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Franci ja Gaudo 
Suokalbininkus
Suimtieji du kroatai buk jau prisipažinę 

prie suokalbio nužudyti karalių
PARYŽIUS, spalio 11. — Po

licija skelbia susekusi platų 
suokalbį, kurio pasėkoje žuvo 
Jugoslavijos karalius Aleksand
ras ir Francijos užsienio rei
kalų ministeris Louis Rarthou, 
taipgi du generolai, vienas 
Francijos, o kitas Jugoslavijos.

Du kroatai liko areštuoti 
Šveicarijos pasieny, o trečias 
slavas yra gaudomas Fontaine- 
bleau miške, prie Paryžiaus.

Du suimtieji kroatai buk jau 
prisipažinę prie suokalbio ir 
kad jie gelbėjo Petrus Kale- 
men (kurio tikroji pavardė, 
manoma, yra <. Rudolph Suk) 
nužudyti karalių. Jie prisipa
žinę, kad suokalbis nužudyti 
karalių buvęs padarytus Švei
carijoj, kur ir dabar slepiasi 
tūli suokalbininkų. Francijos 
valdžia paprašė švencariją 
aretuoti ir tuos suokalbininkus.

Šutantieji kroatai yra Ladis- 
las Benes (arba Egon Kramer) 
ir Jaroslav Novak. Gaudomasis 
yra Sylvester čalni (taipgi ži
nomas kaipo Nalis Nikonir). 
Jam pasisekė pasprukti iš poli
cijos rankų stoty ir pasislėpti 
miške, kur jis yra Stropia/*gau
domas. *

Policija mario,

buvo Marseilles hotely kara
liaus nužudymo dienų kartu su 
Kaleman ir jį girdė degtine, 
kad jis turėtų drąsos karalių 
nužudyti.

Spėjama, • kad visi jie yra 
kroatai, priklausę tai pačiai 
slaptai jaunuolių draugijai, ku
ri kovoja už Kroatijos laisvę.

Kadangi visų jų pasai yra 
falsifikuoti ir nėra tikri, tai 
policijai labai sunku nustatyti 
jų asmenybę ir surinkti apie 
juos platesnių žinių.

Nors Kalemen pasas ir sako, 
kad jis yra gimęs Zagrebe, te- 
čiaus policija mano, kad jis 
veikiausia bus Rudolph Suk, gi
męs 1897 m. Trjeste. Tuo lai
ku Trieste prildause Austro- 
Vengrijai ir jame gyveno daug 
slovėnų ir kroatų. Po karo 
Trieste buvo atiduotas Jugosla
vijai, bet jį pasigrobė Italija. 
Bet nėra davinių, kad Suk bu
tų italų kilmės.

•Paryžiaus policija puolė 13 
jugoslavų politinių tremtinių į- 
staigų ir suėmė 12 žmonių, pas 
kuriuos ji buk radusi propagan
dinių lapelių prieš karalių Alek
sandrą ir.Jugoslavijos diktato-
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President Zamora

Prezidentas Zamora 1 11.kaltinamas nž Ispa
nijos sukilimų

Jis buvo įspėtas^ kad Lerroux 
piasklrimas premieru reikš ci
vilį karų, bet įspėjimo nepa
klausė
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Elta atšaukia

Apkaltino gatveka 
rių darbininką uni 

jos viršininkus

kad visi trys rinę valdžių.

Sušaukė Jugoslavi 
jos parlamenta pa 
tvirtinti regentus

Du unijos sekretoriai apkaltin
ti neva už užmušimus laike 
busų darbininkų streiko

CHICAGO.—Grand jury va
kar apkaltino William Taber ir 
Joseph J. Kehoe, gatvekarių 
darbininkų unijos finansų ir 
užrašų sekretorius, sąryšy su 
užmušimu dviejų žmonių, vie
no streiklaužio ir vienos pasa- 
žierės, laike busų darbininkų 
streiko.

Del pasažierės užmušimo, li
ko apkaltintas ir busų darbi
ninkų unijosyprezidentas Stoltz- 
mann.

t
Ta pasažierė, 67 m. senutė, 

buvo užgauta plieninio šrato, ku
ris įkrito busų per langų ir 
pataikė jai į galvų. Koronerio 
teismas betgi rado, kad ji 
rė ne nuo to šrato, kuris 
lengvai jų užgavo, o nuo 
dies ligos.

Apkaltinimai, kaip išrodo, 
yra tik prokuroro Courtney 
kampanija prieš streikuojan
čius darbininkus.

mi- 
tik 
šir-

LITSCHFIELD, III., s. 11— 
—žemai skridęs lėktuvas pa* 
baidė arklius, kurie,užmušė Ve
žime važiavusį f&pnerj Dąniel 
Grigg, 80 m.

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

Giedra ir šalčiau.
Saulė J#ka 5:58, leidžiasi 5:- 

16.

“Radikalui” Alejandro Lerroux sudarius reakcionierių ka
binetų, prieš reakcinę valdžią sukilo socialistai ir kairieji res
publikonai, kad galbėti Ispanijos respublikų. Reakcionieriams 
gelbėjo ir prezidentas Zamora. Pagelba kariuomenės ir*respub
likos gvardijos, reakcionieriams pasisękė kraujuje paskandinti 
sukilimą. Tūkstančiai žmonių liko išskersti ir sukilimas pa
tremptas. Laike sukilimo Katalonija buvo pasiskelbusi nepri
klausomybę, bet^ ji liko patrempta. Buvęs premieras Azana liko 
areštuotas ir jam gręsia mirties bausmė.

■ ..................................

Rusuos dešinioji ran* 
ka nežino ką daro 

kairioji

4 TŽmonesv* užmušti 
traukiniui mišo 

kus Į upelį

BELGRAD, spalio 11. — Ka
ralius Aleksandras jau senai 
buvo išvaikęs parlamentą ir ša
lį valdė autokratiškai. Bet kai 
karalius liko nušautas ir šaliai 
gręsia sumišimas, tai atsirado 
reikalas šauktis parlamenta pa
gelbės. ’

Susirinkęs parlamentas pa
skelbė 11 metų vaiką Jugosla
vijos karalium Petrų II ir pri
saikdino tris regentus, kurie 
valdys šalį iki vaikas-karaliukas 
užaugs.* Svarbiausias regentas 
bus nušautojo karaliaus pus
brolis, prinęas Povilas. Sudėjęs 
priesaikų jis padarė >tik labai 
trumpą pareiškimą:, “Ačiuoju 
jums už jūsų pasitikėjimą ma
nimi. Aš manau, 'kad neapsi
rikote manimi”.

Po to kiekvienas atstovas at
skirai sudėjo priesaiką nauja
jam vaikui-karaliui ir regen
tams. \
Puolė italų konsulatų Sarajeve 

O
Minia, šiandie puolė Italijos 

konsulatą Sarajeve ir apmėtė 
jį akmenimis. Sarajevas yra at
mintinas tuo, kad čia buvo nu
žudytas Austrijos erzhercogas 
Ferdinadas ir jo žmona, delei 
kO ir prasidėjo pasaulinis ka
ras. Policija betgi minių .iš
blaškė ir Italijos konsulatų iš
gelbėjo. Vėliau minia puolė 
kroatų draugijos namų.

Osiek mieste minia sunaikino 
kroatų laikraščio raštinę ir 
spaustuvę.

MASKVA, spalio 11. — So
vietų laikraščiai vakar paskel
bė Rusijos notų Japonijai, ku
rioj vėl protestuojama prieš- 
tolimesnį kalinimą 167 rusų, 
kurie dirbo prie Rytų Chini’jos 
geležinkelio ir kurie tapo areš
tuoti Manchuokuo valdžios.

Toje Rusijos notoje yra įdė
tas sekamas labai reikšmingas 
pareiškimas:

“Sovietų valdžia neatsako už 
straipsnius ir -žinias, telpančias 
sovietų laikraščiuose.” (O tuo 
tarpu visi Rusijos laikraščiai 
yra leidžiami ir kontroliuojami 
pačios sovietų valdžios). '

MASKVA, s. 11.— Amerikos 
ambasadorius Rusijoje Bullitt 
išvyko į Washingtonų. Jis va
žiuosiąs per Vladivostoku.

Meksikos mokyklose 
bus dėstomas 

socializmas
MEXICO CITY, s. 11. —Ne

žiūrint’ didelio pasipriešinimo 
visų atgaleivių, atstovų butas 
vienbalsiai nutarė reformuoti 
mokyklas ir jose įvestį dėsto
mų socializmo.

Manoma, kad pasiūlymų pri
ims ir senatas.

GUTTENBERG, la., sp. 11. 
—Keturi žmonės liko užmušti 
ir ^aštuoni sunkiai sužeisti, Mil- 
waukee linijos pasažieriniam 
traukiniui nušokus nuo bėgių 
ir nusiritus į upelį.

Užmušti traukinio inžinierius 
ir pečkurys ir du pasažieriai— 
vyras ir žmona. ;

Traukinys ėjo iš Savanna, III. 
į LaSrosse, Wi3. Turėjo tik 
vieną pasažierinį vagonų, ki£- 
riuo važiavo apie 25 pasažieriai, 
jų tarpe bu?ys mokyklos vai
kų. Pasisukime traukinys nu
šoko į upelį ir garvežys ėks- 
plodavo. Pašto ir pasažierinis 
vagonai irgi nušoko nuo bėgių 
ir apsivertė.

MADRIDAS, spalio 11 . — 
Vienas sukilimo vadų, Indales- 
cio Prieto, nuosaikusis socialis
tas ir buvęs Ispanijos finansų 
ministeris, už ištikusį Ispani
joje sukilimą kaltina preziden
tų Zamorą. Jis sako, 'jog Za
mora bu/o ne sykį įspėtas, kad 
paskirimas Lerroux premieru 
neiŠvengtinai įšauks Ispanijoje 
civilį karą. Jį pakartotinai į- 
spėjo Katalonijos valdžia, kad 
įėjimas į kabinetą klerikalų pri
vers Kataloniją atsitraukti nuo 
centralinės valdžios ir paskelb
ti nepriklausomybę. Bet prezi
dentas Zamora vistiek nepa
klausė visų tų įspėjimų, pa
skyrė Lerroux premieru ir iš
šaukė civilį 'karą, laike kurio 
žuvo tūkstančiai žmonių, ne- 
slcaitaint desėtkų tūkstančių 
sužeistų ir suimtų. Dabar gi ei
nama prie įsteigimo Ispanijoje 
vienokios •ar kitokios reakcionie
rių diktatūros.

Valdžiai dar nepasisekė su
imti Prieto, nors jis randasi 
Madride. Ji buvo užklupusi jo 
namus ir suėmė jo sūnų, o kitų 
šeimyųjbš narį nušovė, bet Prie
to pasisekė pasislėpti.

Prieto savo: laiku buvo su
kėlęs didelę sensaciją, paskelb- <hu»& tad ’ faiuš 
Alfonsas pasidalino1 su jau mi
rusiu’ Amerikos ambasadorium 
Moore $600,000 'kyšį, kurį jie 
gavo iš International Telefonų 
ir Telegrafo Korporacijos.

KAUNAS.IX. 11. Elta. — 
Ryšium su vienos užsienių te
legramų agentūros pranešimu, 
kad Rygoje parafuotas fealti- 
;os santarvės sutarties specifi
nių klausimų straipsnis liečia 
iečia Vilniaus ir Klaipėdos 

klausimus, iš visiškai patikimų 
šaltinių sužinojome: 1) specifi
nių klausimų tsraipsnis liečia 
tik Vilniaus ginčą, 2) kitaip ir 
negalėjo būti, nes jokio Klai
pėdos klausimo nėra — yra tik 
<ai kurių užsienių veiksnių pą- 
stangos tokį klausimą be jokio 
pagrindo ir priešingai veikian
čioms sutartims tarptautinės 
opinijos forume iš nieko sukur
ti.

Baltijos santarvės su
tartis nebus paskuti

nis žingsnis

Ministeris Sėja apie Lietuvos 
Latvijos bendradarbiavimų

esąs lai- 
vėl dirbti 
jam tekę 
11 metų.

Opozicija nusilenkia 
nacių bažnyčiai

BERLYNAS, s. 11
• - - 1

BERLYNAS, s. 11. — Wur- 
tambergo sinodas nutarė paša
linti iŠ vietos , Wurtembergo 
vyskupą Wurm, kurio pašalini
mo reikalvo reicho vyskupas 
Mueller, nes Wurm buvo#visos 
opozicijos bažnyčioje vadas. 
Matyt, opozicija kapituliutoja ir 
pradedą nusilenkti nacių pa
skirtam vyskupui,1 prieš kurį Ji 
kovojo.kovojo.

NEW YYORK, s. 10.

Mirė 18 Apielinkės 
biznierius Kazimie

ras Shattas
CHICAGO.— Užvakar, spalio 

10-d.,'7:45 vai. vakare, po il
gos ligos savo namuose pasimi
rė plačiai žinomas Kazimieras 
Shattas, per daugelį metų tu* 
rėjęs hotelį ir smuklę prie 1843 
S. Halsted St. Jis buvo 45 m. 
amžiaus.

Velionis nuo senų laikų buvo 
“Naujienų” ”šėrininkas ir kartą 
yra dalyvavęs Naujienų kontes- 
te. Buvo žinomas kaipo links
mas, draugiškas žmogus^ tuo 

’įgtjįs pfelčiį’ >žihtf ir pg^bh? 
Kilęs jis buvo iš Berčiūnų kai
mo, Krinčino parap., Biržų ap. 
Amerikoje, teisingiau—Chicago- 
je, jis išgyveno 25 metus.

Pernai žiemų nuo piktadario
• rankos Hot Springs, Ark., žuvo 
ji žmona Stella ir buvo sužeis
ta jo duktė. Bet duktė pasvei
ko. Ta nelaimė jį labai pavei
kė, prieš kelis mėnesius jį patį 
liga paguldė ir daugiau jis ne
besikėlė. ’

laidotuvės bus ateinantį 
pirmadienį.

Dar 24 žmonės žuvo 
naujoj nelaimėj 

Francijoj
LYONS, Francijoj, s. 11. — 

Pastaromis dienomis Francijoj 
ištiko dvi nelaimės kasykloje, 
kuriose žuvo keli desėtkai žmo
nių. Vakar ištiko gaisras ne
tolimoj Gobain chemikalų dirb
tuvėj. Gaisre žuvo 24 darbi
ninkai. Be to 10 darbininkų 
dar pasigendma.

Gandhi pasitrauks iš 
Indijos nacionalis

tą vadovybės

Šauks namų stątybos 
unijų konvenciją

SAN FRANCISCO, Oad., s. 
11.—Buvo manoma, kad ginčas 
tarp namų statybos unijų iš
šauks aitrius ginčus ir pačioje 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijoje. ,

Tų ginčų tečiaufc išvengta, 
konvencijai didele^ didžiuma bal
sų nutarus, kųd už 45 dienų po 
šios konvencijos, turi būti Wa- 
šingtone sušaukta namų staty
bos unijų konvenciją, kuri tu
rės ir išrinkti viršininkus Sta
tybos unijų sąjungos, taipgi 
apsvarstyto tąs' unijas liečian
čius reikalui ir išspręsto tarpų* 
savio ginčus. Konvencijaį- tu
rės, pirmininkauti Federacijos 
prezidentas W!n. Green.

<•

HARTFORD, Ponu., s. 11.— 
Prokuroras ir policija ieško 
Krank A. Tillman, prezidento

Išvogė iš namų jauną 
turtingą moterį

LOL'ISVILLE, Ky., sp. 11— 
Nežinomas žmogvagis įsigavo į 
namus jaunos ir turtingos Mrs. 
Alice ątofl, ją sumušė, paskui 
surišo tarnaitę ir ’ pastvėręs 
Mrs. Stoll vien apatiniuose 
marškiniuose išsivežė su savim. 
Jis paliko raštelį, reikalau’jantj 
$50,000 išpirkimo.

Kadang ji yra liguista, tai 
prisibijoma, kad sumušimas ga
li reikšti jai mirtį, žmogvagio 
ieško yietas policijų ir federa- 
liniai agentai. Ieškomas jis nė 
tik šioj apielinkėj, bet taipjau 
Indiana ir Ohio valstijose.

Išvogtoji yra žmona1 Bėrry 
V. Stoll, vice-prezidento Stoll 
Refining Co.

LONDONAS,. sp, 11. — Ma. 
hatma Gandhi paskelbė, kad jis 
pasitrauks iŠ Indijos naciona
listų kongreso vadovybės. Tai 
jis padarysiąs kongrese, kuris 
susirinks pabaigoj šio mėnesio 
tfombay.

— t*
> /'Um v;,.

‘į Underwriters Fimuice Corp. ir 
Au- jo sekretorės Beatriče Kąuff-

matant naujų infliacijų, pra- man. Kompanija pasigenda
dėjo kilti Šerai ir bonai.V - •’ ' '* ' ’• * •?*

Gal 7 žmonės žuvo 
namui sugriuvus

RYGA.— Išvykdamas Lietu
von naujai paskirtas Latvijos 
ministeris Sėja oficiozui Briva 
Žeme sutaikė pasikalbėjimų. 
Ministeris pareiškė, 
mingas, galėdamas 
lietuvių tarpe, kur 
ministeriauti prieš
Darbos kaimyninėse valstybėse 
esųs sunkesnis ir komplikuo- 
tesnis, bet užtat nepalygina
mai įdomesnis ir naudingesnis. 
Darbas Lietuvoje prasidėjęs po 
laiminga žvaigždė, nes, kų tik 
Ženevoje pasirašyta Baltijos 
santarvės sutartis, kuri sudaro 
bazę Lietuvos Latvijos drau
giškų santykių plėtojimesi. Ji 
tačiau esanti tik forma, į ku
rią turi būti įdėtas realus turi
nys. Juo šis turinys bus pla
tesnis ir turtingesnis, juo di
desnės naudos bus visiems 
trims kraštams. Draugiškus 
santykius stiprinant, ministerio 
įsitikinimu, ši sutartis nebus 
paskutinis žingsnis ir šia kryp
timi atsidaro plati darbo dirva.

Ministeris pareiškė, kad pir
miausia esą reikalo keisti pre
kybos sutartį ir šio darbo bus 
imtasi neatidėliojant. Jei, esu, 
nutarties vykdymas nebuvęs 
perdaug naudingas Latvijai, tai 
čia kaltas įvairios objektyvios 
aplinkybės, kaip Latvijoje esąs 
didelis, pragyvenimo brangu
mas, kas pabrangina gamybą ir 
sumažina, konkurencinę galių. 
Nuo gamybos brangumo ken
čia) visas Latvijos ūkio gyveni
mas. . .

Kultūrinių santykių išplėti
mo srityje taip pat esą daug 
ko nuveikti. Ateinančiais me
tais numatomi tarpusavio pro
fesorių atsilankymai ir pasikei
timai paskaitomis. Iškeltas 
klausimas ir dėl bendro moks
lišką raštų rinkinių spausdi
nimo.

Baigdamas ministeris gražiai 
atsileipė apie Kauną, kuris,esu, 
greit virsiąs vienu moderniš
kiausių ir gražiausių Rytų Eu
ropos miestų. Jau dabar Kau
ne matyti takių modemiško 
stiliaus namų, koki retai pasi
taiko kituose miestuose.

Iš Dzūkijos ėjo statyti 
Telšių Kretingos gele

žinkelio ir ten žuvo
Iš Sauserų km. Karenos v. 

Alytaus apskr. 1931 m. Berna
tavičius nuvyko į žemaiti jų ir 
dirbo prie Telšių Kretingos ge
ležinkelio statybos darbų. Ber
natavičius jau buvo užsidirbęs 
apie 1000 lt. ir sakė grįšiąs 
Dzukijon ir ieškosiųs ūkelio 
pirktis. Bet vienų vakarų Ber
natavičius išėjo pasivaikščioti 
sų savo draugu Kaziu Paukšte 
ir daugiau nebegrįžo. Greit ir 
Paukštė išvažiavo į savo kilimo 
vietų—Utenu. Po pusės metų 
Salantas pakrantėje Bernatavi
čiaus lavonas buvo rastas. Me
dicinos ekspertyza konstatavo, 
kąd velionis yra užmuštas į 
galvų aštriu daiktu.
; Šiaulių apyg. teismas Paukš
tę nubaudė 12 metų sunk, dar
bų kalėjimo. Paukštė buvo pa
davęs apel. skundų, bet rūmai 
jo skundų atmetė.

HALIFAX, N. S., Kanadoj, 
s. 11. —Paslaptinga eksplozija 
sugriovė trijų augštų medinį 
namų, kuris tuoj po to užside
gė. , Iš namę griuvėsių išimti 
lavonai moteries ir keturių tvai
kų.

žuvusieji yra Mrs. Robert 
Croūse ir du jos vaikai. , Kiti 
du* vaikai yra Daniel Pūdąs. 
Ieškomas lavonas Dudienės ir 
nepažystamo žmogaus, kurie 
manoma, irgi buvo palaidoti 
griūvančio namo.

■r i« ^—i' iii.

MISHAWKA, Ind„ s. 11. - 
žuvautojas Leon Cole, 19 m

• ‘ .•* J
.•‘v ■

LONDONAS, s. 11. — žydų
atstovų taryba paskelbs, .kadj—«... 
ji atšauks boikotą Vokietijos, kad greičiau sukurti ugnį ir

"p

J* Ą* n^V***** •J' » . ■o

prekėms, jęi Hitleriu sugrąžins .su^išįldyti, ant ugnies užmetė 
piliečių teises Vokietijos žy- blekinę gasolino. Gasolinas eks- 
damsj: ■ • > ■ - > ’ plodavo ir jj vietoj užmušė.

..i
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Amerikos Lietuvių Daktarų

ia abejoti, ar

bario? Kain vra' Dr. Sušauna A. Slakis
Tačiau reikia 

liks kas nuo i

' t, K .

PITTSBURGH O NAUJIENOS
Soho Pittsburgh, Pa. aiskin‘i apie.SLA

7 mnrmnma tini

cr t An n . . , . ^ug|. r. bavickasj iT , ^OS s,'sir"'k,m(!s- padaro tautiečiai
—Tautiečiai prot e s t u o j a 
prieš SLA. Seimo paskirsty
mą tautiškų centų ir reika
lauja atskaitų *iš Chicagos 
Lietuvių Dienos Komiteto.

............ . " "" — ...... .... 1 " 1 ..... . ....... .........
išduotus pareiškė, kad jis daug nekal- to karią pakviestų kalbėti.

u „.j., tz —.i — . Baigdamas savo kalbą, p,
ypatingai/Mažukna padėkojo rengėjams 

. už pakvietimą kalbėti.

! ■ • # / . *

lenikų jungo. Tada ir Lietuva tai busią dėl Lietuvių Kamba- 
atgausianti Vilnių tik per Vii- rio įrengimo.
niaus lietuvių sukilimą ir per 
demokratiją.

Reiškia, kun. Misius tiki į jimo dėl kambario? Kaip yra 
revoliuciją ir į demokratiją, žinoma iš patyrimo, tai p. Va-: 
Pivaronas nieko nepasaką na8aitis su 8avo artistais 8rel"

Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Spalių 7 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystes svetainėje įvyko 
SLA. 40 kuopos mėnesinis su
sirinkimai. | Narių atsilankė 
neperdaugiausia ir susirinki
mas buvo pavyzdingas ir tvar
kus, iki pora taip vadinamų 
tautiečių nepradėjo kabinėtis 
prie praeito Seimo Tautiškų 
Centų paskirstymo.

Prasidėjus 
pirmiausiai buvo 
tas protokolas 
sirinkimo ir 
Centro. Prieita 
snendavimo ir 
dėl nemokėjimo 
Sekretorius K. Leliušis pers
kaitė vardus tų narių, kurie 
yra nemokėję 'savo mokesčių 
jau 3 mėnesiai ir šitas mėne- 
sis jau bus 4-tas. Jei neužsi
mokės, tai tie nariai skaitysis 
suspenduotais.

Tas narių susispendavimas 
ir ntspendavimas buvo gana 
plačiai apkalbėtas. Matomai, 
40 kuopos valdyba deda pas
tangas ,kad visi 
gerame stovyje, 
dažnai pasitaiko 
to. kad kai kurie 
simokėti duoklių
— tai įvyksta ir dėl pačių na
rių apsileidimo: jie gali užsi
mokėti, bet nesirūpina.

Prieinama prie nebaigtų 
reikalų. Pasirodė, kad da ne
visi praeito Seimo delegatai 
buvo raportus išdavę. Pirmiau, 
šiai ^pakviečiamas Prauiąs .pj(k- 

- šris išduoti savo raportą. P-s 
Pikšris skaito raštišką rapor
tą, pažymėdamas kožnos sesi
jos tarimus gama smulkmeniš
kai ir bešališkai, iki prieina
ma prie paskirstymo Tautiš
kų Centų. Čia jis pareiškia 
savo nepasitenkinimą, kam 
Seimas skyręs $500 
skridimui ir $100 
Dienos Komitetui, 
pinosi surengimu 
Dienos Pasaulinėje

Užbaigęs 
p. Pikšris 
kas norėtų 
formacijų 
tai jisai galęsiąs žodžiu pa
aiškinti. Pirmininkas A. Vai- 
norius klausia susirinkimo, 
ar kas turi kokių pastabų. 
Ponas J. Virbickas pasiprašo 
balsą ir smerkia praeitą Sei
mą, kam skyrė tiek daug pi
nigų antrajam skridimui ir 
Lietuviu Dienai Pasaulinėje 
Parodoje. Kita komunistinio 
nusistatymo narė atsikelia ir 
duoda įnešimą, kad susirinki
mas išr 
ciją 
tiškus Centus paskyrė antra
jam skridimui ir Lietuvių 
Dienos Komitetui. P-as Vir
bickas paremia įnešimą ir 
reikalauja) tkad pirmininkas 
leistų balsuoti.

Pirmininkas aiškina, kad 
toks tarimas yra ne vietoj, ba 
kas jau Seimo nutarta, tai 
taip ir turės pasilikti, nes 
Seimas yra aukščiausia įstai
ga. Virbickas 
jei pirmininką 
balsuoti, tai 
ir užleidžia 
vietą. Tuo pačiu laiku prade
da aiškinti, kad antrasis skri
dimas ir Lietuvių Dienos Ko
mitetas nėra vistį lietuvių, ale 
tik socialistų propagandos įs
taigos. Mat, pagal p. Virbic
ko supratimą, lietuviai socia
listai tai nėra lietuviai. Kitas 
tautietis, P. Pikšris, "pradeda 
aiškinti, kad Lietuvių Dienos1 
Komitetas nėra nė atskaitų iš
davęs ir užsikaršČiaves ima

'Susirinkimui, 
perskaity- 

iš praeito su- 
pra nešima i iš 
prie narių su- 

a'tspendavimo 
mokesčiu.

B

nariai butų 
Spendavimai 
ne vien dėl 

nenajėgia nž- 
dčl nedarbo,

antrąjjim 
Lietuvių 

kuris ru-

Parodoje, 
skaityti,ra portą 

pareiškia, kad jei 
kokių daugiau in- 

iš praeito seimo,

morgičius bei smerkti adv. K. bosiąs, kadangi yra ir dau- 
Gugį. F. Savičkasj gavęs balsą,1 giau kalbėtojų, o

is pastabą^ vienas, kuris lankėsi paverg- 
kad tiek antrasis skridimas, ‘ tame Vilniuj. Jis jums girdi, 
tiek Lietuvių Diena Pasauli- Į daugiau galėsiąs pasakyti 
nėję Parodoje nėra kokių ten apie pavergtą Vilnių, 
socialistų, bet visų lietuvių1 
reikalas.

Pirmininkas,

Mokinosi iš maldaknygės.
Prisimena, kad Lietuva bu- 

prisilaikyda-' viis pavergta rusų caro. Ne
inąs SLA. konstitucijos, nepri-'sant lietuviškoms mokykloms 
ėmė įnešimo ir nestatė jį bal- lietuviai mokinosi iš malda- 
savimui. Už tai musų “žy
mieji” tautiečiai, pritariant 
nekuriems komunistams, pir
mininką išvadino “diktato- 
rum”, “caru” “Trockiu” ir 
kitokiais “tinkamais vardais.” į su kunigais ir norint

Bet jei pirmininkas butų įtikti gal ir yra gerai girtis, 
leidęs svarstyti tokius kvai-|kad iš maldaknygės galima 
lūs tautiečių įnešimus, tai mokslo pasisemti. Bet tikre- 
butų 40 kuopa pastatyta ant nybėje, jei p. Mažukna vien 
juoko, ir daugiau nieko. 1 tik maldaknygę butų skaitęs, 

Šis incidentas aiškiausiai o neskaitęs socialistų laikraš- 
parodo, kad musų tokiems čių ir knygų, tai vargiai butų 
tautiečiams, kaip pp. Virbic-1 turėjęs laimės būti kalbeto- 
kas ir Pikšris, ne f" 1 
organizacijos 
kad triukšmavimas ir 
mas suirutės.

Matomai, semia savo dvasi
nę stiprybę iš Clevelando fa
šistų gazietos. —NarųSį

knygių. Pats Mažukna jau 
Čionai Amerikoje būdamas 
mokinosi lietuviškai iš malda
knyges.

Kalbant nuo vienų pagrindų 
jiems

Kun. Misiąs pasakė gerą 
prakalbą.

Antras kalbėtojas buvo ikun.Į 
J. Misius. Reikia pasakyti,- 
kad kun. Misiaus kalba buvo 

| tikrai nuosaiki ir atitiko pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
nusistatymui dėl. atgavimo 
Vilniaus. Pasak kun. Misiaus, 
lenkų padėtis nesanti tokia 
gera, kaip kad lenkai giriasi.; 
Lenkai turi Užgrobę daugybą 
svetimų žemių ir pavergę sve
timas tautas, kaip tai: lietu
vius, baltgudžius ir ukrainie
čius. Tos pavergtos tautos vė
liau ar anksčiau atsikratys

tiek rupi jum ir šiame vakare... O tais, 
reikalai, kaip laikais, kada Mažukna čionai

S. S. Pittsburgh, Pa
Vilniaus užgrobimo 14 metų 

sukaktuvių paminėjimas

Čiausia viską pasiims, jei tik Valandos 1--4 po piety, 7--8 vai. vak.
Trečias kalbėtojas per’stato-' kas bus padaryta. ‘ yrUs seM 010
>mas p. P. Pivaronas. Ta- TZ . . . . ...* K nf virtum n Irni

čiau p. Pivaronas nieko to
kio nepasakė, o tik suminėjo 
lenkų vištą, ir kad Lietuvių 
Kambario Pittsburgho Uni
versitete yra rengiamas pa
rengimas. Artistai busią iš 
Chicagos,—Vanagaitis su sa
vo grupe. Girdi, reiksią apmo
kėti artistams ir kas liksiąs,

Lietuves Akušeres

| Ketvirtuoju kalbėtojum bu
vo p. J. Bulevičius (jaunuo
lis), kuris kaipo čia gimęs 
gerai vartoja lietuvių kalbą. 
Iš jo neblogas kalbėtojas.

Perstatomas “iš Vilniaus” 
kalbėtojas

Pristatomas ir kalbėtojas, 
kuris yra buvęs pavergtame 
Vilniuje viską matęs savų’ 

(Tąsa pusi. 3-čiam)
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Phone Chnal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Cąlifornia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348

DR. BERtASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedėtomis pagal sutarti.
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Aibany 
Avenue 
Phone 

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

ginoms patari
mai dovanai.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, hervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai* 
dar. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikui. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Res. 6600 South A r tesi an Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Kodėl Ligoninės 
Vartoja Skystą 

Liuosuotoją?

Graboriai
kėli- mokinosi Amerikoj, tai jau 

nebuvo reikalo mokslą semti, 
iš maldaknygės, — jau buvo 
pakankamai visokių gerų kny- 
įgų ir laikraščių.

Užvažiuoja grupėms
Kaslink Vilniaus atvadavi

mo, tai kalbėtojas nieko to
kio nepasakė. Graudeno, kad 
reikia vienybės. O vienybės 
reikalai nesą taip geroje pa
dėtyje, kaip kad kalbėtojas 
norėtų. Esą ir čionai Pittsbur- 
ghe keletas grupelių, kurios 
neprisidėjo prie šio parengi
mo. Nors jos neturinčios jo
kios reikšmės, bet vistiek esą 
gaila...

Čiųnai kalbėtojas netiesio
giniai užvažiavo socialistams 
ir komunistams, kam jie ne
lindo į kunigų bučių. Tuo pa
čiu laiku jis lygdvgflvo ištiki
mybę prabašČiaiiis ' pareiškė, 
kad anie jo neužmirštų ir ki-

ydytojai visuomet var- 
uosyotojus. Ir žmonės 
rie skystų liuosuotojų..

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS 
Pullman 4151 

10734 S.Michigan Av
Republic 3100

2506 W. 63 St.

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

DR. S. NAIKEUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

Ligoninės ir 
to ja skystus, 
greit grįžta prib Skystų liuosuotojų.. 
Ar jus žinote kodėl ?

Skysta liuosuotojų labai lengva 
yra numieruoti.. Jo veikimas gali būt’ 
nureguhuotas 'sulig ypatos reikala
vimų. Prie jo ne ptiprasite: Jums 
nereikia imti “dviguba kieki” die
na ar dvi vėliau. Ir švelnus skystas 
liuosuotojas ne Įrituos jūsų inkstus.

<Tinkamas skystas liuosuotojas na
tūraliai išvalys jūsų vidurius be 
jokių nesmagumų laike išėjimo ar
ba vėliaus.

Netinkami liuosuotojai gali pada
ryti daugiau blbgo, negu gero.

Tinkamai prirengtas skystas liuo- 1 
stiotojas kaip Dr. Caldwell’s Syrųp 
Pepsin atneša saugią pagelbą nuo 
užkietėjimo vidurių. Jis švelniai pa- 
gelbsti vidutiniško. žmogaus vidu
riams, pakol gaihta atsteigs nąrma- 
lų veikimą. I>r. Galdwell’s Syrup 
Pepsin yra užgirtas skystas. liuosuo- 
.tojas, kuri visi vaistininkai užlaiko 
jau prirengtą^ maurojimui. Jis pada
ro idealų šeimynoms ,liuosuotoją; 
veikianti dėl“ visokio1' amžiaus žmo- f 
nių ir galima duoti nors mažiausiam 
kūdikiui.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Spalių 7 d. Pittsburgho Lie
tuvių Rymo Katalikų Federa
cija bendrai su Pittsburgho I 
tautininkais Lietuvių Piliečių 
svetainėje buvo surengę Vil
niaus užgrobimo 14-kos metų 
sukaktuvių paminėjimą. Rei
kia pasakyti, kad tai pirmas 
atsitikimas įPittsburgho^ lietu
vių istorijoj laike* 14 metų, 
kad ir vietiniai kunigai susi
rūpino Vilniaus vądavimo rei
kalais.

Nors šis parengimas buvo 
rengiamas neva kaip ir visų 
srovių vardu bent taip buvo 
garsinta, tačiau faktinai Fede
racijos parengimas buvo pri
dengtas geliais tautininkais, 
kaipo dekoracija.

Publikos buvo prisirinkę 
pilna Piliečių svetainėje. Pub
lika daugumoj buvo tokia, 
kuri nėra kunigų kontrolėje, 
bet lanko visokius parengi
mus. Na, ^kuniginės publi
kos nedaug tebuvo matyti.

Muzikalį programą tvarkė 
šv. Kazimiero parapijos var
gonininkas V. Medonis. Daly
vavo parapijos choras, keli 
solistai, pora smuikininkų ir 
Jono Vainausko orkestras iš 
North Sidės, su kuriuo publi
ka nenorėjo net skirtis. Iš so
listų—tai dvi lietuvaitės ir po
ra svetimtaučių. Lietuvaitės 
solistes tik po vieną kartrą te- 
dąinavo, o svetimtaučiai bu
vo perstatyti po keletą kartų. 
Matomai, “profesorius” Medo
nis demonstravo savo stu
dentų svetimtąučių gabumus 
lietuviškame parengime.

Kalbėtojais buvo J. K. Ma
žukna, kun. J. Misius, P. Pi
varonas, J. Bulevičius ir kun. 
V. Sadauskas. >

Programas buvo pradėtas 
su Amerikos himnu ir užbaig
tas su Lietuvos himnu. Vaka
ro vedėjas buvo p. J. B. Tam- 
kevjčius, katalikų darbuoto
jas-

Pirmiausiai buvo perstaty
tas kalbėti p. J. K. Mažukna, 
Jis prisimena Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių 
paminėjimą šioje svetainėje 
praeitais metais, kada kalbė
jo nuo tų pačių pagrindų. Tik 
esą skirtumas tas, kad ap
vaikščiojant nepriklausomy
bes šventę pernai mes džiau
gėmės, o šiandien liūdime.

Nors šiame vakare esanti 
pilna svetainė, bet vistiek esą 
dar 
viai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

.3319 Lituanika Avenue
■ CHICAGO, ILL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

' Tel. Yards 1829 t
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

“T

$1,000,000.00

IiederalSavings 
<®įjAND LOAN ASSOCIATION

PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

Nuošimtis tik už likusią sumą, ant lengvu iš
mokėjimų, nuo 5 ikt 20 metų. įstojimo ir 
jokių bausmių nereikės mokėti,

įstok i šią Draugija sisteinatiškai taupyti, 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4% i 
iki 6% kas 6 mėnesiai, Taupymo skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gali mo- 

k keti po $5.00 i mėnesi, arba po kiek nori, kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi
dendus už sumokėtą sumą.

Ši Draugija yra po U. 
S, Government prie
žiūra ir Government 
deda pinigus 

Draugiją.

Dėl platesnių 
kreipkitėts 

Draugiją.

Juozapas. Eudeikis 
ir Tėvas

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

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

25 METU PATYRIMO
Pritujjkime akinių dėl visokių akly

galvos skaudėjimo

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

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS‘ DENTISTAS X-rAy
4143 Archer *av., kamp. Franciscoav.

J. F. RADZIUS
’ Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO. ILL.

kenčiate nuo ..
skaitant raidės susilieja i daiktą, 
spaudos raštas išrodo dvigubas.
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

Jei
Jei
Jei
Jei

įvairus Gydytojai

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir iBĮALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W, 18th St.

Tel. Monroe 3377

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai. ***■»■*•. ■ w •******><*-*

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3d 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. I8th St, netoli Morgan St.

Valandos nuo^ 10—12 pietų ir 
nuo 0 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464 
.... ............—........ ...................... it.... .... ... ...... ....................

A MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

i šią

OF CHICAGO

Gerkit

nevisi 
čionai

Pittaburgho lietu- 
susiririke. Toliau

U; protesto rezoliu- 
ieš Seimą, kuris Tau-

žinių 
i

įkalauja, kad 
nori leisti 

ai pasitraukia 
vice-prezidentui

2324 So. Leavitt Street
• PHONE CANAL 1678 

JUSTIN MACKIEWICH, Rast.

■

Tel. Lafayette 35'72 
J. Mulevičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkcje 

JiideĮė ir "graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

ir Reikalaukit
AlinėseVisose

Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kent.ucky 
Bourbon 

Ir
Lietuviškus 

Degtinės

NATHAN 
KANTER1b.x1.X1 Ji - ,y *

Mutual LiouorCo.
470^ Š. Halsted St.

Tel. YARDS 0808

I. J. ZOLP
' GRABORIUS

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

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

1. l- ----------------————

Lachavich ir Šonus
METUyiS GRABORIUS

: Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiąi 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
_ su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd Pi., Chicago
' » Tel. Canal 2515 arba 2516

SKYRIUS:
1439 S, 49 Ct, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927
...... ... ..... ........... 1------- <---------- -—

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

1410 South 49 Ct
’’ CICERO, ILL.

s

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

Tel. Kenwood 5107
V AL ANUOS:

nuo 9 iki U valandai ryte
nuo 6 iki 8 valaftdai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

2490 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

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. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po .pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo JO iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Phoe / Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė..

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj fShgal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURKE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Calume.t 6893 
Rez. Tel. Drexel #191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, jyį

Ofisas ___
arti 81st Street.

Valandos; 2—^4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 

diena.

visų 
chroniškų ligų.
3102 So* Halsted St.

arti 31 st Street.

Advokatai

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

9

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. • 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockweil SL 
Tel. Republic 9723

Hiiiimni>iinii»i■» * r*     hm■■.   * ■ ~

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedalioj paj?al sutarimą 
Ofiso TeJ.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washiugton St. 

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

Vakarais nuo 6 iki 9 .
Tek Prospect 1610 i
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PittsbujglfoNauiienos
(Tąsa iš pusi. 2-ro) (niui atvaduoti reikia sekančių 

akimis. P-as Tamkevičius, 3-jų dalykų: (1) reikia lietu- 
perstatydamas kun. V. Sadau- viams dolerių, ba kaip dole- 
ską, pareiškia, kad šis kalbė- rių turi, tai ir draugų zturi. 
tojas tik 2 metai atgal aplan-^ (2) reikia spaudos (tik nepa
kęs Vilnių ir viską matęs sa- sakė, kokios spaudos), ir kad 
vo akimis. Kun. Sadauskui j apie Vilnių butų rašoma ne
pradėjus kalbėti, tuoj pasiro- paskutiniame puslapyje /ik 
dė, kad jis labai menko išsi- kelios eilutės, bet pirmutinia- 
lavinimo. Jis apznaimino, kad nie ir kad butij daug parašyta. 
Vilnius yra Lietuvos sostinėj O 3-čias punktas, ir tai pats 
ir kad mes čionai esame susi- (svarbiausias, lietuviai turi 
rinkę “pastatyti Vilnių ant gerintis prie pasaulio galiūnų, 
kojų”. Priminė mums ir apie o galiūnai tuojau Lietuvai
Panelės švenčiausios vartus ir 
pasakė, kad reikia apsvarsty
ti, kaip Vilnių atvaduoti.

Trys punktai Vilniui 
atvaduoti.

O po apsvarstymui, tai kun. 
Sadauskas atrado, kad Vii*

Mes turime savo 
krautuvėje pilną va
goną jvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:

Aliejiniai šepečiai $18-50 
Angliniai Pečiai ....$19*75 
Gasiniai Pečiai ....

VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI ....

$2950

$1195
COMBINATION
PEČIAI .............. $69*50
BUNGALOW 
PEČIAI ..............

.SKALBIMUI .. 
PEČIAI ...........

$3950
f

$395
Tie pečiai yra įvairių žino
mų išdirbysčių ir visoje ša
lyje plačiai garsinami.

CASH ARBA LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS.

Central District
FURNITURECO.

, 3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

Mes turime didžiausį pasi
rinkimą puikių čeverykų:

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis.

IMVERSAL 
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted

Vilnių atiduosią.
Gana “praktiški” kun. Sa

dausko patarimai. Tik aš abe
joju, ar publika suprato kal
bėtojo patarimus, nes kada 
jis iš visos širdies ir net pro 
ašaras kalbėjo, tai publika 
šypsojosi ir visai mažai te
ptojo.

Taip pat kun. Sadauskas 
patarė, kad su lenkais muštis 
nebusią reikalo, jei tik lietu
viai prisigerins prie didžiųjų 
galiūnų.
VTačiau kim. Sadauskas 

mums visai nieko nepasakė, 
ką jis matė pavergtame Vil
niuje. Tiesa, jis aiškino, kad 
matęs išgriautus kelius ir til
tus, vedančius į Vilnių, bet 
ką Vilniuj matė, tai nepasa
kė.

Aukų buvo surinkta išlaidų 
padengimui $21.2& Jei kiek 
liks nuo išlaidy padengimo, 
tai busią pasiųsta į Vilnių.

Tai taip ir užsibaigė 14-os 
metų sukaktuvių paminėji
mas nuo Vilniaus užgrobimo.

—Reporteris.

sėjo nueiti ir j krikštynas, 
nors ir neprašytiems. Mat, 
norėjome surasti gerb. Jan- 
causkus ir Joną Mickuną. Pa
sirodo, kad Jonas Mickunas 
vra kūmas, o ponia Gedrhnie- 
nė, žinomo Pittsburgho biz
nieriaus Prano Gedrimo, žmo
na, kurna. Reiškia, visi žino
mi ir pažjstami. Būtinai ir 
mus norėjo įvelti į tas krikš
tynų iškilmes, nots ir nepra
šytus. Turėjome nemažai var
go išsisukti. Teisinomės, kad 
jau vėlus laikas ir reikia tuo
jau namo važiuoti.

Bet vistiek turėjome eiti į 
stubą pas gerb. Jankauskus ir 
čionai buvome pavaišinti taip, 
kaip ir krikštynose. Jankaus
kas užsirašė “Naujienas”, o 
grybauti liepe kitą kartą atva
žiuoti, kai nebus krikštynų.

Kai dėl grybų, tai šioji apy
linke yra tikrai turtinga viso
kios rųšies grybais.

Kasyklos dirba tik 2-3 die
nas per savaitę.
kai dirbdavo kožną dieną (5 
dienas per savaitę), tai ang
liakasiai uždirbdavo neblogai. 
Bet dabar tai vos ant pragy
venimo tepadaro.

Angliakasiai gyvena kompa
nijos st\ibose. S tūbos labai 
gražiai užlaikomos ir apžiūri
mos, — visai neišrodo, kad 
angliakasių stubos.

— S. Bakanas.

Pirmiau,

Tarp Chicagos
Lietuvių

McKees Rocks, Pa

Bet Edvardas Paulis 
nepatyrė kodėl švie
sos šviečia gatvėje

Pranciška ^Aukšti- 
t

■ jos vyras, Jonas 
mirė praeito 

Šeimyna

Pasimirė 
kalnienė; 
Aukštikalnis, 
birželio 17 d. — 
jau yra užauginta.

Spalių 2 d. pasimirė Pran
ciška Aukštikalnienė, 54 me
tų amžiaus, gyvenanti 805 
8th St., West Park. Ji buvo 
palaidota spalių 6 d. šv<- Ma
rijos kapinėse, teikiant pas
kutinį patarnavimą lietuvių 
šv. Vincento bažnyčioje kun. 
Vaišnorui. Laidotuvėse daly
vavo daug velionės draugų ir 
pažįstamų.

Velionė paliko didžiausiam 
nuliudime 4 dukteris ir 2 sū
nūs. Visi yra gražiai išauklė
ti. Dukterys yra Emilija Gur- 
skienė ir da nevedusios Julė, 
Juozapina ir Viktorija!.* Sūnūs 
Antanas gyvena Detroit, Mich. 
jis yra vedęs ir augina šei
myną. Stasys gyveno prie mo
tinos kartu su kitais šeimy
nos nariais.

Velionė paėjo iš Panevėžio 
apylinkės. Velionės vyras, Jo
nas, po ilgos ligos jau buvo 
pasimiręs praeito birželio 17 
dieną. — X.

RILTON, PA.

Grybų miestas, — Lietuvių 
vaišingumas. — Krikštynos.

....— Pavyzdingos kompanijų 
stubos.

Rugsėjo 30 d. išvažiavus pa
sivažinėti teko pasiekti ir 
Pittsburgho lietuviams žino
mą grybų miestą. Jau kiek 
laiko atgal buvo girdėjęs, kad 
šioje apylinkėje gyvena ke
lios lietuvių šeimos ir. kad jos 
pageidauja užsirašyti “Naujie
nas”. O iš Juozo škulevi- 
Čiaus teko sužinoti, jog apie 
tą miestą esą labai daug gry
bų.

Susitarėme nevažiuot! ir 
vienu šuviu du zuikiu nušau
ti, — gauti “Naujienoms” skai
tytojų ir sau grybų. Suma
nyta, padaryta. Apie pava
karį jau mes grybų mieste. 
Sustojome prie Franciškaus 
Jankausko stubos. Bet pasi
rodo, kad nieko nėra namie, 
— visi krikštynose. TadĮ pri-1

Lietuvių Dienos Pasaulinėj Parodoj 
Atskaita 

. X • '

« ĮPLAUKOS
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj auka .... 
Chicagos Lietuvių Draugijos auka .......... 
Agentai iš rėmėjų surinko .... .............
Už ženklelius parduotus prieš 5 rugp......
Už ženklelius parduotus ru$p 5 d. 
Už programus parduotus Lietuvių Dienoj 
Karalaites rinkimo baliaus pelnas ........

100.00
10.00

187.45
170.00
381.25

. 65.25
92.12

Viso—1006.07
IŠLAIDOS

B ubai, gėles ir kitkas karalaitei ir j os svitai .................... 130.87
Fotografijų klišės spaudai ..............................    150.73
Komiteto išlaidos—telefonai, krasa, spauda ir t.t. ......... 66.50
Spausdiniai—programai, ofišų kaspinai, ir koresponden- 

cijinė popiem ........................ ................
Svetainės repeticijoms ir mitingams ...........
ženkleliai—medžiaga ir padirbimas ..................
Paties programo išlaidos: s
Kostumai, įrankiai ir jų atvežimas .... .............
Muzikos orebestracija ir kopijų parašymas ... 
Muzikantai ..... ........................................................
Vaikų grupės (mokytojams ir transportacijai)

Palyginimas:
Įplaukų—$1006.07
Išlaidų—$1006.07

Ekspedicija j Westsidės šviesos 
stulpą pasibaigė su nauja 
problema

WESTSIDE.«*w:Edvardas Pau
lis buvo mechaniškų palinkimų 
berniukas.

įdomavosi įvairiomis mašino
mis, aparatais. Norėjo žinoti 
kodėl mętorai sukosi į vieną 
pusę,o ne j kitą; norėjo žinoti 
kode! automobiliai nenori va
ži no t jeigu į juos vietoje ga
zolino

Būdamas kiek jaunesnis iš
ardė visus savo žaislus ir tėvo 
laikrodukus ir norėjo žinoti, 
kodėl laikrodukai nenorėjo tak
sėti, kai jis juos atgal sudėjo. 
Kad keli tuzinai laikroduko da
lių netilpo atgal į laikrodėlį tas 
nesudarė 
vardui.

Edvardas

ripili vandens.

didelio skirtumo Ed-

svarsto šviesos pro
blemas v

Pagaliau, Edvardo mechaniš
ki palinkimai nunešė jį tiek 
toli, kad jis nusprendė patirti 
kodėl šviesos šviečia. Paimk pa
prastą stiklą ir prie jo prika
bink elektros vielą, bet jis ne
švies. O kiti stiklai šviečia.

Gatvės lempų problema Ed-' 
vardui atrodė datfgiau kompli
kuota negu paprastos šviesos, 
todėl jis nutarė pradėti savo 
investigaciją nuo daugiau kom
plikuotos lempos.

Edvardui labiausiai patiko 
vienas stulpas prie 2436 South 
Rockwell Street ir jis nutarė 
jį pavartoti savo moksliškiems 
eksperimentams. Įsigavo vargais 
negalais j stulpą ir smalsiai 
apžiurėjo lempą. Bet vien aki
mis negi gali tikėti, reikia ir 
pirštais, palytėti.

Ir palytėjo Edvardas lempą 
ir j ją einančius drattfą.

Dabar Edvardas riša naują 
mokslišką problemą. Jis nori 
žinoti, kodėl elektros ^viešos ir 
vielos nevien Šviečia, bet ir taip 
labai spiria, kad jis nuo stulpo 
viršūnės atsirado ant cementi
nio Šaligatvio su skaudančiais 
šonkauliais ir ištinusiomis ^ran
komis. Edvardas problemą 
svarsto St. Anthony’s ligoninėj.

/■■■■I
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106.32 
23.00 
92.3,0

94.60
97.15
99.00
85.00
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DABAR
laikas apsiru- •

f pinti Apšildy-
* mo įtaisymais.

Prieft pakilsiant kainom, mes siūlome DA
BAR DIDŽIAUSIAS SUTAUPĄS. Pasinku- 
binkite, nes valiau kainos bus daug au’<A- 
ti'siifs. Parašykite arba atsilankykite ir su
pažindinkite mus su jūsų reikalu—PASI
NAUDOKITE MUSŲ NUPIGINTOMIS KAI
NOMIS, ar jums reikalinga pilnas Apfeldy- 
mo Intaisynias arba tik viena kuri dalis. 
Apžiūrėkite visus Materijolus: tuos, kuriuos 
mes parduodame: yra augiausios ruSies 
ir yra pilnai garantuoti.

Viso—$1006.07

•Lietuvių Dienos Komitetas,
J. Mackiewich, Iždininkas,
John T. Zuris, Fin. Kom. Pirmininkas, 
^uphrosine Milaizis, sekretorė. .
Kleofas Jurgelionis, Pirmininkas.

Po 25 metą žinybinio 
gyvenimo

P-nų Bulmv’ų pagerbimui 
rengta pokilis

'SU-

zeNORTHSIDE.—25 metų 
nybinio gyvenimo sukaktuvių 
proga, spalių 6 d., p-ms J. Bu- 
law’ams buvo surengtas poki
lis jų namuose, 3907 N. Nordica 
Avė. Pokily dalyvavo vien tik 
jų artimiausi1 drau’gai, ktrfie 
juos pažino prieš 26 metus gy
venant ^LietuVpje ir palhikė 
draugingumą per visus šiuos 
metus. ....J

Jonas Bulaw paeina iš Re- 
'meikių kaimo, Rokiškio apskr. 
1907 m. ‘'atvyko j .Ameriką ir 
apsigyveno Lawrence, Mass., 
kur jis susipažino su p-le Jo? 
hannai Kairyte ir apsivedė.

Po 3-jų metų apleidęs Law- 
rence miestą, nuvažiavo į 'Oma
hą, Nebraską. čia apsigyvenęs 
įstojo į Lietuvių Socialistų Są
jungą ir p&r 10 metų aktyviai 
veikė 31 ktfopoj. Rašė žinias 
“Keleiviui”.

nerijos kursą Illinois universi
tete.

Jonas Bulaw jauxpražilo, bet 
visgi dar nepaseno, tik dalinai 
prasišalirtb iš visuomeniško vei
kimo. Liuosai leidžia laiką. 
Sekai lietuvių gyvenjmo eigą. 
Skaito “Naujienas”, \ “Keleivį” 
ir kitus pažangius raštas.

Tačiaus, pailsėjus keletą me
tų jam reiktų ir vėl stoti j 
talką.

Prisiminus p.p. Bulawų gy
venimo praeitį ir jų draugų iš
reikštus kohiplimentus sidabri
nių vestuvių pokily, reikia ir 
dar ir nuo savęs pridėt jiems 
linkėjimui laimės ir ateityje.

John yra brolis “Nau
jienų” bendradarbio Frank Bu-
law.—Ten Buvęs.

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

Patyrę iniinle- 
riai bylo ku. 
riuo laiku, ka
da jums bus 
patogu, a t s i- 
It^kys pa8 jus. 
6 1 e natamavl- 

jums nie
ko nekainuos.

® SŪUARE DEM S

1. STATE

HLUMBIHU 
\HfATING >

> BRAHC
Z $Toqr 

9301 S. 
^ZCOMKERCIAL^

Atdara vakarais iki 7 vai. vak. Nedėlioj iki 1 vai. po

Atsilanky kitę 
anftiurAti musų 
Paroda mod-T- 
niikiauslŲ Plti- 
tn biurų. Fikče- 
rių ir kitu In- 
renffimu- 
natidokit 
pigiomis 
notnia I 
Dabar 
pykite 
piet.

Pasi- 
mut>u 
kai* 

Pirkite 
— Tau- 
pinirus I

Sutaupysite Daugiau
Pirkite Gerą Maistą V Groserius 

“MIDWEST STORES”- -
_ IŠPARDAVIMAS . f.
Petnyčioj ir Subatoj, Spalio-Oct;; 12 ir 13

“MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOSB# 8188 81 Kasdien šviežiai Spraginta fhKAVA 3 s 55c 19c

Kiaušiniai “s‘tuz.26c
“Midweat” švieži rinktiniai Kiaušiniai Kartonuose Ttiz. 32c

MILKAS—Pet, Borden’s, Carnation aukšt. ken. 60 
“Campben'sM-TOMATO SOUP ................ 3 kenai 200
SWEET PEAS “Arterial” No. 2 kenai .... T. 2 už 250

. _____————_—. ___—■"

“DEL MONTE” IŠPARDAVIMAS
ŠPINAKAI Dideli No. 21/, kenai _____Į............ 160
PYČĖS Riekutės Dideli No. 21/> kenai \........... 190
BARTLETT GRUŠIOS DicĮęli No. 21/2 kenai -....... 220
Taupykite Pinigus — Pirkite visus 3 kenus už 550

1914 metais platino “Naujienas”
1914 metais, kada ėjo aštri 

kova katalikų su laisvamaniais, 
pirmas “Naujienų” numeris pa
siekė Omahą. J. Bulaw plati
no “Naujienas” ir viešai ragi
no kitus skatyti pažangią lite
ratūrą. Tam darbo rado daug 
Vienminčių draugų. Vėliau ren
gė paskaitas Omaha lietuviams 
ir kvietė prelegentus iš Chica
gos. ■' Buvo atvykęs ir p. P. 
Grigaitis. .

Sumiš inžinierius
Prieš 10 metų p.p. Bulawai 

atvyko j Chicago
no; čia jie augino sūnų. Lei
do j mokyklą. Po 25 metų že- 
nybinio gyvenimo, jų sūnūs 
Adolfas baigė 4-rių metų inži-

Ąpsigyve-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Motery, 

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

Taiso senus, svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.'

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis^ vakarais ir 
sekmadieniais.

MOKĖSIME TIKRAI TEISINGAS KAINAS
; . Už

SENĄ AUKSĄ
Sidabrą—Platinum—Auksinius Daiktus(,

Laikrodėlius ir Daimantus.
Žiedus — Auksą nuo Dantų—Laikrodėlio kęsus arba

auksu dengtus daiktus.' Taipgi

UŽSTATŲ TIKIETUS
, (PAWN TICKETS)

Atneškite arba prisiųskite paštu ką jus norite parduoti
TUOJAUS UŽ CASH

WILSON JEWELRY CO.
... ■ •*. V- . A' įV. * ‘ . ‘j x , \ k 1 • * _■;.* ■ <

mums

.Kambarys 402 •— 4-tos lubos.
8 SOUTH DEARBORN STREET

PRIE MADISON

/

h, \

y i;-

- i' >

n..„V.

' “GRAPE-NUTS” Breakfast Cereal ............ą. pak. 170
.“POST TOASTIEŠ” 8 uncijų pakelis ...?.............. 70

“JELL-O” Visų Skonių ......................  ;3 pak. 170
“LOG CABIN” SYRŪP Stalo kenai .......   220
“Midwest" BLYNELiŲ~MfLTAI ............... ;.„.;į2 pak. 170
“Midwest” ROLLED-OATS-(Avižos) .t.....-# pak. 130 
“Sunšhine’’~KRISPY~KREKES % sv. paĘTįž už 190 
CHOCOLATirčOOKIES Maišyti ................į ... sv. 190

“CLAPP’S”
BABY FOODS—Sriubos, daržovės, vaisiai <2 ken. 210 
“Midwest” SARDINĖS Dideli apval. ’kenaii 2 už 190 
“Ddllonte” TOMATO-ŠAUCE' ... 2 kenai 130 
ŠPICE SHAKERS “De Luxe” ..... „i............... vienas 100
PASIRINKIMAS Iš 12, SKIRTINGŲ____________________
PUIKUS GELTONI CIBULIAI U. S. 1 .... 1Q s<iFų230 
BANANAI puikus rinktiniai ....................  3 sv. 190
GRUBIOS Puikios-Beūrre~Bosc ....................273 sv. 230
VIRIMUI OBUOLIAI Dideli U. S. 1..............5 sv. 190
VIEN MĖSOS^FRANKFURTAI ...........   2 sv. 250
“SADLMI^OTTO’^irta Salame ..................  sv. 180
r»^TADAT “Sameo” SUPER SEAL Kvortos 7^1* 
UOlzllYnl PAIMTAS ’O Tortna S"*"M WW

“Midvest” DŽIARŲ ROBERTAI..................... 3 pak. 1O<
“PARD” ŠUNŲ MAISTAS ........  3'kenai 25^

’“PRIM”n§ATH^bM_TISSUE ................ 3 rolės 130
“CAMAY” MUILAS $1000 kontestas .... 4 šmota^ 190 
<4p7P7p*MWUILAS—Dj(kai cirkaus g milž. 25c I
r 06 U knyga su šm.

, , , .    „ 1    —............. — — .. ...      —     - -w—

“20 MULE TEAM” BORAX ........................  sv. pak. 15<
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma Stor»t" tari ir miaot .tkgriuą, kur įųr
galite pirkti getą mėtą, paukltieną ir tt. uš šemiautiat kainatl

MIDWEST
300 tHtmeattptNT

. IL'a.J 4-11 
et

ĮSTORES
Rusiška ir Turkiška Pirtis 
douglasbaths

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 ffl

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pooL . ' •

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
„• J.
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MONARCHIJA

Jugoslavija, matyt, neturi įstatymo, kuris verčia 
visus vaikus iki tam tikro amžiaus lankyti mokyklą. 
Jeigu tenai butų toks įstatymas, tai 11 metų Perukas 
nebūtų buvęs paskelbtas “karalium”. Tokiame amžiuje 
vaikai dar paprastai nėra baigę nė pradinės mokyklos.

Monarchija yra juokinga valdžios forma. Ji parem
ta ta idėjer, kad valstybė su jos gyventojais “priklauso” 
tam tikrai šeimynai. Todėl, kuomet šeimynos galva 
miršta, tai valdžią pavelde ja jo įpėdinis. Tas įpėdinis 
gali būti silpnaprotį^ ligonis arba mažas kūdikis, bet 
jisai patampa ka^fium!

Nuostabu, kad suaugę žmonės gali tokią valdžios 
formą, pakęsti. Amerika jau pusantro šimto metų su 
viršum, kai yra nusikračiusi monarchą. Ji savo valdžią 
renka. Nežiūrint, kad tarpe Amerikos prezidentų buvo 
ne visi pirmos klasės, bet vistiek kiekvienas jų buvo 
gabesnis, negu vidutiniškas žmogus.

TEISĖJAS BRANDEIS I RNRA

Neilgai prieš pasitrauksiant, buvusis NRA virši
ninkas gen. Johnson viešoje prakalboje pasakė, kad ji
sai gaudavęs patarimų iš Vyriausiojo Teismo nario, tei
sėjo Brandeis.

Tie Johnsono žodžiai sukėlė triukšmą spaudoje. 
Valdžios priešai ėmė atakuoti paminėtąjį teisėją, nuro
dinėdami, kad jisai elgęsis “neetiškai”, duodamas pata
rimus nacionalio pramonės gaivinimo administracijai, 
nes jisai turėjo žinoti, kad Vyriausiam Teismui teks 
spręsti te vieną bylą tarpe NRA vykintojų ir žmonių 
arba kompanijų. Kaip teisėjas Brandeis galis būti be
šališkas tokiose bylose, jeigu jisai buvo patarėjas vie
nai šaliai, kuri skundžia arba yra skundžiama?

Tikrumoje teisėjas Brandeis, rodos, turėjo labai 
mažai bendro su NRA administracija. Jeigu jisai kart
kartėmis pasikalbėdavo su Johnsonu bendrais ekonomi
nės politikos klausimais, tai iš to dar anaiptol neišeina, 
kad jisai buvo jo advokatas. Bet valdžios priešams ru
pi, kad NRA bylų sprendime nedalyvautų^vienas libe- 
rališkiausiųjų Vyriausiojo Teismo narių. Teisėjas Bran
deis yra žinomas, kaip šalininkas reformų" politikoje.

Apžvalga
I ■■■........  ■ ■■■■ ■■

ATVYKSTA JULIUS 
DEUTSCH

Šio mėnesio 30 dieną atvyks 
į Ameriką Julius Deutsch, Aus
trijos ^respublikos gynėjų są
jungos (‘^Schutzbund”) vadas 
ir buvęs Austrijos karo minis- 
teris. Jisai turėjo pasišalinti į 
užsienį po vasario mėnesio pi
lietinio karo, kuriame klerikalai 
su fašistais paėmė viršų, pada
rydami kontr-revoliucinį per
versmą Austrijoje,

Julius Deutsch ketina pra
leisti 10 savaičių Amerikoje ir 
atlikti prakalbų maršrutą di
desniuose miestuose.

KAUTSKIUI SUKANKA
80 METŲ

Didžiausiam pasaulyje socia
lizmo teoretikui Karoliui 'Kaut- 
skiui sukanka 80 metų amžiaus 
šį mėnesį.

Jisai asmeniškai pažinojo 
Karolį Marksą ir Fr. Engelsą, 
Su Engelsu jisai per keletą me
tą dirbo kartu, paruošdamas 
spaudai kai kuriuos Markso 
raitus, paliktus po jo mirties. 
Kautskis yra parašęs daugiau 
knygų socializmo istorijos ir 
teorijos klaustyiais, negu kuris

Užsakymo kaina:
Chicago jo (— paštu:

Metams ------     $8.00
Pusei metų ...... ........................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiams ........... 1.50
Vienam mėnesiui .a........M....... .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
( paštu:

Metams ........................   $7.00
Pusei metų ...... ~.................. 3.50
Trims mėnesiams ...... .............  1.75
Dviem mėnesiams _______   1.25
Vienam mėnesiui ____ y........ 75c

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) ,

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

Orderiu kartu su užsakymu.

kitas asmuo, ir daugelis jo raš
tų yra laikomi klasiškais (pa
vyzdingais). Visi kompetentiš- 
ki žmonės pripažįsta jį gabiau
siu “marksizmo” aiškintoju.

Bet Kautskis nėra aklas 
Markso teorijų sekėjas. Jisai 
jas žymiai papildė savo origi
naliais tyrinėjimais. Tas i rem
damas Markso ir Engelso ma
terialistine istorijos interpreta
cija ir nuodugniu ištyrimu eko
nominio bei politinio gyvenimo 
faktų kapitalistinėse šalyse, ji
sai išvystė programą naujos 
gadynės? demokratinio socializ
mo judėjimui. 

• ‘ T

Todėl, kai pasaulio karo pa-: 
baigoje įsikūrė Rusijoje bolše
vikiška diktatūra, kuri panie
kino demokratijos ir žmonišku-1 
mo principus, įvesdama terorą 
ir priespaudą darbo žmonių ma
sėms, Karolis Kautskis griežtai 
išėjo prieš bolševizmą. $avo 
kritika jisai iššaukė prieš save 
didelę Maskvos diktatorių ne
apykantą, ir šiandie, tur būt, 
nėra pasaulyje žmogaus, (prieš 
kurį bolševikai turėtų tiek daug 
pagiežos,»kaip prieš tą socia
lizmo veteraną.

Nėra tačiau abejonės, kad 
Kautskio idėjos paims viršų 
tarptautiniame darbininkų ju
dėjime. Bolševizmas teoretiškai 
jau seniai yra sumuštas. Jisai 
tesilaiko tiįtai gųfcJų jėga.

APIE LIETUVIŲ DIENĄ 
LIETUVOS SPAUDOJE

Žurnalo “Naujoji Romuva” 
rugsėjo numeryje įdėta trys 
gražus vaizdai iš Lietuvių Die
nos pasaulio parodoje, Du vaiz
dai ^parodo milžinišką minią 
publikos “Valstybių Kieme”, 
kur įvyko lietuvių programas, 
o trečias — maršavimą “Vėlia
vų Alėjoje”,

Tuose pačiuose žurnalo pus
lapiuose įdėta ištraukos iš či- 
kagiečio Dr. A. L. Davidonio 
laiško apie simfonijos erkes t- 
ros lietuvių muzikos programą. 
Laiško autorius giria kurinius, 
kuriuos pirmoje programo da
lyje sugrajino orkestrą, ir dai
nininkę p-ią Drangelienę. Bet 
jisai sako, kad įspūdis buvo su
gadintas^ kada antroje dalyje 
išėjo dainuoti J. Olšauskas su 
A. Vanagaičiu. Girdi, “šie mu
sų artistai, rodos, galėjn be 
nuostolių neišeiti estradom Jų 
populiarus dainavimo stilius 
nefeiharmonizavo su aplinku
ma.”

NORI LOPYTI KAPITALIZMĄ

Vienas stalincų organas ra
gina “komunistus ir ikitus re
voliucinius darbininkus” ne
snausti, prisiartinant kongreso 
rinkimams, nes dabar esanti 
“auksine proga” paskleisti ma
sėse savo evangeliją. Sako:

“Bet parlamentiniai rinki- 
/mai taip pat suteikia auksi

nę progą revoliuciniams dar
bininkams pasiekti plačias 
darbininkų piliečių mases. 
Musų Komunistų ’pąrtija tą 
puikiai supranta, štai kodėl 
taip daug svarbos dedama 
ant rinkimų kampanijos.” 
(įdomu, kur tie “revoliuci
niai darbininkai” randasi,, 
jeigu jiems reikia specialės 
progos pasiekti darbininkų 
mases?) , 

. O kai 1919 metais komunis-, 
tai susiorganizavo, tai pirmas 
jų žinksrtis buvo paskelbti boi-j 
kotą rinkimams ir visam parla
mentiniam veikimui. Jie sake,, 
kad parlamentai (žmonių Ren
kamos atstovybės) tai — tik 
“darbininkų mulkinimo įstai-; 
gos”. Jokiais Įstatymais kapi
talizmą, girdi, pagerinti nega
lima; jį reikia ne lopyti, bet 
griauti.

Vadinasi, šiandie to “revoliu
cinio” mokslo komunistai jau 
atsižada, ’ nes su kapitalizmo* 
“griovimu” jie neprieina prie' 
minių. Jie labai norėtų, kad 
Žmones j tvos rinktų į kongresą 
ir legislaturas “kapitalizmą lo
pyti”. Tik, deja, nėra jokios 
vilties, kad bent vienam Jų 
toks “džabas” butų pavestas.

11"" ' - ""r 11«  .n ■ , ii -■■■■ •
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KUBA
Roosevelto administracija žy

miai pagerinę santykius tarp 
Kubos ir Amerikos. Kai kilo 
/evoliucija ir Machado vyriau
sybė tapo nuversta, tai Ameri
ka nepasinaudojo taip vadina
mu “Plati amendmentu”, kuris 
davė jai teisę įsimaišyti į Ku
bos vidujinius reikalus, kad ap
saugojus Amerikos piliečių in-, 
teresus. Pagalios, šių metų ge
gužės mėnesį tas amendmen- 
tas tapo visiškai atšauktas, To
kiu budu Kuba tapo visai ne- 
priklausoma va^tybė.

Platt’o amendmentas visą lai
ką buvo Kubos kūne rakštis, 
kuri gadino santykius su Ame
rika. ' Kubiečiai stengėsi visais 
budais nuo to amendmento at
sikratyti. Jie negalėjo sugyven
ti su tąja mintimi, kad ameri
kiečiai po kokiu nors pretekstu 
gali įsimaišyti j jų vidujinius 
reikalus.

Dabar Kuba yra suvereninė 
valstybė. Tačiau jos bėdos' ne
pasibaigė. Vyriausiai dėl ekono-

minio krizio jai vis dar tenka 
pergyventi neramius laikus. 
Nuo prezidento Machado nuver
timo Kubai jau teko pergyven
ti bent kelis valdžios krizius.

Rugpiučio 24 d. Kuba pasira
šė su Amerika naują prekybos 
sutartį, kurią kabinetas ratifi
kavo rugpiučio 27 d. Tos su
tarties vyriausias tikslas yra 
atgaivinti visiškai susmukusią 
prekybą. O prekybą tarp Ame
rikos ir Kubos nepaprastai su
smuko. Sakysime, 1924 m. 
Amerikos-Kubos prekyba siekė 
$493,836,000, o 1933 m. — tik 
$79,786,000. Amerikos ekspor
tas 1924 m.lyginosi $191,571,000, 
o 1933 m. — $22,694,000. Net 
turint galvoje siaučiančią de
presiją, toks neįmanomas pre
kybos sumažėjimas atrodo ne
normalus.

Einant padarytąja sutartimi 
Kuba numažins muitus , 426 
amerikoniškiems dirbiniams, Be 
to, amerikoniškiems dirbiniams 
ji duos pirmenybę. Vadinasi, 
daugiau prekių importuos iš 
Amerikos. Savo kebu Amerika 
žymiai numuš muitus svarbiau
siems Kubos produktams, — 
cukrui, tabakui ir romui. Ap
skaičiuojama, kad per pirmus 
metus Kuba turės $50,000,000, 
taip sakant, ekstra įplaukų.

»
Darbininkų neramumai Ku

boje vis dar tebesitęsia. Ypač 
jie buvo pąaštrėję liepos ir 
rugpiučio mėnesiais, kada 5,000 
omnibusų darbininkų paskelbė 
protesto streiką. Rugpiučio 8 d. 
amerikiečių kontroliuojama te
lefonų kompanija pavedė savo 
nuosavybę valdžiai, kai toji pa
reikalavo grąžinti atgal į dar
bą 256 streiko vadus. Valdžia 
tuoj pradėjo operuoti kompani
ją. Tačiau operavimo išlaidos 
pasirodė žymiai didesnės nei 
Įplaukos, ir jau rugpiučio 18 d. 
buvo reikalinga padengti $127,- 
000 deficitas.

Rugpiučio 11 d. Havanoje su
streikavo susisiękirpo ir pašto 
darbininkai, reikalaudami, kad 
butų pašalinį keli departamen
tų viršininkai^ kurie buvo žino
mi kaipo Mhchados šalininkai. 
Jie taip, pat reikalavo išmokė
jimo už tris, mėnesius užvilktų 
algų ir atsteigimo “seniority” 
sistemos, l.4y. kad pirmenybė 
butų teikiama' tiems, kurie il
giau tarnauja. \

Valdžia bandė sulaužyti strei
ką su armijos pagalba, Karei
viai užėmė paštų ir pasiėmė į 
savo rankas laiškų bei kitokios 
korespondencijos pristatymą. 
Tačiau iš to nieko neišėjo. Paš
to pristatymas tapo beveik vi
sai suparaližuotas, kadangi ge
ležinkeliečiai atsisakė pašto 
siuntinius vežti. Streikininkams 
buvo pastatytas ultimatumas 
grįžti j darbą ligi rugpiučio 14 
d. Grįžo tik apie 20 nuošimčių 
streikuojančių.

Kada tos priemonės nieko ne
gelbėjo, tai prezidentas Men- 
dieta įsake iždo sekretoriui 
Landa taikytis su streikinin
kais. Pastarasis tuoj pradėjo 
'derybas su streiko Vadais. Strei
ko likvidavimas pakrypo gero
joj: pusėn, kai rezignavo Dr. 
Miguel Suarez, susisiekimų mi
nis teris, kurio streikininkai la
bai neapkentė.

Politinis gyvenimas tebėra 
gana neramus. Gana dažnai 
įvyksta kruvinų susirėmimų. 
Rugp, 3 d, kareiviai priversti 
buvo užimti Madruga miestelį, 
kai ten įvyko peštynės liberalų 
partijos susirikime. Už dyiejų 
dienų Įvyko traukinio katastro
fa. Tuo traukiniu važiavo 300 
buvusio prezidento Ramon (frau 
San Martin šalininkų. Spėjama, 
kad politiški priešai išardė bė
gius.

Valdžia irgi nelabai tvirtai 
tesilaiko. Prieš kiek laiko re
zignavo iš kabineto viešųjų dar 
bų ir sveikalintumo ministęriai, 
kurie, priklauso nacionalei de- 
mokrMų pąrtij ai. Tokiu budu 
dabartinė prezidento Mendietos 
valdžia remiasi nacionalistais ii 
Dr, Miguel Mariąno Gppiez,

Havanos miesto majoro, saliį 
ninkais.

»
šiaip šalies tekonominis gyve

nimas gana sunkus. Kad pa
lengvinus geležinkelių kompani
jų, cukraus dirbtuvių, farme- 
rių ir namų savininkų padėtį, 
rugp, 14 d, valdžia paskelbė 
moratoriumą. Vadinasi, per tam 
tikrą laiką nebus skolos moka
mos. —K, Augumas. 
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Detroit. Mieli.
šis bei tas iš musų kolonijos

*

Detroite ir apylinkėse yra 
nemažai “Naujienų” skaitytojų. 
Gavę laikraštį, jie pirmiausiai 
žiuri, ar nėra žinučių iš Detroi
to. O jų kaip nesimato, taip 
nesimato. Kitų miestų lietuviai 
gali pamanyti, jog mes visiškai 
nieko neveikiame. Tačiau taip 
nėra.

Tiesa, kai darbai sumažėjo, 
tai ir pas korespondentus ne
bėra ūpo rašyti. Na, o prieg-
—* I * E"1    ■. — ■ m-— ... ■■■■». „ „ ■ ■■ , !   ,

Muzikališki Musų Talen- 
tai ir Kaip jie Surandami

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

(Tęsinys) 
*1

Yra du budai, kaip žmonės 
gali išbandyti patys save, ar 
jie yra talentingi muzikoje, 
ar ne. Vienas būdas, kuris 
gali būti prieinamas kiekvie
nam žmogui, — tai fonogra- 
fiški rekordai. Profesorius 
Seashore turi padaręs šešis 
(šiuo laiku gal ir daugiau) re
kordus su Columbia kompani
ja. Tie rekordai yra dubel- 
tuoti ir įkainuoja po $1.25 
kiekvienas". - x^šfeis šešiais re
kordais yra galima sekamas 
talentingumo ypatybes pas 
žmogų patirti: pamtinį tono 
aukštumą ar žemumą atskirti, 
laiką, intensyviškumą, suben- 
drinimą, tono atsiminimą jr 
ritmą. Žmogus, pirkdamas 
šiuos rekordus, gauna nuro
dymų knygutę, kaip šiais re
kordais reikia save tirti. Yra 
sakoma, kad už šiuos rekor

ĮSTATYMŲ ranka

tam kai kurie jų išvažinėjo į 
kitus miestus.

. » » 8
Darbai pas mus dar nepage

rėjo. Daugelyje vietų dirbama
tik 2 ar 3 dienos per savaitę. 
Darbininkai uždirba gana ma
žai. Be to, kai kurios dirbtu
vės tebėra visiškai uždarytos.

W » »
Sekmadienį, spalių 14 d., Dai

lės Choras turės parengimą. 
Parengimas įvyks Lietuvių Sve
tainėje 6:30 vai. vakaro. Bus 
suvaidinta graži komedija, o 
taip pat koncertinė dalis išpil
dyta. Dalyvaus geriausios mu
sų meno jėgos. Po programo 
bus šokiai ligi vėlumos.

Aš manau, kad visi lietuviai' 
turėtų dalyvauti šiame paren
gime ir tuo budu paremti cho
rą finansiškai. O tos paramos 
choras pilnai užsitarnauja. Jam 
vadovauja p. Juozas žuronas,- 
kuris šiais metais vėl rengiasi 
duoti radio programos. Tačiau 
lietuvių radio programus Dailės 
Choras pajėgs duoti tik tada, 
jei mes visi pasistengsime jį 
paremti. Tad padėkime jam 
tą gražų darbą dirbti,

Dailės Mylėtojas.

dus uždarbio niekas neturi. 
Jie yra padaryti vien tam tik
slui, knd supažindinus žmones 
su šiais moksliniais žmogaus 
talento tyrimo budais muzi
kos srity. Dr. Kwalwasscr 
taipgi turi padaręs du rekor
du su Victor kompanija, šiais 
rekordais galima išbandyti 
žmogaus melodiją ir harmo
niją.

Kitas bpdas, kuris gal nėra 
taip lengvai prieinamas kiejk- 
vienam, bet, iš kito atžvilgio, 
yra daug tikresnis būdas, tai 
asmeniškas atsilankymas į to
kią vietg, sakysime, kokią mu
zikos mokyklą, kur panašus 
budai tyrimui muzikališkų 
žmogaus gabumų yra varto
jami. Čia specialistas toje 
srity padarys tyrimus, ir, be 
abejonės, daugiau galės pasa
kyti, kiek muzikališko talento 
randasi pas kiekvieną žmogų.

Aš asnJ^ničkai priduoda 
daug svarbos tiems tyrimams. 
Gyvename dažnai taip pasi

taiko ;prie tam tikrų a pys lo
vy, kaip tai girdžiant gražiai 
grojant muziką, žmogus įgau
na savy ūpą arba troškimą 
pats likti muziku ir, vedamas
gerų jausmų, griebiasi moky
tis. Bet ūpas nepasako žmo
gaus talentą, ir jo gabumą. 
Gerų jausmų lydimas, žmogus 
dažnai griebiasi kokio naujo 
tikslo arba užsiėmimo gyveni
me. Jis atsidavusiai ir ener
gingai su pilnu entuziazmu ei
na prie savo naujo tikslo, ti
kėdamas gerų pasekmių. Bet 
po tūlo laiko kovos ir nuošir
daus pasišventimo, jis nepri
eina tų rezultatų, kurių jis 
tikėjosi. Dažnai gali prieiti 
net ir lokių, nepasisekimų ir 
tragedijos, kaip kad minima 
Kastytė priėjo. Abelnai žmo
nės turi vidutinius gabumus 
ir, nežiūrint prie kokio tikslo 
įje bando eiti gyvenime, jie 
4isgi pasiekia vidutinės pasek
mės; bet jie nėra vadovai sa
voje srity. Jei apystovos esti 
palankios, talentas pas žmogų 
dažnai pasirodo ankstyvos 
jaunystės dienose. Valtaire, 
franeuzų ( rašytojas, sakoma, 
eilėraščius rašė dar būdamas 
lopšy, Samuel Johnson’as, an
glų filosofas, galėjo skaityti 
dar marškiniukuose tebebėgio- 
damas.
o Iš paviršiaus negalima pa
sakyti, ar žmogus yra talen
tingas, ar ne. Nekurie žmo
gaus ar vaiko išlaukiniai pa
sielgimai neva rodo mums jų
prętišką silpnumą, bet pasi
taiko, kad pas tokius musų 
gal apskelbtus “lepšius” pasi
rodo nepaprastas intelingen- 
tiškumas. Tas mus vėliau la
bai nustebina.

Išvada maždaug yra tokia: 
Nereikia* pasiduoti jausmų 
.vadovybei, jausmų protavi
mui. Jei kas turi jauną duk
terį aF sūnų ir nori juos lei
sti muzikos mokytis, geriau 
yra ištirti pirma, ar jie yra 
talentingi muzikos studijavi
mui, kad paskui nereikėtų 
gailėtis dėl bereikalingo išlei
dimo daug pinigų tam tikslui, 
ir; gal sunaikinttfs jaunystės. 
Jei jaunuolis mokinasi muzi
kos, nereikia jo panevalia 
spirti prie darbo. Jei jaunuo
liui nesiseka muzika, o prie 
to gal ir talento tam neturi, 
spyrimas nepagelbės, bet St- 
virkščiai, — gali prie tragedi
jos kai kada privesti.

(Galas)

Garsinkitės Naujienose
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“Pirmyv“ Choras 
per 25 metus

Nakties Įspūdžiai
- ____________________

Žiupsneliai Atsiminimų 
................. .................. ..................

Dar apie musų 
dainas.

Jau sykį rašiau apie tas dai
nas, kurias mes dainuodavo
me 25 mcntai atgal ir maž
daug iki 1913 m. Bet ten pa
minėjau ir pacitavau tik ke
letą. O mes mokėjome gana 
daug dainų. Žinoma, ne tiek 
daug, kiek dabartinis “Pir
myn” choras, Bet visgi butume 
galėję duoti trumpą koncertė
lį. Tačiaus mes savo naudai 
koncertų niekuomet nerengė
me.

Viena musų labai mėgiamų 
dainų buvo: “Kalinio Daina”:

*‘Saiu£ teka, nusileidžia, 
Best kalėjime tamsu; z 
Dienų, naktį sargibiniai; 
Oi! Žiuri, stovi po akių.

Kaip sau norit jus žiūrėkit, 
Aš vistiek neiš truksiu: <
Kad ir norisi ant laisves,/ 
Oi! Bet aš pančiuose žusiu/

Oi jus pahčiai, mano pan- 
(čiai,

Geležiniai jus sargai!
Nesu trauk t jus, nė sumušti, 
Oi! Taip ir vargsiu amži-

(nai!”
Solo šioj dainoj dainuodavo 

Jonas Augustinavičius. Jis bu
vo musų geriausias baritonas.

Dar dainuodavome ‘“Varša- 
vietę”, “Raudoną Vėliavą” ir 
keletą kitų revoliucijos dainų. 
Iš šiaip įvairių ir tautiškų dai
nų, mėgiamiausios buvo “Šal- 
tyšius” ir “I^eleivio Daina.” 
Pastaroji damuojasi:

“Kad ryte einant sau taku 
Tolyn, tolyn, tolyn!
Man darosi labai smagu, 
Tolyn, tolyn, tolyn!

Bėda! Bėda!!
Užuojauta susikrimt tįsiems 

tavorščiams

Tie kaimynai ir draugučiai, 
Bolševikai, nabagučiai, 
Pyksta, baras ir koliojas, 
Kamarotams pasakojas:

Grubas, Grybas, Belzebubas! 
iš Rasėjos jis išsprūdęs! 
Kam jis rašo? Kam apsako? 
Juk negaus užtai abrako!

Vien tik biznį jis gadina: 
Bolševizmą net slopina! 
Kad jį biesas kur nujotų! 
Būt geriau, kad jis sustotų!

Mums nesvarbu ką jis matė.. 
Kad nutiltų nors!...Gyvatė!... 
Proletarai neklausykit!
Ką jis rašo, neskaitykit!

Jis nebėra bolševikas, 
Tik Naujienų pakalikas.
Tad prieš Grubą protestuokim! 
Eilėn stokim! ir kovokim!!

1 ~ Ex_. Tavorščius.

mingų viens kitam darbų, ši
tuose rinkimuose, sako, ypa
tingai lietuviai turi parodyti 
savo solidarumą, ir tą jie gali 
padaryti tiktai pilnai koope
ruodami su savo vadais, 
kurių Kl, Jurgelionis yra pri
pažintas pirmuoju.

Lietuviai turi sunkų uždavi
nį, norėdami nors mažiausią 
atstovybę gauti Chicagos val
džioj. Tik su .dideliu patyri
mu jie galės susirasti pasek
mingą kelią prie šito tikslo.

Visi lietuviškų precinktų 
kapitonai ir kliubų veikėjai 
yra kviečiami sušižinoti rin
kimų reikalais su 
demokratų vyriausia 
Valandos kasdien po 
skyrus šventadienius.

Veronika Walush ir
A. Rozgus i

lietuvių 
raštine, 
piet, iš-

Musą Taverną 
Bizniai

Rašo Petras Bedalis.

B, ŽJarsokas

Politika
1,714,520 užsiregist 
ravusių balsuotojų 

Chieagoje
Antradienį užsiregistravo 317,- 

475 naujų balsuotojų; pakilo 
lietuvių wardai

P-ia Veronika Walush ir p. 
A. Rozgus, turi gražiai įrengę 
savo užeigą vadinamą Castil- 
lian Castle, 6227 So. Ashland 
Avc. Vieta patogiai įrengta, 
erdvi, apščiai vietos prie sta
lų, retsykiais čia yra muzika 
ir šokiai. įsigėrimu! yra ir lie
tuviškos valstybines, ir užkan
džiai prie gėrimų.>

’P-nas Rozgus ir p-nia Wa- 
lush abu yra pažangus žmo
nes ,priklauso į daugelį lietu
vių organizacijų, taipgi yra 
nariais vienos iš didžiausių, 
lietuvių organizacijų Chieago
je, tai Chicagos Lietuvių.Drau
gi j a. Kam prišeis iš “naujie- 
niečių” būti šitoje apielinkėje 
aplankykite Castillian Castle 
— smagioje užeigoj malonus 
svečių priėmimas.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

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.

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

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES KRAUSTYMAS

MOVING
RAKANDŲ Bargenai

FURNITURE BARGAINS
Naujas 1934 gtudl?. sęd. sutaupysi 
$226, Antonsen 6456 S. Western A v.

A-PrT’T17’K"OQ '
<■*. Pi iiP’hi^ JB. XZ

DRŲG STORES

........ ................ .... .......... ................. . ............... . ■■■■III■■■■■I.........— ..... .................

VIOTŲR BAGDONAS 
Nuvežam j tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

A. BELSK IO Pirmos* Rųšies Aptie- 
ką, 2422 W. Mar£!uette_Rd. Rep. 8222 
J. P. RAKŠČIO visiems žinoma ap-, 
tie»ka, 1900 S. Halsted St. Canal Q114

ANGLIS
COAL

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 
lis $6.75. Šaukit Oak Lawn 8.

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

1 ■ ....... ........... ........ ................. ... .........
BRUNO ŠUKYS, Stato ir taiso na
mus, medinius ir mūrinius. Tel. La- 
fayette 5824, 4131 S. Ęrancisco Avė.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................ $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE. 

5746 So. Ashland Avė.

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Vėjalis medžius judina, 
Paukšteliai girioj čiulbina, 
J svietą man einant, 
Paukšteliai girioj čiulbina.” 
Turėjome mes ^ir’duetų.’ 

Dainavo Juozas Uktveris ir V. 
Aseilla. Jiedu dainuodavo 
“Viltis”, kurios žodžiai ir da
bar dar tebeskamba mano 
ausyse: v

“Pasakyk mano mylimas 
krašte,

Ar vietelė kur yr Lietuvoj, 
Kad būt galima žmonės tč\j 

rasti,
Kurie linksmai be vargo 

gyvuoj?
Visur vargsta tie musų žmo

nelės,
Jų vargams nematyt pabai

gos;
Bet jie tikis sulaukti die

nelės,
Kada viskas kitaip Čionai 

stos.”
Ir tenai stojo kitaip ir dar 

kitaip; o žmonės vistiek var
gsta ! <

Atsiminkit, kad lapkričio 4 
dieną, mes vėl dainuosime tas 
pačias dainas^ Tai bus malo
nus prisiminimas.

—J. Šmotelis.

Jeigu Chicagos užsiregistra
vusių balsuotojų sąrašas paliks 
toks, kaip jis dabar yra, iki 
lapkričio 6 d-, rinkimų, tai bal
so, teisę turės 1,714,520 < pilie
čiai.

Antradienio registracijose už
siregistravo 317,475 balsuoto
jai. Balandžio mėnesio nomi
nacijoms užsiregistravo 1,396,- 
151 ir prie tos sumos pridėjus 
antradienio rezultatus, gausime 
pilną sumą, 1,714,520.

Lietuvių apgyventų wardų 
registracijų rezultatai buvo se
kami.
VVardas

9
11
12
13
14 
15 

. 21

šita vieta yra žinoma kaipo 
Happy Bill’s Grill, 1516-18 W. 
Grand Avė. P-nas Korsakas, 
senas šitos apielinkės biznie
rius. Vieta jo įrengta tikrai 
aristokratiškai — muzika, šo
kiai, gėrimai, valgimai — plūs 
malonus patarnavimas. Bent 
<am atsilankius į čia pažymėta 
apielinkę, tai yra taip vadina
mą Northsidę, verta kiekvie
nam atsilankyti. Pats p. Kor
sakas yra džentelmenas moka 
tinkamai su visais apseiti, pa
sikalbėti ir maloniai priimti.

P-nas Korsakas yra Chica- 
gos Lietuvių Draugijos narys, 
plačios pažinties žmogus Chi
eagoje. Naujiehiečiai, taipgi 
Chicagos Lietuvių Draugijoj 
nariai būdami p. Korsako apie
linkėje neužmirškite atlankyti 
p. Korsako įstaigos žinomos 
kaipo Happy Bill’s Grill.

.........oyjipi     ’

Šiandien Roselando 
Kl. ir D-jų Sus-mo 

susirinkimas
ROSELAND. 

irias K.
įvyks šiandien spalių 12 d.
7:30 vai. vakare K. Strumilos 

Susirinkime bus 
ir bus 

reikalai

Susirmkl- 
ir D. Susivienijimo

sveitainėjc.
raportų, pranešimų 
svarstoma svarbus 
Susivienijimo labui.

Visų narių pareiga 
kyti paskirtu laiku,
inc atsilankyti ir tuos, kurie

atšilan-
Kviečia-

.v

NE NATŪRALIAI, BET NU
KRITO NUO “FORČIAUS”

Kito18 APIELINKĖ 
apielinkės lietuvio Viktoro 
sinskio, 1841 So. Loomis

18 
Ju
st., 

mirtis buvo' kiek skirtingesnė.
Jis mirė tą pačią dieną, kaip ir 
Molis, tik ne natūralia mirtimi,! 
bet nukritęs nuo trečio aukšto 
į cemerttinj kiemį.

LENGVAI SUŽEISTAS
AUTOMOBILIO “ 

i į f-., &;
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T0WN OF LAKE — Jonas

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY
Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki

tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1789 S. Halsted St., Canal 8500
r .. ......... .. .......................R-

KNYGOS
BOOKS

Iimiiiiy -hm Imi m ii  Į mniy—        "■ " ■    i'»R*

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

norite prisirašyti prie Susivie
nijimo. Dabar gera proga tai 
padaryti. Sekretorius.

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

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

SPAUDOS DARBAI

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

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

PINIGU SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

■ • v W   S    t   ! ; —’  • •-------------------------- —J—  —

Naujienų Pinigu Siuntimo Sky
rius persiuntė i Lietuvą daug mili
jonu doleriu ir dabar tebesiunčia be 
jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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.

ATVIRUTES, programas, plaka
tas, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERS

CARL ČLARAS, pigiai taisau namus
5805 S. Maplewood. Republič 4151.

SIUVĖJAI
TAILORS

F. MICKAU, Siuvėjas, rubu valyto
jas ir taisytojas, 4146 Archer Avė.

Bal. reg. Antrad. Viso 
27,310* 3,509 
24,928 
24,158 
28,764 
22,803 
29,673 
22,468

3,877 
3,797 
5,-601 
3.907 
4,058 
3,371

30,819 
28,805 
27,*955 
34,365 
26,710 
34,631 
25,839

lapkričio 6 dTaigi, 
rinkimuose Chicagos lie
tuvių wardai turės .... 209,124 
balsus.'

Cicero ir kitų priemiesčių re
gistracijų rezultatai dar nėra 
žinomi.

Iš Lietuvių Denio 
krat^ vyriausios 

raštines

* •1:

. PETRAS BANIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

spalio 9-to dieną, 1:20 valandą 
po piet 1934 m., sulaukęs 51 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Telšių apskr., Sauslaukių kai
me.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame puliųdime 

draugus, gimines ir pažysta
mus, Amerikoj, o Lietuvoj 2 
seseris Petronėlę Ųndžienę ū 
Marijoną Baniutę ir giminės.

Kūnas pašarvotas, raudąsi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Li- 
tuahica Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadieni 
spalio 13. dieną, 1 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines. ■

Visi a- a. Petro Banio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląįdotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Draugai, Giminės 
ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4189.

Laidotuvėmis t rūpinasi Ed
vardas/felumas,' 3233 lame St.

-rr T-

Lietuvių Demokratų vyriau
sia raštinė (headguarters) 
rinkimų kampanijos laikuH 
tapo atidaryta Morrison hote- 
lyj, kambaryj 633.

Lietuvių demokratų vy
riausiu vedėju tapo paskirtas 
adv. Kl. Jurgelionis, kurs yra 
demokratų partijos vadams 
žinomas, kaipo seniausias de
mokratų veikėjas lietuviuose, 
kurs pirmas atvertė lietuvius 
nuo republikonų į , demokra
tus ir daug prisidėjo prie iš
rinkimo prezidento F. D. 
Roosevelto. ;

Adv. Kl. Jurgelionis rūpin
sis abelnais agitacijos reika
lais. Vietinį veikimą lietuviy 
^varduose jis ketina pavest 
vietinėms lietuvių demokratų 
kliubams, kuriems už tai bus 
duotas pilnas kreditas pagalV*V*V*«*V #v. V A Ir VFi <»♦ w1

Drabna, 43, 4834 South Marsh-; jų nuopelnų. Adv. Kl. Jurge

ANTANAS RUGINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 11 dieną, 3,:15 valandą 
ryte 1934 m., Cook County Ii* 
gonipeje, sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tutnagių kaime, 
Salantų parap., Kretingos ąp.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

giminės ir draugus, p Lietu
voje tėvus, brolius ir seseris. 
. Pįdklausę prie Chicagos 
Draugijos Sav. Pašalpos.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioje, 710 Wėst 
18 St.

Laidotuvės jvyks šeštadieni 
spalio 13 dieną, 1:30 vai. po 
pjet iš koplyčios i Tautiškas

Visi a. • ą. 'Antano Ruginio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. '

• Nuliūdę liękame,
, Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gija-' 
borius A. Butįkus <fc Co. Tel. 
Canal 8161. s

lieki avenue, -vakar buvo su
žeistas automobilio prie 4829 
S. Ashland avenue. J. Drobną 
parvertęs an£ gatvės automo
bili# nuvažiavo nesuteikdamas 
jam jokios pagalbos. </

M
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Kazimieras Shattas
Persiskyrę su šiuo pasauliu spa- 

Mo ,10 4- -7 W W S“- laukęs 45 metų amžiaus; gimęs 
s Lietuvoj, Berčiūnų kaime, Krin- 

I čjno parapijoj, Biržų Pasvalio ap
skrityje. Amerikoj išgyveno 25 
metus. Visą laiką gyveno Chica- 
goję. Paliko dideliame nuliudime 

£ dukterį Jrene, 12 metų, seserį An- 
taniną Sodeikienę, Švogerį Sodei- 
kį ir jo 2 - dukteris Helen ir 
Lilįan, du pusbrolius Joną Shattą 

■ ir jo šeimyną ir Petrą Shattą ir pusseserę Heleną 
Shattas. Kūnas pašarvotas randasi 1843 So. Halsted 
St., jo paties namuose. \

Laidotuves jvyks pirmadienį, spalio 15 d. 8:30 
vai. ryto iš namų į Dievo Apveizdos /parapijos baž-z 
nyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero Shatto giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliudęi liekame
Duktė, Sesuo ir visi Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, 
telefonas Repubjic 3100. ■*

Ši radio galite iside 
ti į kišenių

Tik nepaimkite jį už dėžutę 
saldainių

'i-.

M.

TABAKO Krautuves
TOBACCO STORES

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

1 UŽEIGOS
TAVERNS

ScAuLTZ BUFFET, 5200 W. 95th 
Ar išvažiuojat,

radio pri-

“midgetai”, 
radio apa- 
didesni už

Pirmiausiai turėjome dide
lius kabinetinius 
imtuvus.

Vėliau’ pasirodė 
o dabar pasirodė 
ratai, kurie nėra
dėžę saldainių. Tą radio apa
ratą galite įsidėti į kišenių ir 
su savimi neštis, jeigu nuolat 
norite girdėti radio bajngų 
nešamas muziką ar Roosevel- 
to “spyčius.”

Tas naujas mažutis radio 
aparatas buvo, demonstruoja
mas tik ką pasibaigusioje Ra
dio parodoje, New. York e. Jis 
vadinasi “Kadette JeweV\ Jį

aFriCl
Val.--8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 

Tel. HARrison p751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS 
, !

32 6 S-. STATE
čpposlte Pavis Store, 2d Floor ~a

F*

St., Oak Lawn, III.
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monarch alus.
pasilsėt.

Puiki vieta

VALGYKLOS
RESTAURANTS

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

■ ■ — ■i*hįį.i—.... .. ..................................................... i ■■■

gamina International Radio 
Corporation, (bendrovė Ann 
Arbore, Michigan valstijoj.

Aparatas turi 3 radio lem
pas, ir dėžė, į kurią mechaniz
mas sudėtas yra, iš bakelite 
arba plaskon. Aparatas sveria

Skelbimai Naujienose 
diioda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

*
DEL RINKTINIŲ GRABŲ 

KREIPKITĖS PAS 
Hamilton Casket Co.,

Ine.
4235-59 S. Western Blvd

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 2565-6-7-8

/Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU Km

- * \

AmbulancePatarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ii 'Vargonai Dykai!

a

•VfV*

■i1

lionhii ytin rdpi, 'kad lietuviai 
daugiau subręstų -politiškai* 
kąd patys' suprastų kokią jie 
spėką turi ir kokios neturi, 
kad atprastų nuo pavydėjimo 
viens kitam ir'^nuo kenks

J. F. EUDEIKIS 
jLaidotuvig Direktorius per 30 Mėty 
4605-07 So. Hermitage Avenue
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Pašovė žmoną, vėliau Nainienė, Gavelienė 
pats nusišovė; žino-Ir kiti sužeisti ante 

na įniršta mobilio nelaimeimobilio nelaimėj
Pašantoii Clearingo gyventoja N. Radžio kolizijos auką skai- 

guli Švento Kryžiaus ligo-\ čius paaugo; kai kurie šu
ninėje. žeisti rimtai.

d’ lie-1 Važiuokim pažiūrėt 
tuvius j vakarėlį atsilankyti. fllfhnlo
Bilietų kainos nuo 50 centų. I - lUlUvlv |

CLEARING — Matomai pa-' 
mišes Clearingo • gyventojas 
Kindden vakar pirmiausiai su 
M-viu. vėliau su šautuvu ban
dė nužudyti savo žmoną ir 
vėlinu pats atėmė savo gyvy
be įvarydamas kulką sau į

FERNWOOD — Pn. Firan- 
tai, p. Nainienė, p. Gavelienė 
ir Avilė Ančiutė įuvo sužeisti 
automobilio nelaįmėje, pro
vincijoje. apie kuria buvo ra
šyta trečiadienio “Naujienų” 
numeryje.. \ t

| Sunkiai sužeisti yra pp. Nai-
Kaip pasakoja kaimynai, nienė, 1248 West 59th Street, 

Tonv Kinden, 50 metų, 6214 n. Gavelienė, 9101 Loomis 
Narragansett avenue, gamin- Blvd.. ir p. Firantas. Kiek 
davęs samagonką ir ją gerda- lengviau p. Firantienė, 10200
vęs. Prisigėręs įsivaizduoda
vo, kad io žmona tykanti jį 
nunuodyti. Tad vakar už
klupęs ją skiepe ir pasiėmęs 
kirvį bandė ją užmušti. Žmo
na. Mary Kinden paspruko Ir 
nubėgo į viršų. Bet vyras ją 
pasivijo ir paleido kulką iš 
šautuvo į jos galvą.

Vėlinu su tuo pačiu šautuvu 
pats nusišovė.

Sunkiai sužeista Marv Kin
den randasi šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Manonja, kad ji mirs.

Gazolino kainų karas 
siaučia Chicagoje 

visu smarkumu

South Union avenue ir p-lė 
Ančiutė. Išliko nesužeisti p. 
N. Rodžius, automobilio valdy
tojas ir pilė Teodora Nainis, 
p. Nainienės duktė. Visi su
žeistieji guli namuose, išsky
rus p-lę Ančiutę, kuri randasi 
ligoninėje.

Nelaimė įvyko sekmadienio 
vakare, apie šešias mylias į 
pietus nuo Kankakec, kuomet 
p. Radžiaus valdomas automo
bilis, atsimušė į tiltą, ven
giant kolizijos su kitu automo
biliu. Sužeistieji * džiaugiasi, 
kad jų nesutiko dar blogesnis 
likimas, nes mažai tetruko au
tomobiliui įgriūti į gilų griovį, 
per kurį tiltas ėjo. X.

Standard Oil Comnany numu
šė kainą iki 13.3 centus už 
galioną.

Užvakar,Wsimirė 
plačiai žinomas 
Kazys Shattas

Ir dvidešimts penki n^±I^±L..Tvmtrmn^ . .v ... i— • ■ lietuvių futbolininkų tymas ar- metai neišdildė jų ba jauktas.
Kas tik turite laiko, eikime 

šį sekmadienį pažiūrėt kaip jie 
•tą futbolą ,lošia. O tai yrą 
smarkus lošimas.

Sekmadienį Naujienų Kipšai

entuziazmo
Žilagalviai, barzdoti “jaunito 

lieti’* smarkiai ruošiasi.

Kad tinkamai pažymėti 25 sl".s" smarkiu tymu, kurs
Al,. n.m usiAii-i. vadinasi Maywood Dodgers. < .metų sukaktuves nuo jsikiifi- 

mo pirmutinio' socirtlisHškos 
dvasics choro, netik Ch’cago- 
je, bet ir. visoje Amerikoje, 
pirmutiniai to choro tvėrėjai 
ir jo palaikytojai, taipgi i

Lošimas įvyks J4aywoodo fut- 
boio įauke. in u važiavimas toks: 
imkite Lake s<.r. gatvekarius ir 
važiuokite į vakarus iki galo 

ir jo palaikytojai, taipgi jr linijos. Čia paimkite kitą gat- 
vėlesnieji dalyvautojai, kurie vekarj-r-geitoną-^-su užrašu Chi- 

buvo išsi-lca^° Westx Town, ir vėl važiuo-

. 26 Raudis-Mary > -
■34 Seduirini Antonuį

i j1 ......... ",fi,įii i \ 1 i

Northsidės Morning 
Star Kubo 20 metu 

jubiliejus.
Iškilmės įvyksta rytoj Mil-Roy 

svetainėje

šeštadienį,

Gazolino kainų karas, kuris 
prasidėjo Chicagoje keletą die
nų atgal, jau siaučia visu 
smarkumu. Standard Oil Co. 
trečiu kartu vakar numažino 
kaina ir dabar jos gazolinas 
parsiduoda už 13.3 centus už 
galioną su taksais. Paskuti
nis kainų numušimas siekė 2 
centu už galioną. *

Nepriklausomos gazolino 
stotys operuojančios Chicago
je pareiškė, kad jos reaguos. 
Kiek kartų Standard bendro
ve numuša kainas, tiek kartų 
jas numuša ir nepriklausomos 
stotys . Jos* ir dabar parduoda 
gazoliną pigiau, negu Stand
ard Oil Company.

Laidojamas sekantį pirmadie
nį; ^pernai buvo nužudyta jo 
žmona Stella.

Nusižudė, nes netu 
rėjo darbo

25 metų mergina Miss Char- 
ski, 1301 West 30th Street va
kar nusišovė įpuolusi į despe
raciją. Ji ilgą laiką negalėjo 
gauti darbą.

18 APIELINKĖ — Trečiadie
nį naktį ligoninėje mirė se
nas 18 Apielinkės biznierius ir 
“Shattas” Hotel savininkas Ka
zimieras Šatas, 45 m., 1843 S. 
Halsted Street.

Jis mirė po trumpos ligos, 
kuri trumpą laiką atgal pa
guldė jį į lovą.

Velionis Šatas užlaikė vieš
butį — valgyklą — aludę per 
ilgus metus.

Pernai gruodžio mėnesį tra- 
gingai žuvo velionio žmona 
Stella Šatienė. Ji atostagavo 
Hot Springs kurorte, Arkansas 
valstijoje, kai ją sutiko mirtis. 
Koks tai chicagietis ją nudū
rė su peiliu. Buvo sužeista ir 
Šato 12 metų duktė Irene, bet 
ji pasveiko.

Velionio K. Šato laidotuvės 
įvyks sekantį pirmadienį, spa
lių 15 d. Kūnas pašarvotas 
namuose, 1843 S. Halsted St.

Sekmadieni W e s t 
Pullman SLA. kp. 

susirinkimas

Sekmadienį Ukrainai 
stato scenoje mū- 

zikalę komediją

WEST PULLMAN. — šį 
sekmadienį, spalių 14 d. 2 v. 
po pietų West Pullmano sve* 
tainėje įvyks SLA. 55 kuopos 
susirinkimas.

Raportai, pranešimai ir ne
baigtų reikalų svarstymas su; 
darys susirinkimo progra
mą.

Visi nariai yra prašomi su
sirinkime būti. Į kuopą kvie
čiami įstoti nauji nafiai.

Kviečia lietuvius atsilankyti

NORTHSIDE—($icagos Uk
rainą choras sekmadienį sta
to scenoje 4-ių aktų komišką 
operetę, “The Fair of Sorot- 
schintzi”, Sabin mokyklos sa
lėje, Hirsch ir Leavitt gatvių 
kampas.

Operetė yra kūrinys žymaus 
kompozi torio Moussourgsky. 
Vadovaujamoje rolėje dainuos 
Miss Maria Mashir, o dirigen-

— Sekretorius, tu bus George Benitzky. Pra-

per daugelį metų 
skirstę ir jautėsi per seni dai
nas dainuoti, dabar iš naujo 
susibūrė krūvon ir sudarė ga
na gerą chorą. Lapkričio 4 d. 
choras pasirodys prieš Chi- 
eAgos pažangiąją publiką 
taip, kaip LSS. 81 kp. choras 
atrodė 25 metai atgal.

Nors repeticijose, dalyvauja 
apie 25 seni choristai, bet dar 
daugelis buvusių gerų daini
ninkų^ nėra iki šiolei prisidėję. 
Jau tik 3 savaitės laiko beli
ko iki jubiliejinių iškilmių, ir 
nors buvusieji choristai tų lai
kų flaneles neria pamiršę, bet 
visgi nors 3 praktikos turėtų 
susirinkti visi, kad iš naujo 
susidainuoti ir tinkamai ant 
scenos pasirodyti.

štai numatytų senų choris
tų sąstatas, iš kurio tik keletas 
(tur būt dėl politiškų įsitiki
nimų) atsisakė dalyvauti, o 
kiti visi karštai pritarė ir atei
nantį nedėldienį prisižadėjo 
atsilankyti. Taigi, ateinantį 
nedėldienį susirinks:

Choro nariai.'
J. Katilius, (mokytojas), D. 

Dilius mokytojas, J. Mereckis 
mokytojas, J. Tumosa, Kalpo
kas, Dr. T. Dundulis, J*. Mic
kevičius, V, Pačkauskas, J, 
šmotelis, Juoz. ftfąęjms, Jonas 
Markus, J. Degutis, P. Gals- 
kis, B. Narna j tiška, J. Augus- 
tinavičius, T. Rypkevičius, J 
Mankevičius, A. Lechavičius, 
P. švelnys, J. Ascilla, Al. Bra
zys, V. Brazys, S. Danilavičia, 
R. šaikus, A. Vilis, X. Saikus, 
J. Chepaitis, P. Skurkis, J. As
cilla, J. Radišauskas, J. Vir
bickas, D. Miller, P. Miller, T. 
Daukšas,1 P. žalnieraitis, V. 
Jašmontas, C. Kairys, A. Ru- 
dinskas, J. Stonis, Ą. Badaus- 
kis, P. Vilčiulis, A. Miliaus
kas, J. Smalelis ir dar kele
tas kitų.
Atgijo ir L. S. S. 81 kp. miš

rus choras
Pereitą antradienį susirinko 

gana skaitlingas būrys buvu
sių chorisčių ir padarė pra
džią mišram chorui. Draugė 
Degutienė, d-gė Čereškienė, 
d-gė Takutienė, dtgė Galskie- 
ne ir dar keletas kitų gerų 
dainininkių negalėjo dalyvau
ti, nes pasigavo šaltį, hret se
kantį antradienį susirinks vi
sos., • /

Ištikro, bus žingeidi! prisi
minti jaunystės dienas ir iš
girsti sudainuojant: “Draugai 
į kovą, Drąsiai be baimės 
ir t. t.

Senas Choristas.

kitę iki galo linijos, čia išlipę 
pamatysite 'futbolo laukų ui) 
vieno bloko.

Naujienų Kipšų tyme pirmo
se eilėse imsis: Jonus Dayi- 
dauskas, J. Paliulis, Al. Stupar, 
R. G. Krinčius,- Vysther, Čepu
lis, Yons, Damašauskas, Dam
brauskas, Norvilas ir Montvi- 
das. Kipšai turi tiek pat pa
vaduotojų.

Susipažinkit su futbolu.
Musų vaikams reikia moralės 

paramos. Kada mes už juos sto
sime, tai jie geriau ir loš.

Taigi važiuokim pažiūrėt fut
bolo, kur loš musų pačių geriau
si vaikinai.

-------------U---------

Burnside SLA. 63 
kuopa darbuojasi

Rengiasi prie baliaus lapkr. 11

.^BURNSIDE. — SLA. 63 kp. 
laikė mėnesinį susirinkimą 
spalių 5 d., Tuley Parko sve
tainėje, 90th $tu.ir St. Law- 
rence -Avė. 5Narių atsilankė 
neperdaugiausiaii

Susirinkimas: buvo trumpas. 
Baliaus komisija pranešė, 
kad 63 kp. balius įvyks nedė- 
lioj, lapkričio |J. d. Svetainę 
pasamdyta, Jonck Podgurskio, 
1200 E. 93rd stn%

Nutarta^ pakyiesti kalbėti 
SLA. iždininką adv. K. Gugį, 
taip pat nutarUj paprašyti 
Roselando. Šakar-fMakar cho
rą. padainuoti laike baliaus. 
Komisija žadėjo parengti / ir 
daugiau pamarginimų.

Ligonis F. Baupkus pasvei
ko. Nutarta jam pašalpą iš
mokėti. Dar yra 2 ligoniai, J. 
Malinauskis, 3j357 Coftage 
Grove avė. ir J. Stankaitis,

- Narys.3400 Lowe avė. Į 
.. • ’« lt <

Šiandien Chicagoje 
iškilmės K. Kolum

bo pagerbimui
< • ■ / -v;? <•

šiandien Chicagoje praside
da iškilmės pagėrbimui Kris
toforo Kolumbo, kuris 442 me
tus atgal atrado Amerikos 
kontinentą. Iškilmės įvyks 
Soldier’s Field, ir jos tęsis per 
tris dienas.

Dar viena automobi
lių susirėmimo auka

NAUJIENOSE 
u AK&IiM nl 1

LINCOLN’S PRIDt
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

VlT’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. Aštuonių menesių 
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT UQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

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

WESTSIDE
norą, 20 metų, 2249 West 23rd 
Place, buvo sužeistas prie 23 ir 
Oakley, kat du automobiliai su
sidūrė.

Saunorąs stovėjo ant vieno 
automobilio “running board”, 
kuomet j jį įvažiavo kitas. Ge
rokai sužalotos Saunoro kojos. 
Pirmoji pagelba buvo jam su
teikta St. Anthony’s ligoninėje*

■.„i,.,.,,.,,j,,i•<■;■

Laiškai Pašte 
—— • 

Šie laiškai yVa atėję iš Europos 
Kam Jie priklauso, tegul nueina į 
vyriausįjį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškabą “Ądvęr- 
tisedWlndow” nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad .Šiame sąraše pažymėta.

-....

-:Chąxles Sau-

22 iPaliakaą Ąna
24 Pąukowska? Wiktorjk

NORTHSIDE 
spalių 13 d., bus ^Northsidei 
jškilmingą diena, nes tada įvyk? 
Morning Star Klubo 20 metų 
klubo gyvavimo jubiliejinis va
karas Mil Roy svetainėje, 1564 
N. DameU avė.

Per dvidešimts metų savo 
gyvavimo Morning Star Klubas 
turėjo daug skaitlingų ir pel
ningų parengimų, tad galima 
užtikrinti, kad šis jubiliejinis 
parengimas bus žymiai skait- 
lingesnis ir pelningesnis, nes 
visi kiti rengiasi kaip jauni, 
čaip ir seni.;*’

Siame vakarė bus įteikta 
Morning Star Klubo baseball 
komandai graži1 sidabrinė tau
rė, kurią ji yra išlaimėjusi.

Kaip visiems chicagiečiams 
yra žinoma, Morning Star Klu
bas yra Northsidės pažangi or
ganizaciją, kuri visados akty
viai remia ir dalyvauja pažan
giame Chicagos lietuvių judėji
me. Todėl patartina visiems 
lietuviams skaitlingai atsilan
kyti į šį klubo smagų ir iškil
mingą parengimą, kuriame vi
si galės linksmai praleisti laiką.

; X. š.

kavos parduodama kas savaitę ir kas
dien vis daugiau ir daugiau jos par
duodama.

Kava yra tik vienas mažas daly
kas, kuri Midvvest Stores parduoda. 
Ar tai bus sviestas, kiaušiniai, vai
siai, daržoves arba kenai; šių krau
tuvių groserninkai tiek pat gerai 
prižiūri visus parduodamus produk
tus. Maistas, kuris parduodamas 
šiose krautuvėse yra visuoniet kuo- 
Šviežiauąias ir todėl jis yra geres
nės skonies, sveikesnis, ir maištin
gesnis.
- šviežias maistas nėra brangesnis, 
Jeigu ji pirksite Midvvest Stores. 
Kainos čia yra visuomet žemiausios, 
šios savaites išpardavimas kaip ap
rašytas šios dienos skelbime, kuris 
telpa šiandieninei laidoj parodo prie
žastis; kodėl taupios namų šeimi
ninkės turi pirkinė i Midvvest Stores. 

Skelb.

ĮVAIRUS KRAUTUVIŲ FIKČERIAJ
Didžiausia pasirinkimas, žemiau

sias kainos už moderniškus barų fik- 
čerius, taipgi delicatessen, restaura
cijų, kepyklų ir bučernių. Mes taip
gi įtaisome pilna refrigeriavima už 
labai žema kaina. Mes priimame jū
sų senus fikčerius i mainus ant nau
jų arba vartotų {rengimų. Dykai pri
statymas ir lengvos išlygos.

JULIUS BENDER. Ine. 
901-915 W. Madison St., Chicago, UI.

Tel. Monroe 1710

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES 
Vestuvių Fotografijas 

744 Esat 7»th St.
, Triangle 4240

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

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

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGI 3 degtinės salesmo- 
nai pardavinėti i tavernus jūsų pa
rinkto! apielinkėj. Geriausis ko
misas ir dravving account, jeigu bus 
tinkami. Kreipkitės tarp 4—5 po piet 
Old Fort Dearborn Wine & Liųuor, 
Ine., 4250 Archer Avė.

Help Wai:ted—Female
1 _ Dgybininkių Ręijtia

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

REIKALINGA moteris ar mergi
na dirbti hotelį. Gyventi ant vielos, 
kambarys valgis ir mokestis.

4449 So. Halsted St.

Zor Reni
ANT RENDOS 6 kambarių flatas- 

visi parankumai. Renda $15.00, 2ros 
lubos. 5218 Princeton Avė.
Iii —............ . ... ...............A .. . ' .....

RENDON 6 kambriai ir 
maudyklė ant antro aukščio. 
Viskas naujai ir gražiai ištai
syta. Rerida pigi.

2723 So. Emerald Avė.

Fumished Rooms
ANT RENDOS kambarys dėl vai

kino ar ženotos poros, su valgiu ar 
be valgio. N. Kačinskas, 4402 S. 
Artesian AveM Tel. Lafayette 1598.

Business Chances

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

ŠIĄ SAVAITĘ — AVIENA

Chicagos mėsos kainų biu
ras praneša, kad šiandien ir 
ryt pigiausia mėsa bus - 
na. žemomis kainomis gali 
ma . busią nupirkti ir 
steak” arba “pot roast’ 
tienos. n y ?

avie

“round
— jau-
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PRANEŠIMAI
Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. oi 

A. susirinkimas Įvyks, pėtnyčioj spa
lio 12 d. Amalgamated Centro Na
me 833 So. Ashland Blvd., 7:30 vai 
vak. yra daug svarbių reikalų. Ma
lonėkite dalyvauti visi.

Valdyba.

Draugystė L. Vėliava Amerikoje 
No. 1 laikys mėnesini susirinkimą 
spalio 14, 1934 Antano Ččsnos sve
tainėje, 4501 So. Paulina Št. 1 vai. 
po piet Draugai Ir draugės, malo
nėkite atsilankyti, nes yra svarbių 
dalykų aptarti.

Joe Dabulski nut. rašt. - 
*■ • -> 1 -, ' : ,■ ■.

. S. L. A. 129-tos kuopos susirin
kimas {vyks nedėlioj spalio 14 d. 
G. Chemaųsko sv.et., 1900 S. Union 
Avė., 2 vai. po pietų. Visi nariai 
malonėkit dalyvauti nes Šis susirin
kimas yra svarbus. Baliaus rengi
mo komisija išduos raportą ir pra
neš ant susirinkimo apie baliaus rei
kalus. Taipgi nepamirštate nauju 
narių pakalbinti prisirašyti. \

K. Batutis nut. rašt.
■..>... . ...... ■--■•.y.. ........ .. i"- .........      .

Geresnis Patarnavi
mas!

Kiekvienas grošėrninkas ir groser- 
ninkų organizacija: realizuoja reika
lingumą duotįl. kųogeriauri patarnavi
mą savo kostiumierims. ? Kad tai 
įvykinus, nauji- planai, naujos idė- 
ios; ir nauji metodai vartojami iš
platinimui prekių, c . .

< Del pavyzdžio, patirta, iš dauge
lio bandymų, kad kava yra geriausia, 
kuomet ji tik ką yra .spraginta. Jei
gu kava ilgai stovi, ji pameta sa
vo skonį. Todėl tie, kurie platina 
kavą, turi geriausius pakavimo ir 
bristatymo metodus ir kai kava pa
siekia kostiumerj, ji yra geriausiąm 
stovy. ' . .

Kas liečia Midwest Stores, tai ši 
organizacija^išvystė sekamą labai pa
sekminga metodą. Kava spragina
ma kas rytd ir tik tiek, kibk suvar
tojama ta diena. Atsargus rekor
dai parodo • kiek jos kiekvieną dieną 
parduodkma. Tokių budu, kava la
bai retai išbūna daugiau negu tte- 
na dieną urmo sandely.
, Kiekviena krautuvė žino, kiek jai 

kavos kasdien reikia dėl kostiumie- 
rių, tiek ji ir užsako. Ir namų šei
mininkes, kurios perkasi kava dėl 
pietų ar)>a vakarienės,, buvo spragi
nama tą pačią dieną. Ji yra geros 
skonies, ir skaniai kvepia.

Kadangi Miawėst Stores groser- 
ninkai taip rūpestingai prižiūri sa
vo parduodamą kavą, jie. Isigyjo 
daug kostiumierių. Daugelis tonų 
L——r—--------------
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GERB. Naujienų skaityto
jus di skaitytojai jjrašoiąį 
^pirkinių reikalais ? eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi

..... —

krautuves,
Naujienoj

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

TEL REPUJBLIC 8402

f';?-

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniška studija su 

Hollyvvood šviesoms. 
420 W. 63rd St.
Eng!ewood 5883-5840

MORTGAGE BANKERS

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA."
Prisirašykite i musų spūlkų.

REAL ESTATE

TEL LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Į CLASSIFIED APS
■ Business Service

2 / BiznioPatarnUvimas
NAMU SAVININKU ATYDAI ’ 

Musų biuras suteiks patarimus namt 
savinjnkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertu patarimas visose namų savi 
ninku ir rendauninkų reikalais. Me- 
neturime skyrių. Atdara kasdien nu< 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymu' 
namai originalio ir vienintelio naim 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF
1 CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

’ Fūrniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

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

- . 1831 So. Halsted St.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEšKAU Magdalena Vanagai
tė, paeina iš Švėkšnos parap. Pau- 
laičių kaimo. Meldžiu atsišaukti, o 
jeigu kas žino praneškite Ona Ka- 
ledienė; ne vėliau kaip iki pėtnyčios. 
Labai svarbus reikalas. 658 West 
85th Street.

PARDAVIMUI saliunaš. Gera 
vieta. Biznis išdirbtas per. daugel 
metų. Fikčeriai ant vietos. Ga
lima Vertuoti. Priežastį patirsit 
ant. vietos, 3329 S. Lituanica Avė.

T—'—-----
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DRUG STORIS, — Žymus South 
Sidėj kampas, lietuvių apielinkėje, 
daro gfera bizni; puikus fikčeriai, 
švarus atakas, {steigtas 4.0 metų, nė
ra kompeticijos. Geras lysas. Par
duodu dėl ligbs . Atsišaukite Naujie
nos, Box 174, 1739 S. Halsted St.

■     * ——   —  ....... .... ... —
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SARGINĄS parsiduoda ręstau- 
rahtas ir alude. šapų distrikte. 
Priežasti patirsite ant vietos.

2408 *W. 16 St.
—___ _ .y.-.... ..I_______ -__ _____

PARSIDUODA aludė, visa arba 
pusę. • Randasi arti gatvekarių bar
nis, 6818 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA alinę su namu, ap
gyventa maišytų tautu arba mainy
siu ant rezidencijos namo.

2119 So. Halsted St.

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

2502 W. 69 Street

PARSIDUODA alinė su visais 
laisniais. renda pigi, biznis išdirb
tas perdaug metų, priežastis parda
vimo, turime tris .biznius, esame 
našlės moterys, negalime viskų ap
žiūrėti-. Atsišaukite šiais antra
šais, kampas 2958 So. Union Avė., 
arba 3428 So. Halsted St.

TAVERN pardavimui, labai ne
brangiai, iš. priežasties ligos.

• 2417 W. 51 St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa. Va
lymo ir dažymo, labai pigiai. 1436 
N. Ashland Avė. Tel. Humboldt 
8521. ‘

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Landis — mašinos. Pigiai, 
nėta kito biznio nėr 4 blokus.

6645 So. Mozart St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. randasi ant Archer Avė. Taipgi 
delicatessen ir mokyklų reikmenų 
Storas. Viena iš šių -Storų turiu 
parduoti. Pigi renda. 8 kambariai 
gyvenimui. Savininkas 5258 So. 
Loomis St.
___ LlLll.&,.gLŲLVLL'.,J!1, "I".'.' '‘LI.'IS 

Farms for Sale 
Ūktai pardavimui

PARDUOSIU 165 akerių žemės 
su triobom. gerais gyvuliais, ir ma
šinoms. Turi būt parduota greitai. 
Atsišaukite pas savininkų Joe Rup- 
šis, R. 8 B. 178. La Porte, Ind.

Real EstalčTFor~Sale

SPECIAUŠKAS BARGENAS
2 aukštų muro nųmas, 2 po 4 

kambarius flatai. Basementas, 2 
karų garadžius, Brighton Parke. 
4342 So. Fairfield Avė. Specialiai 
tiktai šloi sąvaitei $3550.00.

Savininkas .
2608 W. 47 St.

— "'!.......... I ....... ...................  1 . ..................................................................—

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis namas ant 55 pėdų kampinio lo
to. 107th St. arti Kedzie. Barge- 
nas už $8500. Silander, 1812 Prairie 
Avenue. /• i




