 0541.

For Reni
ANT RENDOS farma ir road- 

house, žinoma vieta per daugeli me
tų, 91 .ir Robert Road. šokiams 
svetainė ir kambariai gyvenimui. 
Elektra ir telefonas. Galima ren- 
davoti atskyrai farma arba road- 
housę. Savininkas 

MORKUS.
5529 So. Neva Avė. 
Tel Prospect 2559

Penktadienį naktį vagiliai įsi- 
briovė i^ “nuvalė” jo ir Jo
vaiša automobilius

—' --■* .............—■■M

BRIDGEPORT — Penkta- 
dienį po pietų A; Kampikas, 
3416 South Union avenue/ par
važiavo iš ūkio į Bridgeportą 
apžiūrėti savo namą. Įstūmė 
savo neseniai pirktą Chrysle- 
rį į garažą ir už kiek laiko nu
ėjo gulti.' Tame pačiame ga
raže buvo ir automobilis p. 
Jovaišd, kuris yra Kampiko 
nubmininkas.

Sekantį rytą atsikėlę auto
mobilių savininkai štai ką ra-’ 
dd: nuo garažų durų spynos 
buvo numuštos, o automobilių

kojom.. Jvairųs dratai, jun- 
dalys |

ti savo vardą, pa 
esą. Kiekvieno pa 
a 15 centų. GaliSOUTH CHI^GO —šįvakar 

Marųuette> Gą|<įęnš svetainėje, 
2709 Ėast 83ra fetreet, uždary
tų South Chieago tinion State 
Banko ir Calumet National ban
ko depozitoriąi Įšaukiami į susi
rinkimų. Pradž^ 'įjSO vakare.

DEMOKRATAI DĖKOJA
i . .' U ■ •

ęhšsvetainčje,

r

»*• O

svarbios motoro

o><r

LINCOLN'S FRIDE
Straight Kentucky Bourhoh 100 Proof”

(IT’S EIGHT MONTHS OLDY
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji y m 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 UQU0R COMPANY
WHOLESALE ONLY

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

Lithuanian Defnocratic Legue 
of Cook County šhlomi dėkoju 
visiems atsilankiusiems ir pri
sėdėjusiems prie organizacijos 
pikniko Surengimo, rUgp. 23 d.

V "T

. ■ ' ■ *
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GARsmmss 
naujienose • gimai

Pattern Dept., 1739 
SįL. Chieago. Dl.

. ANT RENDOS 6 kambarių flatas 
visi parankamai. Renda $15.00, 2ros 
lubos. 5218 Princeton Avė.

Business Chances
,. Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI D. and D. Tavem, 
gerai {steigtas, nebrangiai. Atsišau
kite 1442 S. Cicero Avė., Tel. Cicero 
2594,

t PARSIDUODA alins su visais 
laisniais, renda pigi, biznis išdirb
tas perdaug metu, priežastis parda
vimo, turime tris biznius, esame 
našles moterys, negalime viską ap
žiūrėti. Atsišaukite Šiais antra
šais, kampas 2958 So. Union Avė., 
arba 3428 So. Halsted St.

GROSERNS ir Delicattesen krau
tuvė, parduosiu pigiai.

2109 So. Halsted St.




