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1.000 angliakasių ar 
ti mirties kasykloj

1,000 Vengrijos ang 
liakasių užsidarė ka 

sykloj mirčiai
Grūmoja nusižudyti, jei nebus 

pakelta jiems algos, nes esą 
geriau mirti, negu badmiriao- 
ti. Kompanija nenusileidžia

PJ^CS, Vengrijoj, spalio 14.— 
Daugiau kaip 1,000 angliakasių 
užsidarė kasykloj ir vakar pri
siuntė ultimatumą, kad visi jie 
nusižudys sustabdydami oro 
varytuvus jei nebus išpildyti 
jų reikalavimai pakelti algas.

Angliakasiai yra po žeme jau 
daugiau kaip 48 valandos ir at
sisako priiimti maistą ir van- 
den. šeši jų stovi prie kasyklos) 
dų4*ų su kirviais rankose ir at
sisako ką nors įsileisti į ka-

i
' Socialdemokratai, kurie krei
pėsi prie premjero ir vidaus 
reikalų ministerio, reikalaudami 
valdžios įsimaišymo, ikišiol ne
sulaukė iš valdžios jok*o atsa
kymo.

Prie kasyklos yra verkiantys 
uždariusių angliakiasių žmonos 
ir vaikai. Visi prisibijo, kad i- 
puolę desperacijon angliakasiai 
gali įvykinti savo grūmojimą. 
Jiems užtenka tik sunaikinti 
oro varytuvus ir jie nutrokš 
nuo nuodingų dujų. Sunaikini
mas gis vandens pompų užlie
tų vandeniu visą kasyklą.

Šveicarija jau stipri 
na savo pasienio 

sargybą

‘4<ad nereikėtų kentėti lėtos 
mirties nuo nuolatinio badavi
mo, mes verčiau nusižudysime 
nusitroškindami save, jei musų 
reikalavimai nebus išpildyti bė
gyje ateinančių 12 valandų”, sa
ko darbininkų altiinatumas.

Bet Dunojaus garlavių navi
gacijos kompanija, kuriai ta 
kasykla priklauso, griežtai at
sisako angliakasių^ręįkalavimus 
išpildyti, Angliakasiai dabar 
uždirba tik apie $2 savaitėj 
Jie įeikalauja $3.50 savaitėj. 
Nežiūrint darbininkų grūmoji
mo nusižudymu, kompanija ne
nori daryti jokių nusileidimų.

Vengrijos parlamento nariai 
socialdemokratai, kurie tarpi
ninkauja deryboms tarp anglia
kasių ir kasyklų savininkų, pa
siuntė telegramas premierui 
Goemboes ir prekybos ministe- 
riui, reikalaudami valdžios įsi
maišymo, kad neprileisti masi
nio angliakasių žudymos.

Su angliakasiais yra ugniage
siai, kurie buvo pasiųsti ge
sinti gaisrą vienoj šaftoj. Jie 
užgesino gaisrą, bet ir juos an- 

> gliakasiai atsisakė išleisti.
Per dvi dienas angliaksiai at

sisakė priimti maistą 
nį ir niekurie nuo 
sunkiai susirgo.
Angliakasiai tebėra

PECS, s. 14. — 1,200 anglia
kasių tebėra kasykloj, grūmo
dami nusižudyti, jei nebus iš
pildytas jų reikalavimas pa

gelti algas.
Jie išbuvo toj kasykloj jau 

arti trijų 
maisto ir 
dau an ____, „__________
ties.

Keli jau liko iškelti be są
monės, pritroškę nuo dujų ar 
mėšlungio sutraukti.

Nors darbininkų ultimatu
mas užsibaigė vidurnakty, bet 
jie dar nebandė sustabdyti oro 
varytuvus. Kompanija gi griež
tai atsisako daryti kokių nors 
nusileidimų.

ir vande- 
badavimo

kasykloj

ienų, neprisiimdami 
andens ir buk jau 

akasių yra arti mir-

PARYŽIUS, s. 14. — Iš dip
lomatinių šaltinių patirta, kad 
Šveicarija pasekdama 1914 m. 
procedūrą, po užmušimo Aust
rijos erzhercogo Ferdinando, da
bar irgi išleido slaptus įsaky
mus armijai žymiai sustiprinti 
pasienio sargybą.

Šveicarija yra pirmutinė ša
lis pradėjusi ruošt’ kariuomenę 
dabartiniame krizyje. Tai sa- 
vaimi nesudaro pavojaus, bet 
yra labai reikšmingas ženklas. 

[Šveicarija visuomet yra pasiry
žusi visomis savo galiomis iš
laikyti nėutralitietą ir,' žinoma, 
nebūtų pasiuntusi pasienin ka
riuomenės, jei nejaustų jokio 
pavojaus. \

Francija irgi yra labai su
sirūpinusi, nes padėtis dėl Ju
goslavijos karaliaus užmušimo 
darosi labai opi. Manoma, kad 
tą klausimą teks svarstyti ir 
tautų sąjungai.

Čechoslovakijos užsienio rei
kalų ministeris Behes, kuris da
bar randasi Paryžiuj, siūlo su
šaukti nepaprastą tautų są
jungos susirinkimą, jame pa
smerkti Vengriją už teikimą 
prieglaudos suokalbininkams. 
Manoma, kad Vengrija pada
rius atpirkimo ožiu, tai nura
mintų jugoslavus, o didžiosios 
valstybės pasirūpintų neprileis
ti karo. Ypač norima nukreip
ti domę nuo italų, tradicinių 
Jugoslavijos priešininkų. Ma
žosios entente— Jugoslavijos, 
Čechoslovakijos ir Rumunijos 
užsienio reikalų ministeriai su
sirinks Belgrade po karaliaus 
laidotuvių ir nuspręs 
žingsnių stvertis.
Suokalbininkus gaudo 8

Suokalbininkus, kurie 
dė Jugoslavijos karalių
sandarą, dabar gaudo 8 valsty
bės. Keli įtariami asmenys li
ko areštuoti Francijoj, kurie 
prisipažino, kad suokalbiui va
dovavo slapta kroatų draugija 
Ustaši. Suokalbininkai moki
nosi šaudyti Vengrijoj, kur tūli 
liko aprūpinti Vengrijos pasais. 
Bet galutini planai liko paruoš
ti Šveicarijoj. Franci jos poli-
cijia tikisi, kad jai pasiseks su
sektu visus suokalbio vadus ir 
nustatyti jų amenybę. Manoma 
betgi, kad pats suokalbininkų 
centras randasi Jugoslavijoj, o 
užsieny veikia tik jų agentai.

NAUJAS JUGOSLAVIJOS KARALIUS
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Kine Peter' II
Karalius Petras II, 11 metų vaikas, kuris liko Jugoslavijos 

karalium, kai jo tėvas, karalius Aleksandras, liko nušautas 
Marseilles, Francijoj. Iki jis užaugs, šalį valdys regentas, prin
cas ^Povilas, nušautojo karaliaus Aleksandro pusbrolis.
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kokių

šalys
nužu- 
Alek-
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Trys jauni vaikėzai N. Y. garažai gryšta 
i prįe yaį^|)jįų 

darbodienos
nužudė vieno jų> 

močiutę
Senutė buvo nužudyta plėšinio 

tikslais. Bet plėšikai pelnė 
tik $32. Visi trys suimti ir 
prisipažino

Sugrąžins valdžiai Mėlinąjį 
’ Arą ir tuo tikisi išvengti by

lų ir laužymą kodekso

>ORH ŽL
Chicagai ir apialinkei federa- 

iio oro biuras šiaf dienai praus* 
iauja:

Veikiausia giedra, gal biskį 
šilčiau.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 5:-

CHICAGO.—James Soldat, 18 
metų vaikėzas, 2120 W. 18 St., 
kuris tik šį rudenį pradėjo lan
kyti high school, bet už mėne
sio laiko ją metė ir nuėjo ne
va “dirbti”, prisipažino kartu 
su dviem kitais vaikėzais pa
smaugęs plėšimo tikslais savo 
močiutę Mrs. Anna Soldat, 67 
m., gyvenusią tame pačiame na
me.

Vaiko tėvas, ristikas James 
Saldat, tuo laiku buvo Omaha, 
Nebr., iš kur skubiai sugryžo 
sužinojęs apie savo motinos 
mirtį.

Suimti ir kiti du žmogžudys
tės dalyviai, Frank Showrons- 
ki, 17 m. 2133 W. 18 pi. ir John 
Machįewski, 19 m.. 2204 W. 19 
St. Visi jie prie kaltės prisipa
žino, bet jokios atgailos nero
do.

Močiutę pasmaugė plėšimo 
tikslais. Bet pelnė ’ tik $32, ka
dangi kitų paslėptų $1,400 jie 
nesurado. Kad kas neįtartų, jau
nasis Soldat sakėsi dirbąs sker
dyklose ir atidavęs motinai $12 
(savo dalį pavogtų pinigų), ne
va dviejų savaičių algą. Bet jo 
dėdė, policijos Įeit. Soldat, vis- 
tiek jį nužiUrėjo ir privertė pri
sipažinti.

Showronski yra bukaprotis 
našlaitis bedarbis, kurio dra
bužiai buvo vien skudurai. Ma- 
chiewski niekad nedirbo ir už
siimdavo vagiliavimu.

NEW YORK, spalio 14. — 
Manhattan garažninkų asociar 
ei ja, kuri turi 200 narių Wa- 
shington Heights ir Harlem 
distriktuose, paskelbė, kad ji 
ir visi jos nariai pirmadienyje 
sugrąžins valdžiai Mėlinąjį Arą 
ir tuo tikėdamiesi pasiliuosavę 
nuo kodeksų pildymo, atsteigs 
savo garažuose 12 vai. darbo 
dieną,—72 vai. darbo savaitę. 
Tas darbo valandų prailginimas 
palies apie 1,000 darbininkų.

Garažninkai skundžiasi, kad 
miestas nieko nedarąs padidi
nimui jų biznio, leisdamas par- 
kinti gatvėse ir tuščiuose lo
tuose, taipgi valdžia leidžia at
sidarinėti garažįus senuose, nu
griovimui numatytuose namuo
se, kas labai mažina kitų ga
ražninkų biznį.

Prisibijoma, kad iš 
vogtoji turtuolė 

nužudyta
LOUISVILLE, Ky., s. 14. — 

Policija yra įsitikinusi, kad iš
vogtoji vietos turtuolė Mrs. 
Berry V. Stroll yra mirusi nuo 
žaizdų, ar buvo nužudyta. Jos 
ieškoma pelkėse palei Ohio upę, 
kur vienoj pašiūrėj užtikta, 
spėjama, kruvinų blanketų ir 
kur ji galbūt buvo žmogvagio 
paslėpta ir mirė.

Jos vyras jau sumokėjo $50,- 
000 išpirkimo ir spėja, kad ji 
yr kur nors miškuose palikta, 
bet yra perdaug silpna, kad 
paeiti nuo sumušimo. Ji buvo 
sumušta ją išvogiant iš jos na
mų.

Penki žmonės užmuš 
ti traukiniui sudau 

žius automobili
CHICAGO.—Arthur Patno su 

savo žmona sustojo pas savo 
netolimus kaimynus Hochstad- 
ter ir pasiėmė visą jo šeimyną 
iš keturių žmonių—vyro, mo
teries ir dviejų vaikų. Visi jie 
gyvėno Blue Island ir nusita
rė važiuoti į pikniką Fort She- 
ridan.

Tečiaus vos spėjo nuvažiuoti 
nuo namų tik 200 yardų, kaip 
važiuojant skersai Baltimore 
and Ohio geležinkelio bėgius 
užvažiavo ant jų traukinys, jų 
automobilių sulaužė ir penki 
žmonės veik* .Vietoj e liko užmuš
ti. Išliko tik Patno, bet ir tas 
gal mirtinai sužeistas.

Geležinkelio sargai už nelai
mę kaltina kryžkelės vartus, 
nes viena pusė jų sukliuvo ir 
neužsidarė.

šiemet automobilių nelaimė
se Chicagoje ir Cook paviete 
žuvo jau 952 žmonės.

Nacių policija perse
kioja opoziciją 

bažnyčioje
MUENCHEN, Vokietijoj,

Šaltis ir sniegas ry 
tinėse valstijose

Karaliai bijosi va
žiuoti į karaliaus 

laidotuves

LIETUVOS ŽINIOS
Italijos mokslininkai su

sidomėjo Lietuvos 
karaimaisBELGRADAS, s. 14. — Ju

goslavija jau ruošiasi prie sa
vo karaliaus Aleksandro laido
tuvių ir tik laukia laivo, kuris 
atplauks j Split su karaliaus 
kurni.

Į laidotuves suvažiuos daug 
žymesnybių. Tečiaus Rumuni
jos karalius Karolis ir Bulgari
jos karalius Boris nusigando 
ir atsisakė važiuoti į laidotu
ves, bijodamies, kad ir jų Tffi] nustatyti karaimų kilmę. Eks- 
nenušautų. Vieton to, jie siun
čia savo ministerius. Tečiaus1 
Franci jos prezidentas Lebrun 
pats atvyks į ladotuves, lydimas 
augštų valdininkų ir ministe- 
rių.

Nušautojo karaliaus Aleksan
dro sūnūs Petras, 11 metų vai
kas, kuris dabar patapo Jugo
slavijos karalium, jau sugryžo. 
iš Londono, kur buvo išvykęs 
mokintis ir motinos lydimas at
vyko 
sitiko 
ir du 
daug 
kuriomis vaikas-dcaralius turėjo 
važiuoti, buvo tirštai nustaty
tos kareivių ir žmonės nė ar
tyn tų gatvių negalėjo prieiti. 
Mat bijotąsi, kad kąs ir jo ne
nužudytų.

Split, į kur atplaukė laivas 
su karaliaus kunu, visi į jurą 
išeinantys langai turėjo būt ak
linai uždaryti, kad kas nesikė
sintų nužudyti Francijos valdL 
ninku, kurie lydi karaliaus ku
rią. - : '

J Belgradą. Stoty jį pa- 
regentas princas Povilas 
jo pagelbininkai, taipgi 
generolų. Visos gatvės,

Teisia kalėjimai! fa 
šizmo priešininkus

AKRON, O., s. 14. — čia yra 
laikoma intemciona-linė nudis
tų konferencija, kurioj daly
vauja apie 100 nudistų. Bet jie 
visi dėvi šiltus drabužius, ] 
oras yra šaltas.

WASHINGTON, s. 14. —Bu
vusio NRA administratoriaus 
rakandai iš jo raštinės liko iš
kraustyti ir jis rytoj gaus pas
kutinę valdžios algą, čekis vei
kiausia bus pristatytas į ligov 

nes ninę„ kurioj jis yra paguldy
tas delei didelio Šalčio.

.1 ■
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KAUNAS.—Teko patirti, kad 
dabartiniu metu Okupuutoj 
Lietuvo įr Lenkijoj vieši Itali
jos antropologijos instituto 
moksliška ekspedicija, vadovau
jama prof. Cini. šią mokslinin
kų grupę, kurion įeina ir keli 
lenkų mokslininkai, sudaro 11 
žmonių. Ekspedicijos tikslas

BOSTON, Mass., sp. 14. — 
Per Nau’jąją Angliją perėjo 
nepaprastų šalčių banga, kokių 
šiuo laiku nebuvo jau nuo 59 
metų. Maine valstijoj prisni
go 1 colių sniego. Bostone snie
go mažai yra, bet oras tiek šal
tas, kad prisiėjo atšaukti visus 
futbolo lošimus. White kalnuo
se, New Hampshire valstijoj, 
šaltis pasiekė 16 laipsnių že
miau zero, o Berkshire kalnuo
se—20 laipsnių žemiau zero.

Vandenynas yra audringas 
ir pajūrio sargyba turi daug 
darbo gelbėdama juroje užklup
tus žvejus.

Net ir New Yorke temperatū
ra nukrito iki 35 laipsnių.

RYMAS, s. 14. .— Specialis 
tribunolas nuteisė kalėjiman 11 
žinomų anti-fašistų, kurie dar 
pernai buvo suimti Undine pro
vincijoj. Jie visi liko su teisti 
nuo 3 iki 8 metų kalėjimam

Tas pats Eismas tą pačią 
dieną nuteisė kalejman dar 20 
žmonių.

Advokatai streikuoja prieš Ku
bos “teroro teismus”

MUENCHEN, Vokietijoj, s. 
14.—Bavarijos protestonai, ku
rie kovoja nacių paskirtą rei
cho vyskupą Mueller, buvo pri
versti atšaukti protesto mitin
gus prieš pašalinį jną Bavarijos 
vyskupo Meissęf. Jo vieton 
opozicija buvo pąskirusi kun. 
Golhvitzer, kuris senai priklau
so naciams, jis buvo paruo
šęs protesto lakelius, kurie tu
rėjo būti išdalinti visiems pa- 
rapijonams. Bet atėjo nacių 
slaptoji policija GSP ir lape
lius konfiskavo.

BUENOS AIR^S. s. 14. — 
Adm. Byrd lėktuvu sugryžo į 
Mažosios Amerįkos stovyklą, ar
ti šiaurinio poliaus pats vienas 
išbuvęs 7 mėnęsius, tyrinėda
mas orą,

!e’
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Streikuoja sankrovų 
patarnautojai *

WEST FRRANKFORT, III., s. 
14.—Jau antra savaitė kaip 
streikuoja patarnautojai, pro-, 
testuodami prieš sankrovų sa
vininkų kėsinimąsi prailginti 
darbo valandas. Delei tos prie* 
žasties kęliofc didesnės sankro
vos yra visai užsidariusios, o 
kitos pikietuojamos. Iš tos prie
žasties biznis yra veik visai ap
sistojęs. Tečiaus sankrovinin- 
kai dar nenori nusileisti dar
bininkams.

pedicija yra jau aplankiusi ka
raimų bendruomenes Heliče ir 
Lucke, kur darė karaimų tipų 
įvairių matavimų ir nuotrau’- 
kų; be to, tyrė atskirų asme
nų kraują. \ Dabartiniu metu 
prof. Cini su savo bendradar
biais randasi Vilniuje ir tęsia 
savo tyrinėjimo darbus. Vilniuj 
ir Trakuose prof. Cini mano iš
būti ilgesnį laiką. Iš padarytų 
iki šiol tyrinėjimų prof. Cini 
daro išvadas, kad karaimai yra 
turkų kilmės. Ankščiau už 
prof. Cini panašius tyrinėjimus 
darė prof. Reich’as ir taip pat 
buvo tos pačios nuomonės apie 
•karaimų kilmę.

Vilniuje karaimų veikėjai pa
siūlė prof. Cini padaryti tyrinė
jimus Nepriklausomos Lietuvos 
karaimų tarpe.

Prof. Cini principaliai sutiko 
ir, jeigu nesusidarys kliūčių, 
žadėjo atvykti Lietuvon. Be 
abejo, jo tyrinėjimo vieta bus 
Pąąąvėžys, nes, kaip žinoma, 
ten gyveną 2/3 Lietuyos ka
raimų. Įdomu tai, kad karai
mais susidomėjo italai, tuo tar
pu kaip pas mus Lietuvoj, kui 
karaimai gyvena nuo Vytauto 
laikų ir jų buvimas Lietuvoj 
yra tampriai surištas su Lietu
vos istorija, apie karaimus vi
sai mažai težinoma.

Statys kalbininkui Bū
gai paminklą

DUSETOS.—Dusetų apielin- 
kės visuomenė rengiasi pasta
tyti iš to krašto kilusiam kal
bininkui prof. Būgai Dusetų 
miestely, priešais pradžios mo
kyklą, esamoje aikštėje pamink
lą, ir šią mokyklą pavadinti 
Būgos vardu. Paminklo staty
mo reikalui sudarytas komite
tas.

WASHINGTON, s. 14. —Val-

HAVANA, sp. 14. — Kubos 
advokatų draugija paskelbė 
streiką prieš naujuosius “grą- 
sos” teismus, kurie liko suda
ryti teisimui teroristų. Advo
katai kaltina, kad tei teismai Į džia nusprendė, kad bemedžio- 
yra nesuderinami su publikos j ant Dillingerį, valdžios egen- 
interesais ir prasižengia su pi
liečių teisėmis, todėl advoka
tams liko uždrausta stoti tuo
se teismuose.

HONOLULU, s. 14. — Du 
Amerikos karininkai ir viena 
moteris liko didelės bangos ’ prarastą gyvastį niekas iš val- 
paskandinti žuvaujant. džips jokio atlyginimo negaus.

tų pašauti trys visai nekalti 
žmonės, negali gauti kokį nors 
atlyginimą, kad ir ligoninės iš- 
ląidų atmokėjimo. Ketvirtas, 
CCC darbininkas, liko visai 
nušautas agentų susirėmime su 
Dillingerio Šaika, bet ir už

NEW YORK, sp. 14. —Ward. 
Baking Co., turinti duonkepyk- 
las Įvairiuose miestuose, liko 
apkaltinta už laužymą NRA ko
dekso.
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Klausykitės 
Naujienų 

Radio Programų 
SEREDOMIS

9 vai, vakąre iš stoties WSBC
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Ndfi valdyti

McKeės Rocks, Pa u šūkauja

Tai tikras veidmaniškumas.

veržiasi per gvoltų.

Gaišinki!es “N-nose”

zuikių gainio- 
Amšicjus, 56 

pamatęs, kad 
šunes zuikius

vaiki- 
nusi- 
(gon-

budais stengiasi pasilaikyti 
priešakyje ir vadovauti. Visa

Bet čia

bėda, kad jie negali nakties 
laiku SLA. prezidentų nuvers
ti su ginklų pagalba. Jeigu 
galėtų tai padaryti, tat, esu 
tikras, jog darytų.
visgi Amerika, o ne Lietuva.

Tautiečiai daug
apie tai, kad jaunimas į or
ganizacijų nesirašo. Girdi, 

i greit nebebus kam Susivieni-

Ofiso Tel, Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

mis ir .pradėtų organizacijų 
griauti iš vidurio.;

f —A. j. Viziris.

756 West 35th St
, . Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

NedėEomis pagal sutartį.

plikos, — neturėjo net 
Bet štai dabdr pradėjo 
sprogti ir žiedai pasi- 
Kad kokios, tai Kale- 
susilauksime Šviežių vy-

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

(korespondencijos
*|_ . . į ... ......... .................—H——HĮįty

. Kaip atrodo, tai musų 
rieji tautiečiai žut-but

Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ Draugijos Nariai,

Tel. Ofice Wentworth 6330
* - Rez. Hyde Park 3395

Dr.SusannaA.SIakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 1-^-4 po pietųj 7—8 vai. vak. 
... išskyrus seredomis..........

--------- - ------ ------- —---- i-----
Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis . ir nedėL , pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Lietuvis Adomas AmŠiejiis 
kaltinamas žmogaus tiž- 

muŠimu.

... ........iĄr-'--

VVateroiiry, Cohh
Antras pd&isdris.

Spalių 10 d. 2, jauni 
na i iš McKees Rockso 
vedė savo medžioklės 
čų) šunį į Pittsburgho ir apy
linkės lietuviams gerai žino
mo Adomo AmŠiejaus farmų 
pasipraktikuoti 
jime. Adomas 
motų amžiaus, 
po jo farmų 
gainioja ir žmonės vaikščio
ja, pasiėmė šautuvų ir nuėjo 
neprašytus svečius išvaryti. 
Jaunuoliai, pamatę, kad Am- 
šiejus su šautuvu ateina, pa
sitraukė tolyn.

Tačiau AmŠiejus pastebėjo, 
jog ir daugiau vyrų vaikščio
ja apie farmų, ir šie nuo Am
Šiejaus nesiŠalino, ’ nes nesi
jautė nusikaltę. Mat, tai buvo 
darbininkai, kurie dirbo dėl 
Duųuesne Ligbt Co. Jie vedė 
elektros vielas pro Amšiejaus 
farma. Darbininkai buvo šie: i 4

Fra tik G. Kitner, 42 metų 
amžiaus, Carrick, Pa.; Joseph 
H. Colson, 1136 Thomson a v., 
McKees Rocks, Pa. ir jau
nuolis Charles Blaty, 18 m. 
iš McKees Rocks, Pa.

AmŠiejhs pribėgias 
Frank G. Kilnerio su užtaisy
tu šautuvu, Kitneris, iškėlęs 
rankas aukštyn pradėjęs rėk
ti: “Dėl Dievo meilės nešauk, 
mes esame darbininkai ir 
dirbame....” Bet vos tuos žo
džius spėjęs ištarti, Amšiejus 
atrėmęs šautuvų ir paleidęs 
šūvį. Kitneris krito ant že
mės mirtinai sužeistas, 
syk Amšiejus pasišalinęs.

Už valandos laiko Amšiejus 
nuėjo į McKees Rocko polici
jos stotį ir pats pasidavęs po
licijai, pareikšdamas, kad ji
sai nušovęs žmogų ir kad jo 
šautuvas netyčia išsišovęs. 
Policija sulaikė Amšiejų. Ji 
buvo suėmusi ir jo moterį, bet 

_ paleido, Amšiejus yra kalti
namas žmogžudyste ir laukia 
koronerio “džiurės” nuospren
džio.

Amšiejus ir jo farma Pitts
burgho lietuviams yra gerai 
žinomi, kadangi Draugijos te
nai piknikus laikydavo.

Nušautas žmogus paliko mo
terį ir 2 mažus vailųičius.,

Plačiau apie šį ątsitikimų 
parašysiu sekamame “Pitts
burgho Naujienų” numeryj.

— Reporteris.

pri?

Tų-

Bridgeport, Conn
SLA. \-to apskričio arba Con 

neetieut valstijos suvažįa 
vi mas-konf erencija.

Konferencija įvyko rugsėjo

tainėje. Jų atidarė apskričio 
pirmininkas B. Videikis vie
nuoliktų valandų ryto. Dele
gatų suvažiavo 27 ir .7 aps
kričio valdybos nariai. Prie 
atidarymo konferencijos ne
buvo jokių ceremonijų bei 
prakalbų, kaip kad seniati 
būdavo. Vos atsidarius konfe
rencijai, rezignavo apskričio 
sekretorė p-lė Volga Ažuna- 
riutė iš Waterbury. Panelė 
Ažunariutė sekretoriavo tre
jus metus ir darbų atliko kuo- 
geriausiai. Ji yra gabi mer
gaite, — bet kažin kodėl re
zignavo?

Praeitų metų suvaživimo 
protokolų skaitė naujas sekre
torius, A. Birieta, kuriam skai 
tymas be galo nesisekė, — 
sunku Buvo suprasti, ką jis 
skaito. Toliau sekė valdybos 
raportai, kuHuose pieko nau
jo nesimatė. Iždininko rapor
tas, Uir būt, geriausias, nes 
pasirodė, kad 4-tas apskritys 
atsibuvusiame piknike turėjo 
$152.00 pelno. Palyginus, su 
praeitimi, tai visai nedaug, bet 
vis geriau, negu nieko. Taip

rengimo
kad T.

priklau-

T. Matas man sakė, 
tas viskas 

čia neminėsiu šu
tam tikės.

SLA. nariais, mintimis. jBct 
jųigu mes nceame beparty- 
vės partijos, nariais, tad inūnis 
priklauso tik sunkus tautiški 
darbai atlikti. tai ir viskas. 
Daug čia buvo pareikšta gra
žių miiiČiiį, daug gilaus jaus
mo išberta, ir vis dėl niusų 
visų gerovės. Bet, vyrai, kodėl 
nebūti demokratais, kodėl ne
mylėti artimų? Argi mes ne 
visi esame lygus SLA. nariai 
ir lietuviai?

Antra sesija prasideda. Čia 
eina kuopų įnešimai. 51 kuo
pa daro įnešimų, kad SLA. 
narys, kuo nors nusikaltęs, ne 
butų renkamas į jokių valdy
bų. Dauguma įnešimui prie
šinasi. Kiti reikalauja įrody
mų, kur randasi tokie nusi
kaltėliai. Štai vienas tuoj pa
šoka aht kojų ir sako: “Pa- 
nelė Ažunariutė, buvusi aps-, v
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Taigi jau mes antrojo pa
vasario susilaukėme: pradėjo 
žydėti vyšnios. Per vasarų jos 
buvo 
lapų, 
lapai 
rodė, 
doms 
šnių.

Praeita žiema buvo labai 1 •\ i ■

šalta. Matomai, taiv pakenkė 
vyšnioms. Pavasarį jos pasi
dabino labais ir pradėjo žydė
ti, bet po kiek laiko lapai 

i ėmė vysti ir kristi. Taip med- 
kričio sekretorė. Jos 1Svas i žiai ir išbuvo per vasarą be 

. v . . v. , . . jlapų. Bet rugsėjo menesį, kaiAzunans, uis žinote gerai, jusi 1 ę , v .
v. . „ e i oras buvo siltas ir dažnai lijo,

n • i .1 tai, žiūriu, mano vyšnios pra-Well, ar is tikro vaikai turi; ’ v XT /. . 1 .. . .. v Q dėjo žydėti. Nors dabar jau iratsakyti už levų nuodemes/į - . « . . .J 1 spaliu menesis, o jos vis dar

gi iš raporto pasirodė, kąd 
Jaunuolių apskritys likviduo
tas ir iždas (apie $100.00) 
perduotas . 4-tain . apskričiui. 
New Britain ir New Haven, 
lygiai ir Hartfordo jaunuolių 
kuopos likusieji nariai persi
kėlė į suaugusių kuopas. Vie
na tik BrldgepoHo 320 jau
nuolių kuopa laikosi sau ats
kirai nuo senųjų.

Iš raportų irgi paaiškėjo, 
kad 4-tas apskritys turi apie 
$350.00 ižde pinigų ir apie 
$0d0.00 skolos. Vienok skolos 
maŽinasi. Beje, iš raporto 
pasirodė, kad buvęs per dau
gelį metų apskričio iždininkas 
Jonas Mikalauskas, grųžino 
apskričiui $50.00. Jonas Mika
lauskas yra apskričiui skolin
gas $1,214.60. $50.00, kuriuos 
jis grųžino galima sakyti, tė
ra tik vienų metų nuošimčiai, 
o niekas kita. Čia buvo kalba- 
rtia, kad apskričio valdyba tu
rėtu parašyti jam padėkos 
laiškų už grųžintus pinigus.

Praeitų metų SLA. 4-tas ap
skritys savo suvažiavime iš
rinko komisijų surengimui 
aviacijos dienos Conn. valsti
joj. Aviacijos diena įvyko 
praeitų rudenį Meriden, Coon. 
Vienok raporto neteko girdė
ti nes tas, kuris turėjo išduoti 
raportų (būtent, Dr. Stanis- 
lovaitis), neatsilankė.

Aviacijos dienos 
komisija pareiškė, 
Matui iš Waterbut*y
so padėka už didžiaušį jo triū
sų aviacijos dienos surengimo 
darbe, 
kad jam brangiai 
kainavo,
mos, nes kas gi 
Bet aš žinau, kad tokie darbai 
gana brangiai atsieina, ir mu
sų gerieji tautininkai nuo tų 
darbų kratosi ir juos suverčia 
daugiausiai ant progresyvių 
žmonių. Mat, jie žino, kad 
progresyviai dirbs be jokio 
atlyginimo. Jeigu jie apsiims, 
tai ir darbų atliks. Tautinin
kai tokiuose atsitikimuose 
paprastai laikosi žydų politi
kos: “Nu, tu Jonai,” o patys 
tik žiuri pro pirštus. Jeigu 
kas drįstų sakyti, kad aš ne
pažįstu tautininkų, tai aš jam 
Atsakyčiau — “tamista kles
ti”.

Ir štai va po visų raportų 
pirmą sesija baigėsi. Trum
pas bepartyvės partijos orga
nizatorius kviečia delegatus 
į žemutinę svetaines dalį pie
tų. Pakviesti delegatai eina, 
bet mano geresnė pusė ir aš 
pats esame čia tik svečiai. 
Na, o svečių juk' nekvietė. 
Galop, pasiteiravus gauta “lei
dimas” pietauti. Sėdome visi 
kartu prie stalo. Visi skubiai 
^aižome ir badome dešras. 
Dešras ir vėl dešras. Kopūstai 
ir kiti musų tautiški gardumy
nai. Priegtam ir alučio kas 
kiek .drūtas ir gali pakelti, 
tlžvyjo čia nėra. Kaip tik prie 
šin^ai. Musų moterys — gas- 
padines visai lietuviškai tik 
prašo daugiau valgyti ir dau
giau gerji. O, kokia jų gera 
širdis! Moterys, jums ačiū už 
jūsų nuoširdumų!

Na, kiek apraminus alkį ir 
troškulį, prasideda kalbos. 
Toastmasteris, bepartyvės 
partijos organizatorius, pa
kviečia' kitus savo beparįy- 
viškos partijos narius kalbėti. 
Juos išgiria prieš kalbėjimų, 
o anie giria toastmastetį. 
Toastmasteris vėl giria kalbė
tojus. Tai graži Saliamono 
psalmė. Bet T. Matas, kurį vos 
hęseniai tie patys tautininkai 
(suprantama, ne visi) gyrė
už jo triūsų aviacijos dienos 
surengime* nepakviečiama 
kalbėti. <Jo čia “nėra”. Vie
nok jis ir kiti užsimokėjoine 
po. $1.00 už šešis colius deš
ros ir kaušų kopūstų. Mes čia 
esame dėl to, kad pareiiiti 
įvykį, kad padauginti skai
čių, kad padidinti broliŠkį 
šeimynų, kad pasidalinti su 
kitais broliais ir sesutėmis,

rezignavus iš 
ji rezignavo?
kuopa įneša, 

Tėvynė”
Winnipeg, Kanada

Del 4. Frenzelio pareiškimo.

geras Šešiems metams, 
reiškia, vienas centas kas 
metai už kiekvienų narį! 
brangu ir turi būti nupi-

Bet čia panelės 
nėra, — ji jau 
vietos, ir kodėl

Waterbury 11
kad SLA. organas 
labai brangiai parduoda spau
dinius ir kad SLA. narystės 
mokesčių lakštai yra parduo
dami vienas centas šmotas. 
Vienas centas šmotas!... Lakš
tas 
Kas 
šeši 
Tai
ginta ant pusės. Tokios reko
mendacijos girdisi, kaip iš 
gausybės rago iš musų garsių 
tautininkų. Pusė kainos, per- 
brangu! čia man prisimena 
tas gudrus Jonas, kuris norė
jo nupirkti sau kostiumų iš 
žydo už pusę kainos. Atsitiki
mas va kokis. Gudrus Jonas 
eina pas žydų pirkti kostiumų. 
Žydo kaina $20. Jonas siūlo 
pusę kainos. Žydas sutinka. 
Jonas vėl siūlo pusę kainos. 
Žydas, pakrapštęs pakaušį, 
sutinka. Jonas .vęl/sįųlę pų^ę 
kainoj. Galop, \J6hhJT reika
lauja dykai. Žydas atiduoda 
ir dykai, bet Jonas sako žy
dui: “Du kostiumu, ar nie
ko”. Žydas sako: “Jonai, tu 
greitai norėsi gauti dvi krau
tuves, bet kaip bus, kad aš 
vos vienų turiu?”

Aš 
SLA. 
kaip 
ras? 
ti to

Aplinkybių verčiamas, turė
jau apleisti posėdį pirma ne
gu jis užsibaigė. Todėl užbai
goje gal ir kas naujo atsiti
ko. Bet to nežinau.

Turint galvoj SLA. 7-tų ap
skriti ir jo garsius darbus, ten
ka pasakyti, kad tie darbai 
giliai įsibrėžė SLA. istorijoje. 
SLA. 7-tame apskrityje did
vyrių netrūkstą, tik tiems did
vyriams trūksta senso. Vie
nok nenorėčiau spėti, bet vis
gi netikiu, kad 4-tas apskritys 
pasektų 7-to apskričio pėdo-

žinau, kad YVaterburio 
Jonai yra gudrus, bet 
į tai atsineš’ SLA. Cent- 
Ar jam leistina bus loš- 
žydelio rolę? Netikiu.

tik- 
nori 

kiltis valdyti, ir gana. Jeigu! 
jų neišrenka į valdybų, tai jie 
stengiasi patys save viršinin- .. ....
kais paskelbti. Pavyzdžiui, Uiln« valdy‘b 
taip atsitiko Lietuvoje: kai į 
žmonės tautininkų neišrinko, I Tautiečiai jokiu budu iš savo 
tai jie patys save “išsirinko.” (fankų nenori paleisti vadovy- 

AnierikoniŠki tautiečiai irgi bes. Jeigu juos nariai atstu- 
bando eiti Smetonos keliu Su* mia į šalį, tai jie kelia suiru- 
sivienijime. Jie visais galimais tę. Vadinasi, prie vadovybės i: I V, • ‘ t, -r

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife •
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

ginoms patari
mai dovanai.

; ■ <*

Graboriai

Naujoji Banga”.
tame

Paragvajaus respublikoje 
socialistai leidžia savo laikra
štį vardu 
Gerokas laikas atgal 
laikraštyje pastebėjau toron-
tiečio A. Frenzelio pranešimų, 
kad vasario menesį Toronto 
lietuviai įsteigsiu socialistų 
kuopų. Nuo to laiko jau pra
ėjo keli mėnesiai, tačiau nie
ko daugiau nebesigirdi. Įdo
mu butų žinoti, ar Toronto 
lietuviai ' darbininkai įsteigė 
kuopą, ar ne? . Tuo labiau, 
kad Frenzelis rase, jog tokios 
kuopos busiu pradėta steigti ! 
ir kituose Kanados miestuose.

Kai aš tų d. \ A. Frenzelio 
pareiškimų perskaičiau, tai 
labai nudžiugau. Žinau gerai, 
kad Kanadoje tRandasi nema
žai lietuvių, kurie pritaria so
cialistinei idėjak Jie tik lau
kia, kad kas pradėtų juos or
ganizuoti. >•

Winnipegiečiai nori patirti, 
ar kas yra padaryta Toronte, 
ar ne? Jeigu jau yra so^ 
cialistų kuop a/ t Ji kodėl apie 
tai nieko nepranešama? Svar
bu juk rašyti apie savo veiki
mų# nes tai paskatins ir kilus 
dirbti.

> •<. i ■.' ... 1

Antra vertus,; jeigu toron- 
lieČiai nieko dąr nepadarė ir 
nemano darytį, tai winnipe- 
gie^iai turės pasįrinkti vienų 
iš dviejų: prisidėti prie Ame
rikos lietuvių socialistų arba 
stoti į Kanados socialistų par
tiją . . \

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS 
Pullman 4151 

10734 S.Michigan Av
Republic 3100

2506 W. 63 St.
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
. Graborius ir 
Balz&muotojas

..Moderniška Koplyčia Dovanai . 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina ^prieinama.
3319 Lituanika Avenue 

CHICAGO, ILL.

Jiidžd^hs Etideikis 
ir Tėvas
• • ...... • " I

Jeigu,,nqritą dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse........Pašaukite...........
REPtiblic 8340 

5340 So. Kėdžie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

L F. RADZIUS
Ijicorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO, ILL.

Naujosios Bangos' 
skaitytojas

Skęijbim&i Naujienose 
Juoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.'

Simon M. Skiidas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monrpe 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituahica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

; * vii-U '

UI

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
go je ir apielinkėje

• Didelė ir graži 
s r koplyčia dykai

4092 ARCHER AV.

• • •- r.*. A A • ’ / į V

SI ,000,000.00
PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGlčIŲ

Nuošimtis tik už likusia sumą,; ant Jąhgyų išr 
mokėjimų,, nuo 5 Jki 20 .mėtų. Įstojimo ir 
jokių bausmių nereikės mokėti. f 1

įstok i ;šia Draugiją sistematiškai. taupyti 
pinigus., Draugija, moka diyidemįųs .nuo .4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai, Taupymo, skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gali mor\ 
keti.po $5.00-į.fmSnesį arba,p<| kiek 
b'ūiūOkčSi $l,vvv^yv » viai “ ’

dendus už sumokėta sumą.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrįcally Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
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 vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėliok nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Rcr. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. , . r » r s f - . r .... ... ■ • *.

Lietuviai Daktarai

DILMARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Tek Boulevąrd 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a, m.DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■ Ofisas, ir Rezidencija ,

3335 So. Halsted St.
. CHICAGO, ILL. . .

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

.. Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4,' nuo 6 iki 3 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. PULSUCKIS
. LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen AyeO
Tel. Hemlock 6699 

Valandos: 1-4, po pietųt 7-10 vai. vak.

Prospect 0469 . ..25 METU PATYRIMO
Pritaįkime akiniu dėl visokių akių

-..rnf-v' : • ‘ \ 1111 V J

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. • . ,

Dr. John J. Smetanh
OPTOMETRISTAS ,,

1801 So. Ashland Avė.
Platt BĮdg., 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,\ į t. -■ ♦ »< ■ -■ • • ^4 v- 'j , * • v i .

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų 
■Draugijos Nariai.

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

Tei. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

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

Tel. Seeley J830 :
Namų telefonas Brunswick 0597

y ' Ofiso Tel. Lafayette 8650
^Rezi -Tel. Virsrinia 0669 

lOrife SMlMkfe 
GA? pENTISTĄS „. X.RAY 
4143 Arther Ramp. Franciscoav.

įvairųs Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

Gerai lietuviam^ žinomas- per 35 
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 prietąisus. .• <

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

Valandos nuo » 10—12 piųtU ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakare.

Tel. Canal 8110
.,.. Rezidencijos telefonai: • <, .i 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
4729 So. Ashland Avė.

‘ . 2 lubos , 
CHICAGO. ILL. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 - 
vąl, po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vąl. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 jki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vaiv Nedėl. nup 10 iki. 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

I.J.ZOLPI

Koplyčia dykais

*

keti , no $b.uu. i iipenesi arba ,po kiek npn,,;koi 
sumokėsi $1,000,.00 ir. Draugija mokės divi-

ši Draugiją yra po. U.;
S. Government.. pi;iė- 
Žiiira ir * Government 
deda pinigus j šią^ 

Draugiją.

Tel. Boulevard 5203 ir 8413 
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 8724.

iv. zard n., Cnicago 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

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

Tel. Cicero 5927

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

t v * i * ' * ■* ’Lachavicn ir Simus 
LlfcTŲVlS GRABORIUS

Patarnauja . laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o niu- DR. V. A. ŠIMKUS

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 
Valandos, nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3843 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Phoą, Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS
4645 SoDeS& Avė.

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

Seredoj pagal sutartį.

. Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 ••

Dr. A. A. ROTH
vRusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų,. Vyrišku, • Vaikų ir visų 
. chronišku ligų.

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

Valandos; 2—4, 7—9 = vąl.. vak... Ne- 
deliomis ir šventadieniais 10—12
»j ■ v 1 sdiena. .. -.

Advcikatai L

Dėl platesnių žinių 
kreipkitėts į 

Draugiją.

2ŠŽ4S6. LeavittStfcėet
. . . piioNfe canal U78 

jUŠTIN MACKIENVICH, Rašt. .»
, ■■ i

antaW^etkus
Graborius

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

Ofiso'yal.:< Nuo 2 ik| 4 ir do 6 iki 8 
vak. NoaSlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: ,B.oūlev.ard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

JOSEPH J. GRLSH
. Lietuvis Advokatas

4631 South .Ashland Avė.
> Tel Boulevard 2800 < 
Rez. 6515 So. Rockvell Si. 

Tel. Republic 9728 
u".1 in m qĄ"1l į ['į

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washihgton .St. 

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

. Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel. Prospect 1610
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JUOKAILietuvos Naujienos

Lietuvos ežerai Lietuvos poeto parašyta poema, 
d.džiausiąs turi “Anykščių šilelis”. —Tab.

t

Blizganti Deimantai

st

Pečiai

$11*95

$6950

- Senas vokiečių 
Orkestro dirigen-

$1975 
$2950

kilometrus, gi gi- 
60 metrų. Tenka

COMBINATION
PEČIAI ..............

Aliejiniai šepečiai7 $18*50
Angliniai Pečiai

Gasiniai Pečiai

VIRTUVIŲ
ŠILDYTUVAI .

miškus
yra gražus perlas. Tai vysku
po Antano Baranausko, žymaus

stirną, kiškius, vove- 
žvčreliai irgi taip reti, 
kurie jų uždrausti me-j 
Apie senovės Lietuvos! 
ir lietuvių literatūroje

“Žinai, kai aš apsivesiu ne- 
I viena panele apsiverks.”

‘‘Na, jau na! Kelias gi tu 
žadi vesti?”

33
ormal Avė.)

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

Collateral Paskolas.

LOUIS M. GHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St
Tel. Franklin 0576

Gydytojas — ‘‘Iš bučkių vis
ko galima gauti”. -

Panelė — ‘‘Taip, deimantų, 
suknelių, skrybėlių ir visko.”

M
M

y Pirmadienis, spalių 15, 1934

Kaip Vokiečiai su 
Brmeontu norėjo 
užgrobti Lietuvą 

ir Latviją
Bermontas 

agentas, 
to kajera. — “Rusų” kariuo
mene santarvininkų akims 
mulkinti. — Batalijonas, iš 
kurio buvo padaryti kariuo
menes korpusai. — Užmas
kuoti vokiečių grobuoniški 
tikslai.

Paskutiniu metu vėl prade 
ta smarkiai kalbėti apie Ber- 
montą, nes pastaruoju laiku 
buvo atsiradęs netoli Tilžės, 
Lietuvos pasieny, kad turbut 
pagefįfcti vokiečiams susirasti 
kokią naują avantiūrą. Bet 
kai jo atvykimas išėjo aikš
tėn, tai vokiečiai turbut pa
matė, kad negalės juo pasi
naudoti ir paskelbė, kad Ber- 
mantą - Avalovą uždarę kon
centracijos stovykloj. Be to 
bermontiados dalyvis Nemilo- 
vas viename Paryžiaus laik
rašty paskelbė atsiminimus, 
kuriuose be bendros Bermon- 
to biografijos yra naujų davi
nių, aiškiau nušviečiančių Ber- 
monto veikimą Latvijoj ir

Iš Nemilovo atsiminimų 
matyti, kad vokiečiams rūpė
jo aneksuoti Lietuvą ir Latvi
ją. Tam tikslui buvo nutar
ta iš Latvijos neišvesti fon der 
Holco vadovaujamą 6-tą vo-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
-Svederius dėl Vyrų, Moterų, 
A Mergaičių ir Vaikų.

NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 V

(Netoli 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
____ sekmadieniais.

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

išparduoti:

BUNGAL0W
PEČIAI .........

SKALBIMU?
PEČIAI ......

$39-50

- $3-95
Tie pečiai yra įvairių žino
mų išdirbysčių ir visoje Ša
lyje plačiai garsinami.

CASH ARBA LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS.

Central Dislrict
FURNITURECO

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS.Mgr.

kiečių armijos korpusą. Buvo 
manoma, kad antantė dėl nuo
vargio ir dėl pokarinės suiru
tės nepajėgs pasipriešinti tam 
žygiui.

Bet vis dėl to prieš santar
vininkus reikėjo užmaskuoti 
tą vokiečių sumanymą, paga
liau reikėjo sudaryti kurias 
ners aplinkybes, kurios patei
sintų Lietuvos ir Latvijos už
grobimą.

Štai čia ir atsiranda Ber
montas, senas vokiečių agen
tas dar iš tų laikų, kai vokie
čiai buvo Ukrainoj, formuo
jant vadinamą ‘‘Pietinę” ar
miją.

Kai Petliura užėmė Kijevą, 
Bermontas su kitais karinin
kais iš ten buvo išvežtas ir pa
talpintas karo belaisvių sto
vyklom Taigi dabar vokiečiai 
prisiminė, kad Bermontui jie 
puikiausiai gali pasinaudoti, 
tačiau nesuprato, kad jeigu 
Bermontas kur nors ir yra ži
nomas, tai tik kaip akiplėšiš
kas avantiūristas.

Bermontui pasiūlė iš čia 
pat stovykloj sėdinčių karinin
kų sudaryti būrį, kuris neva 
per Latviją busiąs pasiųstas 
kovoti su balševikais. Vokie
čių vadovybė su Bermontu pa
sirašė sutartį.

Būrys btivo sudarytas iŠ 200 
karininkų, kurie tuoj buvo iš
siųsti į Mintaują, o paskui jau 
tą būrį vokiečiai papildė rusų 
karo belaisviais.

Bermonto praeitis neaiški, 
žinoma tiek kad rusų japonų 
kare jis buvo vieno pulko or
kestro dirigentu, o pasaulinio 
karo pabaigoj, pradėjo vadin
tis ‘‘pulkininku”, nors tuomet 
buvo Ukraino vienos geležin
kelio stoties komendantu.

Vokiečiams Bermontas buvo 
tik manekenas sąjungininkų 
akyse. Tikrumoj tai buvo vo
kiečių kariuomenė, sudaryta 
iš 28,000 gerai apginkluotų vy
rų.

Fon der Holcas ir kai kurie 
Berlyno vyriausybės nariai 
“rusų kariuomenės vadovy
bės” lupomis paskelbė Lietu
vos ir Latvijos okupaciją, įve
dant prieškarinę rusų teisinę 
tvarką ir gyventojus pada
rant atsakomingus prieš karo 
meto įstatymus. Jie pareika
lavo iš latvių vyriausybės, kad 
“rusų savanorių armija” per, 
Rygą butų perleista į frontą 
“kovoti su bolševikais”.

įdomu, kad kai santarvinin
kai griebėsi savo priemonių, 
vokiečiai išsigando ir paskek 
be, kad vokiečių būrys išfor* 
muotas ir norintiems “leista” 
pereiti į “rusų savanorių armi
ją”. Vokiečių būrys buvo 
“likviduotas” per vieną naktį: 
liko tik “rusų” būrys, kelios 
dešimtys vokiečių štabo kari
ninkų užsidėjo rusiškus ant
pečius ir santarvininkams bu
vo pranešta, kad išvesti nėra 
ko, nes būrys išformuotas.

Tuo metu į Bermonto štabą 
atvažiavo anglų karininkas ir 
ta proga I-mas ir vienintelis 
pirmo (Plastuno pulko batali
jonas kelias valandas parada
vo ties štabo langais. Jis pra
eidavo pro langus, pasukdavo 
į kitą gatvę ir vėl praeidavo,

lyg operetėj. O Bermontas 
pirštu rodydamas į ‘‘begali
nes” kolonas anglų karininkui 
.šdidžiai ka bėjo, kad su Cais 
puikiais rusų kariais išeis į 
frontą ir po mėnesio užims 
Petrapilį.

Taip viskas ir praėjo, tik 
štai spalių men. fon der Hol- 
cas nutarė, kad ‘‘rusų” armi
jai atėjo patogus momentas 
užimti Rygą. Latvių vyriau
sybei vėl buvo pastatyta ulti
matumas, kad rusų kariuome
ne butų praleista į frontą, o 
kitą naktį jie užpuolė ir į ne
laisvę paėmė vieną latvių kuo
pę, kuri saugojo neutralią zo
ną, skyrusią latvius nuo ‘‘ru
sų”. Sekančią dieną Bermon
tas atkakliai pradėjo pulti 
Rygą. Kova tęsėsi kelias die
nas ir štai iš rusų karo belais
vių sudarytas batalijonas, ku
riam nerūpėjo joks karas, pa
sileido bėgti atgal į Mintaują, 
visur sukeldamas panikę.

Tuo metu santarvininkai už
ėmė visus geležinkelių ir ki
tus kelius tarp Vokietijos ir 
Lietuvos ir tuo budu tapo nu
trauktas bermontininkams gin
klų ir. maisto pristatymas.

Po trijų dienų bermontinin
kai galutinai netekę maisto 
trimis kolonomis įsibrovė į 
Lietuvę. čia jie buvo su
mušti, q likučiai pabėgo į 
Vokietiją.

Taip pasibaigė, Bermonto 
avantiūra”, nors tikrumoj tai 
buvo ne ‘‘Bermonto avantiū
ra”, o vokiečių grobuoniški už
manymai.

fiiilk

į:

W.$.

Judge James H. Wilkerson 
federalinis teisėjas Chicagoje, 
kuris klausosi Samuel Insull ir 
16 kitų žmonių bylos už nau
dojimą pašto priga vingiems 
tikslams.

Lietuvos miškai ir 
ežerai

Ne tik Lietuvos poetai, bet 
ir svetimų kraštų plunksnos 
žmonės apie Lietuvą dainuoja, 
kaip daugybės ežerų šalį, ži
noma, Lietuva čia negali’ pra
lenkti savo netolimą kaimyną 
Suomiją, kurioje ežerų yra apie 
60,000. Tąsiau įj*, Lietuvoj e eže
rai yra vadinamojo ledynų lai
kotarpio padarinys.

Senovėje Lietuvos ežerų plo
tas buvo didesnis. Bet daugelis 
ežerų palengvėle apaugo žolė
mis ir samanomis, arba pavir
to pelkėmis. Dar ir šiandien 
galima užtikti bevaikštant po

buvusių ežerų vietas klampių 
pelkynų, kurie sudaro pavojų 
juose nugrimsti.

Daugiausiai ežerų yra Lietu
vos žiemių-rytuose, Zarasų ir 
Utenos apskričiuose. Kita eže
rų sritis, tik ne tokia jau gau
singa, yra Lietuvos šiauries- 
vakaruose, apie Telšius ir že
maičių garsiuosius kalnus. Lie
tuvos pietuose, dzūkų krašte, 
irgi yra gana daug ežerų. Taip 
pat ežerų yra ir okupuotame 
Vilniaus krašte.

Didžiausiuoju Lietuvos ežeru 
laikomas Naročių ežeras, dabar 
lenkų okupuotas. O giliausiuo
ju ežeru vieni laiko Daugų eže
rą, kiti Platelių. Stambiausieji 
ežerai yra: kaip jau paminėta 
Naročių, Daugų, Platelių, Sar
tų, Rubikių, Paršežeris, Rėki ja
vo, Siesarčio, Tauragių, Zarasų, 
Drukštų, Svyrių, Metelių, Obe
lių, Dusios, Veisėjo, Vištyčio

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

PAIN-EXPELLER
Mm. Ih V.I M <X

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

naudokite
ANCHOR 

PĄIN-EXPELLERl 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

ILLS PAIN

PU1EK PfclN

|)HB 
PROFEffOR 

K 
ABOUT

PERFORM

SERIOUT 
OPERATIOH.
f t ■i .< ■: -: .. *‘‘V - * .

turime didžiausį pasiMes I 
rinkimą puikių čeverykų

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis

UNIVERSAL 
SHOE STORE

ZALESKMr MA IN,

3337 So. Halsted St

X) CiEPUCSO r M B DOTION t PQgPAQ- 
YOU TO MZKKB iT. BAtflEP POP 

BŪT KlOVV VOU ęUALL W»TNe*»T 
OO&RATiO^-*

Vygrių, Dūkšto. Apie kiekvie- [vos istorija. Retkarčiais dar 
ną Lietuvoj ežerą ir jo atsira-[miškuose pamatysi briedį, kiek 
dimą žmonių lupuose šiandien dažniau 
dar skamba įvairiausi padavi-1 res. Šie 
mni, pasakos ir net' dainos. Tai kad kai 
žinoma daugiausiai liaudies į džioti. 
vaizduotės padarinys, tačiau j.s 
ietuyio budui ir sielos gyveni
mui yra labai charakteringas.

Savo plotu 
ra nedideli, 

apie 24 kvd. 
iausias apie

pažymėti, kad Lietuvos ežerai 
yra labai žuvingi.

Lietuvos miškai dar senovėje 
skambėjo, kaip neišbrendamos į 
girios, pilnos įvairiausių žvėrių,! 
žvėrelių, kurių buvo minimi 
vairiausieji elniai, šernai, brie

džiai, lokiai ir kitoki sutvėri
mai. šiandien jau Lietuvos gi
rios yra smarkiai išnykusios ir 
ūktai iš jų liko vien girelės. 
Girių plotai anksčiau buvusieji 
neišbrendami, dabar jau tapo 
derlingais laukais, jų vietose 
išaugo miestai ir miesteliai.

Bendrai imant, Lietuvos miš
kų plotas sudaro apie 17% vi
jos teritorijos. Senovėje, kaip 
<au rašyta, itas plotas buvo 
šimteriopai didesnis. Skaitant 
hektarais dabar Lietuvoje miš
kų yra apie 836,000 ha. Dau
giausiai yra spigliuotųjų me
džių (eglių ir pušų). Eglių yra 
apie 252,000 ha, o pušų — 207,- 
000 ha. Lapuotųjų medžių dau
giausiai pasitaiko alksnių, apu- 
Šių, beržų, liepų, skirpstų, uo
sių, ąžuolų ir kitų.

Dabar Lietuvos miškuose jau 
nebėra tų didelių žvėrių, apie 
kuriuos byloja senosios Lietu-

Gerkit ir Reikalaukit
ViHone
Mutual Trijų

Žvaigždžiu 
Kentuckv 
Bovrbon

•r 
Lietuviškos

Degtinis

A linine

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

D0UGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

8wimminR pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v.

LAIKRODĖLIAI
AUKSINES PLUNKSNOS
GINTARO KARIELIAI 
SILVERWARE

PIGIAUS KAIP KITUR!

BUDRIK JEVVELRY
3343 So. Halsted Street

R ADIOS
PHILCO — ZENITH 

ARCADIA — R C A VICTOR 
VISOS 1935 MODELIAI 

Kainos nuo ,$9.00 iki $100.00

ŽEMOS KAINOS.
Skalbiamos Mašinos 
geratoriai, Rakandai, Pečiai, 
Lovos, Matrosai, Parlor Se
tai ir Aliejiniai Pečiai.

Lengvais Išmokėjimais.

Refri-

JOS. F. BUDRIK, INC
3417 So. Halsted Street

W. C. F. L., 970 k., nuolatinis Radio Programas Nedėliomis, nuo 1 iki 2 vai. po piet.

X ©SdCttO MIM to gelea^e mę, as 
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“SOCIALISTIŠKAS” ŠVIETIMAS MEKSIKOJE

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

3c 
18c 
75cSubscription Rates:

$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Naujienos ei^a kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

U įsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ------------- ---------
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams ......... .
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____________
Savaitei __________________
Mėnesiui ....... ........................

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.
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gudrusis Gompersas, kurį De Leonas daugiausia ata
kuodavo,' per ketvertų dešimčių metų beveik be pertrau
kos išbuvo jos prezidentu.

Paskui, kai įsikūrė Socialistų Partija (Socįalist 
Party), santykiai tarpe darbininkų unijų ir socialistų 
ėmė taisytis. Bet už keleto metų socialistų tarpe vėl ąt-i 
sirado agitatorių, kuriems parupo “išgelbėti” darbinin
kus nuo jų atžagareiviškų vadų, ir vėl prasidėjo piktos 
atakos prieš Federacijos viršininkus. Šitų agitatorių 
priešakyje stovėjo Heywoodas, kuris su savo vienmin-j iyC'n'į'ojĮų ‘ surašinėjimus įpro
čiais laikui bėgant įsteigė “aidoblistus” (IndustrialLlė, jog tame mieste žydai su- 
Workers of the World). Jiems, deja, per keletu metų daro 70 nuošimčių visų gy-

žy- 
iš-

gana aukštas vietas; dabarti- 
ųis respublikos prezidentas, 
Alcala Zapiora, yra, mąranas. 
Vadinasi, jis yra kilęs iš žy
dų-

Pabėgusieji^ Ispanijos žy
dai apsigyveno dalinai Olan
dijoje ir dalinai prie Vidur
žemių juros. Centru taip va- 
dinapių ispanijęlų pasidarė 
Salonikų miestas. 1920 m. gy
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MOTERŲ DARBININKIŲ VADOVĖS

Per kelias paskutines savaites Meksikoje įvyko 
įvairiose vietose riaušių. Kaip pranešimai spaudoje sa
ko, jos kilo dėl to, kad Meksikos kongresas ketinąs įves
ti mokyklose “socialistiškų” švietimų.

Koks gi, iš tiesų, yra tas švietimas, prieš kurį ke
liama protestai ir rengiama demonstracijos kaimynų 
respublikoje? Iš to, kų apie jį kajba jo priešai patiria
me štai kų:

Atstovų rūmai Meksikos sostinėje šiomis dienomis 
priėmė pataisų prie respublikos konstitucijos, kuria 
(pataisa) uždraudžiama religinėms korporacijoms steig
ti arba laikyti mokyklas. Sulig šita konstitucijos patai
sa kunigai arba kiti asmens, tiesioginiu arba netiesio
giniu budu surišti su bažnytinėmis organizacijomis ir 
religijos skleidimu, nebeturės teisės kištis į pradines, 
vidurines ir speciales mokyklas.

žodžiu, Meksika nori visiškai atskirti mokyklų nuo 
bažnyčios. Pirmiau ji buvo- atskyrusi bažnyčių nuo val
stybės, dabar ji rengiasi šitų reformų papildyti, paliuo- 
suodama nuo kunigijos kontrolės švietimų. Jos tikslas 
yra padaryti taip, kad žmonių mokesniais užlaikomas 
mokyklas kontroliuotų pasaulinė vyriausybė, o ne dva- 
siškija.

Komitetas, kuris šitos reformos sumanymų patiekė 
atstovų butui, pasakė, kad kunigų valdomos mokyklos 
skiepija jaunuomenei “fanatizmų ir prietarus’’, kuriais 
kapitalizmo jėgos pančioja žmogaus gyvenimų. Matyt, 
dėl to, kad komitetas paminėjo “kapitalizmo jėgas”, tai 
ir skelbiama, jogei ta mokyklų reforma įsteigsianti 
Meksikoje “socialiątiškų ąpšviętų”. Bet tikrumoje tenai 
eina reikalas tiktai apie tai, kad mokyklos nebebūtų po 
klerikalizmo letena. **

Paminėtųjų konstitucijos pataisų turęs dar apsvars
tyti Meksikos senatas. Jeigu ir jisai jų priims, tai ji 
tuomet jau pavirs įstatymu, ir nuo sausio 1 dienos įeis 
į galių. Protestus kelia ne liaudis, bet ponija.

’ žmonių švietimo srityje Meksija eina tuo pačiu ke
liu, kaip ir kitos naujoviškos valstybės. Amerikos Jung
tinėse Valstijose juk seniai jau yra įsteigta viešųjų (t. 
y. valdiškų) pradinių ir vidurinių mokyklų sistema, ku
ri yra laisva nuo bažnyčios kontrolės. Tiesa, kai kuriose 
vietose (pav. Chicagoje) greta viešųjų mokyklų veikia 
da ir bažnytinės mokyklos, kuriose šeimininkauja ku
nigai ir minyškos. Visi žino, kad šitos bažnytinės mo
kyklos yra daug prastesnės už viešąsias, bet tai yra 
kaltė politikierių, pataikaujančių klerikalizmui, kad 
joms leidžama daryti kompeticijų viešomsioms mokyk
loms.

jungtinėse Valstijose klerikalizmas vartoja lapės 
politikų ir moka prisigerinti politikieriams. O Meksikos 
klerikalai visuomet buvo dideli arogantai ir žmonėms 
taip įsipyko, kad valdžia su jais nebedaro jokių cere
monijų.

pritarė ir įtakingasai socialistų kalbėtojas Debsas, ikijvęntojų. 
jisai, galų gale, pamatė, kad “aidoblistai” vis labiau , Pabėgusieji iš Ispanijos 
krypsta į anarchizmą, niekindami politiką. .

Kuomet sugriuvo galingoji Vakarų Kalnakasių Fe- mo lų šalil|i kur jie apgigy. 
deracija (Western Federation of Miners), kuriai vado- veno. Link Ispanijos jie jautė 
vavo Heywoodas, ir socialistai galutinai nutraukė ry- didžiausį nedraugiškumą, še- 
šius su “aidoblistais”, Ui Socialistų Partijos santykiai šl°llkt0 amžiaus pradžioje žy- 
su darbininkų unijomis pasitaisė. Daug įžymių sočia- {J? dvasiškiai išleido atsišau- 
lįstų pateko j atsakomingas vietas Darbo Federacijoje: niekuomct ir prie jakių aplin. 
Mowrer buyo^išrinktas visos Pėnnsylvanijos Darbo Fe- kybių nekelti kojos į Ispani- 
deracijos prezidentu, Walker -— Illinois Darbo Federą- jos teritorijų, rkur su jų vien- 
cijos prezidentu, ir t. t. Bet pasaulio kąrąs ir bolševiz- genčiais tapo neužmoniškai 
mo pergalė Rusijoje atnešė naujų “revoliucingumo”
jangų į Amerikos socialistų judėjimų. . z iais*

Iškilo Socialistų Partijoje “kairysis sparnas”, ku- ^Niekuomet,! niekuomet, 
rio apaštalai įsivaizdavo, kad jau artinasi “sudnoji die-1" ediktas, kaip jau
na” griešnam kapitalistiškam pasauliui. Organizuoti in|neta, veikė ligi pat 
darbininkus į unijas? Stiprinti jų politinę partijų? Ko- monarchijos griuvimo. Tiks- 
voti už darbininkų būklės pegerinimų fabrikuose? Rei- liąu sąkant, jis nebuvo atšau- 
'<alauti įstatymų, kurie apsaugotų darbininkų ligoje, klas. Vadinasi, įstatymas pa- 
senatvėje ir nedarbo atsitikime?... Kam to reikia! - sll'ko’ "ors1?r ncb.uIY° 
saukė kainasparmai. Juk neilgai trukus kapitalizmas ką|s jr dar anksčiau faile žy-' 
bus nuverstas ir darbininkų klasė ant visados pasiliuo- das galėjo be kliūčių į Ispa- 
suos nuo vargo ir išnaudojimo. Taigi “ kapitalizmo lo- pijų atvykti. Nežiūrint to, ligi 
iymu” tegu užsiima visokį oportunistai ir kapitalistų Pat paskutiniojo laiko šalies 

i.ąrnai, o mes, tikrieji revoliucionieriai, šaukime minias dai”^ gyvenime žy- 
“tuojautinį” sukilimų prieš kapitalistus, pastumdami Kada 1931 m., ant galo, edi- 
šalį tuos bailius ir parsidavėlius, kurie bandys stab- ktas tapo atšauktas, tai’jau- 

dyti revoliucinį darbininkų maršąvimų priekyn. uos respublikos vyriausybė
Visi žinome,'kad “tuojautinė revoliucija” buvo mui- Pasiunts ^al^likP žydams te- 

o burbulas. Bet tas burbulas buvo apsukęs galvų ne p -- - - - -- -- -
vienam populeriškam socialistų oratoriui, ir per keletu gal "į Tėvyrię^JicTin's* Imvo 
YlCt/Ll l'Cl TIGVcl i nni v\n/\v\n va rl n YrnrlnviAn I l .  i _ «• __ 1.1   s. _ i

po socializmo firma. Paskui “kąįriasparniai” buvo iš
mesti iš partijos ir persikrikštijo į komunistus. Bet jie 
vistiek dar ilgai vadino save “tikrojo socializmo” skel
bėjais. Kų vidutinis unijos narys, nesusipažinęs su po-1 sidarė * dvi^srovės? Vkna stojo 
itinių srovių progrąmais, gali žinoti, ar komunistai sa

ko tiesų, ar ne, kada jie giriasi atstovauju ^grynųjų” 
,(qagi net “marksistinę”!) socializmo idėjų?

O kokių pozicijų užėmė darbininkų unijų klausimu 
šitie nauji iš “kairiasparnių” išsivysčiusieji proletaria
to mokytojai ir vaduotojai? Daug-maž tokių pat, kaip 
De Leonas ir Heywoodas. Jie apšaukė darbinipkų uni
jų vadus “apgavikais ir “parsidavėliais”. Jie skelbė, kad 
darbininkai nieko gero nesulauks, kol jie nenusikratys 
Gompersų (kol pastarasis buvo gyvas), Woll’ų, Green’ų 
ir kitų panašių “proletariąto mulkintojų”. To negana. 
Jie pradėjo kampanijų darbininkų unijose tikslu jas 
“užkąriauti”; o kai “užkariavimas” nepasisekė, tai jie 
ėmė jas skaldyti ir steigti šalia senųjų “oportunistiš
kų”, “atžagąreiviškų” unijų kitas, “revoliucines” unijas.

Tokiu budu Amerikos organizuotieji darbininkai įr 
vėl pamatė, kad jų organizacijas atakuoja ir drasko, jų 
vadus purvais drapsto iš socialistų eilių išėję ir socializ
mo obalsius deklamuojantieji radikalai, kurie siūlosi 
darbininkus išvaduoti, šis revoliucijos ir darbininkišku- 
mo skraiste pridengtas pamazgų pylimas ant darbinin
kų unijų ir jų ardymas tęsiasi be paliovos jau daugiau 
kaip pusantros dešimties metų, Ar nuostabu tąd, jeigu 
šiandie unijose suorganįzuotos darbininkų masės šnai
rai arba net ir piktai žiuri įį kiekvienų, kuris bando jąs 
užkrėsti radikališkomis frazėmis? /

Šituo masių sentimentų, žinoma, naudojasi senieji 
unijų lyderiai, ir reikia pąsąkyti, kad jie naudojasi gud-^ 
riai. Anaręhįstuoj antie ji, bplševikuojantieji ir kiti tos 
rųšies radikalai buvo ir .tebėra geriausi jų galios rams
čiai darbininkų judėjime.

Norint,(kad darbininkai pasirinktų pažangesnius 
vadus, reikia ne purvinti darbininkų vadovybę, bet 
šviesti darbininkų mases ir padėti joms ginti savo rei
kalus. ;""

mas. Karaliaus Alfonso laf

Amerikoj Darbo Federacijos konvencija yra suinteresuoti 
vien vyra* darbininkai, bet joje dalyvauja ir daug moterų, 

kurios tankiai laiko atskirus pasitarimus, svarstydamos ypa
tingus moterų darbininkių reikalus. Žymiausios moterų darbi
ninkių vądo’vės yra Mrs. Lillian Clinevinst iš Nevada (kairėj), 
Mrs. Mary Petersen (vidury), ^mona Nevada Darbo Federaci
jos prezidento ir Mrs. Louise B. Hooker, Californijos delegatė.

ne

jau žiaurus persekiojimas, 
koks Ispanijoje įvyko pen
kiolikto šimtmečio pabaigo* 
je. Daugelis iŠ Vokietijos 
pabėgusių žydų surado prie
glaudų Ispanijoje. Tai pavei
kė ir Salonikų ispanijolus, 
kurie pradeda grįžti savo pro
tėvių šajin, nežiūrint to, ,kad 
dvasiškių prakeikimas dar nė
ra atšauktas.

labiau liberališkas ir nebeban- 
dys naudoti terorų prieš savo 
oponentus. Kitais metais bai
giasi dabartinio seimo ter
minas. Turės įvykti nauji 
rinkimai. Labai tad galima, 
jog savo “liberališkumu” da
bartinė valdžia bandys ‘pa
traukti savo pusėn balsuoto
jus.

Lenkija
Prezidentas Ignaz Moscickj 

paskelbė amnestiją penkiems 
buvusiems seimo atstovams, 
kurie sėdėjo sunkiųjų darbų 
kalėjime. Savo laiku jų byla 
Brest-Litovske sukėlė nema
žai sujudimo.-Ypač po to, kai 
paaiškėjo, jog politiški kali
niai buvo žiauriai kankinami.

I ‘ ’ • * "

Viso buvo nuteigta .devyni 
seimo atstovai. Tačiau valstie
čių partijos vadas ir buvusis 
premjeras, Witos, bei kiti trys 
.pabėgo į užsienį. Prezidento 
paskelbtoji amnestija jų ne
paliečia.

Amnestuotieji kaliniai susi- 
mylejimo neprašė. Juos pa- 

1 liųosuodama, dabartinė Len
kijos vyriausybė, taip sakant, 
parodė savo “gerą širdį”.

Kai kurie spėja, jog marša-

legramą. Telegramoje ispani- 
jolai buvo raginami grįžti at- 

» ža- 
revoliucįnė” propaganda buvo vedama Į dama suteikti pilnos pilietinės 

teisės.
Ta telegrama buvo savo rų

šies bomba, kuri nepaprastai 
sujudino Salonikų žydus. Su-

11 
už tai, kad pakvietimą pri
imti, o kitą priešinosi tam. 
Ginčai tęsėsi gana ilgai. Pa-’ 
galios, “negrįžėliai” paėmė 
viršų. Vyriausias rabinas bu
vo įgaliotas duoti atsakymą. 
Jis pasiuntė telegramą, kuri 
susidėjo iš trijų žodžių: 

“Niekuomet, niekuomet, 
niekuomet I”

Kada Salonikų žydai pa 
siuntė tą savo telegramą, jie 
vargu mane, kad Vokietijoje 
pž dyiejų metų prasidės toks las Pilsudskis pradeda darytis

Lenkijoje didesnę gyvento
jų pusę sudaro . kaimiečiai, 
kurių padėtis 
metais pasidarė gana sunki. 
Vyriausybei labai svarbu juos 
patraukti savo pusėn. ,Bet 
kaip juos patraukti, jei jie nė
ra patenkinti dabartine vy
riausybes politika? Jie atvirai 
sako, jog ligi Šiol agrarinę 
politikų nustatydavo dvarpo
niai. 

♦ . t ‘ . I I *

Kad nuraminti valstiečius, 
žemdirbystės ministerių tapo 
paskirtas Poniatowski, kuris 
dar neseniai priklausė radi- 
kališkąi valstiečių partijai.

Poniatowski bando pasige
rinti valstiečiams ir tuo pačiu 
laiku pradeda labiau spausti 
dvarininkus. Jis sako, jog 
daugelis dvarininkų turės su
klupti ir jų dvarai bus išpar
celiuoti. i

paskutiniais

K. Angaras.

PO DVIEJŲ METŲ 
f i > f f ’ ‘ \

KONSĘRVATYVĖ FEDERACIJOS VADOVYBĖ

—*

IŠ VISO
PASAULIO 
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Amerikos Darbo Federaciją vėl išrinko savo pre
zidentu Williamų Greenų. Kito kandidato į tų vietų ne
buvo, todėl jisai gavo visus konvencijos balsus.

Delei to daugelis žmonių, kurie interesuojasi dar
bininkų judėjimu, dejuos, kad organizuotus Amerikos 
darbininkus dar tebevaldo konservatoriai. Bet kas iš 
tų dejavimų? Tie, kuriems rupi, kad darbininkai spar
čiau progresuotų, privalo pagalvoti, kaip padaryti, kąd 
jų vądovybė butų pažangesnė.

Kopservatyviškų vadų niekinimu to pasiekti negali
ma. Amerikos socialistai ir kiti radikalai nuolatos darė 
klaidų, kalbėdami su panieka apie organizuoto (farbo. 
lyderius ir kurstydami darbininkus kovoti \prieš juos. 
Tai neišauklėja darbininkų, nepataiso jų vadų, o tik su
kelia darbininkų organizacijose nepaląnkumų ąrba net 
ir neapykantą radikalams. '

~KŠitų klaidingų taktiką pirmutinis įvedė garsusis 
Socialistinės Darbo Partijos (Sociąlist Labor Fąrty) 
vadas De Leonas. Jos vaisiai buvo tie, kad Amerikos 
Darbo F^Įųrajcija griežtai nusistatė .prieš socialistus; ,o.

Ispaniją
Per pereitus mėtas Barcelo- 

noje apsigyveno 2,000 žydų, 
kurie pabėgo1 iš Vokieti j Qs.
Turint galvoje tų faktų, jog 
prakeikimas, kurį 
refigįški žydai .paąkelbŽ Ispa-

nijai, dar nebuvo atšauktas, 
ta žinia yra savotiškai įdomi. 
Prięgtam karaliaus Alfonso 
laikais tebebuvo galioje 1492 
m. išleistas ediktas apie išvi
jimų žydų. Tą ediktą atšaukė 
respublikoniška valdžia prieš 
trejetų metų.

pąnkįųlikto šimtipečio pa
baigoje žydai buvo visai iš
vyti iš Ispapijps. Pasiliko tik 
tie žydai, kurie liuosu noru 
a rba pęt prieyąrtų pričpiė 
katalikų tikėjimą. Ispanijoje 
jie yra žinomi kaipo mųranai.’ 
valiau jię\Wm^ yaUtybšję!
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‘Pirmyn' Choro Jubiliejinis 
Vakaras Lapkričio 4 d.

KUR ŽUVO 5 DARBININKAI
z,-r. . «..• . DAILY BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS
ALFABETO

i < .} . .. ** . ... . - ., . •
šis įkyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

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.

Choras švenčia 25 metų sukaktuves ir duos 
nepaprastą programą. Dainuos 25 metų 
senumd choras, iš pirmųjų choro kūrėjų

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES

Naujas 11)34 Stūdb. sėd. sutaupysi 
$225, Antonsen 6455 S. Wėstem A v.

Kaip žinoma, didžiulis Chi- viškomis dainomis. Pamatysi- 
cagos Lietuvių Choras “Pir- me juos ne žiūrovais, bet sce- 
myn” šiandie švenčia savo si- noje — dainuojant. Pamatysi- 
dabrinį jubiliejų — 25 metų me ir girdėsime dainuojant tą 
sukaktuves nuo choro įsisteigi- patį senąjį Chicagos Vyrų So- 

Tai yra °nepaprasta iš- cialistų chorą, kuris dainavo

cagos Lietuvių Choras APTIEKOS
DRUG STORES

m o.
kilmė musų kultūriniame gy
venime. Musų kultūrinis vei
kimas išeivijoje yra dar jau- 

/ nas, kaip ir pati lietuvių išei
vija , Amerkoje. Jis pergyve
no įdomiusUaikotarpius, pergy
veno iškilimus ir nuslugimus. 
Ir dabar mes pergyvename di
delį kulturinį nuslūgimą. To
dėl išsilaikymas per 25 metus 
kultūrinės organizacijos, kaip 
choras, yra labai reikšmingas.

“Pirmyn” choras per tuos 25 
metus pergyveno įvairius įdo- 

šiam 
1909 

Vyrų 
ilgai- 
miš-

mins etapus. Pradžią 
chorui davė įsikūrimas 
m. pradžioje Chicagos 
Socialistų Choro. Iš jo 
niui išaugo LSS. 81 . kp. 
rus choras, vėliau Naujosios 
Gadynės choras ir iš jų gimė 
“Pir 
ėnmsSadovauti K. Steponavi
čiui, choras po jo gabia vado
vyste nepaprastai išaugo ir 
pavirto į, ^Chicagos Lietuvių 
Chorą “Pirmyn”, kuris dabar 
yra vienas didžiausių ir ge
riausių lietuvių chorų ne tik 
Chicagoje, bet ir visoje Ameri
koje.

Choras švęsdamas 25 metų 
sukaktuves ruošia nepaprastą 
jubiliejinį vakarą sekmadieny, 
lapkričio - November 4 d., St. 
Agnės Auditorijoj, prie Archer 
ir 39 gatvių, Brighton Parke.

Kaip nepaprastas buvo pats 
choro veikimas, taip nepapra
stas bus ir šis vakaras. Da
bar chorą sudaro didelėj di
džiumoj mūsų jaunimas. Tc
čiaus ^iaine vakare pamatysi
me Jr senuosius choro/kūrėjus, 
kurie davė pradžią Šiam cho
rui, jį ugdė ir lietuvio išeivio 
sielą gaivino skambioms iietu-

mišrus choras. Pa-

mums, seniesiems išeiviams, 
prieš 25 metus, ir tai dainuo
jant tas pačias dainas, kurias 
choras tais laikais dainavo. 
Ti bus nevaidinimas, bet tik
ras tų laikų choras, dabar iš- 
naujo atgijęs iš tų pačių dai
nininkų, kurie tais laikais dai
navo. Skirtumas bus tik am
žiuje. Tais laikais dainavo 
dar jauni vyrai. Bet 25 metai 
gyvenimo ir vargo daugelį jų 
pavertė į žilagalvius “senius”. 
Tcčiaus jie ir dabar tebėra 
tiek pat jauni savo dvasia, en
tuziazmu, energija ir pasiry
žimu. Ir jie tikrai nustebins 
mus savo dainavimu. Tikrai 
ir mums patiems bus malonu 
sugryšti į savo jaunystės me
tus.

Koncerte pasirodys ir sena
sis LSS. 81 k p. ir “Pirmyn” 
mišrus choras, irgi iš senųjų 
dainininkų.

Žinoma, pasirodys ir dabar
tinis Chicagos Lietuvių Cho
ras “Pirmyn”x ir jo didžiulis

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptie- 
ka, 2422 W. Marguette Rd. Rep. 8222
J. P. RAKŠČIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S1. Halsted St. Canal 0114

ANGLIS
COAL

KRAUSTYMAS
MOVIfJG

..—..... ■■■■■i i. ■ ii... į... . ........ ... fc.u........ ..........................

, . VICTOR BAGDONAS
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt^.2 
8358 South Halsted Street

Tel. YARds 3408._______

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

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

Virtiivčs Pečiai
L t

Virtuves Šildytojai

Krosnys

Kad atitiktų kicvienam 
reikalui.

NORTmVESTEIiN 
Stove ftepair ('o.

išdirbėjai ir dištributo- 
riai patąisymui dalių, 
kurios tinka ..visiems 
Pečiams ir Boileriams.

‘ fa-? k ‘Keturios Dideles 
tuves Chicagoje

Krau-

662 W. Roosevęlt Rd. 
312 West 63rd Street 
2323 Milwatikee Avė.

■' ’■ t f’.'.'H* ’ .'fi ;
8816 S. Commercial avė.

CHICAGO, ILL.
Moriroė 6600.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Gelbėjimas darbininkų, kurie liko užgriauti 35 pėdų gilu
moj kasant srutų pervadą Columbus, O. Nelaimėj žuvo penki 
darbininkai. •

t N. k. BEATTY LUMBER CO., an- 
lis $6.75. Šaukit Oak Lawn 8.

LAIVAKORTĖS
STEAMSHIP TICKETS

BVčERNEŠ
MEat Market

IMPS lose to Melrose 
Dragons, 30 to 0

Are defeated once more in fast 
and lively game

the Dra-

the Mel- r-.
Dra-
score
favor of
of the heroic at-

Li'ths to cross

PolitiRa
Jtirkęlioiiis ir Kuriiškis 

demokratų centro 
rastinėje

SQUARE DEAL MEAT MARKET,
1 kl. mėsa, ?4301 Wentworth Avė.

. INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

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

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.

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.
JULIUS BENDER, Ine.

301 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai., Pristatymas dykai. Dide- 
lis pasirinkimas.
Dirbtuvės bankruto išpardavimas. 
Žemiausios kainos Chicagoj rakan
dams, nauji parlor,, bedroom, ir valję. 
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Karpetai po $15, $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarais ir nedėliomis 6224 S. 
Ashland Avė.

NAiMAI IR ŽEMĖ
REAL ESTATE

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

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

Orkestras, vienintelis visoj 
Amerikoj.

Tikrai tai bus nepaprastas 
vakaras ir visi pasižymėkime 
lapkričio 4 d. būti Chicagos 
Lietuvių Choro “Pirmyn” ju
biliejiniame vakare. 'Prikvies- 
kime būti ir savo draugus.

Dar sykį atjaunėkime ir pa
sisemkime naujos dvasios ir 
įkvėpimo musų tolimesnei dar
buotei !! — K. B-nas.

4 užmušti, 8 sužeisti 
vakar automobi

lių nelaimėse
žuvo po traukiniu; sužeisti 
6 iš Davenport, Iowa; užmuš
tas cicerietis.

4 žmonės buvo užmušti ir 8 
sunkiai sužeisti vakar dienos 
automobilių nelaimėse. Visi už
muštieji važiavo viename auto
mobilyje, kuris pateko po trau
kinio ratais. Tik du išliko gyvi, 
bet sunkiai sužeisti.

Automobilis pakliuvo po Bal- 
timore ir Ohio traukiniu Blue 
Island. Užmuštieji yra Feed 
Hochstadter, 38, 2630 Vermont 
street, jo žmona Helen Hoch
stadter, Jean Hochstadter, 11 
metų, Ethel Patno, 33, 2237 
Vermont street, Hochstadterių

šeši pasaulines parodos sve
čiai iš Davenport, Iowa buvo 
sužeisti, kuomet jie susidūrė su 
automobiliu prie 79th ir South 
Parkway.

šeštadienį vienas nežinomas 
cicerietis buvo užmušiąs auto
mobilio prie Altgeld ir Cicero 
avenue. šoferis Fredęrick Tra- 
cey, 32, 536 N. Park avenue, 
suimtas.

In a lively and 
fast game in 
Maywood yester-. 
day the IMPS 
bowed once more 
before
rosc Park 
gons. The 

was 30:0 in 
gons inspite
tempts of the 
the line of the enemy time and 
again.

The game was a peppy onc 
and enjoyed a huge crowd of 
local football fans with only a 
few of Chicagoans sitrewn among 
them. The IMPS point out that 
fact sadly commenting that if 
a host of boosters were there 
to give them ' encouragemcnt 
they vvould certainly 
home a happicr score.

Those who saw the
< | I I • į

unanimously agree that 
IMJ?S are shovving steady im- 
provement and the results of 
the game should not make any- 
one grieve, for thus, far they 
have tackled teams with strings 
of vietories to their credit and 
no defeats in the Severai years 
past to speak of.

Kipšai pralaimėjo
“Kipšai” vakar pralaimėjo 

Melrose Parko “Drakonams” 
footballo lošime, kuris įvyko 
Maywoodo stadione vakar po 
piet«- - . ......

Susirėmimo rezultatas buvo 
30:0. “Kipšai” skundėsi, kad 
labai mažas skaičius lietuvių 
atsilankė i lošimą, pareikšda- 
mi, kad jie turėtų ir norą ir 
tikslą kovoti, jeigu butų būrys 
saviškių, kurie suteiktų, jiems 
energiją laimėjimą iškovęti. 
Nors publikos buvo daug, lietu
vių buvo tik saujelė. 

' V • ' * < • r * . ' vSekantį sekmadienį “Kipšai” 
lošia Southsidėjė, tad visi spor
to entuziastai turėtų j tą loši
mą atvykti ir pamatyti “Kip
šus” akcijbje.

bring

game 
the

• I * , * • . 4 . . . I ■

įvairių lietuvių demokratų 
darbuotojų ir organizacijų at
stovų pasikalbėjime tapo at
siekta pilna harmonija. Visi 
sutiko, kad demokratų parti
jos lietuvių skyriaus vedėjais 
butų ą’dv. Kl. Jurgelionis ir 
Alešandras Kumskis. Tą su
tikimą patvirtino demokratų 
partijos vadai ir pagyrė lie
tuvius už mokėjimą susitarti 
ir sutartinai veikti.

Vedėjų pareigos yra paskirs
tytos, kaip to iš pat pradžių 
norėjo ir patrf adv. Kl. Jurge
lionis. Jaunas ir energingas 
Kumskis užsiims orgahizaciji- 
niu darbu, o įdy. Kl. Jurgelio
nis ves abelnds polilikoš ir agi
tacijos reikalas.

Lietuvių dCliiokratų vyriau
sia raštinė y'iindasi Morrison 
iiotelyj, kambarys 633, telefo
nas Andover .2244,, Extcnšion 
12.

Lietuvių i demokratų 
i naktis

šio
via i

i I

kolonijoj
Čia bus programas,

mėnesio pabaigoj lietu- 
demokratai Bridgeporto 

turės savo naktį, 
šokiai, 

trumpos kalbos ir muzika. Visi 
atsilankiusieji turės progą lai
mėti dovanas. Įžangos bus tik 

Į šią naktį bus pakvies- 
svarbiausieji demokratų 

kandidatai susipažinti su lietu
viais. Ta naktis įvyks už 9 
dienų prieš rinkimus, būtent 
spalio 27 d. Lietuvių Auditori
joj. Šios nakties rengėjai 
yra Lietuvių Demokratų Lyga.

25c. 
ta

Pirkite sayę dpielinkūs 
krautuvėse

KNYGOS
BOOKS

” , į \ < F ' "' T— , ’ ”

pinigų siuntimas
FOREIGN EXCHANGE

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

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius persiuntė i1 Lietuvą daug mili
jonų dolerių ir dabar tebesiunčia be 
, okios pertraukos. Savo giminėms 
Jetuvon siųskite pinigus per Nau

jienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius. 

1739 So. Halsted St;, Chicago, III.

RAKANDŲ Barbenai
FURNITURE BARGAINS

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

Spaudos darbai

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

luceeaaor »•

Vai.—3:36 A. M. Iki 8:36 p; M 
TeL HARrison OTfci

n ' •.. ■ >' ? i ■ <."»; •/; \ \ ■■ ■
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

<“ II*-.-? I ti__

32 6 S STATE ST.
‘ OppotlU Davla Store, 2d Floof

Alkoholiniu gėrimų 
parima Cliičagoj

•' •

šiandien Sherman viešbuty
je, ftand^ljph . ir Clark šireets, 
atsidaro vyno, degtines ir alaus 
paroda. Ryšy su paroda j vyks 
ir gėrimų gamintoj ų ir parda
vėjų konferencija.kainų ir mo
kesčių numuiimo klausimu.

Į» Hl t • '»
r u . ■■■■¥■,.11 n ........
GERB. Naujienų skaityto? 
jos ir skajtytdjai prašei^ 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi

Al A «
JUOZAPAS BUDRECKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

spalio 13 dieną, 4:10 valandą į 
po piet 1934 m., sulaukęs pu- > 
sės amžiaus, gimęs'’Kauno rėd., 
Eržvilko. par., Rimšų kaime.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Agotą, po tėvais Pash- 
keviez, 2 dukteris Oną Budrec- 
kąitė ir Marijoną Normantiei .• 
nę ir žentą. JJy. Ąle^andrą Nor- 
manth ir 2 anūkus, 2 seseris 
Petronerę, Burbienę, ir švogerj 
Juozapą, ir . Marijoną - Brožienę 
ii* Švogeri Izidorių ir švogerj 
Mateušą šervinską ir švogerką • 
Jadvygą šervinskienę, jų dūk- , 
teris, sūnūs ir žęntus ir gimi
nės, ir Lietuvoj gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
1726 So. Halsted St.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie- , 
ni spalio 18 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų | Dievo Apveizdos pa
rapijos, bažpyčją, kurioje atsi
bus, gedulingos , pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu- ■’ 
lydėtas ,1 Šv. Kązipiiero kapines.

. Visi a. a. Juozapo Bųdreskio 
giminės, . draugai1 ir pažystami ’ 
esat nuoširdžią! kviečiami da
lyvauti laidotuvėąė ir suteikti 

-jam paskutini patarnavimą. ir 
atsisveikininią. Nuliūdę liekame 
Moteris, Dukterys. Seserys, 
Žentą?, Anūkai;, šypgėriai, ‘ 
švogerką ir Gimines.T _ .* J . .. J A I-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, 1111. -valdyba 1934 metų: Vin
cas Stankus, pirm.,. 6606 S. Mozart 

. St., Antanas Šimkus, 3110 Litua- 
nica Avė., pirm, pagelb., S. 
Kunevičius nut, rašt., . 3220 
S. Union .Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L* Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas menes} pir

mų trečiadi'ertj 7:30: vai. vakare, Chi
cagos, Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted. St. .

Importuoti Kaurai už Storage Kaš- 
■ tųs. Aukštos, Rūšies 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 Cpttage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

ir K. Borušienč.
Laiko., susirinkimus po pirmo kas 

antrų ęeptintadięnj Antano čėsnos 
sveit., 4501 S. Paulina St. Priimame 
i draugystę nuo 15: iki 40 metų vy
rus ir.moteris, berniukus ir. mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės Įstatu.

programus, _ plaka- 

atspausdins 
SPAUSTUVĖ

St. Canal 8500

Stogai
ROOFING

The bridgeport roofing co.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
Tel, VlCtory 4965.

STALtORIAI
CĄRPENTERS

CARŲ CLARAS, pigiai taisau 
5805 S. Maplewood. Republic 

. ■ ti.ii-   ' ; i m .i  i 

ATVIRUTES 
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius Jums, geriausia -------

NAUJIEN ~
1739 So. Halst

SIUVĖJAI
TAILORS ‘

namus
4151.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ, DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd». 66304 So. ,Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
ras. .4427 So. Francisco Avenue: 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 190.0, W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica- 
gop Lietuvių. Auditorijoj, 3183 South 
Halsted St, .12-ta vai. diena.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VELIA
MA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų; pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204, S. Rockwell, St.; ,pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dab.ulski, 8044 N. Califor- 
hia Avenue;, iždo rašt. A. 
Ambutis, vi 6000 So. Lincoln St., 
Harw€jh III.; pinigų užlaikytojas 
A, i Čiesįna, 4501’, S. Paulina St.; 
kon/tr. rašt. A. Dabulskis, 8044 N. 
Caiiforrfia Aye.; kontr. pag. G. 
Keviębi 726 W.,21 St.:; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939,.S., -VVashtenąw 
Avė.; ligonių apiękunai A. Čiesha 

.yii"1 ----- grr»7 <■» -----

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

LLfeksANDRAS 
KACHINOVAS J 
kyre su šiuo pasauliu/ 
3 dieną, 11:45 vaieftdą 
14 m., sulaukės 55 me- 
iaus. Paeina iš lo- 
ivaro, Kvėdarną, Tau-

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

" fclSE____  _____ n t
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

> spalio; t. 14z. diena, 2:55 vai. ry
to 1934 m«,-sulaukęs .46 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kai
rių, kaime',, Čekiškės parap., < 
Kaunu apskr. ..

Amerikoj išygveno 28 metus, 

motina,’.Ljetuyoj, ?fy:oli įrf> sete
ri ir kitus gimines, Amęrikoj 

024 pusbroliu, 2 pusseseres ir . 
daug (JrabKU h pažystamų,

Kūnas pašarvotas randasi J, 
J. Bagdono koplyčioj, 2506 W<. 
63 St.

Laidotuvės i vyks trečiadieni 1 
spalio 17 diena, 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios i Nekalto Prasidė
jimo Panelės šy, parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už . vėlionio sielą, 
o iš ten bu% nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Shaltis 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai. kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina, Brolis, Sesuo 
ir Giminės. ~ .

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Telefo- ■ 
nas Republic 3100,

Laidotuvėmis rūpinasi ^My ko
las ir Antaniri Balnaičiai, Tel,.

ŠHALTIŠ

Paliko dideliame nuliūdimą j 
•i 

's
motinąjį^ 
r| ir kitus

spalio 13 
ryte 1934 m., 
tu amžiaus, 
naičio dvaro, 
ragės apskr.

Paliko . dideliame nubudime 
mylima. moterį Barbora po tė- 
Jais Mąkarajte, .sūnūs Aleksan- 

rą, Benediktą, Antaną, dukterį 
Ęleną, žentą Frank Ringler, 
anūką Aleksandrą, marčią Ele
ną Marleski, Lietuvoje dvi se
seris ir broli. a ! 7

Kūnas pašarvotas, - . randasi 
2537 Charston St., Chicago, III.

Laidotuvės Įvyks . trečiadieni 
spalio 17 dieną, 8 vai. ryte iš 

namų Į ■ šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Kachi- 
novo giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. . Hunai, Duktė, 
žentas, Marti, Anūkas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriųs ?J. F. Badžius", Tel.

• -Canal 6174*> r....

UŽEIGOS
TAVERNS

SCHULTZ BUFFET, 5200 W. 95th 
St., Oak Lawn, III. . Ar išvažiuojat, 
ar parvąžųioyat visuomet užsukit pas 
mus. ■ Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt.

r VALGYKLOS 
RiESTAURANTS

MARTIN’S RESTAURANT, Lietu
viškas. 6236 : s. Westera. Hem./9416

.sibus gedu- 
už velionio PEL RINKtlNTŲ . GRABŲ 

•KREIPKITĖS PAS • 
Hamilton CasketCo., 

. • . Ine.,.
4235-59 Š. Weštėrri Blvd

chicAgo, iųl.
Tel. Lafayette 2565-6-7-8

.. .................................i ..j.

Pirkite Eayo. apielinkes 
krautuvėse

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDO JAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

EUDEIKIS
> Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

- > •
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J. J. EUAS IR KITI UNIVERSAL BANKO 
VIRŠININKAI TRAUKIAMI TEISMAN

Skundžia Antanina Benikienė už sakomą 
“prigavystę”; reikalauja $5,000

Banko viršininkai pakeitę jos gerą morgičių 
beverčiu

lapkričio 11 d.; turime aptarti tuvėje, 3630 South Loomis PI.1 virai kalbama, kad dėlto lietu- 
klausimą garbės dovanų na- Dirbo už “bufferį”. j vis neteko gyvasties, mirė ligo-
riams, kurie nėcme- pašalpos .Dirbo vikriai, smarkiai. Bet ninėj. Tas sukėlė didelę neapy- 
per 10 ar 20 metų, etc. netikėtai mašina pagriebė jo kantą prieš tą pedliorių ir daug 

Kai kurie nariai negavo kairiąją ranką ir jų sutriuški- kenkia jo bizniui. O čia vieta 
įžangos bilietų. Tokie nariai no. 
prašomi patikrinti savo adre
są su sekretorium. Kai kurie kintą ranką tuojau 
laiškai su bilietais sugrįžo, kad Feliksas negautų kraujo 
Apart to, žinoma, reikia užsi- užnuodijimo, kuris dar ir da- 
mokėti duokles arba paaiškin- bar gręsia jo gyvybei. Jonas 
ti valdybai kodėl dabar nega- Feliksas buvo nevedęs.
Ii

Uždarytas Universal State kurie morgičiaus pamainymą 
Bankas, Bridgeporte, davė pra-'

valdybai kodėl dabar nega- 
užsimokėti.

Peter KHlis, sekr.,
3347 So. Lituanica avė.Bankas, Bridgeporte, davė pra-— “be jos žinios” — padarę, 

džią dar vienai bylai, kurioje jai originalį morgičių arba 
lietuvė moteriškė [reikalauja 
jai padarytos “skriaudos” ati
taisymo ir skundžia J. J. Elias-J mo prieš teisėjį Joseph Sabath 
Elijošių, banko prezidentą ir; už dviejų ar daugiau 
kitus banko viršininkus ir šiaip siu. 
privatinius asmenis.

Byla buvo užvesta pereitos 
savaitės pabaigoje Cook ap
skričio Superior 
deją atstovauja 
Bentall.

Skundėja yra 
nina Benikienė, 
Lowe avenue ir 
niu kaltininkų byloje yra J. J. 
Elias, G. A. Šukys, ir tūla The- 
resa Wasill, alias Bessie En- 
kis.

Benikienės deklaracija
P-a Antanina Benikienė by

los deklaracijoje 
kad bankas 
$5,000 sumoje, 
morgičių ant pp. 
Onos Jurkevičių namų. Jų 
namas buvęs mažas, gyvena
mas namas, bet $5,000 morgi- 
čiaus geras užstatas. Morgi- 
čius buvęs pirmaeilės vertės.

Del sveikatos reikalų, dėl 
džiovos, ji buvusi priversta ap
leisti Chicago ir važiuoti į 
pietus. Ji paėmusi savo $5,000 
morgičių ir nunešusi jį (tai 
buvo 1932 metais), į Univer
sal State Banką. Ji nenorė
jusi vežtis dokumentus, kad 
juos nepamesti.

Bankas morgičio dokumen- 
. tus priėmęs ir p. G. A. Šukys 
jai išdavęs pakvitavimą.

Radusi morgičią pakeistą
Ji ir išvažiavusi į Alabamos 

valstiją gydytis. Jai besigy
dant kart nuo karto gaudavusi 
iš banko įvairius dokumentus, 
kuriuos turėjusi pasirašyti. Ji 
tai padarydavusi.

Kai sugrįžo Chicagon, pasa
koja toliau p. Benikienė savo 
deklaracijoje, ji nuėjusi į ban
ką ir ten radusi ne tą morgi
čių, kurį paliko išvažiuodama, 
bet kitą. Ir kitas morgičius 
buvęs $5,000.

Jos morgičius buvęs geras, 
bet naujasis morgičius, kurį 
rado vietoje tikrojo morgičio 
buvęs bevertis, nes kai vėliau 
paaiškėjo, jau tuo laiku, kai 
pakeitimas buvęs padarytas, 
namo savininkai buvo defolta- 
vę. Morgičius buvęs ant na
mo, vienų Dora ir Lea Hand- 
ler, 3267 South Halsted Street.

Taigi, ji nieko 
negalinti gauti.

Jos morgičius, 
buvęs parduotas 
Theresa Wasill - 
kis, kuri jį nupirkusi tuojau 
užvedusi “forklosure” akciją 
prieš Jurkevičius ir namą nuo 
jų atėmusi. Jurkevičiai nega
vę nei 15 mėnesių termino sa
vo name gyventi po forkloza- 
vimo.

Byloje p. Benikienė reika
lauja, kad banko viršininkai, 
J. J. Elias, G. A. Šukys ir kiti, darbininkus baliui, kuris įvyks Manufacturing Company dirb

a $5,000 grąžintų.
Byla prieis prie nagrinėji-

teisine. Skun- 
adv. David J.

lietuve Anta-
3548 South 

tarp svarbes-

pareiškia, 
ją nuskriaudęs 

Ji turėjusi 
Joseph ir

už morgičių

tuo tarpu, 
kokiai ten 
Bessie En-

niėne-

“Trikampis” šitoje 
šeimynoje atnešė 

vienam mirti

“$2,000” Baužienės 
vyro reikalais šian

dien krim. teisme
Flirtininke V. Mitchelliene ir 

Ieva Bauiienė - Radvilienė 
pasakos kaip ten buvo.

T0WN OR LAKE — šian
dien kriminaliame teisme akis 
į akį, po ilgo nesimatymo ir 
no įvairių įvykių, susitiks Ieva 
Baužienė-Radvilienėi 4545 So. 
Honore Street ir V. Mitchellie- 
nė, 6224 South Karlov avenue, 
kuri padėjusi Baužienei gauti 
vyrą, p. Antaną Radvilą, ir pa- 
skaičiusi už savo pastangas 
$2,000.

Šios keistos finansines tran- 
zakcijos dalyves bus kvočia
mos valstijos prokuroro biuro. 
Bylos prirengimą tvarkys Ota 
P. Lightfoot, prokuroro asis
tentas, kuris moteriškes ir 
kvos.

Kaip ankščiau buvo praneš
ta burtininkė, Mitchelliene 
“atidengė” Baužienei didelę 
paslaptį, kad ji mylinti vyrą, 
bet to vyro pirmesne gaspa- 
dinė bandanti jį nuo jos, Bau- 
žienęs, pavilioti. Mitchelliene 
pripasakojo Baužienei, kad ji 
galinti jos meilės reikalus su
tvarkyti.

Ir tvarkė. Kai pabaigė, tai, 
tiesa, Baužienė jau buvo pali
kusi p. Radvilienė, bet visa 
propozicija jai kainavo $2,000.

Vėliau, apsisvarsčiusi, kad ji 
perdaug burtininkei Mitchel- 
lienci užmokėjusi už vyrą, 
(jau) Radvilienė pareikalavo, 
kad Mitchelliene jai pinigus 
grąžintų.

Mitchelliene atsisakė. Tuo
met p. Radviliene nuėjo pas 
adv. A. A. šlakį, 77 West 
Washington Street, kad jis 
per atatinkamas įstaigas už
vestų bylą. Taip dalykas ir 
atsidūrė kriminaliame teisme 
ir valstijos prokuroro rankose.

BRIDGEPORT — Malekų 
šeimynoje, 3038 South' Throop 
Street, susidarė taip 'vadina
mas “meilės trikampis”. Jų 
gyvenime pasirodė mergina, 
kuri Charles Malekui, Mary 
Malekienės vyrui, puolė į akį.

*
Mergina ir C. Malekas ma

tydavosi. Išvažiuodavo vaka
rais. Mary Malek į tai /žiu
rėjo ir kentė, bet, pagaliau, 
vakar rytą prabilo. Charles 
Malek ir Mary smarkiai susi
ginčijo. Po ginčo vyras nu
ėjo į savo miegamąjį kambarį, 
išsitraukė revolverį ir nusi
šovė.

I įvykio smulkmenas rytoj 
skyerbsis koronerio džiurė Po- 
incrskio, lenkų graboriaus, la
voninėje, 1059 West 32nd st.

Šiandien įvyks Kaži 
miero Sliatto 

laidotuvės
Po pamaldų Dievo Apveizdos 

bažnyčioje, bus palaidotas 
Kazimierinėse Kapinėse.

18 APIELINKe. — šiandien, 
kaip 9 vai. ryto velionis Kazi
mieras Shattas bus nugabentas 
į Dievo Apveizės bažnyčią, 
kur jvyks pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten velionis lydimas 
Dariaus-Girėno Posto, kareivių 
skvadrono, “Jaunosios Birutės”, 
kunigų, vargamistrų ir 6 gra- 
borių bus nuvežtas j Kazimie- 
rines kapines."

šia proga reiškiame giliausią 
užuojautą velionio dukterei Ire
nai ir giminėms.

Fmnk Bulaw.

Į mašiną fabrike pa 
teko jo ranka; reikė 

jo ją nupjauti

Svarstys baliaus, do 
vanų nariams 

klausimus
D. L. K. Vytauto Draugija ryt 

šaukia susirinkimą
>

BRIDGEPORT — Mėnesinis 
D. L. K. Vytauto įvyks rytoj, 
7:30 vai. vakare Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street. Kadangi susi
rinkimas bus svarbus, visi na
riai privalo būtinai dalyvauti 
susirinkime. Turime išrinkti

Sužeistas lietuvis darbininkas 
Jonas Feliksas, dirbęs San- 

del Manufacturing Co.......

ne-

ne
su-

BRIDGEPORT — Jonas 
Feliksas, 42 metų darbininkas, 
1343 West Walton Street, 
teko rankos.

Jis dar nei nežino, kad 
teko rankos. Guli sunkiai
žeistas St. Luke’s ligoninėje ir 
mėtosi pusiau be sąmonės ’ li
goninės lovoje.

Pereitos savaitės pabaigoje 
vieną rytą atsikėlęs, pavargęs 
pusryčius ir išvažiavęs į dar
bą, jis nenujautė kas gali atsi
tikti.

Jonas Feliksas dirbo Sandel

LINCOLN’S FRIDE
“Štraight Kentucky Bourbon 100 Proof”

fIT’S EIGHT MONTHS OLD)AS HONEST TO YOUR TASTE A^THE NAME
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kadjt yra taip gera, 

kaip ir BONDED degtinė. "
Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitą syk, 
kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof ŠTRAIGHT 
KENTUCKY BOURBON WHISKEY. Aštuonių mėnesių 
gena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
________  „ . WHOLESALE ONLY
3252 So. Halsted gt. Tel. Victory 5382-83

apgyventa ddugumn lietuvių ir 
. St. Luke’s ligoninėje sutriuš- visiems reikalingas maistas, tad 

nupiovė, savuosius reikalinga remti. Aš 
tikiu, jog jaunas Antanas Igna
tavičius sugebės teisingai ap
tarnauti savo kostumerius, o 
susilauks jų galybę, nes čia tu
ri plačią pažintį. Tėvai seni gy
ventojai. Tad geriausių pasek
mių, Antanai.

Pasisekė kareivių vakarėlis
Uniformos Skyriaus Kareivių 

vakarėlis buvo tikrai šaunus. 
Tęsėsi iki vėlumos. Visi gra
žiai linksminosi. Tik visa bėda, 
kad patys nariai ne visi buvo. 
Jeigu patys neremsime savo 
parengimų, tai iš svetimųjų ne
daug sulauksime.

Dabar visu spartumu rengia
si prie didžiojo draugijos vaka
ro, 3 d. lapkričio. Komitetas 
užganėdintas parama vietos biz
nierių. O Jaunoji Birutė taipgi 
praktikuoja ir pateiks šaunų 
programą. Visi rengkitės prie 
tų iškilmių. —Korespondentas.

Mikas mano, kunigai 
dusioms ganyti, ne 

trafiką tvarkyti
Jis taipgi demonstravo, kad 

muskulai nusveria bažnyčios 
reikalus.

bet eitų į bažnyčią dūšias ga- 
nj'ti, nes iš jo trafiko diriguo
tojas labai prastas.

Kulturingumas ir 
mokslas vyrauja 
šitoje šeimynoje

Konservatorija ir universite
tas mato jaunai p-les Kar- 
tanaites i '

MARQUETTE PARK—Kon
servatorija, universitetas ir 
scena teikia žinojimą šitoms 
jaunoms panelėms, kurios yra 
žinomos vardais Venta ir Rū
ta.

Jos yra dukterys Marąuette 
Parko vaistininkę, p. A. G. 
Kartano, 2557 West 69th st., 
kurio vaistinė yra viso Mar
ąuette Parko veiklesniųjų 
žmonių centras, kur jie dis- 
kusuoja visas dienos proble
mas ir traukia “coca-cola”.

Visoms diskusijoms papras
tai vadovauja p. Kartonas, 
kuris yra ALTĄSS centro pir
mininkas. Nors dabartiniu 
laiku aviacija ir transatlanti
niai skridimai užima pirmą 
vietą jo mintyse, p. Kartanas 
neaplejdžia kitų sričių ir, štai, 
savo jauną dukrelę Ventą 
siunčia į Chicągo College if 
Music, kur ji tobulins pirštus 
prie piano. /i taipgi lanko 
McKay mokyklą Marąuette 
Parke, kur dažnai pasirodo 
scenoje.

Vyresnioji p. Kartano duktė, 
Rūta, dabartiniu laiku lanko 
universitetą ir stidįjoms pasi
rinko humanitarinius moks
lus. . •>(< .

Rūtos h* Ventos “Papa” daž
nai pabando savo ipajėgumus 
prie plunksnos.; ! Jis išvertė 
lietuvių kalbon nesenai “Nau
jienose” ėjusią apysaką “Tur
tų Sala”.

Ryt įvyks svarbus Ci 
cero Liet. Klubo 

susirinkimas
CICERO., —- Spalių 16 d. Li

berty Svetainėje 8 vai. vakare 
įvyks Lietuvių Improvement 
Klubo labai svarbus susirinki
mas. Visi namų savininkai esat 
raginami atsilankyti, nes ma
noma, kad bus Board of Ap- 
peals narys George F. Nixon.

Bus aiškinama apie vandenio 
bįlas ir svarstomi kiti svarbus 
reikalai, 
švaresnes 
taksai ir 
žemesnės,
ir dirbti vienybėje, nes kito iš
ėjimo nėra. -—A. F. Pocius, pir. 

Šis ristinas sako nie
ko nebijąs

WESTSIDE — Mikas Abro
mavičius turi griežtas nuomo
nes apie kunigų 'pareigas. Ku
nigams dūšios ganyti, o ne tra
fiką gatvėje tvarkyti.

Mikas Abromavičius, kuris 
gyvena prie 22-tros ir Leavibt 
Street, taipgi turi savo nuomo
nes apie galimybes bažnyčią 
lankyti ir , nei trafiką tvarką 
kunigai jo nesulaikys. Tuo la
biau, kai miršta jo pusbroliai.

Mikas Abromavičius piktas 
dar ir dabar. Piktas prieš vie
ną šv. Jtirgio parapijos vikarą, 
kuris trumpą laiką atgal pada
rė didelę klaidą bandydamas 
pasipriešinti M. Abromavičiaus 
norams. į

Trafiko diriguotojas prastas
Mirė jo pusbrolis K. Ručas. 

M. Abromavičius nutarė važiuo
ti į laidotuves, tad įsisėdo į au
tomobilį ir išvažiavo. Atvažia
vęs prie šv. Jurgio bažnyčios} 
pradėjo manevruoti automobili, 
kad jį “paparkinti”. Netoliese 
buvo vienas bažnyčios vikarų, 
kuris pradėjo Abromavičių ka- 
mandavoti. Sukis vienaip, sukis 
kitaip, “pabekiuok”, pavažiuok 
į čia, pavažiuok į ten.

Sukandęs dantis M. Abroma
vičius kentė. Kai pastatė auto
mobilį, tai iš jo išlipęs priėjo 
prie vikaro ir jam griežtais to
pais pareiškė, kad lai jis neuž
siiminėja trafiko dirigavimu,

Konfliktas aštrėja
Vikaras labai užsigavo ir pa

sakė M. Abromavičiui “where 
to get off at”. Bet Abromavi
čius nenorėjo ten eiti, kur vi
karas jį siuntė ir pareiškė jį 
pamokysiąs. Vikarui Abromavi
čiaus intencijos pasirodė blo
gos, tad apsisukęs nuskubino 
šauktįs policijos. Bet kelyje, 
matyt, pagalvojo, kad ir jam 
tenka figūruoti šiame ginče, 
tud policiją šauktis nebus labai 
malonu. Bloga “publicity”.

M. Abromavičius tuo tarpu 
traukė bažnyčion. Vikaras ne
leisti. Atsistojo prie durų pasi
ryžęs toki “bezbožninką”, kaip 
M. Abromavičių neleisti per
žengti bažnyčios slenksčio.

Bet ir čia vikaro norai neiš
sipildė, nes pasirodė, kad M. 
Abromavičiaus muskulai buvo 
daug daugiau išdresiruoti už 
vikaro muskulus. Muskulai ir 
teisę nusvėrė >^rgalę j “bez- 
božninko” pusę.

Jis į bažnyčią įėjo. —Matęs.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
Pinigus Lietuvon

• • -»

To prašo Lietuvos žmonės ir 
raip pataria Lietuvos bankai

Jeigu norite turėti 
aplinkybes, ir kad 

vandenio bilos butų 
turite organizuotis

PRANEŠIMAI

/ —<----------- ------------------

Šiandien Chicagoje 
atsidaro “Darbo

Kolegija”
23 Chicagos unijos sukaupu

sios jėgas šiandien atidaro 
“Darbo Kolęgiją”, adresu 59 
East Monroe Street,

Kolegijos terminas nusitęs 10 
savaičių ir profesoriaus profe
soriai Paul H. Douglas, ir Ro- 
bert Morss Loyett iš Chicagos 
universiteto. James E. Mullen- 
bach, unijų vadas, yra kolegi
jos prezidentas.

Kolegija teiks elepientarius 
kalbos ir rašybos pamokas, uni
jų istoriją, ekonomiją ir kitus 
panašius kursus.

Mokslas veltui.

Teko nugirsti, kad ristynių 
sporto mėgėjas George Mack, 
kuris jau daug kartų ritosi 
Chicagoje, yra tiek išsilavinęs 
ir drąsus, kad nebijo nei vie
no ristiko.

Jeigu kas nori persiimti ir 
išbandyti savo jėgas, susižino
kite su George Mackų ir jis 
mielai šu jumis persiima. Well, 
pažiusėsime ar neatsiras koks 
drąsuolis Chicagoje kuris pa
ristų Macką.

Senas Petras.

North West Lietuvių Moterų kliu- 
bo susirinkimas jvyks antradieny, 
spalio 16 d. 1934 m. P. Steponaičių 
bute, 2727 Evergreen Avė. 7:30 vai. 
vak. Narčs malonėkite susirinkti 
j laiką. M. K. sek£

PIRKITĖ Tropicair Anglis dėl 
ūmios gilumas. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen- 
irigs — $4.75. Northern Coal Co. 
Merrimac 2524.

CLASSIFIEDADS
» I
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Business Service
Biznio Patarnavimas____

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
renaauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio h vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje. , 

LANDLORDS BUREAU OF
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Cicero lietuviai pasi 
ryžę išstumti sve

timtaučius

Naujas biznie- 
stųvis Antanas

Užima kitų tautų biznierių už
imtą bizrtio saitį

CICERO. - 
rius, ,
Ignatavičius, 1514 South 48 
Court, Cicero, Šiomis dienomis 
pradėjo pedliavoti valgomu^ 
produktus, daržoves.

Važinėja gatvėmis ir garsiai 
šaukia, “potatoes, apples, torpa- 
toes”, ir <t. t. ^oš rųšies biznie
rių čia yra jau kelętas lietuvių 
jaunuolių. Atrodo, jog porf bū
tinai išspirti kitątaųčius, nes 
tai jų rųšies biznis.

v Nemalonus incidentas
O ne taip seniai čia įvyko 

nemalonus inpidentas. žydelis 
pedliorius liko peršautas, ir at-

BEECHER STUDK) 
padaro ' 

VAIZDINGESNES 
Vestuvių Fotografijas 

744 East 79th St. 
Triangle 4240

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

1O5* baki ng 
■VV ?OWDER

Šame Price To dag
as 44 MarsAgo 

25 ounces25$

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

■H Nebesirūpinkite dėl
odos niežėjimo, Plai 

vj|į ^— i skanų, Išb ė r i m ų, 
" Dėmių ir Įeitu odos

erzinimu. Gaukite bonką Žemo 
Saugią . ir patikėtiną priemone 
niežėjimui paselinti. Lengva var
toti visuomet Visose aptiekose 
85s. 60c, 81.00,

žemo
RO R i S fVIN i p'RiTATl O NTS

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
Aiherican 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 j tavernus jūsų pa
linktoj apielinkėj. Geriausis ko
misas ir drawing account, jeigu bus 
tinkami. Kreipkitės tarp 4—5 po piet 
Old Fort Dearborn Wine & Liquor, 
Inc.4 4250 Archer Avė.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

REIKALINGAS virėjas, nevedęs 
i taverną.

3641 So. Morgan St.
■ ......... ■■ —*

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia________

REIKALINGA patyrusių moterų 
prie sortavimo popieros atkarpų. 
Continental Paper Grading Co 
1623 Lumber St.

LIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studija su 
,Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas (teisingumu

INSURANCE. NOTARY^ PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

IŠTOBULINTA mergina prie na
mu darbo. Turi mėgti kūdikius. 
Atsineškite liudijimus, geri namai. 
Mrs. Harter> 6430 S. Morgan St 
2 lubos.

Z Furnished Rooms
RENDON furnišiuotas kambarys 

dėl vaikino arba merginos, prie ma
žos šeimynos, arti gatvekąriu* 

117 E. 104 PL

. Business Chances
____ Pardavimui Bizniai

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

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

TAVERN pardavimui, labai ne
brangiai, iš priežasties ligos. 

2417 W. 51 St.

' PARDAVIMUI hemstitehing, išsiu- 
vinėjimo, bovelnos ir mažmožių krau
tuvė, nebrangiai L. Bradel, 1718 W. 
47 St.

PARDAVIMUI restaurantas, geroj 
vietoj. Geriausias biznis ant to 
bloko. Pardavimo priežastis — !i- 
gi. Kanto?, (žydukas), 4707 South 

alsted St.




