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Kroatas Nušovė Jugoslavijos Karalių ir Barthou
+

Karalius ir Ministeris 
Nušauti Francijoj

Du palydovai irgi nušauti važiuojant Mar 
sailles gatve. Šovikas irgi žuvo. Jų už

mušimas gali turėti rimtų pasekmių
» VIENNA, spalio 9. — Nepatvirtinti gandai sako, kad Ju

goslavijos valdžia mano tuojaus paskelbti kariuomenės mobili
zaciją Italijos ir Vengrijos pasieniuose. Taipgi eina gandų, kad 
visoj Jugoslavijoj bus paskelbtas karo stovis.

GRAZ, Austrijoj, s. 9. — Gautos iš Jugoslavijos pasienio 
žinios sako, kad pasienio sargyba gavo įsakymą vidurnaktį už
daryti internacionalinę sieną. Taipgi eina gandų, kad Austrijos 
kariuomenė palei sieną bus sustiprinta.

BELGRADAS, sp. 9. — Jugoslavijos valdžioj viešpatauja 
tikras sumišimas gavus žinią apie Karaliaus Aleksandro nušo
vimą Francijoj. Prisibijoma, kad karaliaus mirtis gali iššaukti 
visuotiną sukilimą, ypač Kroatijoj, kuri visą laiką reikalavo 
autonomijos ir kovojo autokratišką Jugoslavijos valdžią.

Prisibijoma, kad ši užmušėjistė gali atsiliepti į visos Eu
ropos santikius.

MARSEILLES, Francijoj e, 
spalio 9. —Jugoslavijos kara
lius Aleksandras ir Francijos 
užsienio reikalų ministeris 
Louis Barthou liko šiandie čia 
nušauti kroato.

Ši užmušėjistė sujudino visą 
Europą ir gyvai priminė už
mušimą Sarajeve l£įX4 m.#Aus- 
tnjos erzhercogo Francis Fer- 
dinand ir jo žmotioš,' kas pri
vedė prie pasaulinio karo, ši 
užmušėjstė irgi gali turėti la
bai rimtų pasekmių nepastovioj 
Europoj. ■

Karalius Aleksandras ką tik 
atplauki į čia Jugoslavijos ka
ro laivu trijų dienų oficialiam 
vizitui Francijoj. Kad tam ka
raliaus apsilankymui buvo pri
duodama ypatingos reikšmės 
rodo tai, kad jis buvo nepa
prastai iškilmingai pasitiktas. 
Jo laivą pasitiko Francijos ka
ro laivynas. Karalių pasitikti 
išvyko kruizeriu Francijos ka
ro laivyno ministeris Pietri. 
Viršuj gi skraidžiojo lėktuvai.

Išlipus ant kranto karalių pa
sitiko pats Francijos užsienio 
reikalų ministeris Barthou. Jie
du suėdo į ketvirtą automobi
lį, kad vykti į geležinkelio sto
tį. Gatvėse buvo desetkai tū
kstančių žmonių. Automobi
lis pasijudino ir pamaži pra
dėjo važiuoti. Tuo tarpu mi
nioj kilo muštynės, kurios nu
kreipė policijos domę. Pasinau
dodamas ta proga, vienas žmo
gus užšoko ant automobiliaus 
pakopų, išsitraukė revolverį ir 
į automobilyj sėdėjusį karalių 
paleido mažiausia keturius šū
vius. Barthou bandė karalių 
pridengti savo kunu, tad irgi 
gavo kulką. Karalius mirtinai 
sužeistas sukniubo automobi
ly.

Tuo tarpu pribėgo policija ir 
kardu kirto šovikui, kuris irgi 
nukrito gatvėn. Bet paskui kiek 
pasikėlė ir paleido dar di? šū
vius. Po to pats liko policijos

nušautas, o pripuolusi minia 
jį tiek sumindžiojo, kad ir pa
žinti jį nebuvo galima.

Karalius skubiai liko nuvež
tas ligonnėn, kur tuojaus pa
simirė. Už 45 mininčių mirė ir 
Barthou, nedavus gerų pasek
mių kraujo perleidimui.

Be to to paties užmušėjo li
ko nušauti Francijos vyriausios 
tarybos gen. Alphonse Joseph 
Georgės ir karaliaus Aleksand
ro dvaro maršalas gen. Dimit- 
rejeviČ. Franci jos Toulon pre
fektas admirolas Berthold gal 
mirtinai yra sužeistas.

Užmušėjas yra kroatas

Pravedus skubius tyrimus 
nustatyta, kad užmušėju buvo 
kroatas Kalėm Petrus, jaunas 
Zagrebo prekybininkas, kuris 
priklausė slaptai politinei drau
gijai, kuri buvo nusistačiusi 
nužudyti karalių, kadangi jis 
buvo pavirtęs diktatorium ir 
ypač persekiojo kovojančius už 
autorini ją kroatus. Pas jį 
rasta du revolveriai ir bom
ba.

Jugoslavijos karalienė išsi
gelbėjo tuo, kad bijodamosi 
juros ligos ji nevažiavo laivu, 
bet išvažiavo traukiniu per 
Italiją. Karalius ir karaliene 
turėjo susitikti prie Paryžiaus. 
Apie jos vyro nušovimą ji su
žinojo važiuodama traukiniu 
per Italiją.
Nušovimas gali turėti lemian

čios reikšmės
Gerai, kad karalaius nušovi

mas 
butų 
tarp 
bu'tų
gi skaitosi Jugoslavijos sąjun
gininkė. Tečiaus pastaruoju 
laiku Friancijai pradėjus ge
rintis prie Italijos, ėmė atšal
ti ryšiai su Jugoslavija ir pa
staroji buvo pradėjuusi artin
tis prie Vokietijos. Karalius 
Aleksandras ir vyko j Franci ją 
išspręsti Jugoslavijos-Francijos 
ir Italijos sentikius.

Delei abiejų šalių artumo, dėl 
šios užmušėjistės. galbūt ir ne
kils karas tarp Jugoslavijos ir 
Francijos, bet visgi neabejoja
ma, kad santikiai tarp abiejų 
galių žymiai pablogės, o gali ir 
visai nutrukti.

Bet pačioj 
mušimas gali

įvyko Francijoj. Jei tai 
įvykę Italijoj, tai tikrai 
Jugoslavijos ir Italijos 

iškilęs karas. Franci j a

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

Apsiniaukę ir šalčiau.
Saulė teka 5:55, leidžiasi 

20.
5

TYFUNUI PERĖJUS JAPONIJOJE

p ;K™ oo. B;

Policininkams iškeltos 
drausmes bylos

Valdžia skelbia, kad 
Ispanijos sukilimas 

esąs numalšintas
KLAIPĖDA.— Prieš buvusį 

policijos inspektorių Steinwen- 
derį, Klaipėdos komisaro padė
jėją Fuehlhaasę ir kriminalinės 
policijos sekretorių Suhrau, di
rektorijos nutarimu, iškeltos 
drausmės bylos už tai, kad 
Valaičio teroristų grupėje ša
liškai vedė tardymus kaltina
mųjų naudai, 
suspenduotas iš 
du jau ankščiau 
gų suspenduoti,
priklausymą prie priešvalstybi
nės organizacijos ankščiau bu
vo iškeltos bylos.

Paminklas primenąs 
karą

pasekmių. Karalius Aleksand
ras buvo kartu ir šalies dikta
torius. Jis valdė šalį be jokio 
parlamento. Sosto įpėdinis yra 
tik 11 metų vakias, kuris, ži
noma, negalės šalies valdyti. 
Todėl turės; būti4 paskirtas re
gentas, Kas juo bus ir kas jį 
paskirs, jei nėra parlamento?

Nėra taipjau abejonės, kad 
dabar Jugoslavijos tautinės 
mažumos—kroatai ir slovėnai, 
pradės griežčiau reikalauti au
tonomijos. Iškils sumišimai.

Tais sumišimais galbūt ban
dys pasinaudoti Italija, kuri 
jau senai tyko pasigrobti iš 
Jugoslavijos Dalmatijos pro
vinciją, kad įsitvirtinti ir kitoj 
Adriatiko juros pusėj. Tas ga
li privesti prie naujo karo, ku
ris lengvai gali persimesti į ki
tas šalis ir gali uždegti visą I 
Europą.

Karaliui pasiskelbus diktato
rium ir paleidus parlamentą, 
spauda liko suvaržyta, žmonių 
laisvė paneigta, visos politinės 
partijos liko uždarytos. Tad 
vieton legalių partijų ėmė kur
tis slaptos partijos, kurios ne
galėdamos kitaip veikti, stvė
rėsi teroro, kurioj pasėkoj žu
vo ir pats karalius Aleksand
ras.

Manoma, kad užmušėjas, ku
ris tik šiomis dienomis buvo 
atvykęs į Fra nei ją, turėjo ir 
daugiau pagelbininkų, kurių 
vienas jau suimtas. Yra įro
dymų, kad suokalbininkai ruo
šėsi karalių nužudyti Paryžiuj, 
jei nebūtų pasisekę jį čia nu
žudyti. Užmušėjai taikėsi nu
šauti tiktai karalių Aleksand
rą ir, galbūt, jo palydovus. 
Barthou gi krito pripuolamai, 
kada jis bandė apgiriti karalių.

Karalius jau senai nujautė, 
kad jį gali nužudyti. Tad jo 
rūmai buYo paversti tikru ka
lėjimu, kad niekas prie jo ne
galėtų prieiti. Jis nepasitikė
jo net savo pagelbininkais, 
žmonių vengė ir gyveno vieni
šo gyvenimu. Jo žmona, Ru
munijos princesa, niekuo nesi
rūpino, vien žiūrėdavo ameri
koniškų mūviu ir valgydavo 
saldainius. Jie turėjo tris vai
kus.

Karalius turėjo ir vyresnį

karalium. Bet jis yra internuo
tas tvirtovėj pietinėj Serbijoj, 
kadangi jis yra nesuvaldomas 
ir dalinai pamišęs.

Jo tėvas. Petras Karągeorge- 
vič užėmė ♦. sostą 1903 m. ,kai 
karininkai nužudė karalių Alek
sandrą Obrenovič-ir garsiąją jo 
žmoną, karalienę Dragą. Bet 
dėl sumenkėjusios sveikatos 
pasitraukė dar prieš karą ir 
Aleksandras tapo regentu. Jis 
asmeniniai s- i labai nepakentė 
Mussolini ir nuolatos bijojosi 
Italijos puolimo. Santikiai tarp 
abiejų šalių pastaruoju ląiku 
buvo labai pablogėję. h.

Tai bu’vo jau ne pirmas ban
dymas nužudyti karalių Alek
sandrą. Nuo 1916 m. jau ke
turi us kartus buvo mestos į jį 
bombos, bet jis vis laimingai iš
likdavo, nors nemažai jo paly
dovų buvo užmušta.

Aleksandras yra ketvirtas 
Serbijos karalius, užmuštas žu
dikų.

Bankierius nuteistas 
kalėjiman

PITTSBURGH, Pa., s. 9. — 
Nežiūrint plieno magnato 
Charles M. Schwab maldavimo, 
Elite S. Shelly, prezidentas 
Williamsburgh, Pa., banko, li
ko nuteistas dviems metams 
kalėjiman už išeikvojimą $85,- 
000 banko pinigų, Schwab sa
kė, kad Sheįly buvo jo drau
gas ir jis jį pastatė banko pre
zidentu, nors jis neturėjo už
tektino bankinio ir biznio išsi
lavinimo. Be to Schwab .sa
kėsi esąs stambiausias banko 
šerininkas ir jis vienas dėl to 
išeikvojimo nukentėsiąs, o ne 
depozitoriai. Tečiaus teisėjas 
atsakė, kad nusikaltimas yra' 
tokios rūšies, kad jis turys pa
siųsti Shelly kąjj iman.

MARSHALL, Mich., š. 9.— 
Jasper Morris, 70 metų senis 
iŠ Bedford ir Labertie Rey
nolds, 22 m. mergaitė, paprašė 
leidimo apsivesti. ■

WASHINGTON, s. 9. — Pre
zidento Rposevelto kalba Ame
rikos bankieriams spalio 24 d. 
nebus perduota per radio.
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Jugoslavijoj už* 4 ;
turėti lemiančių brolį Jurgį, kuris turėjo tfuti
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Am. Darbo Federaci
ja kovos už 30 vai.

darbo savaitę
j -A —...... • f ■

Konveiicfja nutarė visomis priė 
menėmis kovoti už sutrumpi 
nimą darbo valandų, nesuma 
žinant darbininkų algų

SAN FRANCISCO, Gal., sp. 
9.—Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija nutarė ir toliau 
tęsti griežčiausią kovą už įve
dimą 6 vai. darbo dienos ir 5 
vai. darbo savaitės, kad tuo 
sumažinti visoje šalyje nedar
bą. Bus kovojama, kad darbo 
valandų sutrumpinimas butų 
įvestas be sumažinimo darbi
ninkų algų.

“Tai yra vienatinis tikras bū
das sumažinti nedarbą”, pareiš
kė Federacijos prezidentas Wm. 
Green. “Ir niekas mus nesu
laikys nito atsiekimo musų ti
kslo. Mes spausime ne vien 
valdžią, bet turime1 kovoti taip
jau ir privatinę industriją ir 
abi kartu jas spausti.”

Trumpesnių darbo valandų 
komiteto sekretorius Summons 
nors pripažin, kad NRA ir daug 
nuveikė, tęčiaus visgi toli ne
užtekti nai, kiek priderėjo pa
daryti. Jis sako, kad tik 1,- 
700,000 bedarbių gavo darbo ir 
kad visoje šalyje vis dar tebėra 
10,000,000 bedarbių.

UTENA. — Didžiąjam karuti 
atminti Utenoj, prie Basanavi
čiaus gatvės, paliko gražiai be
laisvių sukrauta akmeninė tvo
ra, aptverta eglaitėmis ir de
koratyviniais krūmais apsodin
tas karių, kapinės su aukštai 
iškilusiu obelisku, čia ilsinčių 
karių pavardėmis išpuoštom sie
nom koplytėlė, tvarkingai- — 
;akais . s k i riąnčiais. kvartalais— 
išrikįuotail^lhitkapiais, gražiais 
cementiniais suoleliais.

Šit vienam antkapy įmury- 
toj lentoj žmona rauda savo 
vyro:

“Jeigu meilė gidėtų stebuk
lus daryti ir ašaros mirusius 
prikelti, tada tikrai tavęs 
vėsi žemė nedengtų”.

...Ir liūdna pasidaro, kai 
manai, kad dar nepaseno
džiojo karo kapinių kryžiai, o 
pasaulis jau kalbėdamas apie 
naujo karo išvakares mini nau
jas kapines.

MADRIDAS, sp. 9. — Val
džia skelbia, kad ji socialistų ir 
kairiųjų respublikonų sukilimą 
ir generalinį streiką nugalėjo ir 
kad baigiama naikinti paskuti
niai sukilėlių likučiai.

Sukilime žuvo tarn 500 ir 
1,000 žmonių. Bet dar atskirose 
vietose mūšiai tęsiasi ir valdžia 
koncentruoja kariuomenę, kad 
pulti Asturias provinciją, kuri, 
kaip išrodo, vis dar nėra nuga
lėta.

šiandie atsidaro parlamentas, 
bet kairieji atstovai nedalyvau
ja, nes jie arba yra suimti ir 
pasodinti kalėjiman, arbai slaps
tosi.

Eina mūšiai ir Katalonijoj, 
kur sukilėliai baigiami naikin
ti. Barcelonoj liko areštuotas 
buvęs Ispanijos premieras Aza- 
na. Taipjau suimtas ir sindi- 
kalistų vadas Pestana. Komu
nistų vadas Conte pats nusižu- 
dė^^ad išsigelbėti nuo arešto.

čia

pa- 
di-

joj ir daugely 'kitų vietų užsi
baigė. Tečiaus niekuriose vie
tose streikas vis dar tęsiasi.

Valdžia numato, kad jai dar 
teks pergyventi labai smarkią 
kovą Asturias provincijoj, kur 
sukilėliai pasislėpė neprieina^ 
muose kalnuose.

Nežiūriu Valdžios skelbiamų 
laimėjimų, sukilėlių vadai sako, 
kad kova dar nėra pralaimėta 
ir kad valdžai dar teks pergy
venti Ishai didelių
kuriuos ji vargiai galės atlai
kyti, ypač kada bus pajaustas 
maisto trukumas pačiame Mad
ride.

sunkumų

ST. LOUIS LAIMĖJO BES 
BOLO ČEMPIONATĄ

DETROIT, Mich., s. 9. — 
Pasaulinį besbolo čempionatą 
šiemet laimėjo St. Louis Gar
dinate, šiandie sumušdami Det
roito Tigers U išbėginiais prieš 
0. Laike lošimo buvo kilę riau
šės ir lošėjai buvo apmėtyti 
bonkomis ir vaisiais, bet pa
šalinus publikai nusikaltusius 
lošėjui riaušes aprimo.

LISBON, Portugalijoj, s. 9. 
Premieras Salazar įsakė suimti 
6 fašistų- vadus, kurie siekėsi 
iššaukti fašistinį sukilimą ir 
galbūt atsteigti monarchiją. Ir 
dabar Portugalijoj viešpataują 
diktatūra. K

Už botagą arklys nus
pyrė važiuotoją

GARLIAVA. 81 VIII, \ apie 
20 vai. iš turgaus važiavo na
mo Garliavos vai. Budrių km. 
gyv. Rutkauskiene su 19 me
tų sunum Viktoru. Sūnūs no
rėdamas paraginti arklį ir jam 
kirto botagu. Arklys spyrė ir 
pataikė Rutkauskui viena, koja 
į smakrą, o antra koja į kru
tinę ir Rutkauską vietoji už
muši.

KIAULĖS Į SARO KRAŠTĄ

KAUNAS.—Lietuvos Ekspor
tas pradėjo kiaulių eksportą j 
Saro kraštą, Jau pasiųsta 600 
kiaulių. Manoma, kad į Saro 
kraštą bus galima ir daugiau 
išvežti kiaulių. <

SPEARFISH, S. D., s. 9.
Bitė įkando Mrs. Maude Gar- 
hart. Tas ją tiek išgąsdino, 
kad ji nuėjo ąptiekon ir ten 
pasimirė nuo širdies ligos. Jop 
vyras yra profesionAlis bitinin
kas.

MICHIGAN CITY, Ud., s 
—Du žmonės liko užmušti 
du sužeisti kai jie gryšdąmi iš 
Chicagos įvažiavo į Danes vieš
keliu be 
ką.

ir

šviesų važiavusį tro-
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■ JANESVILLE, Wis., s. 9. — 
Vietos ligoninėj pasimirė Dr. 
John C. Furlong, 71 m., iš 
Spring G»rove, III. Jis naktį 
gryžo iš vieno susirinkimo. Va
žiavo retai naudojamu keliu. 
Ji gavo “flatą” ir išlipo pažiū
rėti. Tuo tarpu automobilis nu
sirito 15 pėdų pakalnėn, nu
traukdamas ir jį. Viena koja 
liko prispausta apsivertusio au
tomobiliais, taip kad daktaras 
negalėjo pasiliuosuoti. Taip jis 
išgulėjo dvi paras iki jį užti
ko pravažiuojantis automobi
lis ir nuvežė ligoninėn.

LONDONAS, s. 9. — Pasi
mirė Amerikos konsulas Rygoj 
Algar E. Carleton.

Šį Vakara ir
! 1

kas Seredą
NUO 9—9:30 VAKARE
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NAUJIENOS, Chicago, III

Binghamton, N, Y
Kąlbžs Norman Thomas

Karaliaus

NEMUNAS

Mirusiųjų Seimas CHICAGO. ILL.

CHICAGO, ILL.

rio8‘“ Skalbiasi

Basą na vi

telefonas Yards 0904

Phoę Boulevard 7042

ir Reikalaukit
šviesi saule nesustos

Alinėse

Kalbas eįna

Amerikos

Lietuviškos 
Degtinės

HAN 
ITER

Maršalka Juodis skybiąi prį 
bėgo prie seimo prezidiumo ii 
ką tai j ausį pakuždėjo. Pir

Vaikų ir yjsų 
allsted st.

Pribuna Purius ir 
Lietuvos dangaus, 
sveikinimai 
nas.

LIETUVIS
ins akių įtempimą, kuris 
iastiipi gąlvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotu- 

skaudamą akių karštį, atitaiso 
........7* 

teisingai akinius, yisųos.e atsiti-

dąro pąskutįnį sudie 
galgi s 
mentus 
garbei.

lį gerbiamo džiakpno 
čiuno 
nį likerį 
dažis 
pe WorcesteriO’ 
ananąsįnį likerį 
tono Paukštys?

kas gimė, tas turi

DR. VAITUSH 
LIETUVIS 

Optojnetrically Akių Speciąjisįąą 
Pąleng.....................................

esti prie 
svaigimo 
mo, 
trumparegystę ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius, Yisųos.e atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai- 
dar. Svečiais atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 
somos. Vąląndos nuo 10 įki 8 v. Ne* 
dėlioj nuo 1Q iki 12.
Dąųgely ątsi

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South. Ashland Ayą, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez, 6515 Sę. RoękireB St. 
M Repufclip 97g8

Karaliaus kalbos 
upratau dangiškąjį 
Man buvo malonu 

prisiminė

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuq 

pąčįu vardų)

Krau- 
Kas čia išdirba, persiki- 

ar ne Chieagos Mcl- 
maraškinĮ likerį* —ar 

-Cezaras ir 
ar ne Pitts- 
Ar šitie visi

mokėjimų, nuo 5 iki _ 20 metų. Įstojimo ir 

ą sisįematiškąi tąppyfi

A. MONTVIP, M. D.
West Town Stąte Bank Bldg.

2400 Wesf Mądison Street
Vai. 1 iki 8 ^ho pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Simon M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJĄS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

< Tel. Monrpe 8377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street / 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

£eredoj pągal sutarti.

756 West 35th St, 
Cor. of 35th and Hąlsted St 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80 
Nedėtomis pagal sutarti.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1046 West 46th St, 
'ei. 8413

Ofiso Tel. Ląfąyette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0J69

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSĄMŲGTCtyĄS 
Patarnauja Chicą- 
goję įr apielinkeje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER A V.

sų turtai randami danguje. Ga
limų čaufcĮi seimus, surengti 
gardžius pietus ir po gurkšnį 
akįanujnynil paragauti. Tiesa, 
čia irgi yra darojpas biznis, 
bet mums tas neapeina. Ęiz- 
pį daro tiRtaU tie, kurie ga
miną, beį nies vien suvarto- 
jame, biznio čia nedarome.

Evoliucijos mokslas yra tei
singas 
ir mirti, geriau pasakius, pa 
simainyti, bet negali išnykti 
Tas pats buvo ir su musų į 
vairiais investmentais ant že 
mes

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. *“.........

Ofiso vai.: Nuo 2
vąk. Nedalioj pągą| sutariu 

Ofipo Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Re|kale meldžiame atsišąukti. o mu? 

su darbu busite užganėdįpti.
2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. Ganai 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 g, 49 Ct, Cicero, Įll.
Tel. Cicero 5927

4631 South Ashland Ąvęnue 
Ofiso valandos:

Kuo 10 ik| i? g iki 3 po rieto 
7 iki 8 vai. Ne<įėl. nuo 1Q iki 1? 

Rez. Telephone Plaza 2400
Ofiso Tel. Cajųmet 6803 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A, A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

tyotęrįčk#, Vyri? 
chronu 

Ofisas 3102 
arti 81 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 yąl. 
daliomis ir Šventadienius 

• diena. .

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

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

Tel. Canal 3|10 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Bark 6755 ar Central 7454

Reiškią, čia-mes visi esam 
sukeliavę, kad išieškoti divi
dendus ir nuošimčius, kurio 
yra atgaravę į dangų. Kadangi 
danguje ' pinigams daryti ly
sines nėra ir buhalterija čia 
netobula, tai mes čia gyve
nam ir linksminamės sąskaD 
ton musų prarastų turtų gy? 
venant ant žemės. Dabar mu=

jie leų sunyko, bet čia 
danguje mes juos radome čie- 
lybčje.

Jeigu norite dailumo ir nebrangupio 
Laidotuvėse.........Pašaukite..........

Tekinas Virginia 0086
Ofiso valandos nuo 2-4 įr nuo 

> 6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

dangaus gyventojui gerbiamam 
Dėdei šernui”. Po rezoliucija 
pasirašo: poetas Mačys. Dr. Ka
ralius ir kun. Kaupas. Rezo
liucija vienu balsu4 buvę pri
imta. Dr. Karalius duodą įne
šimą, kad per rądio pakvietus 
į musų seimą Darių ir Girėną, 
kad šitą svarbią musų rezo
liuciją nunešus ‘ j visų svieto 
dangus, kur tiktai lietuviai gy
vena. Įnešimas priimtas.

Skyrius VIII
Girėnąs iš 
— Kalbos, 

Lietuvos hinp

Daugely atsitikimų ąkyą atitąįsor 
" mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Ąv.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuę 7 
iki 8:80 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKEUS
GYPYTOJĄS IR CHIRŲĘGAS| 

Ofisas ir Rezidencija

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomi* ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ketvirtadienio vakare, spa« 
lių 11 d., Masonic Temple, kam
pas Main ir Murry St., kalbės 
garsus kalbėtąją^ £Jorman Tho? 
mąs, Amerikos socialistų vadas, 
buvęs du sykiu kandidatas j 
Jungtinių Valstijų prezidentus, 
o dabar kandidatas j Suvieny
tų Valstijų senatorius.

Norman Thomas yra vienas 
geriausių ne tik socialistų, bet 
ir Amerikos kalbėtojų. Jis .daž
niausiai kalba tik dideliuose 
miestuose tūkstantinėms žmo
nių minioms, universitetų stu
dentams, įvairiems suvažiavi
mams ir per didžiuosius radio 
tinklus, žodžiu sakant, drg. 
Thomas yra žinomas kaipo vie= 
nas geriausių kalbėtojų ne tik 
jo draugų, bet ir jo priešų.

Tad Bįngham'tono lietuviams 
patartina nepraleisti tos progos 
ir nuvykti pasiklausyti Norman 
Thomas kalbės. Esą tikras, kad 
busite patenkinti ir daug ko 
pasimokinsite.
Vilniaus užpuolimo minėjimas

šeštadienį, spalių 13 d., Lie
tuvių Svetainėje yra rengiama

vaizdžiai 
gyvenimą 
klausytis, nes irgi 
sąve investmęntąi į namus, į 
biznius, į korporącijas, kurie 
išgaravo tarsi kompąras he 
spirito, Bet laimė, kad jie yra 
atgaravę į dangų. Tiesa pa
sakius, njąn dangus pasidarė 
dąug malonesnė vietą, negu 
žemės gyvenimas. Čią mano 
turtai sugaravę, čia daug se
nų draugų ir pažįstamų, čia 
ir kiekvieno gyvenimo ryto
jus užtikrintas.

2324 So. Leavitt Street
PHONĘ. CANAL 1678 '

JUSTĮN MACKJEWICH, Ęąšt.S

VisoHe
Mutųaj Trįją 

žvaigždžių 
KeptHflfy 
Bourboą

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant rąicįės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrpdo dvįgubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikią 
akinių.

Dr. John J. Smetaną
OPTOMETRISTAS

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

Pąstebėkite mano iškabas
Vąlandps nuo 9:30 ryto ilį 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Rhone Capal 0528

..................UI ■.'m * | | ,i, 
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves,£ 
Naujienose;

Dr. Charles Segal
/ OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
QFI{SO YALĄNPOŠt . . 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik* 4 
vai. po pietų ir nuo' 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. JMėiioipis puo 1P iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4- ir nuo 7 iki 
vai., Nedėtomis PUo 10 įki 12 

3343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

(Tęsinys)
Ątkeliąvęs Amerikon, buvau 
“JJetuvos” redaktorius, ganą 
ilgokai sugyvenome gražiai be? 
veik su visomis sriovėmis. Oią 
irgi vien mano tikslas buvo, 
kad švietiAs brpjį lietuvį, įne
šus daugiau kultūros į lietuvių 
gyvenimą Amerikoje, 4, (Kun, 
Kraučiunas daro pastabą iš vie
tos) : “Kaip, p. Redaktoriau, 
su mano byla — ar ne už 
šmeižtus buvote skundžiami?” 
Taip paąibylinėti kai kada rei
kėjo, bet kas kųn. Ęravčiuno 
bylą pradėjo — juk ne šernas 
ir ‘Lietuva’, bet ’Į’ąmsta 

(Juokas ir rankų ploji- 
Mano vedamo laikraščio 
visuomet buvo toleren- 
kulturįnis auklėjimas.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemtock 6609 

Valapdos:|-4 po pietą, 7-įO vąl. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. CąmnbąH Avę. 
Prospect 0469

rrr»
draugiška vakarienė. Tuo bus 
atžymėta 14 metų Vilniaus yž? 
grobimo paminėjimas. Kaip 
jau visiems lietuviams yra ži
noma, 14 metų tam atgal plė
šikai lenkai užgrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių su. visu trečdaliu 
TJetuvos ir pp šiai dienai jį dar 
tpbęlaiko po savo letena.

Tad toms liūdnoms sukaktu
vėms -atžymėti tas vakaras ir 
yra rengiamas. Patartina kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

ąįjtass darbuotė
Vįetįnio ALTĄSS skyriaus 

valdyba, gavusi atsiklausimo 
Įąišką iš centro kas link skri
dimo atidėjimo, tuojau sušau
kė valdybos susirinkimą ir, da
lykus apsvarsčius, nutarė pa
tart skridimą atidėti iki pava
sario. žinoma, nors tai labai 
nemalonu buvo daryti, bet at
sižvelgus į aplinkybes kitokios 
išeities ir nebuvo, žinoma, da
bar yra žmonių ir nepatenkin
tų, bet didelėje didžiumoje vi
sų aukotojų ir narių nusistaty
mas supuola su valdybos nuo
mone, t. y. su atidpjimu. Taip
gi buvo išsireikštą, kad p. Vait
kus atlankytų lietuvių miestus 
ir parodytų Lituanicą ĮI,

P, B, Balčikonis.

kam. Aišku, kaip diona, < kad 
IT Čia viskas paremta .ant biz? 
nio ir čią gludi biznis. Juk 
patą kum Krąučiunaa ąakyda^ 
vo ir nęt poteriuose buvo kal
bama ‘‘kaip danguje, taip ir 
ant žemes/ 
kalba įnešė jumoro, gyvumo. 
Dr. Karalius savo kalbą tęsė 
toliau. Gerbiamieji, šventas 
rp$tąs teisybę sk^ė, kad vis
kas kaip ant Reples, taip ir 
danguje. Šįapdįe mes turėjęj- 
ipe gąrdžįus pietus, prie pietų 
skanių gėrimų, bet ar mes tą 
viską gavome dykai? Žinoma, 
kad ne! Mes prisiminam, kad 
gyveųdapĮi ant žemes tyėrępi 
bažnyčias, mokėjome jų sko
las, bet dividepdų už savo 
'investuotus pinigus negavome. 
Kunigai sakydavo, kad “za- 
ploįą” danguje rasime. Tvė
rėm korporacijas, dėjome pi
nigus į šėrus, — dividendų ir
gi negavome. Protingi katali
kai sakydavo, kad už musų 
skriaudas ievas danguje išlyr 
gins. Na, o kiek musų pinigė
lių žuvo savųjų ir svetimtau
čių bankuose? Žinoma, čia ir
gi musų dividendai ir nuošim
čiai į dangų garavo. Na, o ką 
jau kalbėti apie morgičius ir 
bondsus —čia irgi musų žmo
nėms, ypačiai paskutiniais 
laikais, buvo daug skriaudų. 
Jiems atlyginimas irgi dangu-

pvp 
pačių gyve- 

Daug dar norėjau kur
ti, bet mano jėgos buvo jau
name amžiuje paskirtos.

Tiesa, buvau iš jaunų dienų 
revoliucionierius, socialistas. 
Už ceptą idėjų neturgavojąų, 
Veikiau bepdrai su lietuviais 
darbininkais ir dėl jų pačių 
gerovės. Neapkenčiau visų tų, 
kurie .veidmainiauja, oportu
nizmo bangose skęsta. Ger
biau visus tųo.3, kurie vieno
kiu beį kitokiu budu remia 
varginguosius savo brolius. 
Čia ne kosmopolitizmas, bet 
kilnus norai savo tautos ir vi
so pasaulio darbo žmonėms 
padėti.

Pirmininkas Kodis pristato 
kalbėti dr. Karalių. Matomai, 
visi įdomavo išgirsti dr. Ka
raliaus kalbą. Visi laukia, su 
kok|u tai įdomumu, ką pasa
kys Karalius.

—Well, taip sakant, aš irgi 
danguje. Nors palyginamai su 
kitais dar esu jaunas gyven
tojas, bet turiu garbę čia da
lyvauti. Man suprantama, kad 
šito seimo tikslas yra supiegs- 
ti tampresnius ryšius tarpusa
vyje, kad niekas musų bizniš- 
kai neskriaustų. Kun. Krau
čiunas: protestuoju, čia dan
gus, o ne žemė, čia biznio 
nėra). Well, gal kunigas 
Kraučiunas pažįsta žodį biz
nis geriau, nČgu aš,—jis bu
vęs Chieagos džiakonas, turė
jo didelę parapiją, ..bpy° šy. 
Kazimiero kapinyno vyriau
sias gaspadorius, o aš papras
tas Chieagos daktaras. J3et 
danguje visi esam lygus, todėl

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______prąygij os Nariai._______  

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

Tel. Kenwood 5107 
VĄLANPOS:

nųp 9 įki 11 vąląijdai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Skyrius IX
Kalba Vargšas 

ir Karalius.
—Kai kas gerai piapęč pe- 

»p^pdan)as sakydavo, kad 
osmępplitąs, prądėjp Varg
as. Tie, kurie taip sakė, ne-

Bes. 6600 South Arteaiaų Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. p, i. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Sp. Halsted Street 

CHICAGt), IDL.

DR, G. SERNER 1 
LIETUVIS

Tet Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St.

■kąmpąs HąĮsted. St.
Vąląndos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste

Kambarys 402 Tel. Dearl?orn 9047 
Rez. 5349 TSo. Hermltage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
TęL Prospect 1610

Mutual LiąuorCo 
47Q7 A Halsted St,

Tel. YARDS #8ps

25 METU PATYRIMO
Pritąįkime akinįų dėl visokių akių

J, F BADŽIUS
Incorporąted 

LIETUVIU GRABORIUS 
Paląįdpją už $25.00 ir aųgšNag. 

" Mpdernišką kąplyČia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

iederalSavings
|aND LOĄN A6S0C1ATION 

OF CHICAPO

gų — jose irgi žądinau tau
tieti prie ąbelnos apšvietus.

Dirbau, kaip mokėjau, dėjau 
į darbą savo jėgas, kokias tu
rėjau ir visiAmiet turėjau ome
nyje, kad mano švietimo dar
bas butų naudingas visiems lie
tuviams, visai lietuvių tautai. 
Ne kitaip darė ir mano ben
drai Lietuvoje, 
čius, Kudirka, Viešinskis ir kai 
kurie kiti, šjand’e musų darbo 
vaisiais džiaugiasi visi žemės 
lietuviai. Lietuviu tąųta, šimt
mečius miegojusi, naujai atgi
mė. Lietuviams nepriklausomy
bės ir kultūros aušra prašvito- 
šiandie jau Lietuva valstybė 
kultūriškų tautų eilėse. Man 
džiaugsmas imą pažvelgus j sa
vo darbuotę praeityje, Jeigu 
vaikai musų naujai atgimusios 
tautos eis musų sepių pėdo
mis 
švietusi musų Lietuvos žemej.

Grąusmingi aplodismentai ir 
valio musų Dėdė Sern?s — pą^ 
lydėjo jo nuoširdžią kąlbgt

—Naviackas skaito rezoliuci
ją: “Pirmas Amerikos Lietu
viu Mirusiųjų Seimas, laikyda
mas posėdžius Lietuvių Audi
torijoje, dangiškojoje Chjcą- 
goje, Viešpaties Metąič 1934, 
reiškia savo gilią pagafbą ir 
padėkų visiems dąrbuotojaips 
lietuvių tautos, kurie dabąr 
gyvena Lietuvos danguje už jų 
nuveiktus dideliue darbus mp? 
sų tautai: Bąsąnąvįčiui, Kudir-r 
kai, Višteliauskui, Viešinskiui, 
Bieliniu!, taipgi reiškiam gilįą 
pagarbą ir musų /___

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderpi|ka Koplyčia Doyanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
. |ams. Rainą prieinamą.

mini u.....

Gerkit

$1,000,000.00

S
 PASKOLOMS ANT 

PIRMU MORGIČIŲ
Nuošimtis tik už likusią sumą, ant^ lengvą iš 
ipokėjimų, nuo 5 iki 20 metų. ’ T 
jokių bausiųių ųpręikęs jno’kiHL.

įstok i šią

.pinigus. Drau., _.

iki 6% kas 6 menesiai. Taupymo skyrių gali 
_ pasirinkti. Panašiai: ant $Į,OOQ.OO gąli mo- 

keti po $5.00 i mėnesi arba po kiek nori, kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi? 
dendųs už sumokėtą spmą. ,

dedą šaukti, |ud jau čia. Dele
gatai ne visi suprato, ką reiš
kia “jau čia”, bet pirmininkas 
tuoj, pridūrė, kad Darius ir Gį- 
pėnąs sp sąyo mylimą muąpį- 
ca ątlėkc j musų Amerikos lie
tuvių dangų. Mildos giesminių- 
Jcy chęrąs renkasi aut estra
dos, Erminas prie piano -f- 
sųskąmbėjo puikios dąinoą ai
dai “Lietuvą Tėvynė Mųsų”. 
Delegatuose jaučiama didelis 
dvasios pakilimas — dainuoją 
choras, dainuoja visi delegatą! 
— dainuoju sykiu ir aš.

Dąrius ir Girėnas pasirodo 
estradoje — aplodismentai ir 
valio musų garsieji aviatoriąi 
išsiveržė šauksmas iš visų 
krūtinių. Darius sveikino A- 
merikos dangaus Mirusiųjų 
seimą varde Lietuvos dangaus 
lietuvių. Poetas Mačys įteikė 
Dariui seimo priimtą rezoliu
ciją, kad paskelbtų nunešęs į 
Lietuvos dangų ir kopijas į- 
teįktų Basanavičiui, Kudirkai, 
Višteliauskui, Ivinskiui, knyg 
nėšiui BįeĮiniui ir kitiems- 
Dąrius malpniąi pažadėjo tąi 
padaryti. Darius ir Girėnas 

” i — dele-j 
ystpję tęik'Įa aplodjs- 

gąrsiųjų ąvįątorių

suprasti, Ąš likeriai nęrą, daromi biznio 
sumetjipaie? Ar mes čia už

Lietuviai DaRtąrai___

~DL MARKERIS
3325 So. Halsted St.

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

gventftdipniąis ąųo 10 iki 12 
Phone Boulevard 848#

Amerikos Lietuvių Daktarų 
---------2® -J-’Sjįds______________ _

Tęl. Ofice Wentworth 6330

mokėjo manęs 
rašiąu dramas, kėliąu ryškiai 
vargdienio gyvenimą į aikštę, visus gėrimus ir vąlgius uemo 
tikslų kad vargo pelės savo 1 jį

gyvenimo sąlygas suprastų ir 
jas gerintų. Lietuvių darbi- 
ninkąi mylėjo mimo kurinius, 
vaidino plačiai yįen tpdėj, 
kad mano kuriniuose 
atvaizduojama jų 
nimas

Ši Draugija yra po U. 
S. Government prie
žiūra ir . Government 
de<|a pinigus į šią D^ųglją.

Del platesniu žinių 
kreipkitėts į 
■'Dirąujdją.

*' tow"m a

isiiiiiu m ■riiikiiFrw'  i 1

KORESPONDENCIJOS

Tel. Cicero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO, ILL.

įkyrius X
Išbundu — viskas senoj 

tvarkoj.
Gąl dar ilgai bučiau sap-' 

ųa\*£s, jeigu ne griaustinio 
trenksmas butų mano miegus 
išblaškęs. Lauke lijo, žaibai, 
griaustinis nepaprastai rūsčiai 
grūmojo. Gal būt, kad tiktai 
tokiomis naktimis vien tokius 
ypatingus sapnus įr sapnuoja
ma. Tai buvo ypatinga naktis 
savo audra, žaibais, griausti
niu, lietumi ir ųž|mu, bet dar 
ir tupmi Šita naktis byvo ypa
tinga, kad mąnp miego sapne 
buvo atvaizduota piusų buvę 
darbuotojai ir jų nuveikti 
darbai praeities lietuvių gy
venime...

(Galas)

pats”.
mas).
tikslas
ei j a,
Parašiau virš dvidešimties kny-' mininkas Kodis sujudintas prą

Graboriai
WW<Wl%^«*<*^>****«W%****-** l******W->--W>*s^.

Laidotuvės $95
J, J. BAGDONAS 

Pųllman 4151 
10734 S.Michigan Av 

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

GAS PUNTISTAS . K-RAY 
414? Apcher ąv^ kąĮpp._prąnc>»cp ąv.

Įvairįs> pydyto

D R. HERZM A N
18 RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų įr vaikų pagal nau- 
jąusiųs metpdųs K-Ray į? kitokį118 
elektros prietaisus.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Senas Petras,
T-T

Nusilpnėjusiems Ž m o-

DEPARTMENT STOJĘS
_ 1___ L._______ L_____ i____________ '12_ ■___ :__ . ‘Vi." F*' ’Ki 4

icagoje. Palyginkite veri 
*6.98 - *8.98

$2.98

49c„u,

•.PAIN-EXPELLER

$1.19

geriausiai ir 
pasilinksmi- 
Muzika ko- 
tiktai nori.

Nuo Pergalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Gazolinas, alyva ir “sand- 
čiai.”

Verti 49c. “Built-up” pečiai, ružavi ir balti. Didumas: 
36 iki 44, dabar tik ...........  • ............................

ANDELSON f

Trečiadienis, spal. 10, 1934

VAKAR IRMUSŲ SKAITYTOJAI
ŠIA NDIEN

vienas

Brid-

Brid-

Dėl begalvės moteriškės.

Lietuves Akušerės

DžEKETAI

t.

f.

kuri
visai
Da-

gent-

Marąuette Parko gy- 
bet ir pietiniam 

Tos nešvarios

įvyko 
į ’ku-

Marąuette Parkas ir 
geportas.

Apie politinį klubą Mar
ąuette Parke

Raštai skiriami i ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

Koronerio džiurė (High- 
land Parko begalvės moteriš
kės reikale) nusprendė, kad 
tai ne buvusi Lietuvos kon
sulato sekretorė pagal rubus,

plėtė po visą miestą, 
prasidėjo DeKoven ir 
gatvių apielinkėje.

Brighton Parko “kapitalis
tai”

Kiek laiko atgal
“Praeivis” “Vilnyje” kritika
vo mano su Brighton Parko 
vaikų draugijėle dalyvavimą 
Brighton Parko Business 
Men’s Association programe.

“Praeivis”, matomai, nesu
prato koks buvo iškilmių tik- pati to negalėjo padaryti.

nes labai vienpusiškai i Ar lavonas butų sekretorės 
Archer avenue biznie-'ar kieno nors kito, dalykas

rastus ant lavono. Vaikiška. 
Argi nebuvo galima drabu
žius ir batukus permainyti. 
Jeigu kas padarė tokį bude
lišką darbą, • tai ar nebuvo 
galima ir drabužius permai
nyti? Džiurė toliau pareiš
kė, kad moteriškė mirė natu- 
rališka mirtimi. . Jeigu taip, 
tai kas galvą nupiovė. Juk

Vakar, 63 metai 
atgal

Jau pavėlino lankyti ligonį 
Juozą Norvilą

slas, 
rašo, 
riai buvo garsinami, kad pa- turėtų būti galutinai ištyrinė- 
traukti vietos gyventojus 
pirkti vietos krautuvėse, o ne 
į didmiestį važiuoti. Trum
pai sakant, ‘‘Savas pas savą”.

‘‘Praeivis” saka>iį [kad Ar
cher avenue biznieriai yra 
baisus darbininkų išnaudoto
jai, kapitalistai, kraugeriai, 
šiokie ir kitokie. Jis turbūt 
užmiršo, kad tie biznieriai — 
“kapitalistai” yra Jokie pat 
darbininkai, kaip ir visi. Kaip 
ir pats “Praeivis”. Kokie ka
pitalistai yra siuvėjas Mic
kus, Jokantai, Spitlis, Peop- 
les Furniture So., ir dauge
lis kitų lietuvių biznierių 
Brighton Parke?

“Vilnis” su visokiais kro- 
meliais nuolat pas tuos biz
nierius kalėdoja, o apsisuku
si spiauna į juo/?.

Mainosi laikai ir žmones. 
Kai aš priklausiau prie Kan
klių choro ir kartą padaina
vau per vieno biznierio ra- 
dio programą, tai choras su
šaukė specialį mitingą, khd 
mane pasmerkti ir “iškeikti”. 
Mat, jie tuomet buvo įsitiki
nę, kad radio tai yra kapita
listų išmislas ir per jį nelei
stina dainuoti.

Bet dabar tokios kapitalis
tų priemones griebiasi jau ir 
“Vilnis”. A. Zabukiene. .

Vakar* sukako lygiai 63 me
tai nuo didžiojo Chicagos gais
ro, kuris sunaikino beveik pu
sę miesto. Gaisrą buk pradėjusi 
Mrs. OLeary’s karvė, kuri mel
žiama apvertė žvakę ir uždegė 
tvartą. Iš tvarto gaisras išsi- 

Gaisras 
Taylor

tas, o kaltininkai atatinka
mai nubausti. Juk nužudy
toji moteriškė ne iš Afrikos 
atvykusi. Greičiausiai Ame
rikos pilietė, kuri turi savo 
brolius, seseris, draugus, vy
rą ir vaikus.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Gaila yra daryti pastabą, 
kad Amerikos lietuvių poli
tinis supratimas iki šiam lai
kui nebuvo ir nėra nustaty
tas ant tvarkingų ir musų vi
suomenei naudingų pamatų. 
Musų senesnioji karta, 
susidėjo iš ateivijos, 
neinteresavosi politika, 
bar, atsiradus naujai
kartei, pradedama dalyvauti 
politiniem veikime, bet tas 
veikimas yra toks netobulas, 
kartais tiek kenksmingas pa
tiems lietuviams, kad daž
nai reikia abejoti ar išviso 
apsimoka kas nors daryti.

Paimkime Marąuette Par
ko lietuvių Politinį klubą. Jis 
giriasi turįs apie 600 narių— 
reiškia turįs jėgą ir įtaką. 
Bet, pažiūrėkim kokie to klu
bo darbai. Klubas yra lo- 
kalis, tad ir jo tikslas turi 
būti rūpintis • lokaliais reika
lais.

Ignoruodamas kitas pana
šias organizacijas Marąuette 
parke, klubas sumanė išreika
lauti iš Marąuette Parko ko- 
misionierių, kad jie pastaty
tų “Field house”. Padarė 
žygius. Nieko nepešė. O 
Kedzie avenue klubai susi
jungę kreipėsi į komisionie- 
rius tuo pačiu reikalu. Jiems 
“fields house” statys, tik ne 
lietuvių apgyventoje parko 
pusėje, bet prie Kedzie avė.

Marąuette Parkas apleistas. 
Iš jo vasara' daugiau dulkių 
ir purvo, negu naudos. Čia 
ne kaltinimas, tik nurody
mas, kur klubas galėtų at
kreipti savo atydą ir ką nors 
gero padaryti su savo 600 
narių įtaka.

Marąuette Parke siaučia 
vagys ir plėšikai. Pirmiau, ne
buvo tos dienos, kad vagiliai 
nenurėdytų kelis automobi
lius. Vienas iš lietuvių poli
tinių klubų toje kolonijoje nu
siuntė atstovą Į Piliečių klubą, 
kviesdamas į talką kovai su 
paktadariais. M. P. Piliečių 
klubas prižadėjo pranešti pro
poziciją davusiam klubui ar 
rems pasiūlymą ar ne. Jau du 
metai praėjo, bet jokis atsa
kymas nebuvo gautas.

Iš nepateisinamų darbų 
Marąuette Parko piliečių klu
bo yra laikymas piknikų Mar
ąuette Parke. Parke yra di
delis trukumas sanitarinių są
lygų* piknikų visi pakru- 
miai palieka priteršti. Pik- 
nikininkai susirinkę rugsėjo 9 
d., nutrypė gražiausias vietas; 
pievas, apie kurias gyventojai 
mėgo sėdėti. Visais pakru- 
miais musių spiečiai ir kiti 
vabalai zvimbė.

Tokie piknikai gali pagim
dyti epidemiją, kuri grūmotų 
ne 
ventoj a&s, 
miesto kraštui.
aplinkybės pasireiškė nepilnai 
bloką nuo šv. Kryžiaus ligo
ninės ir nuo dviejų mokyklų.

Benediktas.

COOK APSKRIČIO DEMO
KRATŲ VIRŠININKAS

Sunkiai serga Aldona 
Kurtinaits

KILIS PAIN

Chicago j e gauta žinia, kad 
Aldona Kurtinaitis, gerų “nau- 
jieniečių” pp. Kurtinaičių duk- 

! te, Thorp, Wiso sunkiai serga 
ir guli ligoninėje, Owęn mieste, 
Wiscor.sine. Ji pamažu sveiks- 

* tanti, po trukusios aklos žar
nos operacijos. Ji turės išgu
lėti ligoninėje kelias savaites.

na lankytojams atlankyti p. 
Norvilą, kuris randasi Evan- 
gelical Hospital of Chicago, 
54th ir Morgan gatvių. Ligo
nis eina sparčiai geryn ir pa
geidauja, kad jo draugai da-

ENGLEW00D — Juozas
Norvilas, 738 W. 51 st St., per
20 metų Chįcago Tribūne'
Pressmanas, jau sveiksta iš po bar atlankytų jį. 
sunkios operacijos, kurią pa-' 
darė Dr. T. Dundulis. Jis jau
ilgoką laika nesvėikavo ir bu- S V e i k a tos Apdtailda
vo gana silpnas. Nusilpnėjusiems Ž m ti

lpo operacijos Dr. Dundulis nėlUS Apie 3c Dienoj
buvo uždraudęs lankvtoiams ’ nuga-TONE įrodė esąs sveikatos apdrauda hn„nIMvų„,ąų ryrų ir ni((U.rų. Tat

, Clayton F. Smith, Cook 
Democratic Central Committee 
pirmininkas. Per pąskutinius 8 
metus jis užėmė Recorder of 
Deeds vietą. Lapkričio rinki
muose jis kandidatuoja į Cook 
apskričio tarybos pirmininkus 
ir į tos tarybos narius. Jis ra
gina visus apskričio balsuoto
jus užsiregistruoti antradienį, 
kad jie galėtų balsuoti lapkri
čio 6 d.

ligonį lankyti, kadangi, sulig 
Dr. Dundulio pareiškimo, li- 
ąbnio padėtis reikalavo dide
lio ramumo. Mat operacija 
padaryta ant vidurių, ir dėliai 
to buvo reikalinga nepaprasta 
priežiūra ir atsargumas.

Dabar daktaras jau paveli-

tikra* tonika*. kuria <<lbntl icamtai. kad 
sustiprinti nuslIpn^jusiiiH organu* Atrodo, 
kad visas kūnas re«ruo|a M HUbžtiną tryt- 
mentą. Jaunystės dvasia sugrįžta nusilpu
sioms Ir seniems. NUGA-TONE stimuliuoja 
nervus, raumenis ir nusilptikius organus, 
kurie tapo nerangus arba tik dalinai hk- 
tyvųs. Nervingumas pabalinama. ba NUGA- 
TONE turi gyduoles, kurios veikia kaip to
nikas 1 nervų ei steni 4. Si tikrą toniką 
parduoda visi aptiekorai su garantija su
grąžinti pinigus nepatenkintiems resultatais. 
Pilno mėnesio trytmentas ui Vieną Doleri. 
Gaukit bonką Mandie. Nusistebėsite ką ji 
jums padarys.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL— Ide
alų Liuosuotoią Vidurin ir EOc.

MARQUE7“ PAnK.—Spa
lių 6 d., vietines lietuviu pa
rapijos bažnyčios varpai nu
skambėjo, apreikšdami suri
šimą neatmezgamu mazgu 
p-lės Elenoos Kalekauskaitės 
su Pranu Strazdu. Po bažny
tinių ceremonijų puota 
St. Adrian’s svetainėje, 
rią susirinko didelis 
svečių.

P. Strazdas paėjo iš
geport. Atrodo, kad bridge- 
portiečiai nesuranda tokių 
gražių merginų šeimyniniam 
gyvenimui savo kolonijoje, 
kaip Marąuette Parke.

P-a Elena Kalekauskaitė- 
Strazdienė yra Petronės ir 
Petro duktė, kuri prieš apsi- 
vedimą savo motinos namuo
se, 6948 S. Rockvvell Street, 
užlaikė Beauty Shope. Ir po 
vestuvių ji neapleis savo dar
bo ir kaip ir praeityje, iš ne 
taip gražių panelių ir ponių 
padarys gražias.

Jaunavedžiai apsigyveno 
pas Jaunosios tėvus pp. Jonai
čius. Senas Petras.

CHICAGO LAWN — Biznie
rius A. Šokas paėmė nuomon 
A. Stankaus gazolino stotį, 
6456 South Cicero avenue. Se
nam Petrui atsilankius pąs 
naujį “gaspadorių”, jis tuojau 
užsirašė “Naujienas” ir atei
tyje žadėjo S. Petro neuž
miršti.

A. Šoko stotyje parsiduos 
nevien gazolinas ir aliejus, 
bet yra ir užkandžių “sten
de”, prie kurios sustoję kelei
viai gali gauti gerų valgių.

Daugelis lietuvių važiuoja 
Cicero avenue, tai galima ti
kėtis, kad jie neužmirš pas 
naujį biznierių sustoti ir pa
sipirkti ar gazolino ar alyvos.

Senas Petras.
.■ . Ui, c . / *

SIUSKIT PEk 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON 

To prato Lietuvos žmonėse 
pataria Lietuvos banksf

PAGERINTOS RADIOS

The tantalizing flaVors of truc may> 
onnaise and true old -fashioned boiled 
dressing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Americo’s 

favorite!

* y- .

Ifc

lt

Su naujom radiom ne tik kad 
galima pasiekti Europą ir gra
žus balsas, bet ir 
pigiausias būdas 
nimui namuose, 
kia nori ir kada
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.

Kainos nuo *gg QQ iki *250.00 
bet tai yra muzikalis instrumentas, kad nesigailėsite 

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

. . . t i
16192—“Ėjo Mikas” ir Trauk ųimniski-jpolkos—J. Dirvelis, ork. 
16095—Lietuvos Hymnas ir Noriu Miego polkos—Liet. Tauti&ka or. 
16258—Skudutis ir Šarkis Galijotatf,"-^‘Niekus šu 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 Eiva Boba Pupų Kult-^Tonas Butėnas 
16204—1-2-3 Brr—Kupletai ir Polka “Jovalas” — Dineika ir 

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

ir Giraitis.
16173—Čigonai ir Vakar Vakarėli — Budriko Radio orkestrą.
14014—Klausyk Mylimoji ir Burdingierius Prakaituoja,—Žiūronas 

ir Grupa.
14021—Gaspadinės Banketas ir Pas Motinėlę^-J. Žiūronas ir Grupa 
14025—Sėdžiu po Langeliu ir Pas Močiutę Augau — Krasauskienė 

ir Valteraitė
14024—Per Vilnis — Valcas ir Nepamiršk Manęs — Polka — In- 

'strumentališkas trio. ,
14029—Linominis ir Užgavėnės — J. Žiūronas ir Grupa. 
14041—Diemantas Polka ir Gėlinas Polka—Kaimo orkestrą.
14041—Laivyne ir Užmiršai Tėvų Kapus — Jonas Butėnas 
26028—Atsiskubino Betlejun ir Gul šiandieną—Brooklyno Mišrus 

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

Tiškas 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.

OlS&usk&s
26091—Linksmas jaunimėlis — Polka ir Agotėlės — Valcas — 

SolcjiĮ oirlccstir&s*
26092—Ant Marių Krantelio ir Prirodino Seni Žmonės — Jonas 

Butėnas.
26094—Oi, /Ma-čia ir Ganėm Aveles — Marė Strųmskienė ir P. 

Petraitis.
26095—Grybai ir Levendrėlis—Marė Strumskienė ir P. Petraitis. 

—lietuvaitė — Polka ir Močiutė — Valcas. Armonikų duetas 
26097—Gaspadinė Razalija ir Jonas Pas Rožę—S. Pilka ir M.

26098—Barborytė Nosi Trina ir Alutis ir Žemės Rojus — Pilka ir 
M. žemaitaitė <

26099—Obuolys ir Amatninkų Daina. — Petras Petraitis. - 
26102—Didmieščio ir Karės Laiku Polkas—Juozo Sasnausko ork. 
26105—Angelai Gied Danguje ir Tyliąją Naktj — Petras Petraitis 
26106—Mano Tėvelis — Valcas ir Ar Žinai Kaip Gerai — Polka— 

P. Sarpaliaus orkestras.
26107—Džiaugsmo—Valcas ir Kraičio — Polka P. Sarpaliaus ork.
8000— 121 Metus Kalėjime ir Varpelis — Valcas—S. Rimkus ir Bud

riko orkestras.
8001— Daktaras ir 7 Pačios. — S. Rimkus ir Budriko Radio ork.
8002— 4—rRatai 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 j Kanadą $1.00.

Rankiniai gramafonai atpiginti 
iki

MIDGET RADIO po __________

**

Krautuvės
Jūsų Patarnavimui

35th ir yVood,. 22nd ir Troy. 18th ir Paulina

Kfci.FOUNDERS IŠPARDAVIMAS ™
vakarais Lietuviai Jums Patarnaus maišiukas

šis yra didžiausias vertes prekių išpardavimas musu istorijoj. Tūkstančiai 6 puslapių cirkuliorų talpi
nančių šimtus kitų bargenų, neminėtų čionai, yra išdalinta dėl , šios progos. Ateik pirkt ir sutaupyk.

CUKRUS
Geriausias cuk
rus drob,užima
me maišelyje— 
10 svarų maiše
lis .......... 500

RINSO
Didelis pakelis ........... 180

PYRAGAIČIAI
Švieži, svarui ....... loyž#

SNIDER’S CATSUP ■
Didelis butelis ........... 130
FELS NAPHTHA MUILAS 
4 šmotai ................. 170

UNEEDA BISKETAI
3 pakeliai ..........   130

OVERALLS
DARBINIAI

MERGAITĖMS ŠILTI ŽIEMINIAI

KAUTAI
Su pritaik i n t a 85
tam (kepuraite) <P S m H įl 
Tikro “Tru-curl” M ra ^|| 
Mhinchilla mate- . ■
riolo, spalvų: na- 
vy, raudoni, mė
lyni, žali, rudi, 
didumas: 7 iki \ 

’ 14, vertės $5.98, 
tik ......

D'ėl vyrų, 
iŠ storo mė
lyno mate- 
riolo, didu
mo 36 iki 
44, ti k r a i 
$1.00 vertės 
kiekvienas

KAILIUKAIS TRIMUOTI KAUTAI.
Mes turime puikiausi pasirinkimą mergai
tėms kailiukais trimuotų kautų, Žemiausio
mis kainomis Chicagoje. Palyginkite vertę.

*4.98 " *6.98 - *8.98
VYRAMS LUMBERDŽEKETAI 

Geriausi havy mėlyni Melton lumberdžeketai. 
Zipper, su nerta apačia* Didumas: 36 iki 50, 
Verti $4.00 ................. ‘................ .

“BIG YANK” DARBINIAI MARŠKINIAI 
Geriausiai pasiūti. Puikiausio mėlyno chambray. Trigubos 
siūles. Didumas: 14'/2 iki 17, vetti 79c dabar ...........

MOTERIMS BROADČLOTH SLIPS

33c
PUSIAU VILNONĖS UŽKLODĖS (BLANKETS) \

66x80 colių. Visokių spalvų. Storos, vertos $1.69, dabar

LOVOMS DROBULSS, (3 Šmotai) ..y
Didelė lovai drobulė ir 2 padušikų (priegalvio) ančvalkiai.
Suvynioti j Cėllophane. Puikios rųšies, vertos $1.89, ^ ()
dabar setas tiktai ....................................... ............ ....... -.....

FULL FASHIONED PANČIAKOS
Puikios chiffon rųšies, visų naujų rudeninių spalvų.

. Didumas: 8'/2 iki 10‘/2. Biskj nevienodos, vertes 79c, dabar

VYRAMS PUIKIOS PANČIAKOS
Naujų patternų, rayon arba maišyto materiolo. Visokio 
didumo, Vorfott iM 19r. ............ .. .. ........ ............1 ' ■ ■■ ■ ■■■• ....................... ........... .. ' ■ ............................................................................................

--------------------------------------------------------- -------- ------ .......................... ........................—i m i i ■ | v --------- T

COMFORTERS padaryti pagal orderį. Jus priduositetiktai plunksnas. Mes . pasiusime ir atliksime gerM 
darbą. Visą darbą paimsime ir pristatysime jums. (Tiktai ketverge) ....... ..

■ '-.i.* ■ '. ■ ' •.

s6.90
JOS. F. SUDRIK, Ine

Radios, Rakandai, Oil Bumers, 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted ŠL Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—-8167

LIETUVIŲ PROGRAMAS—WCFL, 970 K. kas nedildieni nuo 
į -iki 2 vai. po piet.
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vis daugiau nepasitenki- 
žmonėse MussOlinio dikta- 
Todėl Italijos diktatorius 

milžiniškų pastangų su

AVOJINGOS KIBIRKŠTYS
✓

z /
Jaunas kroatas nušovė Francijos uoste, Marseilles, 

Jugoslavijos diktatorių-karalių Aleksandrą ir, gal būt, 
to visai nenorėdamas, tuo pačiu žygiu užmušė Franci- 
jos užsienių reikalų ministerį Barthou, Francijos karo 
tarybos narį gen. Georgės ir Jugoslavijos karaliaus 
dvaro maršalą gen. Dimitrijevičą.

Šitas teroro aktas veikiausia turės žymių pasėkų 
tarptautiniuose Europos santykiuose, o dar labiau Ju
goslavijoje ir Balkanų pusiausalyje. Jeigu karalius 
Aleksandras butų buvęs nužudytas nedraugingoje Jugo
slavijai šalyje, tai iš to butų galėjęs kilti karas — taip, 
kaip 1914 metais, po atentato Sarajeve. Dabar karo ne
bus, nes jugoslavai nelaiko franeuzus savo priešais, bet 
Jugoslavijoje, tur būt, sustiprės pro-vokišk«C hitleriš
kas elementas, p susilpnės Francijos įtaka.

Bet tas teroro aktas grasina iššaukti didelį sąjūdį 
pačios Jugoslavijos viduje. Karalius Aleksandras valdė 
tą kraštą despotiškai. Visos politinės organizacijos7Ju- 
goslavijėje yra uždraustos. Karalius buvo diktatorius, 
kuris nesiskaitė su žmonių norais ir nepaisė krašto kon
stitucijos. Jam žuvus, tai klikai, kuri buvo susispietusi 
aplink Aleksandrą, nebus lengva surasti kitą diktato
rių. Toje iš įvairių tautų sulipdintėje monarchijoje to
dėl gali prasidėti aštrios vidujinės kovos, i kurias ne
praleistų progos įsikišti italai ir kiti kaimynai.

Europa šiandie yra, kaip parako statinė, kuri gali 
eksploduoti nuo vienos kibirkšties, i i1, . ■

MUSSOLINI TIKRAI BANDĖ 
PRISIGERINTI SOCIALIS

TAMS
___________ v

Labai bloga fašistiškos Itali
jos finansų ir pramones padėtis 
kelia 
nimb 
turą, 
deda
stiprinti savo svyruojantį sost 
tų. Neseniai jisai atliko didelį 
prakalbų maršrutų šiaurinėje 
Italijoje, sakydamas prakalbas 
miestų aikštėse ir stengdamar 
sis skambiomis frazėmis sukel
ti miniose entuziazmų. Laik
raščių korespondentai tačiau 
praneša, kad tas maršrutas kaš
tavo valstybei labai daug pini
gų, o naudos kažin ar kiek at
nešė valdžiai, nes diktatoriaus 
kalbomis žmones yra nusivylę.

Tuo pačiu tikslu, t. y. kad 
butų sustiprinta Mussolinio dik
tatūra, juodmarškinių lyderis 
prieš kiek laiko bandė prisige
rinti Italijos socialistams. Ji
sai pasikvietė pas save buv. 
Milano merą, Caldara, ir bando 
prikalbinti jį “kooperuoti” su 
fašistų partija. Kreipdamasis' į 
Caldarą, Mussolini pasakė; "Va
dink mane draugu. AŠ esu toks 
pat socialistas, kaip ir Tamsta, 
tik aš skiriuosi nuo jus tuo, kad 
jus, apie socializmą kalbate, o 
aš stumiu prickyn jūsų idėjas 
kitokiais keliais.”

Bet Caldara atsakė Mųssoli- 
niui, kad socialistai su jo val
džia nekooperuos, iki nebus grą
žinta laisvė. Pats Caldara pasi
sakė politikoje dabar nedaly
vaująs ir su socialistų partija 
ryšių nebeturįs.

Šis įvykis yra įdomus tuo, 
kad jisai rodo, jbgei Mussolini 
jaučia, kad socialistai da ir 
šiandie turi daug įtakos tarpe 
Italijos darbininkų, nors tūks
tančius kartų jisai yra skelbęs, 
kad socializmas Italijoje esąs 
“miręs”.

JAU NEBENORI BŪTI 
TAUTOS VADU

Apžvalga
----------------------------------------------

STAMBUS SOCIALISTŲ LAI
MĖJIMAS ŠVEDIJOJE

Yra Švedijoje ir dvi komunis
tų partijos: viena — ištikimų 
stalincų, o antra — “sklokinin- 
kų”. Pirmoji pravedė 9 atsto
vus, o opoziciniai komunistai, 
kuriems vadovauja Khilbom, — 
15. Pastarieji jau yra atmetę 
ir komunistų vardų. Jie dabar 
vadinasi Socialistinė Darbo Par
tija. Veikiausia, jie netrukus 
sušijungs su socialdemokratais, 

šeyrieji komunistai Švedijo
je, kaip matyt, neturi jokios 
įtakos, jeigu jie į visus provin
cijų parlamentus tegalėjo pra
vesti viso tik 9 atstovus.

TA KAIRUMO LIGA
Socialdemokratai 

įvairias provincijos 
503 atstovus, t. y. 
negu buvo iki šiol.

Rugsėjo 14 d. Švedijoje įvy
ko provincijos seimų rinkimai, 
kurie suteikė nepaprastai dide
lį pasisekimą socialdemokratų 
partijai, o dešiniomsioms bur
žuazinėms partijoms skaudų 
smūgį.

šituose rinkimuose socialde
mokratai surinko visoje šalyje 
682,043 balsų, kas reiškia 107,- 
666 balsųsarba 18.7 nuošimčių 
padidėjimų, 
pravedė j 
legislaturas 
34 daugiau,

Kalbant apie šituos rezulta
tus, reikia turėti galvoje, kad 
socialdemokratai šiandie stovi 
Švedijos valdžios priešakyje. 
Toki balsavimų rezultatai liu
dija, kad, nežiūrint į depresiją, 
valdžia sugeba tinkamai vesti 
krašto reikalus ir turi žmonių 
pasitikėjimų.

Pastebętina taip pat, kad ir 
kairiųjų valstiečių partijai pa
vyko gerai. Ji yra koalicijoje 
su socialdemokratais. Jos kan
didatai gavo viso 278^856 bal
sus ir ji pravedė 217 atstovų į 
provincijos seimus.

Tuo tarpu konservatorių par
tija išrinko 275 atstovus, pra- 
kišdama 53 vietas. Liberalai 
(liaudies partija) išrinko 117 
atstovus, prakiŠdami 21 vietų.

šiuose rinkimuose
triukšmingų kampanijų vede 
Švedijos “naciai”, kuriuos, tur 
būt, taip pat, kaip jr Vokieti
joje, remia stambieji kapitalis
tai. Bet visame krašte jie su
rinko tik 8,631 balsų ir nepra
vedė nė vieno atstovo. Švedijo
je, pasirodo* fašizmui nėra vie
tos.

A. B. Strimaitispv kuris dar 
neseniai titulavo save “tauti
ninkų centro pirmininku” ir 
šaukė visus “tautinio nusistaty
mo” veikėjus Į vieną, kupetą, 
jau prabilo spaudoje apie ken
ksmingą, fašistuojančiųjų tauti
ninkų obalsį “Nesikišk į Lietu
ves Reikalus”. Jisai sako jiems, 
kad tokiu savo obalsiu jie paro
do, kad jiems “nerupi tautos 
reikalai”.

“Jei rupi”, tęsia jisai, “tai 
neprivalo leisti tokio obalsio, 
ir jie privalo rimtai pagal
voti ir pataisyti savo klaidą: 
grįžti prie organizacijos — 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros ir kalbinti kiekvie
nų lietuvį detiesi į bendrų 
darbų.”
Apie busimą fašistiškų Cle- 

velando “seimų” p. Strimaitis 
sako,, kad tai busianti “neorga
nizuotų lietuvių tautininkų” 
konferencija. Jisai ir jai pata
ria nesteigti kokios naujos or
ganizacijos, bet dėtis prie san- 
dariečių.

Taigi p. Strimaičio karjera, 
kaipo “tautos vado”, pasibaigė 
gana greit. .

NAUJIENOS, Chicago, III. 
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šalies ekonopiinj gyvenimų re- 
formutoti.

Kanados laikraščiai iš prad
žių tylėjo. Bet. kai apie SteT 
venso kalbų rugpiučio 4 d, įdė
jo pusėtinai ilgų aprašymų The 
New York Times, tai ir Kana
dos laikraščiai ilgiau nebega
lėjo ignoruoti iškeltų kalboje 
kaltiniu? ų.

Stambieji biznieriai irgi su
judo, kadangi Stevenso kalba 
juos labiausiai ir palietė. Jie 
pradėjo reikalauti, kąd Stevens 
rezignuotų iš kabineto. Girdi, 
jis nusikaltęs prieš priimtų 
tvarkų, atspausdindamas savo 
kalbų, nepasitaręs ®n kitais 
kabineto nariais. Be to, jis pa
sielgęs labai šališki 
mis, kurias kalti] 
neregufliariškumiais,. 
joms progos pasiaiškinti. Buvo 
pradėję eiti gandai, kad jam 
bus keliamos bylos už šmeiži
mų. Grumojama buvo traukti 
atsakomybėn ir tuos 
čius, kurie paskelbė 
pareiškimų,

Bet ligi šiol jokių 
buvo užvesta. Tuo tarpu Ste
vens važinėja po British Co- 
lurnbia su 
tu<.

Premjeras 
sas reikalas 
skandalu, įsakė visus 
dintus pamfletus konfiskuoti. 
Paskui jis telefonu susisiekė 
su Stevens, kuris jau buvo ap
leidęs Ottawų. Stevens išreiš
kė apgailestavimų, kad dėl jo 
atspausdintos kalbos kilo toks 
nesusipratimas, ir tuo bUdu iš
vengė rezignavimo. Jis pareiš
kė, jog visai neturėjęs galvo
je smerkti konservatorių va
dovybę. Nemanąs jis taip pat 
steigti naują politiškų parti
ją.

Kų baisaus Stevens pasakė, 
kad konservatorių politikieriai 
ir stambusis biznis taip labai 
sujudo? 

f '

Jo kalbos esme buvo ta, jog 
stambusis biznis ir pramonė 
turi būti sureguliuota. Kad tas 
reguliavimas .fiiębi^tų daromas 
“iš viršaus”, tai jis pataria biz
nieriams ir pramoninkam® pa
tiems susitvarkyti. Tačiau jais 
jis, matomai,.,nelabai tepasiti
ki, nes sako, jog be valdžios 
įsikišimo vargu busią galima 
apsieiti. , .

sų firmo- 
yisokiais 
nedąvęs

laikraš-
Stevenso

bylų ne-

labai

prakalbų

Benneti, 
pradėjo

marsru-

kai vi- 
kvepėti 

atspaus-

vairo

Trečiadienis, spal. 10, 1934

skaičius žmonių apsigyveno to
je dalyje ir pradėjo užsiimti 
žemdirbyste. Jie pasistatė na
mu® ir kitus pastatufe.

Viskas klojosi gerai. Bet štai 
per paskutinius keturis metus 
ta Kanados dalis labai skaud
žiai nukentėjo nuo sausrų. 
Ypač tuo atžvilgiu buvo blo
gi Šie metai. Užsėti laukai ir 
ganyklos tapo saulės išdegin
ti. Farmeriai paliko be nieko. 
Valdžiai dabar tenka rūpintis 
jų likimu?. Daigelis sutinka ap
leisti savo farmas ir krausty
tis į šiaurius, kurx tebėra ne
apgyventi dideli žemės plotai. 
Valdžia jiems teiks visokių pa
ramų, kad jie galėtų ten Įsi
kurti,

Kanadoje dabar daug kalba
ma apie konstitucijos “revizi
jų”. Juo tolyn, tuo labiau aiš
kėja, jog būtinai reikalinga pa
taisyti konstitucijų, kuri nebe
atsako šių dienų reikalavi
mams. Išėmus Quebec, tam su
manymai kilos provincijos pri
taria.

Kanados ekonominis gyveni
mas po truputį pradeda taisy
tis, nors pasireiškia ir savo
tiškų kurjozų. Pavyzdžiui, sta
tistikos duomenys rodo, jog 
šių metų liepos mėnesį dau
giau žmonių dirbo, negu 1926 
m. Bet tuo pačiu laiku liepos 
mėnesį bedarbių buvo priskai- 
toma 1,133,606. Tam skaičiui 
reikėjo duoti pašalpų. Na, o 
1926 m., kuomet mažiau žmo
nių tedirbo, valdžid 
didelio galvosūkio su 
šelpimu.

neturėjo 
bedarbių

Airijoje

—HO

Airija
Fašistinis judėjimas 

visai susmuko. Generolas Owen
O’Duffy, kuris buvo pradėjęs 
smarkiai organizuoti "mėlyn- 
marškinius”, pasitraukė iš va
dovybės. Su jo pasitraukimu 
"mėlynmarškiniai" fašistai pra
dėjo krikti. Dabar yra tik lai
ko klausimas, kada jie visiš
kai susmuks.

Atrodo, jog Airija nėra pa
lanki dirva fašizmui.

— K. Auguras.
• /

Muzikališki Musų Talen
tai ir Kaip jie Surandapii

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

Upton Sinclair iš jPasadena, 
Cal., dabar “runija” demokra
tų partijos sąrašu j Californijbs 
gubernatorius. Bet dar ne taip, 
seniai Sinclair buvo karštas 
bolševikų garbintojas ir komu
nistų sįmpatizatorius. Socialis
tų partija jam atrodė nepakan
kamai revoliucinga,

Sinclair’o demokratiškų kan
didatūrų indorsavo rašytojas 
Theodore Dreiser, kurio pavar
dė mažiau kaip dvejetus metų 
atgal figūravo tarpe rašytojų 
ir inteligentų, sudariusių komi
tetų komunisto Fosterio kan- 
didatprai remti j Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Iš žinomesniųjų “kairiaspar- 
nių”, pastaruoju laiku pasisa
kiusių už Sinclair’ų * ir jo 
“EPIC” planų, galima dar pa
minėti "American Guardian" 
leidėjų, Oscarų Ameringerų. Ji
sai irgi buvo (o gal ir tebėra) 
didelis sovietų Rusijos garbin
tojas. Socialistų partijos Det
roito konvencijoje jisai rie tik
tai stojo už "revoliucinę” par
tijos platformų, bęt ir uoliai 
agitavo už bendrų frontą su 
komunistais, O dabar jau jam 
yrą geras j* demokratus persi-Igą tiuįj stvertis kokty nors, 
krikštijęs Sinclairas. priemonių. Vadinasi, reikalinga

IŠ VISO
PASAULIO

Kanada
Tarp Kanadoj politikierių 

nemažai sujudimo padarė IL 
H. dStevens, prekybos ministe- 

. ris: Jis perredagavo ir papildįj 
savo kalbų, kurių pasakė par
lamento nariams, ir atspaus
dino jų savo lėšomis.
' $8VO atspausdintoje kalboje 

j Stevens sako, jog Kanados eko
nominio gyvenimo netikslumai 
verčia jį manyti; kad reikalin-

—o—
Bennetto vadovaujama kon

servatorių vyriausybė sekamų 
mėnesį baigia savo terminų. 
Ligšiol į vyku šieji provincijose 
rinkimai pasirodė konservato
riams nepalankų®. Todėl gali
ma tikėtis, jog trumpoje atei
tyje prie vyriausybės
atsistos liberalai. Tame atve
jyje Bennett pasitrauks > ne tik 
iš vyriausybės, bet ir iš kon
servatorių partijos vadovybės.

Per paskutinius kelis mėne- 
siusi konservatoriai išleido $40,- 
000,000 viešiems darbams. Tai 
vyriausiai buvo daroma tuo 
tikslu, kad patraukti balsuoto-! 
jus. Tačiau tie "geri darbai” 
negelbėjo, ir balsuotojai kon
servatoriais nebepasitiki.

Įdomiausias dalyke® Kana
doje yra tas, „kad visos kop-, 
struktyves idėjos, kurias pra
dėjo vykinti dabartinė vyriau
sybę, išėjo iš socialistų parti
jos. Tuo tarpu liberalai nieko 
teigiamo nedųvč. Socialistų 
partija, kurt Kanadoje yrą ži 
noma kaipo Socialists of the 
Cooperative Commonwealth 
Fedenation, sako prof. J. Bart- 
let Brebner, atliko didelj švie
timo darbų? Ji supažindino bak 
suotojus .su* Kanados padėtimi 
ir su tuo, kas dedasi pasauly
je. Socialiau judėjimas, kuris 
ligi šiol buvo nereikšmingas, 
pradeda stiprėti. v \

Prieš ’ 30 metų x prof. James 
Mavor Anglijos valdžiai pri
rengė raportų. Tame raporte 
jis išreiškė miomonęįjjjjj 
karinė Kanados dalis 
žemdirbystei, kądangi 
ųuomet galima tikėtis 
J. raportų, matomai, 
atkreipta dėmesio.

jog va- 
netinka 
tęn vi- 
sįusros.
nebuvo 

Nemažas *■z ū Kr 'T

(Tęsinys)
Vienu tarpu profesorius 

Seashore turėjo kolegų, kuris 
buvo geras smuikorius ir ku
ris vis jam girdavos, kad, bu
siu jis turįs labai gerų ausį 
dėl muzikos. Tuo laiku profe
sorius Seashore nieko nežino-' 
jo, ar jo kolega tikrai turi 
gerų ausį muzikai, ar ne. čia 
gal tik buvo jo kolegos pasi
gyrimas. Vienų dienų profeso
rius Sheashore pasako savo 
kolegai, kad jis kada nors iš
bandysiu® jo gerų girdėjimų. 
Nuo to laiko, kai profesorius 
Seashorp pąsajcė savo kolegai 
apie išbandymų, jis pradėjo 
intensyviai studijuoti visų 
dalykų, bandydamas surasti 
būdų, kaip būt galima suži
noti, kiek geras ar blogas yra 
tam tikro žmogaus klausoma
sis aparatas, ausys. Pamati
niai instrumentai tanio jo ban
dymui buvo plieniniai dviša
kiai (tuning-forks). Jis ilgų 
laikų dienų ir naktį darė ban
dymus, kol nesusiiriktavo visų 
eilę tokių šakių, ir taip vienų 
dieną išbandė savo kolegos 
girdėjimų. Tas jo išbandymas 
davė Seashorui sužinoti, kad 
jo kolega galėjo atskirti aš- 
tuonius dešimtadalius vienos 
vibracijos, drebėjimo,- pagal 
A-International tonų, piteh. 
Po to profesorius Seashore 
darė bandymus tais pačiais 
instrumentais ant klasės mo
kinių, viso trys-dešimt, ir su
rado, kad grupėje tų mokinių 
skirtumas girdėjime buvo nuo 
puses vienos vibracijos iki 
trisdešimt vibracijų. Nekurie 
jų galėjo girdėti vienų pen- 
kiosdešimtų dalį vibracijos; 
kiti negalėjo nei pusės vieno 
tono atskirti, 
perimentuodamas', pro-fesorius 
Seashore surado, jog * nekurie 
žmonės gal? du šimtu sykių 
geriau atskirti skirtumus to
no.

Be to, profesorius Seashore 
suradę kad kitų syk gabiau
sias mokinys klasėje turi la
bai prastų girdėjimą, Ir, ki
taip vertus,, prasčiausias mo
kinys gali turėti labai gerų 
girdėjimų. Kad skirtumas am
žiaus nedaro girtumo. Pen
kių metų vųikas gali taip ge
rai atskirti tono sk^tumps, 
kaip žmogus penkios, dešimt 
metų amžiaus, ir kad girdė
jimo pas žmogų negalima iš
lavinti. Toliau Seashore suži- 
nojp, kad abelnas aukštas in
teligentiškumas nieko bendro 
neturi su girdėjimu ir kitais 
pamatiniais elementais, kurie 
padaro ypatų geru 
tu. , ‘

Ilgai bestudijuodamas, pro
fesorius Seashore surado ki
tus įvairius budus, kaip gali
ma ištirti žmogaus kitas ypa
tybes, fizines ir protines, mu
zikos srity, ir pasakyti, ar 
tam tikras žmogus turėtų mo
kytis muzikos, ar ne.

Mes esam girdėję, kaip mo-

kiniai, įstoj antys į universite
tus, yra tiriama kas link jų 
gabumų. Tie tyrimai yra pa
matuoti tais pačiais pagrin
dais, kaip ir muziks tyrime.

Pagrindiniai dalykai muzi
koje, pagal Searshore suradi
mų, yra tik trys tonacija 
(piteh), intensyviškumas ir 
ritmas. Ir tie trys dalykai 
yra nepakeičiami pas žmogų, 
negali būti išlavint, pagerin
ti. Tonacijai priklauso girdė
jimas, ir jei žmogus neturi 
gerų ausų, taip sakant, kad 
aiškiai galėtų atskirti skirtu
mus tonų, niekas to neišmo
kys. Tas pat su kitomis 
dviem.

Be šių trijų pamatinių da
lykų, yra daug kitų fiziškų ir 
protiškų ypatybių pas žmogų, 
kurios gali būti tyrimu išma
tuotos. Paėmus jas visas į 
vienų krūvų, jos sudaro vieno 
bendra tyrimo lentelę, pagal 
kurių žmogaus talentas muzi
koje ^ali imti nustatytas ty- 
riant atskirai kiekvienų.

čia paduosiu dalį lentelės iš 
profesoriaus Seashore knygos, 
The Psychology o f Muzical 
Talent. Patėmysime, kad iš 
daug atžvilgių žmogaus talen
tas yra sprendžiamas. Kiek
vienam elementui yra duota 
nuo zero iki šimto laipsnių.

Tono jausmas (girdėjimas) 
eina nuo, o . . . 100, ir taip 
kiekvienas intengyviškesnis 
jausmas:

(Bus daugiau)

Skelbimą! Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kąd pačios Naujienos 
yra naudingos.

■MMM

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

Kalėdinė Ekskursija 
} LIETUVA

Išplauks iš Nevy Yorko Populiariais

GRUODŽIO 13 D.
Patosas geležinkeliais susisiekimas

GRUODŽIO 16 D.
Ekskursiniai traukiniai prie pat laivo 

BREMEN Bremerhavene užtikrina 
patogia kelione i Kauna. 

Informacijų klauskite pas vietinius 
agentus arba 

HAMBURG AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

* 189 W. Raudoj ph SU Chicago, Jll.

■>&į.

Ir taip beeks-

Jus Busit Nustebinti!
TSvai, kurių vaidai yra išva
žiavę kitur mokyklon—paimki
te telefonu ir paklauskite Long 
Distance oparatorkos.kiek kai
nuoja ‘‘Pašnekusiu Vizitas’* su 
jūsų berųiulpj ąrba mergaite! 
Ji maloniai jums pasakys apie 
kainą ir jus busite nustebin-

ILLINOIS BELL

ti* sužinoję, kad toks vizitas 
kainuoja mažiau, negu jus sau 
jsivaizdinate. Yra kur kas 
smagiau pasikalbėti apie daly
kus su draugais arba Šeimos 
nariais, kurie gyvena tolėliau. 
Vizitai per 
tųs, aiškus

telefoną yra Rjei- 
ir nebrangus.

T E L EPHONE CO

<. *



Ivaįiąvcf į namą ir jį sugriovė

sirode ir maiše

Burti

kainavo

$6950

$3950

best$395

and

him

Oppoilte t)nvia Store, 2d S'loor

PASI

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

a. Aleksandras Dve

Telefonas

W1)O 
PIR-

Ambulanęe Patarnavimas Dięną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Kartais net ir trau 
kiniai “susinaravija’

$25.00
$35.00

$30.00

CARL CLARAS, pildai taisau namus 
5805 S. Maplcwqod. Republic 4151.

Tie pečiai yra įvairių žino 
mų išdirbysčių ir visoje ša 
lyje plačiai garsinami.

$19,75 
$2950

COMBINATION
PĘCIAI -...........

APTIEKOS 
DRUG STORES

SIUVĖJAI
TAILORS

(tęsinys) 
OF LAKE 
Mitchellienė stengėsi

BUNGALOW
PEČIAI ........

SKALBIMUI 
PEČIAI .......

Neklausydamas inžinieriaus, 
traukiny^ įvažiavo į namą, jį 
sugriaudanias.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Central District 
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

Kokias dainas mes 
dainuodavom

Pirmyn Choras 
per 25 metus
žiupsneliai Atsiminimų

Naujas 1984 Studb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S. Westem Av.

ąr tam 
Ginklais pieš 

susipratimą, ap-

other peoples, 
with moųnt- 

with vast

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES

tašką ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS ^■aurah 

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD <J 
ąrti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 lį|
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

pjrti. ?WMIMAŽažr na r*. *. ”

KONTRAKTORIAI
CONTĘACTORS

sec 
vir- 
and 

tonęs

CASH ARBA LENGVAIS 
išmokėjimais.

ALFABETO 
šis įkyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8858 South Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

MARTIN’S RESTAURANT, Lietu
viškas. 6236 S. Western. Hem. 9416

Važiavo Chicagop iš Cham- 
paign, Jll.;x sužeisti F įrantai 

A. Ančiute ir G. Valiene.

Imiliją Martinkienę, 
gimį- 

randasi

borius I. i 
Boulevard 5203

Tarp Ghicagos 
, Lietuvių

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na- 
mus, medinius ir mūrinius. Tel. La- 
fayette 5^24. 4Į8Į-S. Fraącisęp Avė.

LAIVAKORTĖS
STEAMSHIP TICKETS

down to our 
Business of writing

Laivakortės į Lietuvą ir i vįsąs 
kitas svieto šalis yrą parųpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokąmeptais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Ęalsted St., Chicągo, III.

“Laimės mazgeliai’ 
ateina i talka p. le 

vai Baužienei

Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tęl. HĄĘrison 0761 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Mes turime savo 
Krautuvėje pilną va
goną įvairiu pečiu, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

Railroad 
traukinys 

pradėjo ne-

CJiampaign, kad aplankyti p#. 
Firantų sūnų, kuris lanko Illi
nois universitetą.

Grįžtant Chicagon, katastro
fa įvyko prie vieno tilto už 
Chanipąigp. Du ąutonuobiliai 
įvažiavo į[ vienas kitą.

P-lė Akvilė Ančiyte guli li
goninėje, o pp. Firantai ir p. 
G. Valienė rančiusi nainuosą, 
po Dr. T. Dundulio priežiū
ra. -—Rep. B.

ories of thejr

4235-59 S. Westeni
CHICAGO, ILL.

Tel. ^Lafayette 2565-6

Ąlipjinįąi Šepečiai $18 50
Angliniai Pečiai
Gasiniąį Pečįąi

VIRTUVIŲ
ŠILDYTUVAI

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisai) ir Alįdhių Dirbtuvė _

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

KRAUSTYMAS
MOVJNG

LENTOS IR MEDIS 
LUMBER

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kupmet uždėsite malonų, sušil- 
daptį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikių prieš iri- 
taciją, įr prašalina skausmą. 
Milionąį vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaįstiniąkąi užlaiko.

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai.

$125 Frie?e Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125 RieŠ. Bedruimio sėt. dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

T0WN OF. LAKĘ — Vakar 
po piety būrys darbininkų rin
ko plytas ir balkius sugriuvu
sio namo, ieškodami arba sų- 
žeistu arba .užmuštų žmonių. 
Nukentėjusių, berods, nebuvo.

Narnąs sugriuvo prie 43-čįos 
ir Damen avcnuc.
kaip.

Chicago Junction 
Company prekinis 
“susinaravijo 
klausyti inžinieriaus koman

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ALEKSANDRAS DVELIS
Persiskyrė ąu šiuo pasauliu 

spalio 6 dieną, 11:45 vai. vak. 
1934 m., sulaukės puses am- 
Žiftįis, gimęs Šiaulių ąp., Ža
garės parąp., Stungių kaime.

Amerikoj išgyvenu 25 metus.
Palikę dideliame nuliūdime 

pusseserę Gabrilaitienę, drau
gus ir pažįstamus, o Lietuvoj 
seserį ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
5532 So, Kolin Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį spalio 11 dieną, 9 vai. ryte 
iš namų į St. Richard’s, para
pijos bažnyčią, 50th St. ir So. 
Kostner Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė* 
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandras Dve- 
lis giminės, draugai ir pažįs
tami' esat nuoširdžiai kvįečįą- 
mi dalyvauti, laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna* 
vimą ir atsisveikinimų

Nuliūdę liekame, 
Pusseserė, Draugai 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
" J. Zolp

DEL RINKTINIU GRABU 
KREIPKJT^S PAS 

Hamilton Caskęi Co

dedipąte our

FINCH-ĘITTING FOR
SflARPS AND FLATS

v*

How-do-you-do ?
Merrily we shake hands 

with our old and oųr new 
readers. We had a jolly va- 
cation and hope you are all 
likewise in a jovial mood.

And now, 
serious 
a column. I

Yes!—and what has hap- 
pened this week to another 
column: the “Pirmyn Sharps\ 
and Flats”, eondueted of late 
by bunni sgvetski? And 
Avhereto has be vanisjied?

Of course, of course, some 
know, some don’t know. Pol- 
ly and Apollo have learned 
that that ace of a columnįst, 
bunni sovetski, will no lopger 
entertain, thrill, mystįfy bis 
fellpw-Pįrmyilites and pthers 
with hfa charming innųepr 
does, choic6;’yoęabųlary, cler 
vpr perspnaik and ę|ownright 
gopd ant} keep observatipns 
ąpd įleep, pbilosophic gepe-

ROSELAND. — Pp. Firan- 
tąį, 10200 South Union aye., 
p. G. Valienė, 9101 South Loo- 
mis Street, ir Akvilę Ančiute, 
dainininke, sekmadienį bųyp 
sužeisti automobilių neląimėr 
je, kai grįžo Chicągpn iš pro
vincijos. *

Visi > keleiviai išvažiavo p. 
N. Radžio aptpmpbilyje į

pleap,, cppcįse method of cx- 
pre^jpp,

Meanwhile, wc sliall mįss 
ypų, 7>u/pg*i.uYour column was 
one of thę best that PIRMYN 
has Jiad, — one of tjie 
ppinted in this paper.

And pow we wotfdpr 
wįll be the successor? 
MYN nęedą ą polumnist.

Relieye jt or ųot, we (Polly 
aųd Ąpollo) are npt Pirpiyni- 
tes, hųt 
column this węej< to PIRMYN 
ąnd the Stephens’s!

Wc see tl|e ptrmypites įn 
SinalĮ Įively gpoups energetr- 
cally dįscųssing, e^tolling ąpd 
sjhpweFįpg prąisęs tp willjng 
eąrs of the 
approching 2$th Ąpnįversary 
Jubilee; we see them happily 
romping ąbout in Uie now 
waning colors and bright 
spots of the Fair; we see them 
rushing hither apd thįther 
busily engaged in doctoring 
their tones, their modes of 
speach and contrivįiig innoc-

TOWN 
pinke V. 
gauti Ievai Baužienei vyrą. Ji 
darė visokius skymus, viso
kias kombinacijas, ir, iliustra
vimui kdkie tie skymai ir bur
tai buvo, paklausykime pačios 
I. Bayžiepęs. Kąį ji šiuos da
lykus pasakojo deklaracijoje

'EI.IS X** • • _ _______ _
iNkimas

PRITAIKYTI AKiM^S^NUŽEMINTOMIS ^AllIoM 
Patenkinimas Gųrąntųętųs,

hupni hasu 1 hopped out-of- 
town tp pieet, to assocjate, to 
minglp with 
other natures 
ains, with oceans 
skies. He Will seck a “land of 
sun, of gopgcous sun, and a 
ląpd of frągrapt wątęr whęre 
tjie twilight is a soft bandąnr 
pą liapdkęrchief of rosę 
gold.”

We ppįy hppe that 
Fa tęs will be kindly to 
apd tjiąt opę day in the pot 
too distapt f piure, bunni will 
return to us mpre matprę and 
more satisficd with life; that 
bis budding mipd wih have 
ripenęd inįo a definitę trend 
pf thpught; apd that his ppę- 
tic souĮ will have found a

JOI^AS GENUTIS
Persiskyrė su šiuo pasau|iu 

spalio 8 dieną 1934 m., sulau
kęs puses amžiapms, giipęs 
Telšių apskr., Tvėrų pąrap, 
Banalių kaime.

Amerikoj išgyvenę 80 metų.
Pųliko dideliame nuliūdime 

pusseserę Emiliją Martinkienę, 
pusbrolį Antanų Genutį, gimi
nes, draugus ir pažystamus. ,

Kunhs pašarvotas randasi 
860Q go. Unįon Ąve.

Laįdętyvęs įvyks ketverge 
spalio 11 dieną, i0 vai. ryto iŠ 
namų bus nulydėtas, i TųųtįŠ- 
kas kapines.

Visi a .a. Jono Genutis gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jani paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą,.

Nuliūdę liekame,
Pusseserė, Pusbrolis
Ir Qll«iW

Laidotuvėse patarnauja gra
ibius S. P, Mažeikų. Telefo
nas Yards 1188...

■" ...........— ...... .. ............... .

ROUND ABOUT
T0WN 

with 
PoJIy apd Apollp

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

Scniąų buvo kitokiu ląikai, 
kitpkįą dyaąia ir reikąlai k i? 
toki. Sulig dvasioą ir reikalą 
buvo ir mpsų dainos. 
? Męs buvopie propągąpdisr 
tai, kovotojai. Musų mintys 
dar labai tampriai buvo surišr 
tos su Lietuvos žmonių gyver 
nimu. Norą jau gyvenome 
Chicagpje ir beveik visi ma? 
nęm čia pąsiliktį, ąpsjgyvenr 
ti, bet musų dvasia dar tebęr 
buvo Lietuvoje. Nesenai prar 
ūžusios revoliucijoą bangą 
dar galingai įebesiubavo mur 
sų vaizduotėje. Tpdel ir musų 
pirniuįirįė daina buyo;

“Ant barikadų liaudie drą
suolė t

Raudoną ženklą iškejk 
ąųgsčiau!

Už laisvę stoki broli Var
guolį,

Koyon su priešu greičiau, 
greičiau!”

Tas priešas tąda buyo caro 
valdžią. Ji, kaip žinote, griur 
vq J917 luotais; bet Rusijos 
liaudis vistipk tebėra paverg
tą. Mes, nuę to laiko daugiau 
šios dainos nedainuojame^ 
bet Rusijos žmonės, kada nor 
dar dainuos!

Toliąų mes išmokome “Mcar- 
I seĮiętę’’ ir “Iptęrnąoippąįą”, 
bet šias dainuodavome tik lai
ke didejių darbininkiškų šven 
čių ir iškilmių.

Kįįą musų paprąsta ir piė- 
giąma daina buvo:

“Rroliąi sukruskim, ginklų į 
ranką,

Stokim į kovą prieš skriąu- 
dįkųs!

Nes dar ipųs vąrgp jieips 
nepakanka,

Dar jie neliauja kąpkinę 
mus.

Tad smarkiau ir drąsiau, 
Kartu stokim, sgstai jų 

sugrius!
Laisvė tad jau niekad
Nuo vargdienių atimta 

nebus!”
Tai gana smarki daina I Pa

stebėtina, kąd šių eilių auto
rius dabar yra dešinysis “tau
tininkas” ir labai neapkenčia 
savo buvusių "draugų ir, tur
būt, savo praeities! Mes, tar 
Čiąu, kada dainuodavome 
apie ginklus, nįpkpiomet netu
rėdavome mintyje šaunamų, 
pjaunamų, dųriąipų 
pąpašių ginklų 
skaitėme 

Išyietą, yienyįhg ir orgąnižar 
ei ją,

Kompozitorius M. Petrąusr 
kas, nors pehuvo musų narys, 
bet žymiai mums gelbėdavo. 
Jis yra parašęs muziką kele
tui musų inėgiamiausių dair 
nų; ir tai spęęiališkai dėl 
musų! Viena iŠ jo daįnų dar 
bįskį atshneriu, buvo*

“Išjojo berneliai, 
Išjojo jaunieji, 
J karo laukužį raudoną. 
Išjęjp brplėliąi, 
Išjoję gerieji, į 
Ęariapti UŽ bųisų vąh- J

frako, w Ši dąiųą yrą žur 
vųsi. Jąi labai gąRa! ši dąL 
fla dar ląfcąi tijęfų ir šįpųis 

Į dienotus.
Lapkričio 4 d- 

ejjpras’ dainuos kai kurias iš

teismui, ji jau buvo p. Radvi-| 
lienė.

Pasakoja Baužienč-Radvi- 
lienė.

Spalių mėnesį, 1933 m., nu
ėjo jį pas burtininkę ir ji da
vė jai kokį tai akmenėlį. Pa
tį burtininkė patrynė Radvi
lienės kojas su tuo akmenėliu, 
pareikšdama, kad ta procedū
ra ‘‘taip pafiksys šiame reika
le figūruojantį vyrą”, kad jis 
irgi ją mylės. Už tą patryni
mą kojos su akmenėliu, Bau- 
žienė - Radvilienė sumokėjo 
Mitchellienei $35.00.

Lapkričio -mėnesį burtinin
kė davė jai gerti kokių tai 
vaistų, kurie buk turėjo pa
gelbėti jai meilėje su kalbamu 
vyru. Ji sumokėjo $70.00 ir 
vėliau $120.00.

Bet ar Radvilienė lankėsi ar 
ne pąs burtininkę, ji, Mitclipl- 
lienė, • nenuleisdavo rankų 
(taip ji sakydavo). Nuolat 
vartodavo savp stebuklingas 
ypatybes, kąd tik tąs vyras ne
nustotų Radvįlicnps mylėjęs 
ir neišdupitų ku su savo pir- 
mesniąją 'gąspadiąc. Ir už 
įąs pąstąngąs Rądvilienė su
mokėjo $išo,oo.

Ret, matpmai, tą vyro guvu
mo problema biįvo labai ’komr 
pilkuota ir sunki, nes burtu- 
ninkė Mitchellienė nusprendė, 
kad Radvilienei reikia tam tikr 
ro “Laimės Mazgelio”. Ji, 
Rądvilienė, turį tą maišelį 
nuolat, be poliovos, nešioti 
prie savo krutinės, kad tę vy
ro meilei neleisti užgęsti. O 
tas “Laimės maišelis 
Radvilienei $500.00.

Tikrai, tas “Laimės Mazge
lis” buvo nepaprastas. Tik 
pamanykite kas į jį įėjo. Taį 
buvo mažas, baltos pigios me
džiagos mąįšiukas, nedidesnis 
už pakelį cjgaretų. Tas mai
šelis buvo susegtas su špilkų? 
te, f maišelį buvo prikištą 
dąug plono popierio, taip yą? 
dipąmo “įissue pąper”, į kurį 
buvo įvyniotas visų “Laimes 
Mazgelio” stebuklingų ypaty
bių kąltininkąs. Tas kaltinių? 
kas buvo mažutė porcpjinįne 
beždžionė... ' •

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742

DAILY BUSINESS DIR.ECTOKY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

TVARKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau
jienas, CanaI 8500, ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia -jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
bus galima gauti.

uous appendices for the 
coming grand event; wc 
them furthcr voicing the 
tues of Aldona Grigonis 
asserting in emphatic 
why it is proper and fitting ithat 
the crown of the prime lady 
of the Century of Progress 
should adorn her bright tres- 
ses,

Beyond the beehive of in- 
dustrious rank-and-filers we 
see looming the features of 
the mentors of the group, th1ė 
Stephenses; the baton flash- 
ing in the air moved by the 
firm hand of the II Duče 
Charles; the reproaching and 
warning glances to the emąn- 
tors of not quite proper tone- 
levels from Mrs. Stephens.

Štili further we discern the 
not very distinet outjines of 
a figure bowed ovęr the open 
pages of a, voluminous text. 
In straining our eyes wc re- 
cognize Georgie, who now 
thirsts for knowlėdge.

We depart from the review- 
ing stand and with a lašt 
glance of approval in the di- 
rection of the disappearing 
files of the songsters and with 
their voices waning in the dis- 
tance, we bid “Pirmyn” 
adieu and Farc Thee Wcll!

—Polly and A polio.

Z. S. MICKEVIČIUS 26 met. bizny, 
2506 W. 63rd St. Hemlock 0800

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

F. MICKAS, Siuvėjas, rubu valyto- 
jas iy taisytojas, 4146 Archer Avė.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky-1 
rins persiuntė į Lietuvą daug mili
jonų dolerių ir dabar tebesiunčia be 
jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir, ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Halsted St„ CanaI 8500

KNYGOS
BOOKS

ATVIRUTES, programas, plaka
tus, biznio korteles, Įmygąs, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTtfVft 
1739 So. Halsted St. CanaI 8500

STOGAI 
ROOFING

Gera rašoma popiera parduodama 
po 25 centus svaras. Reikalaudami 
iš kitur, pridėkite 8c persiuntimo 
kaštams vienam svarui. Pinigus ga
lite siųsti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III._____________________

SPAUDOS DARBAI

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir Cigaretei, 1728 So. Halsted St.

VALGYKLOS
RESTAURANTS

THE. BRIDGEPORT ROOFING 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._______

STALIORIAI
CARPENTERS

CARR BROS. WRECKING CO.
Pas mus visuomet gausite visokių 

naujų ir vartotų lentų, sienojų ir 
budavojimui medžiagos. Pigiau negu 
kitur. 8003 So. Halsted St. TeL 
Victory 1272.____________________

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ......
$300 kaurai ............................
Parlor, miegkambario ar vai 
gomojo kamb., rakandai .... 

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

;_____ 574g_. So. Ashland Avė.

RAŠOMA POPIERA 
WRITING PAPER

A. BELSRIO Pirmos Rųšies Aptie- 
ka, 2422 W. Marguette Rd. Rep. 8222
J. P. RAKŠČIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. CanaI 0114

I INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

UmesPenfu

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

JOS, JOZAITJS, Mgr,

- O
: y



NAUJIENOS, Chicago, III,
♦J

Susišaudyme su policija suimti trvs jauni 
lietuviai vagys, Bridgeporte

...................... ■■■■■■■ .. .......................... ........................................................................................■■■■■■■...............     O.................................. ? i

K1p1TIATIQ$IQ t110 laiku pasitaikė gatve-ivienieiisds octuaus kari8 Ban(U BagdOnas su.
kas patalke ne ten skubti, kad išsprukti iš gat- 

Kur reikia yekario kelio, bet. jį sulaikė

Prisipažino papildę eilę vagysčių ir apiplėšimų; 
bandė pabėgti vogtame automobilyje

Jo sporto gabumų demonstra
cija nepasibaigė gerai

Suimti Antanas Kirda, 
Walter Snirdas ir 

Julius Rubeck

se ir terorizuoja - artimus gy
ventojus. Viena iš tokių gau
jų operuojanti netoli 35-tos ir 
Emerald gatvių ir apielinkėje, 
kita apie 33-čią ir Lime. Nuo
latinių triukšmų ir apiplėšimų 
šaltinių yra šv. Jurgio bažny
čios apielinkes keli blokai.

iš vienos gatvės į kitą,’ 
norėdamas pabėgti nuo 
kitas, kad kulkos pa

savo tikslą.
dramatiškos ir šiurpios

BRIDGEPORT.— Revolverių 
šūviai vakar anksti rytą zvim
bė pro Bridgeportiečių ausis ir 
du automobiliai lyg vėtra pul
dinėjo 
vienas 
kulkų, 
siektų

Šios
lenktynės pasibaigė prie 3606 
Wentworth avenue, kur pirmas
is automobilis, kuris buvo ve
jamas, buvo priverstas sustoti 
ir juomi važiavę iškėlė rankas 
į viršų.

Įkalinti Deering stotyje
Rankas iškėlė Antanas Kir- 

da.' 23 metų, 3237 Lime street, 
Walter Snirdas, 22, 929 West 
33 Street ir Juliuj Rubeck, 22, 
3153 South Halsted street, visi 
jauni Bridgeporto lietuviai. Nu
gabenti į Deering policijos sto
tį, jie buvo įkalinti ir te u ran
dasi dabartiniu laiku.

Apie 2-rą valandą vakar ry
tą šie trys jauni lietuviai pa
vogė automobilį nuo 31-mos ir 
Halsted ghtvių kampo. Vagys
tė buvo tuojau pastebėta ir 
netrukus atsirado policijos pat- 
rolė su detektyvais 
White.

Skubiai susėdę į 
vagiliai pasileido 
čiais važiuoti, kad
rankų pabėgti. Patrolė pradėjo 
juos vytis ir besivydama pa
leido septynis šuvius iš revolve
rių.

Kai visi trys vagiliai buvo 
suimti, tai pasirodė, kad Anta
nas Kirda ir Julius Rubeck bu
vo sužeisti.

5 į*
Daug plėšikų bridgeporte

Policijos tardomi vagiliai pri
sipažino pavogę automobilį ir, 
be to, prisipažino papildę ke- 
lioliką vagysčių Bridgeporte ir 
užpuolę ir apiplėšę visą eilę 
žmonių.

Detektyvų žiniomis Bridge
porte operuoja kilios jaunų lie
tuvių plėšikų gaujos, kurios 
koncentruojasi įvairiose vieto-

Lietuvė Sokiliene ir 
5 kiti sužeisti ma

šinų kolizijoje
Nelaimė įvyko prie 50-tos 

Cicero avenue
ir

šeši
sun-

ne-

ATLANTIC.— Kadangi visa 
Amerika susikaupusi -seka base- 
ball’o situaciją Detroite ir St. 
Louis, tai matomai ir Klemen
sas Sadauskas, 4810 Wentworth 
avenue, sumanė pamėginti ša- 
vo jėgas Jame sporte. f

Pasiėmęs pagalį—“bbsebalJ 
bat”, su kuriuo mušama svie
dinį baseball lošime, jis pradėjo 
su juo mosikuoti savo namuo
se. >

Bet ta K. Sadausko sporto 
gabumų demonstraciją pasibai
gė labai nelaimingai, nes jis 
su pagaliu pataikė savo žmonai, 
Onai Sadauskienei į galvą.

O ji, Ona Sadauskienė, skep
tiškai žiūrėdama į tos savo vy
ro demonstracijos tikslus, tai 
atsipeikėjusi nuėjo ir pasiskun
dė departamentui, kuris pana
šiuose atvejuose griebiasi ata
tinkamų žinksnių prieš kalti
ninką.—X.

gatveknrio šone važiuojąs au
tomobilis. Susinervavęs ir 
nežinodamas kur pasukti, Bag
donas sustojo ir. buvo part
renktas ant gąjv^s. Jį skubiai 
nugabeno į ligoninę.

Ui-tvekario konduktorius bu
vo vienas F. J. Bell, gyvenąs 
prie Archer ih Rockwell gat
vių. , ' ' ■

RADIO
■ 1 ĮT-i. iį-rr-rr^n -....rrrr~-..— '■

Naujienų Radio 
šiandien

St., ne-

vieta ir 
maži pe-

Trečiadienis, spal. 10, 1934
„„■i 11,. it ...lur ■ i 11     i i im.if i

Nepaprastas Prekių 
Išpardavimas

Rossner ir

automobili 
galvatruk- 

iš policijos

BRIGHTON PABK. — 
žmones buvo lengviau ar 
kiau sužeisti automobilio 
laimėje, kurioje figūravo Brigh-
ton Parko lietuvė Ona Sokilis, 
43 metų, 4618 South Marshfield 
avenue.

Sužeisti buvo Ona Sokilis, 
Josephine Ehler, 70 metų, 12334 
24th Street, Wilmette, William 
Ehler, 73 metų, Dorothy Radt- 
ke 6 metų, Freda Radtke, 29, 
930 Yale St., Wi!mette, ir John 
Holstein, 53 m., 7514 S. Racine 
avenue.

Ona Sokilis buvo lengvai su
žeista, nes be pagalbos parvy
ko namo ir tik tuomet pasirū
pino apžiūrėjimu savo žaizdų.

Ji važiavo Cicero avenue gat
ve, į šiaurę, su John Holsteinu. 
Kai ji privažiavo 50-tą gatvę, 
tai kitas automobilis, kuriame 
važiavo visi Wilmettiečiai, tren
kė į Sokilienės automobilio už
pakalį. *

Mrs. Sokilis važiavo su Pac- 
kardu, o antrasis automobilis 
buvo B niekas.

Pėsčias parėjo namo 
iš ligoninės, o na

mie mirė
bridge partiečioKeistos

Genuto mirties aplinkybes
Jono

Pakliuvo po automo 
biliu

MARQUETTE PARK. —Ade
lė Patrick, 25 metų, 2936 West 
39th Place, buyo užgauta auto
mobiliu, kuomet ji bandė pereit 
skersai 63-čią gatvę, prie 63rd 
ir Kedzie avenue Ją sužeidė 
W. C. Ward, . 3849 West 64 
Place, kuris au^ohiobilj valdė,

šiandien 9 vai. vakare Chi
cagos lietuviai vėl klausysis 
malonaus Naujienų radio pro
gramo.

Naujienų pagarsėjęs kai
miečiu kvartetas dainuos visą 
eilę dainų iš kažinkokio kito 
L/etuvos kaimo. Padainuos 
ir meilės dainų ^panelė Albina 
Trilikaitė, Stella Rimkaitė, o 
taipgi Vytautas Tarutis ir Pra
nas Pūkis.

Kaimiečiais vadovauja po
nia A. Steponavičienė, daugu
mos jų mokytoja.

Taipgi bus paduotos vėliau
sios žinios.

Neužmirškite atsukti savo 
radio į stotį WSBC šiandien 9 
vai. vakare.

meriu 2616 W. 69th 
toli Marąuette Park.

šviesesnė, švaresnė 
nauji dideli pečiai ir
Mukai, Net ir bliudus ir tešlai 
maišymui mašinas supirko nau
jas.

P-na Elena Petrauskienė lin
ksmai pardąvinėja ‘ hot rolls” 
t “sweet cakes” gražioje, erd
vioje kepykloje ir sako, kad 
net ir pati dabar daugiau su
valgo. O švogeris, Petras Saut- 
kus iš Brighton Park, tai tik 
su trokeliu visiems duoną ve
ža ir giria.

Petrauskai draugiški žmonės 
ir kepimo įstaigą užlaiko jau il
gą laiką. Tikime, kad ir nau
joje vietoje turės pasisekimą. 
Laimingai!—Pf.

A n d ei s o n Depai^^mentinės 
Krautuvės, 3135 W. 22 St., 
—1659 W. 18 St.,—1751 W. 
35 St.

Chicagos, p-le E. Miku- 
iškeliavo į New Yorką

bus pirmas naujosios
Tarybos suvažiavi-

Budriko programas ? 
sekmadieni
gražų radio programą 

Budriko krautuvė 
1$ 1

sekmadienį, iš stoties
1:00 2:00 po piet.

Sužeista 12-kos 
lietuvaitė

metų

Kaip matote, šioje “Naujie
nų” laidoje telpa didokas skel
bimas Andelson Departamenti- 
nių krautuvių, čia randasi ge
rų bargenų.

Ketverge, spalių 11 dieną, 
nuvažiuokit į artimiausią jums 
Andelson Departamentinę krau
tuvę ir nusipirkit reikalingų 
prekių. Nusivežkit ir š; “Nau
jienų” numerį ir parodykit, kad 
jus norite gauti vieno arba k i* 
to bargeno.

Patartina pasinaudoti šia pro
ga. (Apg.)—Lietuvis.

Šunes lietuvių gyve 
nime Chicagoje lo

šia didele rolę
Kiekviena diena sužalojo kelių 

lietuvių sveikas anatomijas

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus “piloto kabe
lis” pagelbsti laivo kapitonui 
susirasti kelią per prisikimšu
sią prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad šis BANKAS 
sugebės pagelbėti jo biznio iš
taigai, kada jis parodys teisin
gus faktus apie save.

šis Bankas siūlo toki Pa
tarnavimą per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK
19th Place and 

Halsted St.

Chicagos lietuviai gydo ne 
tiek automobilių nelaimėse pa
neštų žaizdų, nei “guzų” gau
tų nuo plėšikų, kiek žaizdų' nuo 
įkandimų.

Ir tais įkandimais piliečius 
labai mėgsta vaišinti šunes lie
tuvių apgyventuose distriiktuo- 
se.

Kiekviena dieną ar tai lietu
vių ar kitų žmonių užlaikomi 
šunes sukandžioja vaikus, su
augusius, moteris ir vyrus, ir 
Marquette Parke, ir Brighton 
Parke, ir Bridgeporte ir Town 
of Lake. Mažiau sukandžioji- 
mų atsitinka 18-toje apielinkėj.

Kai kurie šunes yra labai 
simiklinę ir jeigu kanda, tai 
ne į kojas ar į rankas, kaip di
džiuma šunų daro, bet j geres
nes vietas.

Apie tai 
les Baltas, 
street, 47
kando į krutinę.

BRIDGEPORT .— Koronerio 
džiurė susirinkusi S. P. Ma
žeikos lavoninėje, 3319 South 
Lituanica avenue nusprendė, 
kad Jono Genuto mirtis buvo 
“accidental”.

Jis mirė tikrai keistai. Pe
reitą sekmadienį Jonas Genu- 
tas, 3600 South Union avenue, 
buvo nuėjęs pas draugus, ad
resu, 835 West 34th Place^ 
Pasitaikė, kad ten nuėjęs, jis 
nukrito nuo hamų “porčiaus” 
ir gerokai susitrenkė; .Įvykį 
matė kaimynas John Cynie- 
wicz, 837 West 34th Place.

Nusigandę, kaimynai sku
biai nugabeno Genutą į St. 
Paul ligoninę, kur slaugės jį 
apžiurėjo. Atrodė, kad nėra 
nieko pavojingo ir padėkojęs 
už pagalbą, Genutis išėjo iš 
ligoninės ir pats parėjo namo.

Atrodė sveikas, sveikutėlis. 
Bet sekančią dieną darbe 
nutis pasijuto negerai, o 
vakar ir užmerkė akis, 
mirė namuose, Nukritęs
“porčiaus”, velionis panešė vi
dujines žaizdas, kurios ir at
nešė jam mirtį.

5 ’’ i ! • ,*.

Išvažiuoja į New .
Yorką

. ..........-—A. ..—t— .

šiandie popiet išvažiuoja į 
SLA. Pildomos Tarybos suva
žiavimą iždininkas adv. Kazys 
Gugis. Kitas Pild. Tarybos na
rys iš 
žiutė, 
vakar.

Tai
Pildomos
mas ir veikiausia prasitęs iki 
pradžios ateinančios savaitės, 
nes reikalų, kuHe turi būti be 
atidėliojimo išspręsti, yra daug. 
Be to, tūli atžagareiviški ele
mentai Wilkes-Barre’je pradė
jo organizacijoje daryti intri
gas, grasindami traukti SLA. 
teisman. ^Pildomoji Taryba tu
rės žiūrėti, kaip, užbėgti už akių 
tam pavojui. Jeigu Kamaraus
ko, Raginsko, Gegužio ir Lopa- 
ttos klikai nebus užkirsta ke
lias, tai Susivienijimas gali su
silaukti ne tik didėlės Suirutės 
viduje, bet ‘ir skaudžių finan
sinių nuostoliiį.

Anąmet, kadsi^ panaši klika 
viduje Rymo katalikų susivie
nijimo patraukė’ utą organizaci
ją į teismą, reikalaudama, kad 
centras butų 1 perkraustytas j 
Wilkes-Barrę, tai 1 organizacija 
ką tik nepateko ;Ąresyverio ran
kas.

Labai 
patiekė 
praeitą 
WCFL, 
Dainavo gerai žinomi daini
ninkai pp. Ascila, ^ršepaitis, 
Svenciskas ir Pech. Sudainavo 
gražių ir linksmų liaudies 
dainelių labai vykusiai. P. 
Pech, lietuviams mažai girdė
tas, ypatingai gerai pasižymė
jo savo švelniu balsu, kurį 
jisai labai tinkamai valdė. 
Kitą programo dalį išpildė 
Budriko orkestras, pilname 
sąstate ir kaipo solistai.

Graži ir linksma radio va
landa jūsų laukia rytoj, (ket
virtadieny). Tai bus Budriko 
didelis ir linksmas radio pro
gramas. Nepamirškite laiko: 
7:30 —,8:30 vai. vakare, iš 
stoties WHFC. Pasiklausykite.

Choristas.

BRIGDEPORT 
tauskas, 710 West 35th street, 
pateko po automobiliu prie 
3442 South Union street kele
tą dienų atgal ir buvo gero
kai sužeista. Ji panešė žaiz
das galvoje ir dešiniojoj 'ko
joj. Automobilis priklauso 
?Matt Schweitz, 6106 South 
Rockwell Street.

Apiplėšė Midwest 
Teatrą

McKINLEY PARK. — Užva
kar naktį būrys vagilių užpuo
lė ir apiplėšė Midwėst teatro, 
Archer ir 35-tos, kasierę. Jie 
pagrobė visus dienos pinigus.

Irene Ka-
BEECHER STUDIO 

padaro 
VAIZDINGESNES 

Vestuvių Fotografijas 
744 Kast 79U1 St. 

Triangle 4240

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IH 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 AveM Chicago 

Atdara vakarais

Miss Germany is 
rinkta “Miss Centu 

ry of Progress”

Bandė nusinuodinti su 
juodinu

T0WN OF LAKE.—Town of 
Lake policija turėjo daug dar
bo, kol atgaivino Mykolą Bog- 
danskį, 3556 South Lincoln 
avenue, kuris sumanė atimti 
savo gyvybę ir išgėrė butelį 
jodino. Nustojęs sąmonės, 
Bogdanskis ' sugriuvo prie 3340 
So. Wood st., kUr jis ir buvo 
rastas.

PRANEŠIMAI

CLASSIFIEDADS

gali paliudyti Cher- 
5223 South Halsted 
metų, kur; šuo j-

—Įkastas.

Ge- 
už- 
Jis 

nuo

Town of Lakietis 
Bagdonas pakliu
vo po gatvekariū

Skerdyklų darbinin
kai skundžiasi dėl 

algų mažinimo - - - U—
Sako, kompanijos skelbė, kad 

kelia algas, o‘ tuo tarpu Jas 
muša.

Chicagos vokiečių gražuolė— 
“Miss Germany” — Elinor 
Huesman, 17, 1102 Loyola avė., 
buvo išrinkta Pasaulinės Paro
dos karalaite — “Miss Century 
of ,Progress”. Antrą vietą lai
mėjo Miss Ppland.

“Miss Century

Jo kairioji koja sulaužyta ke
liose vietose: guli Southtoum 
ligoninėje

Nelai-T0WN OF’LAKE 
mingai pakliuvęs po gatveka- 
riu, town of lakietis Juozas 
Bagdonas, 46 m., 4440 South 
Whipple street, guli Southtown 
ligoninėje su skaudžiai suža
lota kairiąja koja. Ji buvo 
nulaužta keliose vietose.

Nelaimė įvyko prie 47th ir 
Sacramento. Bagdonas ban
dė pereiti skersai gatvę ir kaip ■ . • »

LINCŪLN S FRIDE,
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

(ITS EIGHT MONTHS OLD)
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

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

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

BRIDGEPORT UQU0R COMPANY
WHOLESALE ONLI

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

Kai kurie skerdyklų darbinin
kai, su kuriais teko sueiti, pik
tinasi didžiųjų kompanijų elge
siu ir štai ką pasakoja apie al
gų “pakėlimą” : ■ H ’ ’

Kiek laiko atgal visi laikraš
čiai rašė, kad kOriipanijos pake
lė algas darbininkams, bet da
bar štai ką jos cįaro. Neva pa- 
kėlusios ajgas darbininkus atlei
do ir iškabino kortas reikalau
jančias naujų 4ą,rbininkų. To
kiems naujieins ,. darbininkams 
moka po 46 centus į valandą, 
kuomet reguliarįąi darbininkai 
turėtų gauti apie 53 centus. 
Tokie naujai pasamdyti darbi
ninkai turės išdirbti 60 dienų 
iki gaus pakeltą algą. Bet kai 
praeis 60 dienų,tai, sakę dar
bininkai, kompanijos tuos nau
jai pasamdytus darbininkus at
leis ir naujus pasąmdys. Ir vėl 
jie dirbs už 40 centus į valan- 
dą-

Ekspliozijos po gatve 
išgąsdino gyventojus

fPo Wentworth gatve, tarp 
57-tos ir 62-tros vakar po pie-, 
tų įvyko serija ekspliozijų, ku
rios išlėkdino į orą visus ka
nalizacijos telefonų ir gaso 
vamzdžių dangtis. Gyventojų 
ir praeivių tarpe buvo pradėju
si kilti panika, bįet jie nurimo, 
kai sprogimai nebeaitsikartojo.

Bridgeport Draugystės Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks spalio 
10 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Prašome į laikų ’pri-' 
būti, nes yra daug kų aptarti.

Valdyba.

Brighton Park Lietuvių Žagarės 
kliubo susirinkimas įvyks Yuškoj 
svet., 2417 West 43 Št. ketvirtadie
ni .spalio , 11, 8 vai. vakare. Visi 
kliubo nariai esate kviečiami daly
vauti šiame susirinkime bus renka
mi darbininkai kliubo baliui, kuris 
bus, spalio 28, taipgi yra kitų svar
bių reikalų. Kviečia kliubo vadovas

P. Arlauskas.

Business Service
BiZĮiio Patarnavimas  

NAMU SAVININKU ATYDAi 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narine mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturiirte^ skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 Vai. ryto iki. 8 vaL vak. SventAdie- 
niais nuo 10 rytu iki piet. įžymus 
namąi originalio ir vienintelio namų 
savininku biuru Chicagoje.

’LAtfDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Furniture & Fixtures 7 * 
Rakandai-Itaisai

GERU RAKANDŲ ir kadrų bar- 
genai laike musų didelio $1,6.000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar. 6626 S. Halsted St.

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

1831 So. Halsted St.

Donald Richbergas
Chicagoje

----- rr-v J....... '

Donald R. Ęichbergi NRA 
ekzekutyvio komiteto pirminin
kas, vakar atvyko Chicagon ir 

MT)A
.Club narių 
į-Viešbutyje.

PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios šilumos. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run —$5.75. Screen- 
ings — $4.75 Northern Coal Co. 
Merrimac 25£4.

Grane Coal Co

Situation Wanted
Darbo Ieško

BUČERIS ieško darbo i bučernę. 
Esu patyręs daug metų. Atsišauki
te laišku, Box 173 1739 S. Halsted 
Street.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Lengvai sužeistas au 
. ; tomobilio
McKINLEY PARK — Stan

ley Šimanskis, 56 metų, 1643 
West 38th street, buvo leng
vai sužeistas kai jį užgavo au
tomobilis prie 39tos ir West- 
ern avenue. Automobiu va
žiavo Edna Holby, 5633 So
Throop Street, kuri labiau iš
sigando, negu nukentėjo.

Naujoje Kepykloje 
ir duona gardesnė

Tik bėda, kad miltai pabrango

MARQUĖTTE PARK.— Dau
gelis ^žmonių, nusipirkę kepa
liuką duonos, nesvarsto kiek 
dalykų kepėjui reikėjo pirkti 
prieš duonos iškepimą. Ir kiau
šinių, ir cukraus, ir mielių, ir 
miltų, ir taip toliau. ?

“O tip miltai, dvigubai pa* 
brango I? dejuoja Stasys Pet-

Chicago. III

TEL. RERUBLIC 8402

P. CONRAD
studija

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

PHOTOGRAFAS 
Atidarė nuosava mo
demiška 

Hollywood Šviesoms.
420 W. 63rd St 
Englewood 5883-5840

PARDAVIMUI bučernč ir groser- 
n6, geras biznis, kitos bučemčs n€ra 
per 3 blokus. Kaz. Ūselis, 246 So. 
13 Avė., Mayvvood,. III.

REIKALINGAS KRIAUČIUS. Tu
ri suprasti apie kailinių kautų dar
bų. 2210 W. Cermak Rd. arti Leavitt

REIKALINGI 8 degtinės salesmo- 
nai pardavinėti i tavernus jūsų na- 
rinktoj apielinkėj. Geriausis ko
misas ir drawing account, jeigu bus 
tinkami. Old Fort Dearborn Wine 
& Liquor, Ine., 4250 Archer Avė.

REIKALINGAS senyvas vyras ant 
farmos būti per Žiemų. Turi mo
kėti karves melžti. *

2537 Charleston St. ,

TAVERN IR KABARETAS par
siduoda, randasi ant žymaus South 
Sides kampo. Sėdynės dėl 200 
žmonių. Pašaukite Radcliffe 5864.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

pasakė kalbą apie NRA Rotary raųskas, gerai žinomhs “beke- 
bankiete, Sherman risį\ nu^ 172f Š. Union Avė.,’ 

. kuris dabar "persikraustė po nu-1

-A-..

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA, 
prisirašykite 1 musu spulks.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Garsinkites “N-nose

PARDAVIMUI saliunas. Gera 
vieta. Biznis išdirbtas per daugel 
mėty. Fikčeriąi ant vietos. Ga
lima vertuoti. Priežastį patirsit 
ant vietos, 3329 S. Lituanica Avė.

Real Estate FoFSale”
? i „ Namąj-Žemg Pardavimui

SPECIALIŠKAS BARGENAS
2 aukštų muro namas, 2 po* 4 

kambarius flatal. Basementas, 2 
karų garadžius. Brighton Parke. 
4342 So. Fairfield Avė. Specialiai 
tikrai šioj savaitei $3550.00.

Savininkas
2608 W. 47 St.




