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Rado miške lavoną Šiomis
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- Iškilus karui

jokios paliovos. Visuose mies
tuose kanuolės šaudys kas 5 mi
nutės iki į Belgradą bus parvež
tas nušautojo karaliaus kūnas.

Jis mirė nuo kraujo nubėgimo, 
miniai sutrukdžius skubų nu
vežimą sužeistojo į ligoninę

te-
ne-

•MARIJAMPOLĖ.
dienomis Marijampolėje nusižu
dė žydų tautybės farmacijos 
studentas įsakas Lipskis, 23 
metų amžiaus.

Jugoslavijos karaliaus
užmušimas

— New 
Lehman
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Jugoslavijos Karalium Paskirtas 11 m. Vaikas
Kol Vaikas Užaugs Šalį 

Valdys Trys Regentai
Kabinetas ir kariuomenė jau sudėjo prie
saiką naująjam vaikui-karaliui Petrui II. 
Nesitikima, kad regentai patiks kroatams

BELGRAD, spalio 10. — Per- Zagrebe ir Sarajeve liko polici- 
eitą nąktį Jugoslavijos kabinę- jos greitai išblaškytos.
tas ir armija sudėjo priesaiką Visoje šalyje paskelbtas še- 
naująjam Jugoslavijos karaliui, šių mėnesių gedėjimas. Visų 
11 metų vaikui Petrui II, vy- bažnyčių varpai skambina be

. . • w . • ’ • i. • 1 • _ _ x r •    1riausiam sunui nušautojo Fran
cijoj karaliaus Aleksandro.

Kol vaikas-karalius, kuris tik 
visai nesenai buvo išsiųstas į 
Angliją mokintis, suaugs, ka
binetas šalį valdyti paskyrė 
tris regentus. Vienu4 regentų 
yra princas Povilas, karaliaus 
Aleksandro pusbrolis ir švoge- 
ris princessos Marina, kuri ne
užilgo apsives su Anglijos ka
raliaus sunum Jurgiu. Kitas 
regentas yra Dr. Radenko Stan- 
kovič, buvęs švietimo ministe- 
ris. Trečias gi—gub. Petrovič 
iš Zagreb, Kroatijos kuri bu
vo Zagrebo policijos viršinin
ku ir buvo nuožmus tironas, pa
sižymėjęs areštavimais ir nuož
miais kankinimais, kroatų pat
riotų?' Jo ~paskirimas regentu 
tikrai nepatenkins kovojančius 
už laisvę ir autonomiją kroatus.

Tuos regentus pasirinko pats 
karalius Aleksandras, kuris 
spėdamas, kad jis gali būti nu
žudytas, gegužės ld. parašė tes
tamentą, kuriame ir numatė re
gentus.

Generolai, kurie prie kara
liaus Aleksandro turėjo dide
lių galių, dabar bando laikytis 
nuošaliau .

Karaliaus kūną laivas veža į 
Jugoslaviją

MARSEILLES Francijoj, s. 
10.
Aleksandro, kurio 
sujudino visą Europą, kūnas 
tuo pačiu karo laivu Dubrov- 
nik, kuriuo jis atplaukė į Fran- 
ciją, šiandie liko išvežtas į Ju
goslavijos uostą Split, iš kur 
traukinu bus vežamas į Belg
radą. • Laivą išlydėjo trys Fran- 
cijos kruizeriai. Vienu jų plau
kia ir Franci jos karo laivyno 
ministeris. t , ,

Į čia buvo atvjrkūsi ir kara
lienė Marie, kad išlydėti savo 
nušautąjį vyrą. Po to ji spe
cialiu traukiniu išvažiavo į Pa
ryžių, kur ji pasitiks gryštan- 
tį iš Anglijos savo vyriaUsįjį 
sūnų, 11 metų vaiką, kuris da
bar yra naujasis Jugoslavijos 
karalius Petras II. Su juo ji 
gryš į Belgradą.

Iki karaliaus kūnas pasieks 
Belgradą, truks 4 dienas. 3 die
nas užims plaukti jura, o viena 
diena* traukiniu.

Nenustato užmuštojo tautybės
Pati valdžia neįstenga nu

statyti kraliaus užmušėjo Pet
rus Kalemen, 34 m., tautybę. 
Spėjama, kad jo pasas buvo 
falsifikuotas. Nustatyta, kad ir 
Čechoslovakijos viza buvo fal
sifikuota. Ant jo kūno rasta 
išdegintas ženklas makedonie- 
čių organizacijos su užrašu: 
“Laisvė ar mirtis”. Spėjama, 
kad ir tai yra kamuflažas. Dau
gelis mano, kad užmušėjas yra 
vengras, arba makedonietis, bet 
ne kroatas. Patys kroatai jo 
irgi užsigina.

Areštavo kroatų vadą Austri
joj

Jugoslavijos valdžiai prašant, 
Viennoje tapo areštuotas žymus 
kroatų vadas, politinis tremti
nys Kustuč, kuris priklausė de
mokratinei srovei. Zagrebe li
ko areštuota jo žmona, duktė
garsaus kroatų vado Radič, ku- riose ministerijose. Du sykiu 
rį prieš kelis metus serbai už- jis i buvo ir Francijos premie- 
mušė parlamente. Areštuojami 
ir kiti pažangiųjų kroatų vadai.

Demonstracijos prieš italus

OREI
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lio oro biuras šiai dienai prana* 
Jauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 5:57, leidžiasi 
17.

Nacionalės laidotu 
vės nušautajam mi 

nisteriui Barthou

MARSEILLES, Francijoj, s. 
10.—Franci j a labai iškilmingai 
palaidos savo užsienio reikalų 
ministerį Louis Barthou, kuris 
liko nušautas kai puolikas šo
vė Jugoslavijos karalių Alek
sandrą, su kuriuo Barthou va
žiavo tame pačiame automobi
liu j e. Jam bus suruoštas nacio- 
nalės laidotuvės ir bus paskelb
tas visos šalies gedėjimas.

Jis buvo 72 m. amžiaus ir 
virš 40 metų ištarnavęs jvai-

Prezidentas Roose- 
veltas rūpinsis dar 
augščiau kelt kainas

■Miiab

“KARALIUS MIRĖ!. TEGYVUOJA KARALIUS!”

liko 
juo

*» S KgJ

WASHINGTON, sp. 10. — 
Numatoma, kad valdžia* dar 
darys įvairių piniginių manipu
liacijų tikslu4 pakelti prekių 
kainas.

Prezidento nuomone, kainos 
dar nėra užtektinai augštai iš
kilusios ir turėtų dar kilti. Bet 
visgi jis nenorėtų, kad kainos 
nepaprastai augštai iškiltų.

Kaip kainų kilimas bus pra
vestas, prezidento patarėjai dar 
nėra prisiruošę pasakyti.

Kadangi prekių kainos vis 
dar sviruoja, tai ir prezidentas 
nėra prisiruošęs stabilizuoti do-

Kviečia Amerikos 
darbininkus kovo

ti fišizma

Juodoji knyga šofe
riams ir auto tar

nautojams

Jugoslavijos karaliaus Aleksandro šeimyna. Apačioj karalius Aleksandras, kuris užvakar
Į

nušautas Marseilles mieste, Francijoj, į kur jis buvo atvykęs oficialiam vizitui. Kartui su 
tapo nušautas senas Francijos užsienio reikalų ministeris Louis Barthou ir pora palydovų 
generolų, šalę jo, jo žmona Marie, sesuo Rumanijos karaliaus Karolio, kuri išliko gyva, nes ji 
vyko į Franciją traukiniu ir karaliaus nušovimo laiku važiavo per Italiją. Viršuj trys jų sunai. 
Vyriausias Petras, 11 mętij vaikas, kuris tapp paskelbtas Jugosjavijos karalium (kairėj). Kiti 
du yra princai Andreja) ir Tomislav. .

KAUNAS,— Pasikartojusieji 
šoferių ir auto tan^utojų strei
kai š. m.
miesto linijoje, o dabar užmies
čių, atkreipė rimtą policijos 
dėmesį, nes šie streikai be as
meninio pobūdžio įgavo net 
viešosios reikšmės svetimo tur
to naikinimo ir žmonių suža
lojimo atžvilgiu.

Kadangi šitie streikai palie
tė visuomenės interesus ir kad 
ateityje užkirstų panašiems 
išsišokimams kelią, teko patir
ti, kad Kauno miesto judėjimo 
policijoje esanti pradėta juo
doji knyga šoferiams ir auto 
tarnautojams. Ten jau yra į- 
rašyti nerimtai streikavusieji 
auto tarnautojai. Je ateityje 
už gautus protokclus bus smar
kiau ir griežčiau baudžiami už 
tuos, kurie nebus patekę į juo
dąją knygą.

dimą, bet ministeris mirė ne
spėjus tai padaryti.

Jis krito auka sumišimo, nes 
mažiausias žaizdos perrišimas 
butų jo gyvastį išgelbėjęs, 
čiaus sumišime ir to niekas 
dasiprotėjo padaryti.
Rūpinasi išlaikyti sąjungą 

Jugoslavija
Francija tuo tarpu deda

sas pastangas išlaikyti sąjungą 
su Jugoslavija, nes jos nutrū
kimas reikštų pakrikimą ir ma
žosios entente, j, kurią įėjo ir 
Jugoslavija.

Rusija irgi susirupinusi dėl 
Barthou mirties, nes jis buvo 
Rusijos draugas.
Areštuoja jugoslavus Francijoj

Tuo pačiu laiku keturių vals
tybių policija stengiasi nusta
tyti užmušėjo tautybę. Tečiaus 
kadangi jo pasas yra sufalsi
fikuotas, tai nėra abejonės, kad 
ir jo vardas pase nėra tikras. 
Manoma, kad jis kilęs iš Bal
kanų, bet dar nežinoma kuriai 
Balkanų tauti jis priklausė.

Franci jos policija daro kra
tas pas žymesnius gyvenančius 
Francijoj Balkanų politinius 
tremtinius, kad užtikti kokį 
nors pėdsaką. Areštuota ir dau
gelis Jugoslavijos separatistų 
judėjimo vadų. Bet ikišiol nie
ko neužtikta.

ru. t i Priklausė jis radikalų so
cialistų (liberalų) partijai.

Šaunant karalių Aleksandrą 
jis buvo tik lengvai sužeistas 
j alkūnę. Bet kulka perkirto 
arteriją ir jis mirė dėl kraujo 
nubėgimo. Sužeistas Barthou 
liko skubiai perkeltas j taksi, 
Įbet aplinkui subėgo tiek daug 
žmonių, kad taksi vos galėjo 
pasijudinti. Tas tiek sutrukdė 
Barthou nuvežimą ligoninėn ir 
per tą laiką tiek daug kraujo, 
kad jis buvo visai silpnas kai! 
jj, pagalios, atvežta j ligoninę.[automobiliui susidūrus su kitu 
Bandyta daryti kraujo perlei- Wanatah miestely.

... ■ *• ■ -f: ■ ... t

30 žmonių žuvo Fran 
cijos kasykloj

LYON, Francijoj, sp. 10. — 
Neoficialiai apskaitoma, kad 
eksplozijoj ir gaisre Sain-Bel 
kasykloj žuvo 30 angliakasių. 
17 lavonų jau išimta iš ka
syklos.

Bruno Hauptmann 
bus išduotas New 

Jersey valstijai
NEW YO3K, s.‘ 10.

Yorko gubernatorius 
sutiko išduoti r- Bruno Haupt- 
man New Jersey valstijai, kur 
jis liko teismo įtartas dėl už
mušimo Lindberghų kūdikio. 
Pas Hauptmanną rasta dalis su
mokėtų kūdikio išpirkimui pi
nigų ir tas privedė prie kalti
nimo, kad jis išvogė kūdikį ir 
jį nužudė. Tėčiam s tiesioginių 
įrodymų stokuoja.

II ............................................  I I . ..................................... ................................... I

Hitleris reikalauja iš 
turtuolių didesnių 

aukų
BERLYNAS, s. 10.

pinigais ir patarnavimu surink
ta $12,000,000 šelpimu4! betur
čių ir bedarbių žiemos metu. 
Kadangi numatoma, kad šią žie
mą Vokietija turės pergyventi 
daug sunkesnius laikus, tai su
rinktų pinigų toli neužtenka 
pašalpoms. Todėl pats Hitle
ris atsišaukė j visą šalį aukoti 
duosniai ir dėti visas pastan
gas, kad niekam nereikėtų ba
dauti ir kęsti šaltį ateinančią 
žiemą. Ypač didesnių aukų 
jis reikalavo iš turčių, nes per
nai pasirodė, kad beturčiai su-Valdžia tebeskerdžiaw • v i nai pasiroue, m oevurciai sir-

sukilėlius prieš res IK" dėjo daugiau aukų, negu tur- 

cionieriusr Ispanijoje

MADRIDAS, s. 10.— : 
jos sukilėliai liko galutinai nu-(’nil2* 
galėti, bet reakcinė Lerroux 
valdžia tebetęsia sukilėlių sker
dynes, kad kuodaugiausia jų 
išžudyti.

Didžiausios žudynės eina 
Asturias industrinėj provinci
joj. Kiek ten žmonių išskers
ta, dar'niekas nežino,, bet pa-

SAN FRANCISCO, Cal. sp. 
10.— Anglijos unijų kongreso 
sekretorius Walter M. Citrine 
kalbėdamas Amerikos
Federacijos konvencijoje, kvie
tė Amerikos darbininkus pa- 
gelbėti kovoti fašizmų ir visas 
kitas diktatūras. 'Fašizmas, sa
kė jis, yra didžiausias pavojus 
demokratinėms įstaigoms ir 
Italijos fašistai yra išžudė ne
mažiau 2,000 žmonių. Nema
žesni terorą pravedė ir Vokie
tijos naciai. Fašizmas įsigalė
jo dėka reakcinių samdytojų 
pagelba. Be tokių samdytojų 
pagelbos fašizmas nebūtų įsi
galėjęs nė vienoje šalyje. Fa
šistinėse šalyse darbininkų al
gos liko nukapotos, darbo valan
dos prailgintos ir patys darbi
ninkai paversti vergais ir ap
krauti mokesniais.

Anglijos unijos jau pradėjo 
kovą prieš fašizmą, pareikšda
mos pasipriešinimą visokiai 
diktatūrai. Bet reikialinga yra 
pagelba nustatyti visų darbi
ninkų masių opiniją prieš fa
šizmą, kad pačios fašistinės 
valdžios pamatytų jog fašiz
mas neapsimoka.

Prezidentas Green prižadėjo, 
kad Federacija darys visiką jos 
galioje, kad pagelbėti priešfa- 
šistiniam judėjimui.

Tilžiškiams uždrausta 
iš Lietuvos pirkti 

. ■— taukų ’I
* KLAIPĖDĄ.—Nuo pirmadie
nio Vokietijos vyriausybė Už
draudė pasienio gyventojams iš 
Lietuvos pirkti savo reikalams 
—maistui taukų. Paskutiniu 
laiku buvo leidžiama vieną kar
tą per savaitę iš Lietuvos par
sinešti
Dabar galima tik vieną svarą 
mėsos

Ukmergiečiai perskaito
17855 knygų

. UKMERGĖ. —Pereitais me
tais valst. centralinio knygyno 
Ukmergės skyrius turėjo 705 
abonentų, kurie per tą laiką 
perskaitė 17$855 įvairaus turi
nio knygas; daugiausia bele
tristinės liįeraturos, būtent, 
55%. šiaip knygyne yra 4154 
tom. Skyriaus skaityklą aplan
kė per 22,100 žmonių; daugiau
sia mokseliviai. Skaityklon pa
reina 20 laikraščių bei žurnalų. 
Patalpos erdvios, švarios. Ve
dėjas—p. Pūkas.

Karalius - vaikas 
slapta atvežtas 

i Paryžių

GARY, Ind., sp. 10.
bau toj ai miške prie 10 ir Col- 
fax gatvių rado lavoną nušau
to jauno, gerai piasirėdžiusio 
žmogaus. Nušautasis tebėra 
neidentifkiuotas.

gali siekti kelis tūkstančius^
Dar nežinoma ką valdžia da

rys su suimtais respublikonais, 
kaip buv. premieru Ąžana, ku
rie nebuvo prisidėję prie suki
limo, bet visgi yra valdžios žudyti, 
priešininkai. Spėjama, kad re
akcionieriai neteiks jiems pa-

mokyklą, šiandie atvyko } Pa
ryžių, kur jo laukė motina. Jis 
buvo paimtas iŠ traukinio toli 
už Paryžiaus ir į miestą liko 
atgabentas slapta, prisibijant, 
kad gali kas kėsintis ir jį nu-

SOUTH BEND, Ind., s.- 10.- 
Iš St. Joseph upės liko išgrieb
tas lavonas jaunos pasmaugtos 
moteries. Jos asmenybė dar 
nenustatyta. Policija »daro į- 
vairių spėjimų, bet visi jie vie
nas po kito atpuola.

Kongresas buvo ' susirinkęs, CHICAGO.
bet tuojau's IšsiskirstS priėmęs tarp gasolino kompanijų, vakar 
jstaymUs, skiriančius rrtirtifes W atpigo gąsdinąs. Dabar ga. 
bausmę aktyviai dalyvavusiems solinas parsidavinEs 
sukilime ir su ginklu rankoje už galionų, o 
kovojusiems > (reakcionierius. dar pigiau.

PARK RĄPIDS, Minn., s. 10. 
— Manoma, kad medžiotojas 
Hawkinson ir jo vadas Carlson 
prigėrė Schoolcraft ežere:
ii '---------- :----------- :

EVANSViLLE, Ind., s. 10.- 
Ramon Epperson, 23 m., kuris 
buvo pastvėręs du taksi šofe
rius, liko nuteistas visam amžiui 
kalėjiman.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo < Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

Sutvarko dokumentus • taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

• Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedaliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tek Canal 8500
Z*! 1 . i' ' I .. J' (■.
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Chardon, Ohio
Visokios žinios

CLEVELANDO
MARGUMYNAI

Vadinasi, ir mes jau susi
laukėme lietuvių radio pro
gramų. Priežodis sako, jog 
dažnai iš didelio debesio ma
žai lietaus tėra. Taip atsitiko 
ir su p. Karpavičiaus duoda
mu programų.

Jau gerokas laikas, kaip 
“Dirva” pradėjo bubnyti savo 
radio programos. Girdi, jei 
norite lietuviškų programų, 
tai duokite garsinimų ir tt.

Pagalios, buvo pranešta, 
jog tie programai jau prasi
dės. Spalių 7 d. atsisėdau prie

Lietuvių eiles vis retėja, 
trumpų laikų pasimirė du 
tuyiai, nesulaukę dar ųel pen
kių dešimčių metų.

Per 
lie-

Bet kai žmones leis pinigus 
imtynėms, tai, suprantama, 
bus visai kitoks reikalas. O 
tai dėl tos labai paprastos 
priežasties, kad dalis dolerių 
klius ir “kul'turnešiams”.

linis judėjimas yra įvairus. 
Ankščiau nemaža dalis jų emi
gruodavo į kitas šalis. Tik kai 
ten rado tuos pačius vargus, 
o kartais net didesnius, tai 
dabąr iš Lietuvos emigracijų 
yra labai' nedidelė, Dabar dau
giausiai emigruoja žydai į Pa
lestinų ir rusai į Pietų Ame- 
rikų ir Afrikų. Lietuvon taip 
pat labai mažai atvyksta sve
timšalių, nes svetimšaliams, iš
skiriant Amerikos ir kitų kra
štų lietuviui, labai suvaržytas 
darbo gavimas. Tsb.

mus ir juos padegė. Subėgusie
ji kaimynai stvėrėsi namus ge
sinti, Kai jau buvo liepsna už
gniaužta, įbėgusieji į sudegu
siųjų namų vidurį iš pq griu
vėsių ištraukė ir Simo Ražau- 
sko lavonų. Tada visiems pa
aiškėjo gaisro kaltininkas. Du 
naujai supilti kapai išdygo 
Viekšnių kapinėse, o senius Pi
kevičius paliko atgailauti už 
dviejų įsimylėjusių žmonių mir
tį ir senas tamsias tradicijas.

Tsb.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

BAKING
ILV POWDER

Amerikos Lietuvių Daktarą 
Draugijos Nariai.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted SL

Valandos 1—4 po pietą. 7—8 vai. vftk. 
išskyrus seredomis.

“Dirva” vis dar negali nu
rimti dėl antrojo skridimo. 
Kalba visokiausius niekus. Ei
na net taip toli, kad pareiškia 
abejojimo, ar iš viso reikalin
gos lėktuvui dalys tapo nupir
ktos.

Dūliai to
, . vių žinios” 

radio imtuvo ir laukiu. Pasi-Jbi: “Jeigu 
girdo “soprano” T 
ba lietuviškai. Esą “Dirva” ir 
vėl yra pasiryžusi linksminti 
vietos lietuvius.

Prasideda, taip sakant, ir 
linksmybės. Aponaičio orkest
ras sugrojo kelias polkutes. 
Po to “sopranas” turėjo labai 
neskanų kųsųį nuryti. Būtent, 
išgirti ponių Zosę Vitaitienę. 
Pranešė, kad ta žymi daini
ninkė dainuosianti tautiškame 
parengime.

Clevelandiečiai gerai atsi
mena, kaip “.Dirvos” pusla
piuose bent per dvejetų metų 
ponia Vitaitiene visaip buvo 
niekinama. Bet šiandien ta 
pati Vitaitiene jau į padanges 
keliama kaipo dainininkė.

Panašiai buvo pasielgta ir 
su p. Karoliu Požėla. Prieš 
keletu metų Karpavičius tie
siog ugnimi spiaudė ant Požė
los ir jį visokiausiais budais 
niekino. Nepasitenkino jis sa
vo laikraščiu, kurį panaudojo 
tam murzinam darbui, bet dar 
rašinėjo ir privatiškus laiš
kus.

Bet dabar jau visai kitokių 
dainų užtraukė: išgyrė tiek 
p. Požėlų, tiek ristynių rengė
jų. Vadinasi, vienų dienų tas 
ponas ąpiaudosi, o kitų — lai
žosi. Jokis save gerbiantis 
žmogus taip elgtis negali. Bet 
kai “Dirvos” bosui reikia do
leris pagauti, tai jis užmiršta 
viskų, kas atsitiko praeityje.

Pagarsino dar ir ypatingų 
“čempionatų”, pareikšdamas, 
jog esu kviečiami geriausi 
gorėjai (pijokai). Kas, girdi, 
daugiausiai alaus išgers, tai 
tas laimūs ne tik “čempiono” 
titulų, bet dar gaus ir piniginę 
dovanų.

Gal tai ir labai svarbus da
lykas: mat, norima lietuvių 
tautos vardų pakelti su pijokų 
pagalba. Bet mano supratimu, 
tokios rūšies čempionatai var
gu kam gali garbę padaryti.

Bet jeigu jau tas čempiona
tas rengiama, tai aš “betinu” 
už “šoferį”, — jis tikrai turi 
daug šansų “garbingų titulų 
laimėti. •

Iš daines atžvilgio progra
mas buvo visai menkutis, — 
nei dainų, nei muzikos, jei ne
skaityti tas tris polkutes, ku
rias orkestras pagrojo.

šiaip Karpius gyrė Jarą, o 
Jaras Karpių. Ot, atrodė, jog 
yra inscenizuojama pasakėčia 
apie gegutę ir gaidį: gegutė 
giria gaidį, o gaidys gegutę.

Tačiau penkiolika minučių 
yra gana trumpas laikas. To
dėl nei Karpius negalėjo visus 
Jaro nuopelnus išpasakoti, 
nei Jaras nespėjo viską pasa
kyti apie Karpiaus “talentų”. 
Reikia manyti, jog tų “drau
giškų” pasikalbėjimų juodu 
tęs ir toliau. O mes clevelan
diečiai turėsime progos patir
ti, kokių “didelių žmonių” 
mes turime savo tarpe.

*— Užmiršta*.

“Glevelando Lietu- 
sarkastiškai paste- 
Karpius butų pa- 

balselis. Kal-jsakęs, jog net ir Lituanicos 
Antrosios niekas nepirko, tai 
mes galėtume pasakyti, jog jo 
tirada yra pilnai užbaigta. 
Stebėtina, kaip žmogus taip 
gali rašyti ir visai nerausti?”

Visokių “kulturnešių” esa
ma. Štai musų dideli “patrio
tai'* imtynėmis lietuvių “kul
tūrų” kels. Žinoma, viskas sa
vo laiku ir savo vietoje. Ta
čiau reikia pastebėti, jog tie 
“kulturnešiai” visokiais bu
dais smerkė antrųjį skridimų.

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

Atrodo, jog didelis ščyrųjų 
tautininkų seimas pasibaigs 
nei neprasidėjęs.

4WelI, didelis kalnas pagim
dys labai mažiukę peliukę.

— T emy t ojas.

Skaudi meilės trage 
dija Lietuvoje

GARSINKITES 
NAUJIENOSE
............ ■■■■■■■............. .... ................................................................... . ■■■■■........

Lietuves Akušeres

CIeveland, Ohio
Sužeista du lietuviai automo

bilio nelaimėje.

. Sekmadienį, rugsėjo 30 d., 
smarkiai bevažiuodami susi
žeidė du lietuviai. Automobilį 
valdė p. Kazys Rumbutis, o 
su juo kartu važiavo Jonas 
Mockus. Susidūrė jie su kitu 
automobiliu.

Rumbutis gerokai nukentė
jo ir policijos tapo nuvežtas 
į nuovadų. P-nui Mockui gi 
teko važiuoti į ligoninę.

Dabar jau abu yra sugrįžę 
namo. Tačiau dirbti dar ne
gali. Ims dar kelias savaites, 
kol visiškai pasveiks.

— Pažįstamas.

Lietuvos Naujienos
TIFTTMK DIDIS IR čia 1774 valandas- Daugiausi,ai IjIJj 1U V VU III saules šviesos gauna liepos

mėntfo — 272 vai., o mažiau
siai sausio mėnuo — 40 va
landų.

Lietuvos rubežiai jau galu
tinai nustatyti su Latvija ir 
Vokietija. Su Lenkija rubežių 
nustatymo klausimo dabar ne
gali būti, nes lenkai turi pa
grobę trečdalį Lietuvos žemių.

Lietuvos gyventojų natūra-

PADĖTIS
turižemės plotas 

80,000 kvadratinių 
Tačiau didelę dalį

Netoli puikiai dabintų Ven
tos pakraščių ties Viekšnių 
miesteliu gyvena stambus ūki
ninkas Pikevičius. Jis turi 3 
sūnūs ir vienų’ gražių dukterį 
Emilijų 22 metų amžiaus. Ta
me pačiame Viekšnių miestely
je gyveno Simas Ražauskas, 
jaunas, dailus, blaivus ir darbš
tus vyras, vienintelė senos mo
tinos paguoda. Pikečiutė-Ra- 
žauskas graži pora ir vienas ki
tų mylėjo. Tačiau ji buvo tur
tinga, o jis paprastas mieste
lio rimorius, be turtų, bet darb
štus ir savo gabumais galintis 
juos sukrauti.

Senis Pikevičius draudė savo 
dukteriai draugauti su Ražau- 
sku. Daug kartų įsimylėjęs 
jaunikaitis lanke Pikevičių na
mus, daug kartų jis prašė gra
žiosios Emilijos rankos, tačiau 
visados sutikdavo griežtų jos 
tėvo pasipriešinimų. Pagaliau 
vienų kartų Pikevičius Ražaus- 
kų neit išvijo iš savo namų, pa
grasindamas, kąęl l#i butų pa
skutinį kartų jo koja ten įkel
ta.

Rugpiučio mėn. 27 dienų PL 
kevičiutė su savo mylimuoju 
susitiko savo tėvo gražiame 
pušyne. Po 5 valandų susitiki
mo, pavakare " pasigirdo skar
dus suvis, kuris Emilijai atė
mė gyvybę. Ražauskas lyg iš 
proto išėjęs, su revolveriu ran
koje nubėgo į Pikevičiaus na-

Mrs. Anelia K. Jarusz
< Physical Therapy

and Midvvife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namiio 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
jelectric treat* 
ment it magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS 

Pullman 4151 

10734 S.Michigan Av
Republic 3100

2506 W. 63 St.
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilįus visokiems reika 
lams. Kaina prieinama.

33J.9 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Šame Price Today, 
as44 YearsAqo 

25 ounces25<r

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

DM. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klni- 
tlar. Speciale atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dčlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

1,000,000.00

Juozapas Endeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse....... Pašaukite...........
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

25 METU PATYRIMO
Pritaįkime akinių dėl visokią akių

Lietuvų. Tai Estija, 
Olandija, 
Europos 
Andora,

Šveicarija, 
Albanija, 
Dancigas,

Lietuvos 
sl‘ viršum 
kilometrų. 
Lietuvos žemių yra lenkai oku
pavę. Tai Vilnius ir Vilniaus- 
Seinų kraštas. Dabartines Lie
tuvos vyriausybės valdomos 
žemės ploto tėra 55,659 kva
dratiniai kilometrai, šiame 
skaičiuje ir autonomiškas Klai
pėdos kraštas apima 2,417 kva
dratinių kilometrų.

Lietuvos Respublikos sienos 
susiduria su Latvija, Sovietų 
Rusija, Lenkija, ir Vokietija. 
Vakaruose Liett/va prieina Bal
tijos jurų, kuries ji valdo ar
ti 100 kilometrų. Nors žemės 
ploto atžvilgiu Lietuva yra ne
didelė valstybė, tačiau Europo
je yra dar 13 valstybių mažes
nių už 
Danija, 
Belgija, 
Turkija
Liuksemburgas, Monako, Lich
tenšteinas, ir Latvija.

šiuo metu nepriklausomoje 
Lietuvoje yra pepilni 3 mili
jonai gyventojų. Lietuviai su
daro 84%. Miestuose gyvena 
apie 15% bendro gyventojų 
skaičiaus, miesteliuose—8,3%. 
O kaimuose apie 77%. Kai
muose 91% gyventojų yra lie
tuviai, gi miestuose lietuviai 
sudaro tik 57%. Gyyenbojų 
skaičiaus atžvilgiu Lietuva di
desne už kitas 11 Europos val
stybių, tarp kitų ir tZž savo 
artimiausius kaimynus Latviją 
ir Estiją.

Lietuvoje moterų yra daug 
daugiau, negu vyrų. Mirimų 
skaičius neperdi džiaus i a s, nors 
kaimo sunkos šiandien svei
katingumo atžvilgiu 
bai kokios. Kasmet 
priauga apie 35,000 
JU-

Lietuvos klimatas
daug šaltas, nei per dau‘g šil
tos. Vasaromis čia būna apie 
20 laipsnių šilumos, o žiema 
maždaug tiek pat šalčio. At
mosferos arba vandens kritu
lių Lietuvoje vidutiniškai iš
krinta kasmet apie 6 centi
metrus. Saulė pet metus vidų* 
tiniškai imant Lietuvoje švie-

dar nela
imėtu vo j e 
gyvento-

nėra per

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel Boulevard 5913

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGELIS
3325 So. Halsted SL

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILU

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

Valandos :l-4 po pietą, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avp. 
Prospect 0469

Ofiso Tel. Lafayette 3650

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer avM kamp. Frąncisco av.

PASKOLOMS ANT
pirmų morgjčių

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

įstok i šią Draugiją sistematikai taupyti, 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai. Taupymo skyrių gali 

* pasirinkti. Panašiai: imt $1,000,00 gali mo- 
keti po $5.00 i mėnesi arba po kiek nori, kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi
dendus už sumokėtą sumą.

yJ S TAĮjjf ’j&'AM
FederalSavings
AND LOAN' ASSOC1ATION

OF CHICAGO

2324 So. Leavitt Street į
PHONE CANAL 1678 ’|

JUSTIN MACKIEVICH, RaštJ

ši Draugija yra pp U. 
S. Government prie
žiūra ir Government 
dęda pinigus i 

Draugiją.

Dėl platesnių žinių 
kreipkitėts i 

Draugiją.

Gerkit ir Reikalaukit

MPjN * S.

AlinėseVisose 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu G 
Kentucky
Bourbpn

Ir 
Lietuviškos 

Degtinės

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Įvairus Gydytojai
.      -- —   — —  

Simon M. Skudas
GRABORIUŠ ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavįmi ir nebrangus

Tel. Monroe 3377

A.MASAIMIS
GRABORIUŠ 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

^■■lllllW II    ....i.. , ■ , ^———<■11 I IlL—

Tel- Lafayette 3572
OMm J. Liulevičius

GRABORIUŠ IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goję if apielinkčje 

Didelė ir graži 
■L -■ koplyčia dykai

4092 ARCHER A V.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarą

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryta, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

Phoe Boulevard 7042
DR, C. Z. VEZEL’JS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUŠ

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti. o muk 

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

Tel. Ganai 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonus Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. NedSlioj pagal sutartį

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vūl., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 Halsted St 
evard 1401

antanXsp&kus
Graborius

KOPLYČIA.DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

CICERO, ILL.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 78#) 
Namų Tek Prospect 1930

Telefonas Yards 0994 _ >

Dr. MAŲRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Calumet 6893 •
Rez. Tek DrexęĮ 9191

Dr. A. A, Mh
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moterišką, VynŠką, Valką ir visą 
chroniškų ligą.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—1? 

iiehb.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6516 So. RockweU St.
Tel Republic 9723

■............... ............... . J- ! *.... ....................................  j. - ------------------------

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Wasblngton St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Rez. 5349 So. Hetmftage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel. Prospect 1610 

v
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rimti. Kai kuriems ta katas
trofa daug ašarų išspaudė iš 
akių, o kitiems ji buvo ir ga
na naudinga. Pirmiausiai pa
sipelnė graboriai ir kunigai. 
Pirmieji laidojo žuvusius lai
ke gaisro, o antrieji už pini
gu^ 'meldėsi, kad Dievas dova- 

m . . . . . notai niirusienisiems visus grie-Tuo tarpu, kai su jais
Laikraščiai irgi padarė biz

nį dienų iš dienos berašydami 
, visdkias sensacijas. O kai 
prie laivo susirinkdavo minia 

pra-

Brooklyn, N. Y
Žinutės ir pastabos

šios kolonijos draugams no
riu padaryti pastabus Bent 
keli jų gali neblogai* rašyti, ta
čiau niekuomet nieko nepara
šo. r"

‘ asmeniškai sueini, tai jie mėg
sta labai daug kalbėti ir viso
kias pastabas daryti. Tai ne
gerai, draugai.' Parašykite 
kartas nuo karto apie tai, kas 
jūsų padangėje darosi. O ypač 
praneškite apie kriaučių vei
kimų.

žiopsotojų, tai kai kurie 
. dėjo kolektuoti pinigus.
čiau tų raketą pastebėjo 
cija ir sustabdė.

Delegatu tapo išrinktas Nali- čiai apskaičiuoja, jie uždirbo ri
neteisingu būdu apie $50,000! nes didelė dauguma dirbtuvių’

vokietis nei pats Hitleris.
Hauptmann vis dar laiko

mas kalėjime. Reikalaujama 
į toks didelis užstatas, kurio jis 
jokiu bildu negali užstatyti. 
Tuo pačiu laiku išeina aikštėn 
vis naujų dalykų. Pavyzdžiui, 
paaiškėjo, jog išleidus įsaky
mo sunešti į bankus auksinius 
banknotus, Hauptmann irgi pa- čiams pradedam algos kapoti 

tuo jr vis mažiau bėra darbo.
We11, tai gera pamoka leido žmona.

Kur tik įsigauna nežino, kur ji gyvena, 
limbiniai, ten jie be 
mo b* ardymo vienybės negali gavus motinos adresų.
apsieiti. ils nužiūrėjo, kad sunu

vaiką.
Daugelis kriaučių tuo mi

lingu labai nepatenkinti. Jie 
sako, jog susirinkimuose pra
dedama visokį politika kišti, o 
tikrieji kriaučių reikalai pade
dama j šąli. O tų reikalu yra 
daug, ynač dabar, kai kriau-

sidėjęs $2,009. Kadangi 
laiku į bankus plauke daug 
tos rųšies pinigų, tai niekas kriaučiams. 
juos nei neegzaminavo.
dinasi, 
rius.

Va-
netikrino jų nume-

Johnny Pataskus, 13 metų dirbtuvės kiek dirba, tačiau 
berniukas, buvo tiesiog žvė- jos apsieina su keliais darbi- 
ri*kai sumuštas savo tėvo, niirkais. Tuo tarpu tokios 
Laikraščiai patalpino jo pa- stambios įmonės, kaip Stand- 
veikslą. Visa nugara ir vei- ard Steel Car kompanija, jau 
dės sudaužyta diržu. keli metai stovi uždaryta. Da-

J. Patašius gyvena Brook’y- kartiniu laiku ten krapštinėja- 
r°. Prieš dvejetų metu ii an- 

Ir ligi šio1 jis 
Sa^o 

triukš- ’sunu jis puolė todėl, kad iš- 
Mpt, 
lan

ko motinų. Nors berniukas

rinkai sumuštas savo tėvo. įlinkais. Tuo tarpu

Pas mus yra labai * diktas 
vvras, kuris pas bimbinius lo
šia itin svarbia rolę. Tai Bui- 
vidas. Brooklyniečiai papras
tai ji vadina “zvodnoju”. Apie 
jį dabar eina visokios kalbos. 
Kalbama, kad jis praeito mė* 
nėšio pabaigoje iškirtęs savo
tiška šposų.

“Zvodnasis”, kaip ir dauge
lis kitų, vra vedęs vvras. Bet, 
girdi, prieš kiek laiko atsi
krausčiusi čia gyventi kita lei- 
dukė, kuri, matomai, “zvodna- 
jam” labai pasidabojusi. Kar
tų jis grįžęs namo labai vėlai 
(gal geriau bus pasakius, ank
sti rytų). Žmona pradėjusi 
klausti, kodėl jis neeinųs 
darbų, nes jau esu vėlu. At
sakęs, jog j darbų jis dar pas
pęstus. Savo keliu “zvodna- 
sis” paklausęs, kodėl ji neei- 
nanti i darba. žmona atsa
kiusi, kad jai įsakyta ateiti į 
darba porų valandų vėliau.

“Zvodnasis” pasidaręs 
neramus. Nereikėjo 
laukti, kaip paaiškėjusi 
neramumo priežastfs.
prie namų sustojo didelis tro- 
kas kažkų kraustyti. Pasiro
dė, kad kraustytis buvo pasi- 
j^ųgęs “^yodnasis”. ! Kadangi 
nt<6 moters jis tų dienų 'nega
lėjų atsikrayti, tai ant greitų
jų pasigriebė kai kuriuos sa
vo daiktus ir išvažiavo.

Pas mus dabar plačiai kal
bama, kad “zvodnasis” užve
dęs romanų su “Chicagos eks
presu” (taip yra vadinama jo 
naujoji “liepsna”).

Opozicija iš to krečia juo
kus. Tuo labinu, kad tas ko
misaras prie kiekvienos pro
gos visokiausiais budais nie
kina Tuos, kurie nesutinka su 
Maskvos politika. “Laisvė” 
apie visa tų savo kolegos “tro- 
belį” nič-nieko neužsimena. 
Mat, savo žmogus!

labai 
ilgai 

ir to
Štai

Kai^Jai va s sudegė, tai čia 
buvo didžiausias sujudimas. 
Dabar žmones pradeda ap-

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

Mes- turime didžiausį pasi- 
rinkmią puikių čeverykų:

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

Ptrfduodame juos pigiausio
mis kainomis.

UNIVERSAL
SHOE STORE

riu važiuoti čia darbo ieškoti, DORGHESTER, MASS. 
J Rinkėjas: S. Russell.

stovi uždarytos., Mažiukės 25 centų aukos:
: Paul Zasimen, Josepli Yu- 

našauskas, John Lopatinskas, 
Anthony Rimkus, Albert Hcl- 
german, Ingnatz Petkus, Tony 
Subihsky, Peter Welsh, John 
Zinki(s, Jauk jJassim, J. A. 
Vaivadauskas', John Varnas, 
He’en Navas, P. Apshaga, 
Margaret Senuk, Stephen C. 
Rudwitis, Ignas Nazutaitis, 
P. Milen. Anna Morris, Eva 
J. Virnick* Marv Arcent, 
Frank Kablinsky. Peter Yaku- 
bnnis, Vincent Palozavichius, 
Michael Kurkelionis.

Viso ................   $6.25

si apie 40 žmonių, kuomet ge
rais laikais samdyvo )p?r 
9,000. n t

Užsidariusio People’s Co- 
Operative State banko resive
ris Harry Folk paskelbė, jog 
depozitoriams bus išmokėta po 
penkis centus nuo dolerio di
videndų. Taigi lietuviai, ku
rie turėjo ten pasidėję pinigus, EASTHAMPTON. 
tegul nueina atsiimti priklau-

< ... ■'""'I . . .

Oras pas “tįs^pusėtinai at-j gynėsi, kad jis motinos adre- 
vėso, — atrodo .tikras ruduo.
Daugelis blzi|ię|ių važiuoja mielaširdingaį, pliekė, 

lapkri-isrvbnuti. ’ ’ ’ “ ’ - -1-’- 1 '

LSS.
susirinkime
prakalbas. ___ ,_______ ,
ma kliubo svetainėje lapkri-* x-rrybauti. . siain viskas eina,

, čio 9 d. Kalbės keli jaunuo- kaip ir paprąątai,
Šimus ir vagystes pilni laikraš
čiai žinių./

19 kuopa praeitame 
nutarė surengti 

Prakalbos rengia-,

liai. Iš partijos centro taip 
pat bus prisiųstas kalbėtojas. 

vi«na šilima tikėtis, jog prakalbosNespėjo pasibaigti ........ , , v .
sensacija, kaip prasidėjo kita. !>"s tad l’pll!!mirfkltc
Tai areštavimas Hauptmano,: 
kuris yra įtariamas Lindber- 
gho vaiko išvogimu ir nužudy
mu. Hauptmann yra vokie
tis, kuris prieš kelis metus ne- 
legališkai atvažiavo į Ameri- 
kų. Jis pakliuvo į bėdų be-Į 
mainvdamas auksinį bankno
tų. Policija jo garaže surado ‘Matomai', 
pluoštų banknotų, kuriuos bu
vo sumokėjęs Lindbergh’as už 
grųžiniinų vaiko. Visas gara
žas, taip sakant, tapo apvers
tas aukštyn kojomis. Išardy
ta sienos, grindys ir t. t. Da- 

Jxar revizija daroma kieme ir 
namuose. Nebus 
muo ant akmens, 
daugiau įrodymų, 
mann tikrai yra 
vaiko žudytojas.

New Yorke dabar eina įdo
mus ginčai: “tyro kraujo” vo
kiečiai stengiasi Hauptmannų 
primesti žydams. Girdi, jo 
bobutė buvusi žydė. Savo ke
liu žydai tai griežtai užginči
ja; jie tvirtina, kad Haupt
mann yra tikrų tikriausias 
“f Ii ūkas

į jas atvykti.

palikta ak- 
kad surasti 
jog Haupt- 
Lindbergho

Pas mus ir vėl pasirodė nau
jas laikraštis, kuris išeina žur
nalo formoje. Jo vardas 
“Siuvėjas”. Prenumeratos kai
na nepažymėta, — pardavinė
jama tik paskirais numeriais. 

, eis nereguliariškai. 
Susideda jis iš 32 puslapių, — 
25 puslapiai lietuviškų raštų 
ir 7 — angliškų. Kas jį re
daguoja, — nėra žinios. Ta
čiau atrodo, kad jis išeina iš 
“Laisvės” patogės. Tai kai
riųjų kriaučių organas. Bent 
pirmojo numerio turinys šva
rus, — nėra šmeižtų ir berei
kalingų užsipuldinėjimų. Ta
čiau kyla klausimas, ar ilgai 
jie laikysis tokio nusistatymo?

Prieš kiek laiko kriaučiai 
laikė susirinkimų. Buvo la
bai triukšmingas. Bimbos ša
lininkai atėjo pilnai susiorga
nizavę ir užsispyrę, kad į prieš- 
fašistinį ir prieškarinį kongre-

— tyresnio kraujo sų butų pasiųstas delegatas. _________________________ _____ ! i Ui- •

• W]
i Š

so nežinąs, bet tėvas jį ne-
‘ Ber

niuko šauksmai atkreipė kai
mynų dėmesį ir jie pranešė, ( 
kur reikia.

.imtas ir pasodintas į kalėji- 
i ma. Iš jo reikalaujama užsi- 

No^s prohibicija jau ir pa- s,})tyli^ $5.000 kaucijos.
naikinta, bet bųtlegeriai vis-' p.aa^^J0.’ ^a^ I)ern*u^Q 
vien varo savo biznį. Prieš J<b“ja bočiai.
kiek laiko buvo išleistas įsa-| 
kvmas, kad privališkų “bravo
rų” !
ir varytu legališkų biznį. Ži-i 
noma, tokiame atvejyje jie tu
rėtų mokėti mokesčius. Na, 
o mokesčiai yra aukšti ir jie 
visa pelnų suėda. Butlege-] 
riams legališkas biznis visai 
neapsimoka. z

Prieš porų dienų policija už
klupo alkohblio “fabrikų” 
Lincoln gatvėje. [rengta ga
na gerai, — galėjo daryti 1,000 
galonų susyk. Savininkai, ži
noma, neteko ne tik fabriko, 
bet turės dar ir pusėtinų bau
smę užsimokėti.

anie ple- Rinkėjai: K. Sodonis ir B. 
Jnruszavičius.Patashus tapo su- sančius jiems dividendus.

užsidarė $2.00 aukos:
Vincas Mickus. Adomas J. 

bankas Navickas, Kazimieras Backu- 
tis.

Minėtas bankas
1931 m. Įskaitant dabar pa-!
skelbtus dividendus,

au-Liau išmokėjęs depozitoriams
I beveik po 30 centų nuo do- $1.20 auka — Kastantas So
jerio. donis.

Maistas nas mus baisiai 
brango.

pa-
Darbininkams pasi-

donis.
_ _ _ , > $1.00 aukos:Roy E. Forsythe, Cbicagos

• • « • v* • j > / l C« l 1 • »s <.< t < a * * * 1i < a b * o I z va kj * —

savininkaii uzsircg.struotų j nkrai sunkus laikai, ka- i konduktorius, čia tapo polici-
jaugi jų uždarbiai ne tik ne
padidėjo, bet dar labiau susi
traukė. Nieko kito iš kapita

listinių valdovų ir negalima 
I tikėtis. Ir jei mes juos ir to
liau remsime, Ali susilauksime 
dar blogesnių laikų.

:__  I .
Majoras La Guardia griežtai 

pasmerkė jioličmomis, kurie 
prieš streikierius baudoj a bru- 
tališkumų. Jis rengiasi visų 
reikalų tinkamai ištirti.

— Frank Lavinskas.

jos areštuotas. Kaltinamas 
jis yra tuo, kad išmainė su-j 
klastuotų čekį.

— Vietinis.

"LITUANICOS II”
AUKOTOJŲ SARAŠAS

I ____ _______

Tapo suareštuoti 
anglies pardavėjai, 
stoti prieš teisėjų 
kinti, kodėl kostumeriams nu
suka vogų. Visi jie rasta kal
ti ir turėjo sumokėti po 50 
dolerių bausmes. Bet bepi
gu jiems tų bausmę buvo su

net penki 
Jie turėjo 

ir pasiaiš

Hammond, Ind.
Darbai. — Užsidaręs bankas 

moka dividendus 
4

Nuo pažįstamų gaunu daug 
užklausimų apie darbus. J 
šios progos turiu štai kų pa- Casey, 
sakyti. Darbai pas mus eina venas, 

mokėti, kuomet; kaip laikraš- prastai, j Nei vienam nepata- Viso

CHELSEA, MASS.
Rinkėjas: F. Kesleris.

$2.00 auka—Antanas Sleivis.
25 centų aukos: “V

Vincas KirmeleviČįus, Sofi
ja Kirmelevičįenė, Juozas Ce
le vičius, D. Kaminskas, Biru-; 
te Kesleriutė,.. Juozas Klani-

.Tankeviczius, Liudvikas 
Bumblauckas.

50 centu aukos:
Ona Kunčienė, Juozas . Ja- 

ruszavičius, Bladas Židonis, 
Jonas Morkūnas, Domicėlė 
Tumienė. Mikas Kuzmickas, 
Mikas Mikaila, Kastantas Du- 
kaYičius* BJadits Jaruszaci-

Čius,
30 . centų auka — Marijona 

»Baębieųė.
25 centų aukos:

Petras Lekavičius, Frankis 
Ivančius, Vincas Dalikas, Ku
bas Gudomickas, Bladas Kar- 
pavičiusA Ona Jankevičienė, 
Juozas 
Vaiun
lių. MiSkiėiįe, 
kUs,; Antosę*1

•HIU*

prie nas, N,; Bložis, A. Bložiepę, G.

į^ęzukonis, Jurgis 
Grigiene, Ami-. 
^zimieras Mic- 
avįckienė, Ona 

SzaulmcfcienC .Jbfaas Saikevi- 
čduis, B/ JtfrifsžtfviČius, Ignas 
Barisas. *

VisoP. Ęudrius, P. Lelko-,

..... $5.00
'.! t 'I ....... "’J'I ' į'C"

. , -rflKi'
‘ ’ ii.'. ■

(Bus Maugiau) 
t • . -. •-  “ ■■ ■

■——r—

$18.00
■V-!

r . * a

\ana teisinga.
~ . O

IAIKS nuo laiko mes jums pasakome faktų 
d apie Chėsterfield cigaretus.
Mes sakome, jog Chesterfields yra skirtingi 

nuo kitų cigaretų —• jog tabakai yra kitoki, po- 
piera kitokia, ir jų pagaminimo būdas kitokis.

Viskas kų tik moderninis mokslas žino apie 
tai, arba kų tik pinigai gali nupirkti yra varto-

jama padaryti Chesterfield lengvesnį, geresnį 
cigaretę — cigaretę kuris Patenkina.

Jūs galite patvirtinti ką mes 
pranešame apie Chesterfield. 
Ar jūsų galime paprašyti-juos 
pabandyti

—rodos tai butų gana teisinga.

■>

»» 
M

i cigaretes, kuris LENGVESNIS 

Cigaretes, kuris GERESNIO SKONIO

TREČIADIENI

NINO 
MARTINI

ŠEŠTADIENĮ 

GRUTE 
STUECKGOLD

PIRMADIENĮ

ROSA 
PONSELLE

KOSTELANETZ ORKESTRĄ IR CHORAS

(C. S. T.)— COLUMBIA RADIO SISTEMA
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lizma vadas, todėl jį labiausia neapkentė skriaudžiamo
sios tautos.

Bet karaliaus užmušimas kažin ar pagerins žmonių 
būklę Jugo-SIavijoje. Vietoje nužudytojo despoto, kraš
tą dabar valdys trys regentai, iš kurių vyriausias, na- 
bašninko pusbrolis kunigaikštis Povylas, yra vokiško 
hitlerizmo šalininkas. Naujoji valdžia gali pakreipti 
Jugo-Slavijos politiką Vokietijos “nacių’* pusėn.

KORESPONDENCIJOS
'l ■ ■ ■ ' . ' . . 1 ♦

Lawrence, Mass
REZOLIUCIJA

NUOBODI RINKIMŲ KAMPANIJA

Nors kongreso rinkimų laikas jau nebetoli, bet po
litikėje arenoje dar nieko įdomaus nematyti. Republi
konai iki šiol negalėjo sugalvoti tinkamo obalsio savo 
kampanijai. Jie daug šūkauja apie “pavojų” konstituci
jai, apie “pavojų” spaudos laisvei, apie “pavojų” krašto 
kreditui. Bet žmonių masės šitų “pavojų”, matyt, nela
bai bijo.

Pastaruoju laiku republikonai pradėjo ypatingai 
smarkiai atakuoti demokratų administraciją, kad ji 
“paperka balsuotojus”, dalindama pašalpas bedarbiams 
ir farmeriams. Girdi, šimtai0 milionų dolerių yra išlei
džiami politikos tikslams, valdžia breda j skolas, o kas 
tas skolas atmokės?

Bet šitas argumentas irgi mažai teveikia. Nes jei
gu republikonai yra priešingi bedarbių ir farmerių šel
pimui, tai kokiu gi budu jie siūlo vargą kenčiančioms 
masėms padėti? Negi jie nori, kad tie žmonės mirtų 
badu! Ramiai badauti žmonės, žinoma, nesutiktų. Ne
žiūrint kokia butų šiandie valdžia Washingtone, ji butų 
priversta badaujančius maitinti.

Tai kiekvienas gali suprasti. Niekas neabejoja, kad 
ir patys republikonai teiktų pašalpas, jeigu valdžia bu
tų jų rankose. Tačiau tie jų priekaištai Roosevelto ad
ministracijai sukelia žmonėse nuomonę, kad republiko
nai butų šykštesni už demokratus. O šitokia dorybe jie, 
žinoma, negali pakreipti į savo pusę balsuotojus.,

Republikonų riksmas apie valdžios “radikališkumą” 
nedaro įspūdžio į publiką, kadangi publika yra radika- 
liškesnė, negu Rooseveltas arba jo patarėjai. Publika 
toli-gražu nėra patenkinta dabartinės valdžios politika. 
Ir darbininkai, ir farmeriai, ir smulkieji biznieriai jau
čiasi nusivylę, kadangi jie dar vis nesulaukia tų gražių 
“naujosios dalybos” vaisių, kuriuos jiems prezidentas 
žadėjo. *

Nominacijos Californijoje, kur didelę pergalę lai
mėjo Upton Sinclair, liudija, kad žmonės nori kaires
nės, o ne dešinesnės politikos. Bet tuo tarpu jie remia 
demokratus, manydami, kad kitokio pasirinkimo nėra. 
Jeigu Amerikoje butų Darbo Partija* sudaryta iš ma
sinių darbininkų organizacija, tai ji šiandie nušluotų ir 
republikonus, ir demokratus.

Bet kol tokios organizacijos nėra, tai kova politi
kos arenoje pasilieka tuščia ir neįdomi.

SLAVOKAS RAŠYTOJAS APIE ALEKSANDRĄ

Amerikos 
užklaustas

. ...................... .. .... .........

Apžvalga
SLA. KUOPOS PROTESTUO

JA PRIEŠ GEGUŽINIUS

eijų, priešindamasi SLA. *nuta* 
rimams ir bandydama grasini
mais sulaikyti Piki. Tarybų nuo, 
vykinimo jos pareigų. Jokioje 
organizacijoje šitoks dalykas 
negali būti pakenčiamas.

Muzikališki Musų Talen
tai ir Kaip jie Surandami

• ’ i I iiiiiiim-

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

Skandalas, kurį pradėjo kel
ti Susivienijime Lietuvių Ame
rikoje vadinama “senoji gvar
dija”, pravesdama 7-ame ap
skrityje grasinančių rezoliucijų 
prieš Pijd. Tarybų, jau pradėjo 
iššaukti protestus kuopose. Jau 
atsiliepė kai kurios kuopos ry-i 
tuose ir vakaruose. Pastebėti
na yra tai, kad Gegužio sukur
stytus nenuoramas smerkia, ne 
tik pažangieji SLA. nariai, bet 
ir sandariečiai^

Taip,, pavyzdžiu;, Lawrence, te *
Mass., 41 kuopoje po protestu 
prieš Gegužįo-Kamarausko gra
sinimų Pildomai Tarybai pasi
rašė Sandaros apskrities pirmi
ninkas p. Vidunas ir keletas 
kitų veiklių sandariečių — p. 
Indela, Cilcius ir k. Ir tai visai 
suprantama. Klausimas, kurį 
iškėlė skandališkas 7-to apskri
čio “veikėjų” žygis, paliečia 
Susivienijimų, kaipo organiza 
cijų; todėl visiems protaujan
tiems ir ištikimiems organiza
cijos nariams jisai privalo vie
nodai rūpėti.

Gegužio,-Kamarausko klika

GEGUŽIS KELIA SUIRUTĘ 
IR SAVO APSKRITYJE

per akis laužo SLA. konstitu-J bus ?

Tokių pat grasinančių rezo
liucijų, kokių p. Kamarauskas 
pakišo SLA. 7 apskr. suvažia
vimui, p. Gegužis pervarė ir 
savo 1-ame apskrityje, kurio 
suvažiavimas įvyko Shenandoah. 
Pa., rugsėjo 30 d., t. y. viena 
savaite vėliau, negu Wilkes- 
Barre’s konferencija.

Savo rezoliucijos pabaigoje 
1-mo apskričio konferencija sa
ko:

“Toliau, jei SLA. Pild. Ta
ryba nekreips į šiuos pagei
davimus domės ir šio suva
žiavimo prašymo (!) neklau
sys, tai šis suvažiavimas pil
nai užgiria septintos SLĄ. 
apskrities daromus šiame 
reikale žygius, ir nutaria dė
tis prie tų žygių įvykdymo.” 
Vadinasi, ir Gegužio apskri

tys pritaria tam, kad prieš 
Piki. Tarybų butų užvesta by
la teisme. Na, o jeigu Pild. 
Taryba tuos'“ultimatumų” au
torius ir jų pritarėjus ims ir 
išmes iš SLA. — kas tuomet
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šį Skyrių Tvarka ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

DANTYS IR MAISTAS

Rašą Dr. C. Z, Vezelis, 
dentistas

ku- 
tokį

bm

slavokų kilmės rašytojas 
apie Jugoslavijos karaliaus 
savo nuomonę tokiais, žo-

Pagarsėjęs 
Louis Adamic, 
Aleksandro mirtį, išreiškė 
džiafs: “Tirorio galas l”

Adamic yra parašęs įdomią knygą apie sąvo atsi
lankymą savo senojoje tėvynėje, po antrašte; “The 
Nątive’s Retura”. Jisai mažiau, kaip prieš metus laiko* 
buvo pagrįžęs į savo tėviškę Jugoslavijoje ir matė* 
kokį skurdą kenčia to krašto valstiečiai, ir jisai sako,, 
kad šito skurdo kaltininkas buvęs karaliaus Aleksandro 
despotizmas,

Nužudy tasai Franci jos uoste monarchas* anot Ada- 
movic’o, buvęs tikras despotas, ne tiek panašas į savo 
tėvą karalių Petrą, kiek į rusiškus carus. Karalius 
Aleksandras buvęs svetimų valstybių agentas. Jisai lai
kęs po priespaudos jungu liaudį, kad ją galėtų išnau
doti Francijos ir kitų šalių kapitalistai. Todėl Adamo- 
vic mano, kad karaliaus užmušėjas^šaudamas į Alek
sandrą, vadovavęsis aukščiausiais patriotizme” sume
timais.

Nėra abejonės, kad šitokios nuomonės laikosi apie 
tą teroro aktą ir milionai žmonių Jugoslavijoje, 
metais Aleksandras panaikino parlamentą ir paskelbė 
diktatūrą. Per tuos penkerius metus karalius valde 
kraštą su pagelba žiauraus- teroro panašiai, kaįp 
Mussolinį kad valdo. Italiją, Stalinas Rusiją ir Hitleris 
Vokietiją

Karaliaus Aleksandro diktatūra slėgė visus Jugo 
Slavijos žmones^ bet ypatingai jos tautines mažumas: 
slavokus* kroatus ir vengrus. Jisai buvo serbų naciona-

Sunkus yra uždavinys ir daž
nai pamirštamas darbas dantis 

į užlaikyti švarius ir sveikus. 
Kartais tas triūsas būna veltui, 
kuomet dantys turį prastą su
budavojimą, susiformavimą.

Norint, kad kūdikio ir užau
gusio butų gęrį dantys, reikia 
kad motinos rūpintųs apie ata
tinkamą maistą vaikui dar 
dikiu esant. Kalbant apie 
dalyką, gal imt, tinkamas 
lietuviškas išsireiškimas,
tent, ką pasėsi, tą ir piausi, ar
ba, kaip pasiklosi, taip ir išsi
miegosi. Reiškia, kūdikio laiki
ni dantys bus tokie, kokius jam 
motina leis turėti., , Aš. turiu 
minty tai, kad motina bus to
kia kukli, jog žinos tinkamumą 
maisto gerų dantų susiforma
vimui. Tuo ji kūdikį padarys 
laimingą ir sau sumažins rū
pesčių.

Pantims formuojantis svar
bu, kad motina vartotų maistą, 
kuriame randas sekantį me
džiaga, būtent*. vopna ir fosfo
ras, tai yra du svarbiausieji 
dantų formavimosi dėsniai, Re 
abejo, reikia nepamiršti ir vita
mino D, nes jis irgi nemažesnę 
svarbą turi dapių budavojime 
ir ją sveikatos palaikyme.

Vopnoa (cateiumj daugiau
siai galima gauti sekančiuose 

i valgiuose: piene, sūryje, grudų 
ivalgyje feereaP, kiaušiniuose, 
daržovėse ir vaisiuose. Pienas 
daugiausiąį turi tos medžiagos. 
Kiekvienas vaikas turėtų suvar
toti bent vieną kvortą piene į 
dieną.

Fosforo (pfrosforus) daugiau
siai galima gauti sekančiuose 
valgiuose: pienę, kiaušinyje, 
slyvose, žirniuose, mėsoj, kvię- 
tinej duonoj ir grudų maistę.

Vitamino 
kančiuose

D galima gauti se- 
valgiuose: kiaušiny-

j e, ypatingai kiaušinio trinyj e, 
piene, Smetonoj, svieste ir sau
lės spinduliuose. Suprantama, 
saulės spinduliais žiemos laiku 
negalima naudotis, tat reikia 
daugiau vartoti Cod Liver Oil.

žodžiu sakant, dantų sveiku
mas, pastovumas ir normaliŠ- 
kurnas tiesiog priklauso nuo 
tinkamo maisto.

Dantų subudavojimą galima 
palyginti su * muro murinimu. 
įMurinįnkas gali tik tuomet ge
rų ir gražų murą-sieną subuda- 
voti, kuęmęt jis gauna tinka
mos medžiagos.

i Tyrimas parodo, kad sveikų 
dantų palaikymui reikalinga 
vitaminų A

Vitaminų 
špinakuose, 
te, piene ir 
taminas C

Mes, Susiv. Lietuvių Ameri
koje 41 kuopos nariai, pastebės 
jų, kad pastaruoju laiku musų 
organizacijos buvusieji Tarybos 
šulai, pono eks-prezidento ve
dami, pradėjo prieškonstitucinį 
darbų, kuris gali baigtis taip 
materialiais, tai pir moraliais 
nuostoliais musų organizacijai, 
vien tik dėl to, kad vienas ar 
kitas asmuo nustojo savo pres
tižo paskutiniame seime, savo 
kuopos susirinkime, laikytame 
spalių mėnesio 7 dienų 1934 m. 
pareiškiame Tarybos valdytai 
sekančio turihio rezoliucijų:

1) Kadangi. 7-tas apskritis 
savo specialiame suvažiavime 
neturėjo nei legalės, nei mora
lės teisės išnešti savo rezoliu
cijų reikale kėlimo centro mu
sų organizacijos į Pennsylvani- 
jos valstijų;

2) Kadangi minėto apskričio 
“ultimatumas” griauja iš pama
tų musų konstitucijų, kartu ar
dydamas ne tik pačios organi
zacijos ir jos eilinių narių tai
kų ir ramybę, bet taikų ir ra
mybę visų Amerikoje gyvenan
čių lietuvių;

3) Kadangi šie šios žemos 
vertės darbo iristrigatoriai, ma
tomai, sužiniai daro skriaudų ir 
gimdo nuožmių suirutę vien tik 
savo asmeniško laba deliai, o 
ne dėl bendros gerovės šios or
ganizacijos; ir

4) Kadangi šis visas darbas 
yra grynai prieštaraujantis nu
tarimams aukščiausios instanci- 
josr—seimo ir yra rimtas kon
stitucijos paneigimas, todėl te
būnie nutarta:

1) Kad Pildoma Taryba da
rytų žygį nusižengusius prieš 
įstatus tokius asmenis tinkamai 
perspėti arba net nubausti;

2) Kad kuopos ir kiti ap
skričiai išneštų griežtų protestų 
prieš 7-to apskričio bandymų 
laužyti pereito seimo nutari
mus;

(Tęsinys)
Subrendinimo jausmas, 
Girdėjimas, 
Girdėjimo vaizdas, 
Judėjimo vaizdas, 
Matymo vaizdas, 
Judėjimas, 
Tvirtumas, 
Tvermė, 
Suvaldymas judėjimų, 
Paprasta reakcija, / 
Komplikuotas atsiliepimas 

Reakcija),
Girdimas eilinis veiksmas, 
Matymo eilinis veiksmas, 
Laiku pamatuotas veiksmas, 
Ritmiškas veiksmas, 
Raumenų judėjimo tikru

mas, 
, Dainavimo tonas (Key), 

Suvaldymas balso, 
Kokybė halso, 
Toniška atmintis, 
Muzikališkas sujungimas, 
Inteligentiškumo laipsnis ir

asmeniško labų deliai, o

SLA. nariai stengtų- 
kelią tokiems intri- 

imti vadovybę kuopo-gantams imti vadovybę kuopo
se bei apskrituose;

4) Kad Pildoma Taryba iš
neštų ašitrų papeikimų visiems 
tiems, kurie drįsta užsimoti

A galima gauti 
kiaušiniuose, svies- 
Cod Liver Ojk .Vb 
ne vien dantims 

gelbsti, ne vien juos stiprina,
bet ir suaugusiems priduoda 
stiprumo. Vitaminų C galima 
gauti apelsinose, grupe l’ruM,

kad

citrinose ir pomidoruose.
' Beveik keistas dalykas su 
įmonėmis. Ne vien vaikai, bet 
'ir suaugę yra labai linkę wie 
saldžių ir minkštų valgių. Yra 

; gerai patirta, kad minkšti ir 
saldus valgiai silpnina dantų 
Sveikatą, vienok žmones negali 
iblogo įpročio atsikratyti.
’ TaigF tėvai; žinodami,
’vaikams minkštas maistas yra 
nenaudingas dėl dantų,, turėtų 
pratinti vaikus valgyti kietus 
valgius, kurie reikalauja daug 
(kramtymo. Neduokite vaikams 
duoną a? kokį kitą kietą daly
ką piene mirkyti. Kramtymas 
padarys valgį minkštą, o dan
tims bus gera gimnastika; ne 
'vien dantims ir žandų ravime* 
.nims. Kįe.tas maistas priduoda 
sveikatos įr švarumo smege^ 
nims ir dantims-
------............... į, ......  i i............. |

Skelbimai Naujienose 
duoda, n&udą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

r—*'

Kaip matote, daug faktorių 
įeina, pagal kuriuos žmogaus 
talentiškumas yra sprendžia
mas, ir kiekvienas iš jų, be 
abejonės, savotišku budu yra 
matuojamas. Jei, daleiskimc, 
žmogus gauna 80 laipsnių gir
dėjimo, jis, galima sakyti, tu
ri gerų girdėjimų; jei jis te
gauna tik 40 ar mažiau, pras
tas yra ji girdėjimas. Jei 
žmogus užregistruoja 50 bent 
kuriame punkte, jo talentas 
tame atsitikimų yra vidutinis. 
Jei daugumoje šių punktų 
žmogus gauna arti šimto, tas 
jau abęlnai parodo, kad jis 
yra tikęs muzikai ir gali bū
ti pasekmingas. Jei kitame

atsitikime žmogus stovi į ze- 
ro pusę nuo vidurio, tas jau 
aiškiai parodo, kad šis tegu 
nemėgina muziką studijuoti.

Šitie žmogaus talento tyri
mai yra paremti moksliniais 
faktais, it ilgą laiką išbandy
tais metodais. Muzikos mo
kyklose, kaip tai Eastman 
Muzikos Mokykla, Rochester, 
New York, ir kitos, kur šie ty
rimų budai yra vartojami, 
duoda labai gerus rezultatus. 
Mokykla tuo budu prašalina 
vjsus tuos mokinius, kurie ta
lentingumo bandyme neišduo
da kvotimų, įsileisdama tik 
tuos, kurie turi muzikai ta
lentą. Tas yra labai gerai iš 
dviejų atžvilgių. Vienas, tai 
tas, kad mokykla turi daug 
geresnes pasekmes su moki
niais ir didesnis nuošimtis jų 
baigia muzikos studijas sėk
mingai. O antra, gerai yra 
ir tiems, kurie yra netalentin
gi ir yra neįleidžiami, nes tuo 
budu Šie išvengia nepasek- 
mės ir bereikalingo laiko ir 
pinigų leidinio muzikos stu
dijavimui.

Kad šie išbandymai yra tik
sli, paduosiu vieną atstikimą. 
Vienas kukingas turėjo dvi 
dukteri ir vieną’sūnų. Jau
nesnioji duktė ir sūnūs turė
jo pasekmes muzikoje, bet 
viresjiioji duktė neturėjo. Jų 
tėvas atsilankė pas profeso
rių Seashore, kad tas ištirtų 
viresnoisios dukters nepasise
kimus. Po ištyrimo, Seashore 
pasakė, kad viresnioji duktė 
neturi talento, dėl to jai ir ne- 

į siseka.
tikėti 
nuoti
sprendė senesniąją dukterį lei
sti j pagarsėjusią muzikos 
konservatoriją rytuose, kad šį • 
turėtų geresnes pasekmes. Po 
kelių metų mokymosi ir di
dėlių išlaidų pašildė, jog! vy
resnioji duktė neturėjo pasek
mių.

(Bus daugiau)

Tėvai nenorėjo tam 
ir nenorėjo diskrimi- 
savo vaikų. Jie nu-

prieš valią seimo ir galią musų 
konstitucijos.

šios rezoliucijos kopijas nu
tarta pasiųsti viešai spaudai, 
Pildomai Tarybai ir sekančiam 
musų apylinkės SLA apskričio 
suvažiavimui.

Pasirašo:
Pirmininkas A. Fivnickas, 
Iždininkas K. Vidunas.

Rezol. kom. nariai:
J. Cilcius,
J. Indela, 
Dr. C. J. Mikolaitis.
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Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bite kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato-

—T“

gurno delei.

“BOBŲ VASARA
19)4, Kini teaturei Syndi6te, Ine.. Gresi BriUin rights rtsemd. į
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TheDoingsof L.Y.S.
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

Our Aim

On Tuesday evening* August 
31, 1933, at the home of Miss 
Helen Dambras, Rūta Karta’ 
nas, Birute Kremianis and Vy
tautas Beliajus decided to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith- 
uanian dralha, art, literature, 
thought and tore among the 
American born Lithuanian 
yowth.

We hold our meetings at the 
Beliajus School of Dancing, 
3259 South Halsted Street 
every Tuesday evening at 8:00 
P. M. Every Lithuanian young 
man and woman is cordially 
invited to join us and lend us 
a hand in making our club one 
of the most noieworty of its 
kind.
The Lithuanian Youth Socic<y.

found our aneient pagan altars 
as well as our famous churches, 
and there the miraculous apa- 
rition of Our Lady of Vilna 
occured.

It is indeed with great sor- 
row and pain we watch our 
Vilnius suffer. We her children, 
long for her, as true children 
would who see their mother in 
pgony, and join with all our 
compatriots in a day of mourn
ing.

Vilna was Lithuanian and it 
shall be.

FAMOUS COMPOSER
PASSĘD AWAY

LITHUANIA MOURNS

October 9th is a day of 
mourning for thę Lithuanian 
nation. For on that day in 
1920, the IPohsh General Žeh- 
gowski, acting upon Marshall 
Pilsudski’s command, did so 
šhamefully occupying Vilnius, 
just two days after »the nonag- 
gression treaty was signed in 
Suvalkai.

The Poles, whose natūrai 
tendenciea .are toward greedi- 
ness, have ahvays been a people 
on whose word of honor no 
one could depend. Many treaties 
have been signed between Lith
uania and Poland and all were 
broken. The first being in 1325 
during the times of Gediminas, 
who as a part of the treaty 
also gavę <the hand of his 
daughter Aldona into marriage 
to the Polish King “Casimir 
the Great” who in truth sur- 
passed in vice even the King 
“Henry VIII” of Englapd. Not 
only did the treaty turn out 
to be of no pohtical con- 
seąuence būt it also caused the 
ųntimely death of the unfor- 
timate tPrincess Aldona (like- 
wise fate shared all his other 
Wives and Mistresses, Clara 
Von Zach, Margareth of Ba- 
varia, Adelheid Von Hesse, 
Christina Rokczan and Hedwig 
Duchess of Sagan).

Vilna who previously 1 has 
been a city of fame and great 
importance, is now ,going 
thrqugh the statė of downfall 
into oblivion under the des- 
potic nde of Poland. All Lith
uanian schools arę elosed up, 
the peopte go through famine, 
ithe population is 
and no new buik 
on. Very little ho 
Vilna to regain- 
glory. unless it ?
tored to its rightful owners.

Vilna is the heart, lifc and 
soul of Lithuania. Built by the 
Grand Duke Gediminas, all our

ing is going 
jfe is left for 
Tier former 
hall be res-

tradition are woven into its 
walls, there the remains of Vy-. 
•tautas tlie great repose, likę- 
wise of St, Casimir. There aro

On September 9th, <the Lith
uanian composer Juozas Nau
jalis passed away at the age 
of 65, while attending the cele- 
bration commemorating the 
60lh birth anniversary of Pre- 
sident Antanas Smetona.

The late Juozas Naujalis has 
gained the t i tie as the father 

(of Lithuanian music, being the 
first to attain high place in 
the musical world of Lithuania^ 
He orgaaized choirs, composed 
metodies for many folk songs 
(especiaily to that of Mairo
nis). His church music is also 
used outside of the Lithuanian 
border, He was the organizer 
of the first Lithuanian conser- 
vatory of music where he 
taught the art of organ play- 
ing*

He was born in Raudondva
ris, where as a youth, he show- 
ed great ability in the field of 
music, and became a prodigy 
of Count Tyshkevicz, who had 
sent him to receive his musical 
education in the ęonservatory 
of Warsaw, tPoland<

His music was first heard 
in U. S. when hįs ^ymphonic 
number “Autumn” was played 
at the Worlds Fair on August 
19, at the Swift Rowl.

His death will be a great loss 
to the Lithuanian musical 
worki, whieh is as yet only a 
nucleus, and his name will re- 
main beloved as one of our 
pioneers.

SERiaUSLY INJURED

Our member and newly elect- 
ed officer Bruno Bruknis re- 
ceived serious injuries white 
participating in a football game 
for the St. George team (a C, 
Y. O. brandi). He was takęn 
to the Holy Cross hospitak 
where it was found that he 
suffered from a Cerebral Con- 
cussion.

We all hope and pray for 
his soon recovery, wishing to 
have him in our midst very 
soon.

P. W. Urban 
LITHUANIAN THOUGHT

The ancient Lithuanians, 
firmly believed in the law of 
conseųuences and possibly to a 
certam extent in fatalism. This 
belief štili persists among them

PAMYLĖJAU VAKAR
( I Loved Yesterday)

Folk Song. Originated in Suvalkija,
I waa ip love yestęrdayt 
I’m also in tove today.
To*morrow jn love I ąhall be, 
If a young mąn I s^all see.

Who eyes of..bhię%
Wifh one 1 was 'įnąmored, 
Whilę anpther I adored, 
Tb the third one whilę a passing, 
FHrtfrig.glances I was castmg.

Share my love with me: 
Maybe in love I would not be, 
If a young man I would not see, 

. With eyes of bluę that are enchanting,
My young heart with tove is panting.

How could I resist?
' Trai^lated by 

......... VYTAUTAS BEŪSIUS.

in a vague form, for it is deep- 
ly rooted in their folklore. The 
foltowing words and proverbs
— likimas — lot, — laime — a 
happy caprice of fate, — Ką 
žmogus darys, jei Dievo taip 
likta — What can one do if 
God has destined it that way,
— Likimas taip leme — Such 
was the turn of fate, etc. — 
are attributed to that period 
of Lithuanian thought when 
predestinationism and possibly 
fatalism held sway. The pro- 
verb — Kaip pasiklosi, taip iš
miegosi — Life is what you 
make of it, and Nuo mirimo 
nėra išsipirkimo — One may 
bribe himself out of every- 
.thing būt death — show a 
strong deterministic atlitude 
toward lifc. A humorous old 
provcrb has it that even though 
one tries to ply the “pea” by 
getting under an earthen ves- 
sel, the finger of death always 
points “to the thimble that 
has the pea” after the shift- 
ing is over. Ancient as it is this 
proverb is fręąuently uttered 
by the Lithuanians. Its origin 
is attributed to an unknown 
hero who hid himself under a 
huge earthen jar to escape 
death. This incidemt mušt have 
occured on somc ancient battle 
field, for the hero survived to 
relate his tale of his escape 
from death, Did this hero hide 
under a cretan jar? Does that 
ineident go back to the time 
of the siegc of Troy? In ano
ther matant, human life itself 
is likened to “a small earthen 
pot’* and the ancienf ąuestion 
is asked: O, troubles of mine, 
why have you made me your 
Container? A suffering person 
is callcd — vargo puodelis — 
a cup of trouble. So much for 
our Lithuanį^n .Ryfeaiyat.

The conseption of life were 
high among the ancient 
Lithuanians. White was and 
štili is the symbiį of purity, 
jįustice, honesty and peace. 
Black ivas the symbol of 
inourning and death. God is 
conceived as white. A human 
dwelling wherein peace and 
joy abided was known as — 
šventas gyvenimas —a holy 
life. — Lithuania, even in the 
hour of baptism by sword 
and fire, was more civilized 
then the chivalrous nations 
which Roman Papės instigat- 
ed against her, Christianity 
brought demoralization to 
her iustead of new religious 
eonvietions. It added very lit- 
le to her ethics and morals. 
The Lithuanians, although 
thcy had no saviour, in later 
times prior to their conver- 
sion, and conv\tions that 
therė was. a Hereahcr for the 
human soul (siela). ^bedience 

!to parents and the statė was 
one of the Cardinal virines. 
While to refrain from using 
the word vyou” was also con- 
-sidered a virtue. The person 
boasted of never hąving ut
tered “you” either to his pa
rents or other people was vir
tau?, Instead of saying Myo,u” 
Lithuanian ethics tought to ūse 
“Tamsta”, “tėvas”, “mama”, 
“sesutė”, “broliukas” and the 
other persona pnrelated by 
their prapęr narnos. The Lith
uanian tongue is of such na- 
ture that the word “you” can 
bę droppęd at will if poRtę 

i eonversatiop js depired and 
iyet no grąmmultoal errors 
wįll be made, Ąnothet peeuL 
iar thing about the Lithw 
pians ią that whcnęver they 
pass ą cem^tery the foRow*- 
ing: “amžiną atilsį!” — ęder-r 
bal peace! — is ahvays utter- 
red. Būt whenever a Jewish 
cemetęry is pąssed the folhpv- 
ing — is said; “Tegu ilsis se
ną tauta!” undisturbed ręst 
to an old nation!” The Lithu- 
anians have never had a

word which is cąuivalent to 
”foreigner”. Their word “sve
timtautis” really designates 
“a person of another nation”. 
It is related to “svečias” a 
guest or stranger. We may in- 
fer from this that the Lithu
anian conceived the wholc 
human racc a s one family. 
They understood universal 
citizenship probably better 
than other nations of anti- 
ąuity. In this rcspect Lithu
anian ethics were a liigher 
order than Greek ethics. The 
latter shovvs parrow eoncept 
sincc the Grecks considered 
themselves superior to all 
other nations. Lithuanian eth
ics surpassed (Hellenic ethics 
by extent of broadness.

Anyone who listens to good 
Lithuanian conversation’s 
mušt admit that nature of 
the Lihuanian is intelleetual. 
He is interešting, sočiai, un- 
selfish, humorous and so pru- 
dent that one could listen to 
him for hours witbout becom- 
ing bored. Nay! there is no 
despair in lifc with Lithua
nians as in the casc of the 
Atharva of the ancient įlin
dus. All concepts rise high. 
The Lithuanian has a very 
inąuisitivc mind and he un- 
derstands nature. He quest- 
ions his lot first before suc- 
cumhing to it. and then belie- 
ve at the end that he emer- 
ged the hero beating fate by 
many points although the lat
ter really is the vietor.

for the few so called “inteli- 
ectuals” to affiliatb them
selves with American groups. 
Conseąuently they are not 
even knqwn to. one another, 
very often. As one artiele 
points out *— (1) — it seems 
to be a characteristic of our 
people ■— how unfortunately! 
Yet one or two persona can 
do very little with no coope- 
ration. I am happy at lašt to 
see that groups in other com- 
munities are accomplishing 
something, and whenever able 
I offer my intereat and Ser
vices in vvhatcver way they be 
useful.

How often do you issue it? 
I should likę to subscribe to 
it. I doubt whether you would 
find in me a literary contri- 
bulor, inasmuch as the stand* 
ard attained by the contents 
in the present issue is much 
above my ability. Būt, I am 
greatly inspircd by it and may 
yet reach greater heights.

Sincerely,
Emillie Wasselt.

—(1)—it has reference to the 
artiele bv V. Beliajus of our lašt 
issue under the title the “Lithua
nian Symnhony.”

—(2)—This deplorable condition 
;s foundi eve»ywhere where Lithua
nians live.

OUR BUNGO PARTY.

The ,,FURROWV As the 
Ideal Gift.

Judging fropi the letter 
printed below, vvhich we re- 
ceived from Baltimore, Mary- 
land, the “Furrow” is not on
ly a good Literary Magazine 
būt it also makos an ideal 
gift.

This is one of the many let- 
ters which prįise the fine 
ąuality of the* magazine 'and 
its contents. Many praises we 
received rtrall^, and by va
rio u s Li tl i u a n ia n P ubl ica t ions.

Our publications, if copti- 
nued, indeed would be a 
perfect field for our capable 
and literary minded youth, 
who are in nėed for a place 
where they could express 
their thoughtš, not only as 
men of pen būt also as Lithu
anians. Although such ideas 
seem hardest ‘tb impress upon 
our elders, who not only do 
not help us along in our work 
būt also offer us no encoura- 
gement.

We s,uggest that everyone 
who does not as yet possess. 
a copy to seeure onę, as this 
issue will not be reprintęd, 
and it will also be valued as 
a “Historical Souvcmr” of the 
first English printed Lithua
nian magazine.

Baltimore, Md.
Der Mr. Beliajus:

The “Furrow” was such a 
grand surprisc—first, because 
the arrival of the magazine 
itself was rather^(inexpeęted, 
and second, because the con
tents of it werc of such high 
ąuality.

It is very gratifying to know 
that a young Lithuanian 
groti p is putting out such an 
excellent publication.

I did not believe it? possible 
—not because of lack of ma- 
terial būt for the reason 
given in your very fine arf- 
įcles in “Naujienos” —(1) — 
namely, that of lack of co- 
aperation, petty jealousieš, 
and so forth. That has always, 
heėn my experience.

I am very sorry to say, in? 
our city we cannot even seeni 

hto he ahle to keep alive a 
sojciety for the promotion of 
the Arts, etc. Severai yea»wi 
ago we had an Organization 
callcd the “Arts” and “Scien
ces Society” which įhrough 
constant “hieker ing”, lack o f 
tatęrest and “every man ' for- 
himself” 'attitude finally died 
out — (2) *—.* ' J

The tendenęy seems to be

Everyone is cordially in
vited to attend the Bunco 
Party to be held on Tuesday, 
October 16th, 7:30 P. M., at 
the Woodman Hali, 3253 So. 
Limc Street. It will be an ideal 
get-to-gether, and a good op- 
portunity to get acąuainted 
with our members.

The parents are likewiso 
invited to attend.

EXCERPTS FROM LETTER

I, myself, am a member of 
none of the Lithuanian organ- 
izations,. lęcal Qr othenvise. 
And, to my knowledge, there 
is in Sęranton no. cultural or- 
ganizatioacofGany/’kind. Thęre 
are seven^l local sjck-benefit, 
■societies, branches of the Lith
uanian Alliance and the Roman 
Catholic Alliance.

There is an organization 
called “The Lithuanian Political 
Club of Lackawanna Gounty,” 
which has succeeded in having 
their presicient appoipted Seal- 
er of Weights and Measures. 
The president of the ladies 
auxiliary has been appointed 
by the Governor to the Board 
of the Mtothers’ Assistance 
Fund. You see, tbose who can 
do so much for the people as 
ą whole think of themselves 
and their personai advance- 
ment. Which, after all,. is only 
natūrai.

Associated with the YWCA 
is a girto’ ch4b which does nor 
thing cu-Hural. They eonduet 
a few dances occasionally. 
That is all.

The Parish of St. Joseph, 
the largest Lithuanian Parish 
in th^ city, boasts a dramatic 
club whose membership ex- 
eeedst fifty* wbtoh, in view of 
their past. work, means no- 
thihg. In May cf 1933 they 
presented to. the public a melo- 
dramatic tragedy in sęven acts 

“Genovaite”. The perform- 
ance was vęry poor. It may 
be, thoųgh,. that the- pastoj 
who is an old . man, and, if re- 
p.ortč of him arę true, is. prętty 
mueh of a tyrant, has too much 
to. dm with the work of the 
young people. If you would 
communicate with an officer 
tof'this olub, you might i/rge 
tliem to ęnlarge the seope. of 
their You might even 
pųrsuade t.hem into organizing 

krunėk of your socįety.
The only school vhere' LitR-,. 

uanians. can learp anything of 
the history of their nation is 
the parochial school of St, Jo- 
;sęph, whtoh doęs not go be- 
yond t'he eighith grade, After 
finišhing there, a great many 
go no further. Those who^at- 
.tend the public schools, even

if they had the initiative to’ 
seek Information of Lithuania' 
and kindred subjects, cannot 
accomplish much. There are1 
so few works on things Lith-| 
uania in English and our local 
library is lacking in even those. 
Being ignorant of their own 
nationality, many of the young 
people feel ashamed of being 
Lithuanian, and in feeling soj 
attempt to diaassociate them
selves from everything Lith- 
’janian.

I am acąuainted with ąeveral 
Lithuanian girls who desire to' 
learn Lithuanian būt conditions 
miške it very difficult for them. 
Living in so large a colony as 
Chicago, you may not be able 
to understand the feelings of 
American-Lithuanians wbo live 
away from their own people. 
It’s really tragic what the 
ignorance of the general public, 
vvhere Lithuanians are con- 
cerned, does the young peopte 
whose conditions in life make 
it necessary for them ta deny 
their ancestry if they hope to 
get along.

However, conditions* I think, 
are improving. The franchise 
of the local base-ball team lias 
changed hands, Among the 
new owners are three Lith
uanians, and so., perhaps,, that 
may help a Httle.

I think a great deal could, 
be done here in Scranton in 
acąuainting the public with the 
Lithuanians if we had an otder 
and inteltigent person who 
coi.td and would prganize a 
society of young people to do 
cultural work; that is, in pre- 
senting to the^general public 
concerts of Liihuanian music, 
exhibitions of popular Lith
uanian art, etc. Moat people, f 
you see, atiU confuse Lithimi- 
ians with the Poles.

Lithuanians in the 
Smaller Colonies

J >
Mr. Beliajus reveived a letter 

from one young man in Seram 
ton, Pa., Mr. A. J. Ežtfkas* in i 
which hę dcpicts the life of 
Lithuanians! in smaHer com. 
munities—excerpts of which 
are printed belaw.

This letter is a perfęet des- 
cription of the tragic position 
of the Lithuanians who live in 
sheer ignorance of the mar- 
velous Lithuanian history, 
which could have been their 
inspiration.

Branches of our type, in 
such colonies, are vęry neęes- 
sary, for they teąch and show 
that Lithuania was and įs a 
nation to bę proud of. '

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

APSAUGOTAS 
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus “piloto kabe
li*” pagelbėti laivo kapitonui 
BuMrasti keltą per prisikimšu
sią prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad šis BANKAS 
sugebąs pagelbsti jo biznio js-. 
taigai, kada jis parodys teisinu 
gus faktus apie save.

Šis Bankas siūlo toki Pa
tarnavimo perxsavo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EICHAHGE
MATIOKAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

Augščiausia
RŪŠIS IR

ŽemiausiosKainos
Pasižiūrėk ^kitose krautuvė
se, o paskiau ateik į Cent
ral District Furnilure Co., 
3621-23-25 So, Halsted St., 
ir pamatyk pats puikiausios 
rųšies tavorus pigiausiomis 
kainomis. Ateik ir persitik
rink.

Štai keletas musų 
BARGENŲ:

$6.98—9x12 Virtuvas $*> QQ 
RUG tjk  ..........................O.□P
$69.5.0—2 šmot. Sek- $^Q QE 
tyčios SETAS tik .......

*39.50 
*39.00 

*4.98 
ę.oi1..... *4.98

$50.00—9ixl2 Amen- $ 4 Q QC 
ic$p Orientąl Kaurai tik » V

*12.98 
ik*4.98

$85.00—Valgomo 
Kambario SETAS tik 
$79.00—3 Šmotų 
Miegruimio SETAS ti 
$8.50—Vatiniai 
MATRACAI tik .........

$30.00—Pinette
SETAS tik .............
Puikios pastatomos 
ant Grindų LEMPOS tik"»«*W

Mes turime pilna pasi- 
rinkirvą SKALBIMUI 
MAŠINŲ. ELEKTRIKL 
NIŲ ' REFRIŽERATO
RIŲ ir RADIJŲ visų ge
riausiu išdirbysčių, že
miausiomis kainomis.

Cash arba lengvais išmokėjimais

Central Districl
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

Kodėl Bile Moteris Turėtų Skaityti 
Si Skelbimą?

TODĖL.., Jis išaiškins jai kaip ji gali paleng
vinti ir Apsisaugoti nuo Periodiniu Skausmų 

vartodama Lydia E. Pinkham’s Tabletkas.
Šios tabletkos yra moksliniai pri

rengtos, klin’kos išbandytas yščius 
raminas vaistas. Paprastoj lietuvių 
kalboj tai reiškia moderniški vaistai, 
padaryti iš gryniausių ir greičiausia 
veikiančiu auditinių 
duos pageidaujama palengvinimų 
moterims, kurios sęrga nuo mčnesi- 
i.„ . ‘ . ..
stabdo skausmą trumpam laikui. By- 
le koks migdąs vaistąs, ta padarys. 
Jos pasiekia priežastį to skausmo ir 
neleidžia jąąi ąugrižti.

Kodėl jums kentėti bereikalingai? 
Pradėkite . vartoti Lydia E, pink
ham’s tabletkas savaite prieš susjr-

g'ma ir pastebėkite skirtumą. Sun
kesnėse atsitikimuose jums gal rei
kės priiminėti tabletkas reguliariai 
per keletą mėnesiu, bet jeigu jus ne-» 

__ sate chirurgo, pagalbos reikalaująs
dalių, kurios [asmuo, jūsų skausmai turėtu būt 

vis. lengvesni ir lengvesni. NEAT
LAIDUS VARTOJIMAS ATNEŠA 

niu ligų, šios tabtotkos ne^ tiktąi ju- ĮPASTOVIA PAGELBĄ.
x Šios; tabletkos ne turi savy kenk
smingų dalių. Jos ne apsvaigins jus 
ir ne turėsite jokių blogu, pasekmių.. 
Jos šękoliacta dengtos, smagios pri- 
imli, patogios sų savim nešiotis. 
Pardupdąmos visose vaistinyčiose., 
'Mažą skrynutė 50c. --

LYDIA E. PINKHAM’S TABLETKOS
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TIK LIETUVIŲ UŽEIGOSE LIETUVIAI JAUČIAS KAIP NAMIE

DALYSE

NORTH SIDEBRIDGEPORTAS WEST SIDE

MASKALIUNAS BEER GARDEN
819 West 35th Street

URŠULĖS SLOTKUS TAVERN
901 W. 35th Street

Toli Northsidėje

baliams, vestu

T0WN of LAKE

JOE’S TAVERN
Cafe

6227 S. Ashland Avė.

BRIGHTON PARK
18-TA GATVĖ CICERO

(Kampas 35-tos)

kampas Union ir
gerk, valgyk ,gyvenk ir norėk

šeštadieniais

WEST SIDE

Prisi

ILzl JL IS P jT>.S IzIE T V/ ▼ <

ANTANAS JOKANTAS 
3934 So. Rockwell Street

- moterims, vy 
susėdus ar sta-

Prie gardaus alaus stiklo ar vyno stiklelio smagu pasišnekėt ir linksmai laiką praleist 
draugingose lietuvių užeigose.

NEW DEAL CAFE
MRS. JMACKE-MAČIUKAS, Rrop 

2346 West 69th Street

SMITH’S PALM GARDE1 
GRAŽIAUSIA UŽEIGA SOUTH S

Užeiga maloni, priėmimas 
Būdami Brighton Parke neuž-

JOHN GRIGAITIS 
3800 Armitage Avenue

Linksmumas. Ateikite

ŠTAI DAR DAUGIAU SMAGIU VIETŲ VISOSE MIESTO

GEORGE JOKUBONIS 
3465 So. Morgan Street

Tai tikras smagu

Happy Bill’s Grill — 
leisti. Vieta šokiams.

MRS. ANNA BAGDONAS 
1750 So. Union Avenue 

(Kampas 18 Street)

CASTILLIAN 
CASTLE

Netoli “Naujienų 
gatvės, čia randasi maloni užeiga p-nios 
Bagdonienės, čia netiktai vieta įsigerti, 
kalbėti, bet taipgi randasi erdvi svetainė įvai
riems susirinkimams ir pasilinksminimui. At
vykę bent kokiu nors reikalu į šitą apielinkę 
nepamirškite ir čia atsilankyti.

Bridgeporto kolonijoj visi žino puikią Slot- 
kų užeigą. Daug skanių gėrimų, mandagus 
patarnavimas, erdvinga vieta, čia linksma ir 
laiką praleisti. Pėtnyčiomis veltui žuvis. Rojus 
ištroškusicms, nes čia jie gauna 26 uncijų sti
klą alaus. Telefonas YARDS 6802.

erdvi užeiga 
vyrams ir moterims, krėslai prie stalų pasi
sėsti, įsigerti, pasikalbėti. O tų gėrimų ir val
gių gausybės 
Neužmirškite, kad p. Geo. Jokubonis yra se
nas prityręs biznierius šitos vietos savininkas

HAPPY BILL’S GRILL 
151'6-18 West Grand Avė?

smagi vieta laikui pra- 
pasišnekučiavimui ir 

linksmiam laiko praleidimui. Šitos žymios vie
tos savininkas yra plačiai žinomas biznierius 
p. B. Korsakas. Kam priseis būti Northsidėje 
atminkite, kad p. Korsako vieta yra verta at
lankyti kiekvienam.

Čia sena vieta, p. Ažuko, laike kelis dešim
ties metų jį dar nepražuvo. Gera vieta įsiger
ti, pasikalbėti ir dar pėtnyčiomis dykai žu
vies užsiėsti. Apart to dar čia galima gauti 
pasipirkti mažoms bačkutėmis alaus — 1/8 
arba ir 1/4. Prisiminkite, kąd p. Ažuko užeiga 
yra seniausia lietuvių užeiga Cliicagoje.

Geras alus* skani degtinė, 
gardus užkandžiai, tinkama 
vieta pasišokti pas Veroni
ką Walush ir A. Rozgus. 
Būdami šitoje apielinkėje 
neužmirškite čia atsilanky
ti ir laiką smagiai praleisti.

CICERO AVĖ. CAFE
Jonas Kavaliauskas, Savininkas

Kasgi nežino p. A. Mitchell Northsidyje? 
Taip, jį žino visi, bet dar nevisi žino, kad p. 
Mitchell užlaiko gražiai įrengtą Taverną, gerų 
gėrimų, gerų užkandžių 
vienam užeiti. Būdami Northsidyje nepamirš
kite, kad p. Mitchell vieta randasi arti Mil- 
waukee ir Damen Avė., 2038 West North Avė

Visas Brighton Parkas žino Antano Jokanto 
Tavern, jis čia senas biznierius. Patogi vieta 
užeiti kiekvienam — plačiai vietos prie stalų 
susėdus pasikalbėti, pasišnekėti ir smagioje 
kalboje išsiįingavus vieną kitą burnelę išmesti 
pasismaginimui 
draugiškas.
mirškite Antano Jokanto Tavern, 3934 South 
Rockwell Street.

ANTON ZALATORIS 
827 West 33rd Street

seni, jauni 
visiems —

Well, taip sakant čia trijų vyrų biznis — 
Galskio, Grybo ir Kaulino. Pertat šitas Tavern 
ir vardą neša ypatingą—Three In One biznio. 
Visi trys vyrai doringi, nenori savo kostume- 
rių paikyti, pėtnyčioms jiems duoda dykai 
vien žuvį valgyli.

Patogi vieta užeiti visiems 
tams, seniems ir jauniems - 
tiems įsigerti, pasišnekėti čia maloni vieta vi 
siems. Prisiminkite, kad šitos vietos savinin 

Joku

WALTER NEFFAS 
WEST SIDE HOTEL 

2435 So. Eėavitt Street 
Kas musų p. Walter Neffo 

nežino, žino jį visi Chicagos lie
tuviai—Čia gera vieta įsigerti, 
pasivalgyti ir patogi ruimai ra
sti nakvynę. P-as Neffas senas 
West Sidės biznierius, 
minkite kad p. Neffo telefonas 

CANAL 9555.

Kas iš Bridgeporto lietuvių nežino šitos se
nos užeigos p-nų Zalatorių? Žino ją visi — 

augšti ir žemi. Maloni vieta užeiti 
pasišnekėti, pafilozofuoti apie tau

tos reikalus svarbius. Prie gėrimų skanių dar 
yra ir užkandžių. Neužmirškite tai visi, kad p. 
A. Zalatoris yra senas musų lietuvių organiza
cijų žmogus.

New Deal Cafe turi geriausią' Milwaukee 
alų—Blatz Beer, kurio skoniu gerėjasi visa 
plati Chicaga. Čia yra apščiai importuotos 
degtinės ir vyno. Žuvis' pėtnyčioms užkan- 
džiams. Atvykę į Marąuettą būtinai atlankyki
te p-ios Macke-Mačiukas New Deal Cafe. Tai 
yra smagiausia vieta Marąuette Parko apie
linkėje. ,

; EMMA’S CASTLE CAFE
644 N. State Street

Arti didžiojo miesto randasi Emma’s Castlo
A. F. CZESNA HOTEL 

1657 West 45th Street
čia smagi vieta įsigerti — geras alus ir deg

tinė. Čia gera vieta pavargusiam bei pakelei
viui pernkvoti — čia minkštos lovos, švari vie
ta. Jei tave šaltis pagriebė neužmiršk, kad p

nes — Turkish, Sulphur Baths srfid Electric 
Treatments. Ultra Violet Ray Massages, čia 
šalčio liga tuoj išgydoma. Antano Czesnos 
maudynės yra garsiausios Chicagoje.

Telefonas Boulevard 4552.

18-tos 
Onos 
pasi-

kur lietuvių gana mažai 
gyvena, bet musų lietuviškas biznis žydi. Jo
nas Grigaitis, senas northsidietis ir darbuoto
jas čia užlaiko gražiai įrengtą taverną. Apart 
gerų gėrimų, skanių užkandžių, turi plačią 
vietą užeigai, čia net trys svetainės tinkamos 
įvairios rųšies parengimams 
vėms, parems. Būdami šitoj apielinkėj neuž 
mirškite atlankyti p. Grigaičio užeigos.

1247 So. Cicero Avė., Cicero, UI.
Tai yra gražiausiai įrengta smagumo vieta 

Ciceroj. Puikus alus, mandagus patarnavimas, 
ir viskas ko tik dūšia nori. Ciceriečiai čia 
smagiausia praleidžia laiką ir atsiveža ar atsi
veda daug svečių iš Chicagos. Atsiminkite Ci
cero Avė. Cafe kaipo vietą lietuviams lankyti
ną ir labai smagią.

kas yra senas šitos apielinkės pilietis 
bas Maskaliunas. Jis patarnauja visiems link 
smai. 1

Salutaras Bitteris yra populiarus lietuviškas 
vaistas nuo vidurių sunegalėjimo ir tinkamam 
apetito atgavimui. Geriamas su degtine arba 
vienas. Galima gauti visose lietuviškose įstai
gose — Taverns. Visuomet reikalaukite Salu
taras Bitter.

4177 Archer Avenue
Užlaikome geriaus) alų, “Budweiser” ir ge 

riaušių degtinių ir vynų ir visokių skanių vai 
gių. Gaminame pietus ir užkandžius. Trečia
dienį Spaghetti, Penktadienį—žuvis, šeštadie 
nį—Mock Chicken Legs. Chili Con Carne, Ita 
lian Ravioli ir spaghetti kasdien. Muzika tre
čiadieniais, penktadieniais
Norėdami praleisti linksmai laiką, atsilanky 
kitę pas Smith’ą.

Jei tau broli liūdna daros, žiemos 
laike ar vasaros, eik pas Ežerski Rau
si rodą—Jis čia gerus stiklus duoda.

Jei turi gražią merginą, o ji šokti 
eit ketina, eik j Ežerskio svetaine— 
čia šokiams vietą rasi dailią.

Jei žadi daryt veseliukę—imk Ežer
skio svetainiuke, čia yrar vietos iki 
valiai.

P-nas J. J. Ežerskis, yra narys 
American Legion, Kęstučio Kliubo, 
Unity Club ir Vytauto Spulkos direk
torius____________________ ___

MITCHELL’S TAVERN 
2038 West North Avė.

BOB’S TAVERN
Rob. Ketvirtis, Savininkas.

1338 So. Cicero Avė., Cicero, III.
Cicero’s svečiai, kada busit Ciceroj, nepa

mirškit, kad Bob’s Tavern yra viena iš pui
kiausių užeigų ir atsilankykit čia smagiai lai
ką praleisti, čia paragausit ir Hoerbert’s alaus 
Gal dar neragavot? Nėra puikesnio. Visi ci
ceriečiai neatsidžiaugia šituo alum, kurį gau
na tik Bob’s tavernoj.

SALUTARAS DRUG AND 
CHEMICAL Co.

639 W. 18th Street,
Telephone Canal 1133

WEST PULLMAN 
A

KAZYS POCIUS , 
725 West 120 StreeZ 

West PiHlman, Illinois.k
Musų Kazį Pocių netiktai West Piillmonas, 

Roselandas, bet ir Chicagos lietuviai gerai pa
žįsta. Jis ne vien taverninkas, bet ir senas 
muzikantas. Jis ne vien muzikantas, bet ir se
nas West Pullman ir Roseland apielinkių dar
buotojas. Kam prisieis būti West Pullman ne
užmirškite, kad p. Kazio Pociaus Tavern yra 
725 West 120th Street.

Jeigu šimtas “Naujienų“ skaitytojų ateis sy
kiu į mano užeigą — bus visiems pirmas drin- 
ksas veltui. Jeigu ateis atskirai, tai už 10 cen
tų gaus tokį didelį stiklą* alaus, kad vienas 
vyras vos galės pakelti.

Pirmos klcsos užeiga West Sidėje.

THREE IN ONE TAVERN
1902 So. Western Avenue/

ALEX VASIL 
į2404 West 16th.St

Musų seną “naujietiletį’* Alek Vasil visas 
lietuviškas svietas žino ir pažįsta, bet jo bizr 
nio vieta dar mažai kam buvo žinoma. Būda
mi Western Avė. ir 16-tos apielinkėje neužąnir- 
škite užsukti pas savo seną pažįstamą Alex 
Vasil, 2404 W. 16th St. Ne vien čia smagi vieta 
užeiti, bet maloni pasikalbėti, pasišnekėti apie 
praeitus ir dabartinius laikus.

mo kampelis, šioj pėtny- 
čioj, subatoj ir nedėlioj 
bus jos bartenderio Frank 
Darrsino birthday party. 
Užkandžiai veltui. Muzi-

SOUTH SIDE
VETERANU UŽEIGA 

JOSEPH EŽERSKIS 
4600 So. Paulina St.

ANDRIUS VILČAUSKAS 
2059 West 22nd St.



NAUJIENOS, Chicago, III,

Pirmyn Choras
čempionai

Politika

BIRUTE

Padėkavonė ■Kfli

PADĖKAVONĖ

Raimondas Budrikas

Petras ir Stella Sudrikai

Stulpinas, sekr.

Revoliucija

paduoda Chica- 
Demokratų Aso

kiek
Sena

Mes
Ten

Ambulance Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykail

under the able di- 
Br. Byanskas you 
a pleasure, just as 
ever since he has

CARL CLARAS, pigiai taisau namus 
5805 S. Maplewood. Republic 4k51.

Kokius valdininkus 
rinksime lapkričio 

6 d. rinkimuose

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Kad sušaukti Illinois Vals
tijos konstitucinę konvencijų 

Kad išleisti ir parduoti 30 mi-

VALGYKLOS 
RESTAURANTS

SIUVĖJAI 
TAILORS

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

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

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES

irt Ph*r*«co> Oo

USTERINE 
TOOTH PAŠTE

Lietuviai Northwest 
side “baseball”

tai susiradęs kulkų kameroje 
dar vienų užsilikusių paleido jų 
j investigątoriaus kojų.

Duke Paeodes nebuvo sužeis
tas labai pavojingai. Jis yra 
vienas iš aktyvių Lietuvių Aero 
Klubo narių.

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

Naujas 1984 Studb 
$225, Antonsen

mark her 28th year.
See you all there, won’t we?

— Helen.

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai.

$125 Frieze 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.

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

Bus balsuojama už fcderalius, 
valstijos ir apskričio valdi
ninkus

Kokiu tai budu pasitaikė, 
kad Floyd M. Kenlay, buvu
sią Chicagos majoro Cermako 
žentas, išleido pareiškimų, ku- 
riame užgiria vieno republi- 
kopto kandidatūrų. Tad kan- 
didatas yra Samueli Heller ir 
jtš kandidatuoja į Cook aps
kričio teisėjus.

Kenlay pareiškė buk Cook 
apskričio ir Illinois Young Pe- 
ople’s Democratic League pa
sisakė už Hellerio rėmimų. 
Demokratų kandidatas tai vie
tai yra dabartinis apskričio tei
sėjas Edmund Jarecki.

VVakar vakare 
jaunieji demokratai 
masinį mitingų Morrison 
bume, kur paskelbė

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam į tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
3858 South Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

NOHTHSIDE. —Spalių 4 d,. 
Moming Star Klubo patalpoje 
vyko narių susirinkimas. Iš 

valdybos raportų paaiškėjo, 
xad viskas tinkamoje tvarkoje 
r klubo, finansinis stovis yra 

geras.
Beisbolininkų menadžeris 

pranešė, kad šių vasarų koman
da lošė 20 kartų ir išlošė 16 
lošimų. Jie liko čempionais 
Northwest side dalyje ir gau
na sidabrinę taurę nuo Baseball 
Leagu’e.

Spalių 13 d., ta sidabrinė 
taurė bus įteikta komandai Klu
bo 20 metų sukaktuvių baliuj, 
kuris įvyks Mil-Rol svetainėje, 
1564 N. ’Damen avenue. Ren
gimo komisija pranešė, jog vis
kas jau sutvarkyta baliui.

—J. Railla.

Dar vienas “tuščias 
revolveris parodo 

savo jėga

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

and when? Rehearsals are held 
every Thttfrsday * evening at 
8:00 at Sandara, 816 W. 33rd 
St. See for yourself that an 
answer to each of these ques- 
tions can be and is found at 
“Birutė”.
~^Wopking 
rection of 
will find it 
we all feel 
taken up the difflcuit task. For 
two seasons Mr. Byanskas has 
been successfully seeing us 
through and now with the be
gi ning .pf, ibis third season he

stui.
Kad pailginti Chicagos al- 

dermonų tarnavimo laikų nuo 
2 metų iki 4 metų.

Dar yra daugybė sumanymų 
įvairių prohibicijonistų, 'kad 
atgal įvesti prohibicijų įvairiuo 
se Chicagos miesto warduose, 
ir precinktuose.

šias žinis 
gos Lietuvių 
ciacija.

V. M.

KRAUSTYMAS
MOVING

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

deserves only the best of help 
to make this Corning year štili 
better.

By the way, this Thursday 
marks ou'r meeting as a special 
evenlį. An election of officers 
is to be held. So come along 
and help elect your officers, 
the people who you think yvih 
be best fit to carry “Birutė” 
through another busy and 
eventful season which will

ZENONAS LĖKIS 
kuris mirė rugsėjo 29 dieną 
1934 ir palaidotas tapo spalio 
8 d. o dabar ilsis Šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ji į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se^ žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui. 
Kun. Pral. Krušui, Kun. šiau- 
linskui ir Kun. Petrauskui, ku
rie atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą; dėkavojame gra- 
boriui S. P. Mažeikai kuris sa
vu geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo jį į am- 
žinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius, dėkavojame šv. Mišių ir 
gėlių aukautojams ir grabne- 
šiams ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų my
limas vyre ir tėveli sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje ir lauk 
mus ateinant pas savę.

Nuliūdę,
Moteris ir Vaikai.

Pranciškus Ribikauskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 10 d. 5:45 vai. ryto 

1934 m., sulaukęs pusės amžiaus ; gimęs Kuršėnų miestely. 
Amerikoj išgyveno 32 metu. Paliko dideliame nuliudime 4 
sūnūs: Pranciškus, Jurgis, Jubzapas ir Kazimieras, duktė 
Antanina, 3 marčias: Ona Rožė ir Sophie, žentas Thomas 
Fingletoji, 6 anūkai ir giminės. Laidotuvėmis rūpinasi sū
nūs Jurgis ir marti Ona. Kūnas pašarvotas randasi 4617 
So. Wells Str.

' Laidotuvės įvyks subatoj, spalio 13 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus Town of Lake parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

I Visi a. a. Pranciškaus Ribikauskio giminės, draugai 
ir, pažystami esat nuoširdžiai kviečami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutipj patarnavimų ir atsisveikini
mų. Nubudę liekame 1

‘ Sunai, Duktė, ^arčios, Anūkai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Juozas Eudeikis ir 

tėvas, tel. Republic 8340.

developed and then given a 
chance to shine in the public. 
To the older and retired mem- 
bers Birutė brings back pleasant 
memories vvhich can not and 
will not ever be forgotten.

Back in 1906 a group of 
young Lithuanian folks felt 
need for such an organization 
ws “Birutė” has become. Yes, 
Birutė has had through these 
years loyal and hard-working 
members, only such could have 
made Birute what she is to- 
day. Who j cšn deny Birutės 
fine record of 27 years? Why, 
if, not of this record, has “Bi
rutė” beeh’,‘ called and is štili 
recognized as the outstanding 
and foremost Lithuanian dram- 
atic and chorai society? Other 
choirs have ? come, gone, and 
are gorgottėn, būt “Birutė” re- 
mains at the head. Birutė was 
first organized by loyal and 
hard-workers, has been guided 
by them and has today such 
members behind her, Countless 
operas, concerts, programs of 
every description have been 
fulfilled by Birutė which meant 
hours of rehearsing and work, 
yet it was done. By whom? By 
members who wished nothing 
more for their rewards than 
to keep “Birutė” high above 
others. They have done that 
successfidly.

Have you ever had a desire 
to join such an organization? 
Have you ever felt likę an out- 
sider at any of Birutes sočiais, 
concerts, or any of her affairs? 
Have you ever wished to be
come better acųuainted with 

Have you ever 
lonely evenings on hand 
no idea what to do or 
to pass the time ? Have 
ever wanted to be sing- 
acting, or dancing on the

4235-59 S. Western Blvd
CHICAGO, ILL. 

Tel. Lafayette 2565-6-7-8

MARQUETTE PARK.— Vis 
tie tušti revolveriai.

Nors “Duke” Paeodes (Pa
juodis),7 6842 South Bockwell 
Street, jau vaikščioja, bet vis 
dar vienos kojos nevisai gerai 
valdo ir negražiais žodžiais kal-

šiuo kartu, nukentėjo “Duke 
Pajuodžio koja

sutaupysi 
>455 S. Western Av. 

APT^EKOS 
DRUG STORES

BENEFACAS OŽELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

pirmadienį spalio 8 dieną, 1934 
m., sulaukęs 49 metų amžiaus, 
gimęs Grinkiškes parapijoj, 
Kėdainių ap.

Amerikoj išgyveno 26 metus
Paliko dideliame .nuliudime 

moterį Eleną, 2 dukteris Aldo
ną, Heleną ir sūnų Algirdą, gi
mines ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
Olenec Bros, koplyčioje, 2008 
W. Chicago Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
spalio 13 dieną, 10 vai. ryto 
iš koplyčios į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Benefaco Oželio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir. suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, SiinUg 
ir Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Olenec, Tel. Humboldt 
8220.

BRUNO ŠUKYS. Stato ir tafoo na
mus, medinius ir mutinius. Tęl. La- 
fayette 5824. 4131 S. Franeįsęo Avė

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

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

pasipiktinę 
sušaukė 

vieš* 
karų

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai-----$25.00
$300 kaurai ............................  $85.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE.

5746. So. Ashland Avė.

Ateinantį rinkimai yra la
bai svarbus, nes bus renkami 
viršininkai į federalę valdžių, 
į valstijos valdžių, bet dau
giausiai į musų Cook apskri
čio valdvietes:

1 State Treasurer (valstijos 
iždininkas).

1 Superintendent of Public 
Instruction (Apšvietos inspek
torius).

2 Representatives in Cori- 
gress State at Large (Du at
stovai į kongresų, nuo valstijos 
bendrai).

3 Trustees of the Univer- 
sity of Illinois (3 Illinois uni
versiteto globėjai),

1 Representative ir Congress 
(Po vienų atstovų į kongresų 
iš kiekvieno Congressional 
Distrikto).

1 State Senator, (Iš 
vieno nelygaus numerio 
torialio Distrikto).

3 Representatives in 
ral Assembly 
Senatorialio Distrikto 
yra 51 visoje Illinois 
joje).

1 County Treasurer, 1 Coun
ty Clerk, 1 County Judge, 1 
Šheriff, 1 Judge of the Pro- 
bate Court, 1 Clerk of the 
Probate Court, 1 Clerk of 
Criminal Court, 1 County Su
perintendent of Schools, 1 
County Assesor, 2 Members of 
Board of Appeals, 3 Sanitary 
District Trustees, 1 President 
of Board of County Commis- 
sioners, 10 County Commis- 
sioners iš Chicagos miesto, ir 
5 County Conimissioners Cook 
apskričio ne iš Chicago.

12 Associatc Judges Munici- 
pal Court of Chicago.

Taipcfi, sekančios propozici
jos bus paduotos b ai savi-* 

marus:

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
KREIPKITĖS PAS 

Hamilton Casket Co

better 
the members? 
had 
with 
how 
you 
ing, 
stage? Have you ever felt your 
circle of friends limited and 
wished to enlarge it?

To all of these (juestions 
there is būt one answer, come 
down and join “Birute”. Wherę

in Gene- 
kiekvieno 

kurių 
Valsti-

kuris mirė Spalio 4 dieną ir palaidotas tapo Spalio 9 dieną, o da
bar ilsis Tautiškose kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas at
sidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musu tar
po, reiškiame giliausią padėką dalyvą^usiems laidotuvėse žmonėms 
it suteikusiems vainikus draugais. Ypatingai Atlantic gyvento
jams, kurie prisiuntė 11 bukietų gėliy. Taipgi Rapolui Budrikuį, 
Povilui Girdžiui, Hanson Elcock Co. ir Budrikų familijai. • Taipgi 
dėkojame p. Frank Bulaw’ui už pasakytą įspūdingą kalbą kapi
nėse ir p. N. Radis ir J. J. Bagdonui už mandagų patarnavimą 
ir pagalios dėkavojame visiems dalyvausiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylimas sūnelį ir brolį sakome: ilsėkis šaltoj žemelėje 
ir lauk mus ateinant.

Ak, tie atminimai praeities! 
Tegul niekad iŠ atminties 
Neišeis užmiršties kapuosna! 
Veikdamas su, Chicagos Liet. 

Socialistų Vyrų Choru, vėliaus 
su LSS 81 kp» Mišru Choru, 
praleidau tikrąją savo jaunys
tę. Ir tas laikotarpis buvo sma
giausias mano gyvenime!

Kas sekmadienio rytų, kada 
kiti ėjo bažnyčion, mes ėjome 
j repeticijas. Po repeticiją, žie
mos sezonais, labai tankiai ei
davome kur nors į prakalbas 
dainuoti. Vakarais būdavo pa
rengimai, mes ir vėl eidavome 
išpildyti keletą punktų progra- 
me.

Kai nebūdavo jokio parengi
mo, mes mokėdavome savo bū
ryj praleisti laikų smagiai ir 
naudingai. Musų vadas Jonas 
Katilius visuomet buvo su mu
mis ir mes visi labai gerai su
tikdavome.

Kaikada, jei neturėdavome 
noro linksmintis vieni, tai ei
name katras sau: kas į teatrų, 
kas pas -savo mylimąją. Musų 
merginos beveik visos eidavo į 
bažnyčią ir mes užbaigę repeti
cijas galėjome lengvai jas pa
sitikti prie bažnyčios durų.

Vasarų buvo piknikai, 
dainuodavome piknikuose 
mes pildydavome tam tikrus 
programo punktus; o svarbiau
sia, buvome nuolatiniai links
mintojai. Musų dainos nesusto
davo skambėjusios. Draugas 
Kairys, matomai, tą taip pamė
go, kad jis ir dabar seka musų 
pėdomis.

Mes patys nerengdavome nė 
koncertų, nė piknikų. Mums 
rūpėjo tarnauti musų broliš
koms organizacijoms!

Kai nebūdavo piknikų, tai 
mes susidėję išvažiuodavome į 
miškus ir ten žaisdavome. Au
tomobilių tada kaip ir nebuvo. 
Bent darbo žmonėms jie buvo 
neprieinami. Važiuoti tekd&ve 
ten, kur buvo transportacija. 
Patogiausia tam vieta buvo 
Willow Springs. (Patogiau dėlto, 
kad, viena, čia buvo transpor
tacija ir, antra, buvo geri ūki
ninkai. Valdiškų miškų dar, ne
buvo ir musų žaismavietės pri
klausė nuo ūkininko malonės. 
Kai kada piktas bulius mus iš
vaikydavo. Sykį draugai J. Ka
tilius ir V. Pačkauskas turėjo 
keliauti namo be skrybėlių — 
karvė suėdė jas!

Tur būt tas smagias ypaty
bes nuo musų paveldėjo ir da
bartinis “Pirmyn” choras. Jo 
nariai kaip vaikinai, taip ir 
mergaitės yra taip pat links
mi.

Lapkričio 4 d. mums vėl teks 
su jais sueiti ir kartu žaisti ir 
linksmintis. Tai bus ilgai at
mintina diena. —J. šmotelis.

Once again the fall season 
brings concerts, dances, sočiais, 
rehearsals, etc. to life. Will 
you be active in all of these 
this winter? Why not? It can 
be made possible by joining 
Birutė now.

“Birutė” to her members 
means an organization where 
one can meet and make friends. 
Where one is always welcomed 
and never has regrets for hav- 
ing joined. A place where 
lonely evenings can be tiVrned 
into gay ones. A means through 
which one can have his or her 
talent brought to the surface,

ąuląukęs puses am- 
gimęs Šiaulių ap., ža- 

Stungių kaime, 
gyveno 25 metus, 

dideliame nuliudime 
drau- 

Lietuvoj

>ašąrvotas randasi 
olin Avė.

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

Sporto Lygos taurę laimėjo
Morning Star Klubo komanda

rioj jam* teko pasiimti revol
verį į ranką,

žinoma, revolveryj neturėjo 
būti kulkų^nes kitaip Duke ne
būty norėjęs jį ir egzaminuo
ti. prąsiai jį pasiėmė ir ėmė 
daryti revolverio investigacijų.

Bet revolverįuį, greičiausiai, 
investigacija nepatiko, nes kur I prieky “išdavikų” Kenlųy.

Buy gloves with whot 
it savęs

H Arą reikalo 
tauriau, tad rauU rery taaH 
kolei*. ŽMenta 
didelis CtfbM paraduota 
Sfc. Ii Talo ir apeanao 
•K l|raJ&o.>

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

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

F. MICKAS, Siuvėjas, rūbų valyto- 
jas ir taisytojas, 4146 Archer Avė.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN, imp. Turk. Tabakas 
yr Ciga re tai, 1728 So. Halsted St.

Z. S. MICKEVIČIUS 26 met. bizny 
2505 W. 63rd St. Hemlock 0800

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

ALEKSANDRAS DVELIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

spalio 6 dieną, 11:45 vai. vak. 
1934 m., sulaukęs puses am
žiaus.
garės parap.,

Amerikoj iš;
Paliko

pusseserę Gabrilaitienę, 
gus ir pažįstamus, 
seserį ir giminės.

Kūnas 
5582 So.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį spalio 11 dieną, 9 vąl. ryte 
iš namų i St. Richard’s, para- 
Sijos bažnyčią, 50th St. ir So. 

iostner 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 kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Pusseserė, Draugai
ir Pažįstami. .•«

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. -į. Zolp, Telefonas 
Boulevąrd o203.

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

KNYGOS
BOOKS ATVIRUTES, programas, plaka

tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI 
ROOFING

Gera rašoma popiera parduodama 
po 25 centus svaras. Reikalaudatfii 
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

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius persiuntė j 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 Bargtenai
FURNITURE BARGAINS

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

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1789 So. Halsted St., Chicago, III.

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street, 
_______Tel, VICtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERS



Marga Čikaga

PRANEŠIMAI

Vietiniai gyventojai piktinasi 
teroru, kurį kunigija naudoja 
prieš laisvesnius žmones.

name, 10859 Edbrooke
Nugriovimu rūpinasi 

aldermonas Lindell. Jo 
pastangos susidūrė su

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

žod- 
kurie

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Ir dar koks!
nmynęs koją vaišina 

Nei protestai,

“Take it on the chm” from 
choaches, būt get hardene<V

Skalbiniai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Jiems gręsia kelių metų 
kalėjimas

Daromi žinksniai kad nugriauti 
namą, kuriame gyveno

Kaimas, miestelis ir miestas. 
Chiciagc-3 priemiestis Oak Park 
turi 63,982 gyventojus. Oak 
Park oficialiai yra kaimas.

Cicero turi 66,602 gyvento
jus ir Cicero oficialiai yra mies

telis. • ' '
Chicagos priemiestis McHen- 

ry turi 1,354 gyventojus ir jis 
oficialiai yra vadinama^ miestu.

REIKALINGI 3 degtinės salesmo- 
nai pardavinėti j tavernas jūsų pa- 
rinktoj apielinkėj. Geriausis ko
misas ir drawing account, jeigu bus 
tinkami. Old Fort Dearborn Wino 
& Liųuor, Įnc., 4250 Archer Avė.

Ėurniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

Help Wanted—-Female
* Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris virėja. Jei 
norės, galės ir būti ant vietos. 
1034. W. 69 St. Tel. Normai 0065.

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

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

1831 So. Halsted St.

BARGENAS parsiduoda restau- 
rantas ir aludė. šapų distrikte. 
Priežastį patirsite ant vietos.

2408 W. 16 St.

GERŲ RAKANDŲ ir kaurų bar- 
genai laike musų didelio $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEšKAU Magdalena Vanagai
tė, paeina iš Švėkšnos p a ra p. Pau- 
laičių kaimo. Mekįžiu atsišaukti, o 
jeigu kas žino pranbškjte Ona Ka- 
ledienė, ne vėliau kaip ikr~pėtnyčios. 
Labai svarbus reikalas. 658 West 
35th Street.

mįs” kišeniuje, kurie namie 
burdingierit

.......... ....................—.................    ■ *   ■——T

PARDAVIMUI saliunae ' Gera 
vieta. Biznis išdirbtas per daugel 
metą. Fikčeriai ant vietos. (Ša
lima vertuoti. Priežastį patirsit 
ant vietos, 3329 S. Lituanica Avė. '

ROSELAND—Chicagos svei
katos departamentas pakol kas 

tikros prie- Į think the “Imps” are out for 
mirčių, ku- 

roselandiečių

Ciiicagos unijos nutaiė prašalinti 
visus - komunistus narius

Griebėsi akcijos po gavimo persergiančio 
laiško iš AFL centro

Chicago Federation of La
bo?, visų Chicagos darbinin
ku imiių federacija, nutarė iš
mesti iš unijų visus komunis
tus.

Federacija padarė tokį nu
tarimą savo dvi-savaitiniam 
susirinkime, kuris įvyko šios 
savaitės pradžioje.

Judėjimas prieš komunistus,
kurie įsibrovę į įvairias uni- 
jaĄ kėlė suirutę, ėjo per ilgą 
laiką, bet ikišiol pasireiškė 
nepasitenkinimo demonstraci
ja iš progresyviškesnių narių

•;pusės.
Bet unijos griebėsi konkre

čių žinksnių, kai gavo perser- 
giantįlaišką iš American Fe
deration of Labor centro. Ta-

Trys Bridgeporto lie 
tuviai-vagiliai šian 

dien teisme

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvertadienis, sp. 11, 1934

and see the boys play, your 
future hero may be a member 
of the “Imps”.

“Gojsiping Imp.”

“Aš mirštu, pašauki
te mano dukteris

me laiške AFL centras sako, 
kad .A komunistai Amerikoje 
dabartinių laiku pildo Trečio
jo fnternacionalo instrukcijas 
unijos pakrikdyti dirbant iš 
vidaus.

To tikslo atsiekimui 
nistai įgavo į įvairias 
po kelis savo šulus, 
skleidžia negeistiną 
gandą ir kelia suirutę 
tarpe.

Chicago Federation
bor susirinkime, kuriame šis 
nutarimas buvo padarytas, 
ėjo ilgos diskusijos komunis
tų klausimu, bet priėjus prie 
konkretaus klausimo išrišimo, 
Federacija pasisakė už negei
stinų gaivalų prašalinimą iš 
darbininkų unijų narių tarpo.

Šio vaišingo gaspa- 
doriaus vaišingumas 

buvo perdidelis
Burdingierius p. X. vaišingo 

gaspadoriaus vaišingumu ne
ilgai gedėjo džiaugtis.

ir sūnų
Benefacas Oželis mirdamas 

pratarė tuos žodžius, bet ne
pasakė, kur dukterys ir su- 
nai gyvena.

PRIDGEPORTĄS — Spalių 
d „staiga ]

komu- 
unijas 
•kurie 

propa- 
narių

of La-

i vaikai (apart mirusių yra dar 
.aštuoni) maitinosi sugedusiu, 
iš išmatų skardinių surinktu 
maistu, ir nuo to užsinuodijo.

Greičiausiai ir sveikatos de
partamento raportas bus pana- 
šus, o tuo tarpu yra daromi 
žygiai, kad nugriauti namą, ku
riame King’ąi gyveno. King’ai 
turėjo keturių kambarių butą 
sename, trijų aukštų aparta
mentų 
avenue. 
vietinis 
ir kitų
kliūtimis, nes negalima atrasti 
tikrojo namo savininko. Doku-

BRIDGDPORT — Trys jau
ni Bridgeporto lietuviai, suim
ti šią savaitę už automobilio 
pavogimą, šiandien bus teisia
mi Chicagos Automobile Court. 
Suimtieji yra Antanas Kirda, 
3237 Lime st., Walter Snirdas, 
929 West 33rd street ir Julius ‘mentai yra sumaišyti. 
Rubeck, 22, 3153 South Halsted | Įnkvestas ryšy su dviejų 
street. Kingų mergaičių mirtimi įvyks

Visi trys buvo suimti keletą spalių 16 d. 
dienų atgal, kuomet pavogė 
automobilį nuo 31-mos ir Hal
sted gatvių kampo. Policija 
juos pasivijo prie 36-tos ir 
Wentworth gatvių, po to kai 
paleido į juos septynis šūvius.

Kvočiami, piktadariai prisi
pažino papildę Bridgeporte eilę 
apiplėšimų ir užpuolę kelioliką 
žmonių.

33-Čios ir Auburn apielinkės 
gyventojai mano, kad juos su
ėmus jų gyvenimas bus' kiek 
ramesnis ir saugesnis. Toje vie
toje plėšikai daugiausiai opera
vo.

Ir Kirdai, Snirdui ir Rubec- 
kui gręsia kelių motų kalėji
mas.

“Imps” are planning 
for victory Sunday

of the usual practice. 
of the feflows showed up 
took it on the chin from 
manager, Art. Mondvid 

John Davidauskas. When 
players get on the field
Sunday, they will only

Dar nenustato prie 
žasties mirčių Kin

gų šeimynoje

dar neęonstatavo 
žasties skaitlingų 
rios pasireiškė 
King šeimynoje.

Kaip žinia, kiek laiko atgal 
mirė dvi tos šeimy'tros mergai
tės, Grace, 5 metų, ir Agnės, 3 
metų. Dr. Frank P. Was, kuris 
buvo pirmiausiai pašauktas šei
mynų apžiūrėti, pareiškė, kad up in a victory. Girls come out

Canal gatvėje, tarp Madison 
ir Adams gatvių, yra darbo biu
rai, kurie samdo darbininkus 
geležinkelių linijoms. Ta Canal 
avenue gatvės dalis yra vadina
ma ‘'Vergų Rinka”.

giiančią su dukrele Evangelical 
ligoninėje.

Garnio vizitas buvo padary
tas naktį, iš pirmadienio į ant
radienį. Taigi, p.p. Ežerskių 
šeimyna paaugo, nes dabar bus 
vienas sūnūs ir dvi dukterys.

PIRĘM’E Tr<picair Anglis Jei 
um;os šilumos. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run —$5.75. Screen- 
ings — $4.75 Northern Coal Co. 
Me>rimac 2524.

The Lithuanian football team 
held a meeting lašt night in- 
stead 
Ali 
and 
our 
and 
the 
next
have a few plays insitead of the 
usual ten or eleven plays, which 
will help considerably.

Mr. Jurgelonis arrived in the 
middle of the ’meeting and 
špoke up for the team, empha- 
sizing that we should not take 
our past defeats to hard, būt 
go out in the next game and 
fight all the harder to make 
up for ifhose defeats. From the 
expression on the players faces, 
after Mr. Jurgelonis speech, I

a victory Sunday.
Now for our public, why not 

come » out and see your Lith- 
uanian team play? Did you 
know, when the players get a 
big cheer they play harder, 
they put their heart and soul 
inlo the game, and usually end

NORTHSIDE — šis burdin- 
gicrius, kurį dėl viso ko vadin
sime p. X„ nemėgsta perdaug 
vaišingų gaspadorių.

Jis nemėgsta gasnadoriu, 
kurie nori ji nuolat vaišinti, ir 
diena, ir vakare, ir antrą va
landą nakli. Kaip ir visam 
kam, ir vaišinimui yra laikas. 
Rot antra valandą nakti trauk
ti žmogų iš lovos, kad jį pa
vaišinti. tai nėra visai pripras
tas dalvkas.

Kitokios nuomonės buvo gas- 
nadorius, kuris nežiūrint iki 
kaklo nuvaišinto burdingie- 
riaus p. X., protestų, ji vis 
vaišino su nuolat augančiu 
entuziazmu ir užsidegimu. Bet 
tas perdidelis entuziazmas da
bar turės progą atvėsti, iki 
gaspadorius susiras kita bur- 
dingierių ant kurio kailio ga
lės praktikuoti savo abnor- 
maliai išaugusią gerąją lietu
vių tautos ypatybę.

P-s X. džiaugiasi
Lygiai šešias dienas atgal p. 

X., nusidžiaugė suradęs kam
barį pas vaišingąjį gaspado
rių (tuomet dar nežinojo apie 
to gaspadoriaus dideli vaišin
gumą) kuriame galės duoti 
progą savo pailsusiems kau
lams pasilsėti ir ras pastogę 
virš savo galvos.

Susigabeno p. X„ visus sa
vo daiktus ir pradėjo gyven
ti. Norėdamas, kad burclin- 
gierius maloniai galvotų apie 
ji. gaspadorius pavaišino bur- 
dingierių. Tas gražiai padė
kojo gaspadoriui ir išėjo į 
darbą.
P-s X. jau neliek džiaugiasi

Pareina burdingierius iš dar
bo, gaspadorius ir vėl pasiė
męs butelį nori jį vaišinti. 
Burdingierius atsiprašinėja, 
bet gaspadorius taip gražiai 
prašo, kad jis nusileidžia.

Ir antra, ir trečią dieną, ir 
ketvirtą dieną vis tas pats di
delis vaišingumas pas gaspa
dorių. Ir dar koks! Užsis
pyrės, 
p. X.xir tiek.
nei maldavimai negelbsti. Ko 
ko, bet vaišinimo nakties lai
ku p. X., nebenorėjo pakęsti. 
Ištraukia gaspadorius jį iš lo
vos 2 vai. naktį ir,valiai, vai
šinti.

P-s X. visai nesidžiaugia
Po šešių dienų tokio didelio 

vaišinimo, p. X., kitaip pradė
jo manyti apie naująją pasto
gę savo suvargusiems kau
lams ir išsidangino į 'kitas 
svieto puses.

Gal p. X., ir nebūtų kėlęs 
dideli protestą prieš vaišingo 
gaspadoriaus nuolatines vei- 
šes, bet blogumas buvo štai 
kame. Kiek kartų gaspado
rius prisispyręs pavaišino p. 
X., tiek kartų jis reikalavo už
mokėti už vaišes.

LINCOLN'! FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

(IT'S EIGHT MONTHS OLD)___ ___  ,
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra taip gera, 
kaip ir BONDED 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 LKĮUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

Tel. Victory 5382-833252 So. Halsted St

jii Į r.r4. ■ r. .• ■■ A. ,

JgįįĮįĮĮįĮg, ..ja-- jiV

(ĮEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES
Vestuvių Fotografijas 

744 East 79th St. 
Triangle 4240

Donald R. Richberg, vienas iš 
naujųjų National Rrcovery Ad- 
ministnation (N. R. A.) virši
ninkų, augo ir mokinosi Chica 
goję. Jis gavo diplomą iš Hydo 

iPark High School 1837 metais.
mirė Benefącas Chicagos Universitetą,

"aIz-v C* z%rviF 1 __ _ _

9
Ozelis nuo proto ligos Cook 
Countv Psvehopatic ligoninėj, 
"niaukęs 55 metil amžiaus. 
Prieš mirtį prtarė, “Pašaukit 
mn^o dukteris ir sūnų ir pra
nešk i t, kad aš mirštu”, bet ne
spėjo pasakyti, kur jo dukte
rys gyvena.

Kiek žinoma p. Oželis gyve
no Bridgeporte, kur jis užlai
kė kriaučhl dirbtuvę. Bet tai 
dirbtuvei bankflitavus, Oželio 
žmona, 2 dukterys ir sūnūs 
nuo io atsiskyrė ir apsigyveno 
Northsidėj. i

Susikrimtęs, kad žmona jį 
apleidusi, Oželis pamišo ir bu
vo nugabentas.. į < apskričio li
goninę, kur jią po trumpo lai
ko mirė. Dabar velionis ran
dasi J. J. Bagdono koplyčioj, 
2506 W. 63 St. Platesnių in
formacijų dėlei šaukite Re- 
public 3100. F. Bulatu.

Valdžios, valdžios valdžios. 
1,642 įvairių nepriklausomų val
džių valdo žmones, kurie gyve
na Chicagos distrikte. O Chica- 
gos distriktą sudaro visa teri
torija 50 mylių, aplinkratyje 
nuo State ir 
susikirtimo, 

Nors visi

Madison gatvių 
Chicagos centre. 
Chicagos distrikto 

^ra^įgThnai surišti 
leyra varaomi ne 

Chicagos, bet vienos arba kelių 
iš 1,642 valdžiai. > Kiekvienas 
vienetas renka savo mokesčius, 
veikia neprigulmingai. Kiekvie
nam renkami viršininkai bal
savimo keliu ir daugelis tų vie
netų atlieka vieųas ir tas pa
čias pareigas. Daug tų valdžios 
vienetų eliminavus arba sujun
gus, niekas nepastebėtų jokįp 
skirtumo.

Pačios Chicagos^! gyventojus 
valdo apie 20 valdžių. Svarbes
nės iš jų yra Miesto valdžia, 
Cook apskričio valdžia; Mokyk
lų Taryba; Viešasis Knygynas; 
Parkų distriktas; keli atskiri 
parkų distriktai, kurie neįeina 
po bendros 'Parkų distrikto ju- 
ristikcijos; Sanitarinis distrik
tas; Forest Preserve Distrik
tas; (nesijuokite) Du Distrik
tai Kovai su uodais; ir keletas 
kitų.

ChicagiOje gimė arba gyveno 
savo laiku sekami garsus Ame
rikos rašytojai: J'

Theodore Dreiser, Frank No- 
rris, Robert Herrick, Henry B. 
Fuller, Hamlin Gariand, Frank 
Harris, Eugene Field, Ring 
Lardner, Sherwood Anderson, 
Ben Hecht, Carl Sandburg, Ed- 
gar Lee Masters, Maxwell Bo- 
denheim, Vachel Lindsay, Cla- 
rence Darrow, Eunice Tietjens, 
Vincent Starrett, Margaret An
derson, George Ade, Glenway 
Wescott, John Dos Pasšos, 
Ėdria Ferber, Ernest Heming- 
way ir Burton Rascoe.

Bachelor of Artskur gavo
Tūpsnį. Vėliau baigė advokatū
rą Harvarde. Buvo valstijas 
prokuroro padėjėjas, miesto ad
vokatus ir geležinkelių unijų 
advc/tatao. Kaipo miesto advo 
katas Richbergas pasižymėjo 
kovose su Samuelu Insullu. Tuo- 
met Insullas buvo pačiame stip
rume.

Apskaičiuojama, kad kiekvie
nas žmogus išgyvenęs Chicago- 
įe visą savo amžių pagauna 
šaltį 100 kartų. 

«

Siunčia visus Town- 
of lakinius i praga

rą jei skaitys 
“Naujienas”

T0WN OF LAKE. — Visi 
Townoflakiečiai maršuos į pra
garą ir ten degs smaloje ir 
dantis griež.

Taip, visi kurie skaito “Nau
jienas”, kurie nešiojasi “Nau- 
jien 
tur/ burdingierius, skaitančius 
“Naujienas”, kurie “Naujienas” 
padavinėja, kurie “Naujienas” 
po namus nešioja. Labai nusi- 
dės ir tie, ktirie tik pabandys 
pagalvoti apie tą bedievišką 
laikraštį “Naujienas”.

Negana to. Už pakutą tiems, 
kurie skaitys “Naujienas”, ku
rie... ir taip toliau, ir taip to
liau (žiūrėk paragrafą viršuj), 
nebus duotas išrišimas, visi to
kie nušidėjėliai nebus priimti 
prie išpažinties, jų nuodėmės 
nebus atleistos, baisios kančios 
jų laukia.

Maždaug tokiais žodžiais vie
tinis klebonas Skripka gąsdina 
townoflakiečius, jeigu kuris 
nors iš jų išdrįstų “Naujienas” 
skaitytį.

Nepasitenkindamas ne labai 
bažnyčioje , priderančiais 
žiais iškoliodamas tuos, 
nori taip daryti kaip jų norai 
ir sąžinė diktuoja ir kurie no
ri turėti minčių laisvę, vieti
niai klerikalai imasi net štai 
kokių žinksnių. Iš mokyklos iš
meta tuos vaikus, kurie užsi
dirba kelius centus išnešiodami 
“Naujienas” skaitytojams; kur
sto boikotuoti tuos biznierius, 
kurie savo krautuvėse užlaiko 
ir parduoda “Naujienas” skai
tytojams.

Nefiuostabu, kad vietiniai gy
ventojai ir piktinasi tokiais ne
kultūringais kunigo Skripkos ir 
seserų Kazimieriečių darbais; 
piktinasi neapykantos sėjimu 
ne vien suaugusių parapijonų 
tarpe, bet ir-tarp jaunučių mo
kyklos vaikų.

Townoflakietis

Garnys nutupe ant J. 
J. Ežerskių stogo

Atnešė p. Antanui Ezerskiui 
dukrelę

TOWN OF LAKE.—Garnys, 
kuris per kelias dienas skraidė 
virš Town of Lake, pagaliau 
nutarė nutūpti ant pp. J. 
Ežerskių stogo, 4600 South

Klein krautuvei pa
slaptingai užsimušė 

lietuvis P. Banis
šiandien 9 

nėjimas 
ninėje.

ryto koronerio tyri- 
Ccak apskričio lavo

18 APIELINKe — L. Kleino 
departamentinėje krautuvėje, 
1345 South Halsted Street, ras
tas sunkiai susižeidęs lietuvis 
Petras Banis, 3233 Lime st.

Kokiu budu susižeidė ir kuo
met, niekus negalėjo pasakyti. 
Banio skaudžiai sužalotą kūną 
rado krautuvės darbininkas W. 
J. Haskins • 2608 Fullerton avė. 
ir tuojau pašaukė policiją..

Nugabentas į ligoninę P. Ba
nis mirė. Šiandien 9 ryto Cook 
apskričio lavoninėje įvyks ko
ronerio tyrinėjimas, kad nusta
tyti mirties priežastis.

Petras Banis užsiėmė langų 
plovimu, bet prieš nelaimės įvy
kimą jis langų neplovęs, kaip 
pasakoja policija, tad negalėjo 
nukristi nuo palangių ar kopė
čių ir užsimušti.

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai ecrafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI * 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
navininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkals. Maža narinė mokestis. 
I£x pertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto eiki piet. įžymus 
namai origipalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDI.ORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division SL 

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

18 apielinkietis ras
tas lovoje negyvas

18 A1PIELINKE — Helen Do
nato, Anna Zielinski ir Martha 
Boride, visos gyvenančios ad
resu 439 West 17th Street, bu
vo gerokai nugąsdintos, kuo
met jos rado tame name gyve
nusį Juozą Molus, 55 metų, lo
voje negyvą. Mirė nakties lai
ku miegodamas. Mirtis buvo 
natūrali.

Pomirtinis tyrinėjimas įvyko 
graboriaus Butkaus lavoninėje, 
iš, kur jis buvo ir palaidotas.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A, susirinkimas įvyks pėtnyčioj spa-. 
lio 12 d. Amalgamated Centro Na
me 333 So. Ashland Blvd.. 7:30 vai 
vak. yra daug svarbių reikalų. Ma
lonėkite dalyvauti visi.

Valdyba.

Brighton Park Lietuvių Žagarės 
kliubo susirinkimas įvyks Yuškos 
svet., 2417 West 43 St. 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.

GROSERNĖ ir Delicattesenkrau
tuvė, parduosiu pigiai.

2109 So. Halsted St

*

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

k Chicago. 11L_______

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAIi
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniška studija i su 

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

DRUG STORIS, — žymus South 
Sidėj kampas, lietuvių apielinkčje, 
daro gera bizni; puikus fikčei-iai, 
švarus stakas, įsteigtas 10 metų, nė
ra kompeticijos. Geras lysaa. Par
duodu dėl ligos Atsišaukite Naujie
nos, Box 174, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA aludė, visa arba 
pusę. Randasi arti gatvekarių bar- 
nčs, 6818 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA alinė su namu, ap
gyventa maišytų tautų arba mainy
siu ant rezidencijos namo.

2119 So. Halsted St.

MORTCAGF RANKERS

Garsusis Theodore Dreiser Paulina Street.
Nutūpdamas, nepamiršo at

nešti pp. Ezerskiams ir dova
nų, nes dabar matome p. An
taniną Ezerskiene besidžiau-

atvykęs Chicagon, dirbo už $5 
j savaitę geležinių daiktų san
dėlyje, Hibbard, Spencer ir 
Bartlett Ctf.

RE AL ĖST ATE
Biznis pamatuotas tei^inrumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
Prisirašykite i musu spulką.

- TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St

PARSIDUODA TAVERN. 
naudokite šita nepaprasta 
kas esate reikalingi, greitai kreip
kitės prie musų pieš pietus 

2502 W. 69 Street

Pasi- 
proga,

Real Estate For Sale 
^amaį-žemė Par<jayipiui 

SPECIALIŠKAS BARGENAS 
2 aukštų muro namas, 2 po 4

kambarius' flatai. Basementas, 2 
karų garadžius, Brighton Parke, 
4342 So. Fairfield Avė. Specialiai 
tiktai šioj savaitei $3550.00.

Savininkas 
2608 W. 47 St.




