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Ispanija Šaudo
Suimtuosius

Pasislėpę nuo pasaulio reakcionieriai ban
do keršyti suimtiems sukilėliams sušau
dymais. Valdžia neįstengia juos suvaldyti

miestelius ir kaimus. Laukai 
esą nukloti žuvusiais sukilė
liais.

Kur tik valdžia laimėjo, tuo- 
jaus ten pradėjo veikti karo 
teismai ir šaudyti suimtuosius. 
Tarp sušaudytų Oviedo esąs ir 
žymus Ispanijos socialistų žur- 
nalistas Xavier Bųeno. Vienas 
laikraštis per cenzoriaus neap
sižiūrėjimą įstengė paskelbti 
žinią apie 26 žmonių sušaudy
mą.

Gandai eina, kad ir sukilė
liai kai kur parodę nereikalin
go žiaurumo, degindami bažny
čias, puldami kunigus ir žu
dydami civilius^ gvardiečius, 
kurie visuomet pasižymėjo at- 
galeiviškumu ir prie pirmos 
progos puldavo darbininkus.

Asturias provincijoj sukilė
lius malšinti yra naudojamas 
pasižymėjęs nuožmumu svetim
šalių legionas ir suimtieji mau
rai, kuriuos Ispanijos militaris
tai atsigabeno iš Moroko, Afri
kos.

Militaristai dabar reikalauja, 
kad tuojaus butų padadinta ka
riuomenė ir kad tarnybon butų 
sugrąžinti 8^000 karininkų, ku
rie liko pašalinti iš armijos už 
jų monarchistinius palinkimus. 
Militaristai be to reikalauja, 
kad kiekvienam kareiviui, poli- 
cistui ir gvardiečiui butų išmo
kėta po 1,000 pesetų bonusais, 
kad tuo nusipirkti jų ištikimy
bę reakcionierių valdžiai.

MADRIDAS, spalio 18. —ši 
necenzuruota žinia, pasiųsta 
kurjeru į Francijos pasienį, 
yra pirma žinia, kurią pasisekė 
tuo budi.* išsiųsti iš Ispanijos. 
Ispanijos militaristams įvedus 
nepaprastai aštrių cenzūrą ir 
uždraudus siųsti visokias žinias 
per telegrafą, radio, ar tele
fonu.

Militaristai stvėrėsi tos prie
monės, kad paslėpti nuo pasau
lio labai ruščiaą padėtį, kuri 
pasidarė jiems bandant nustum
ti į šalį Ispanijos prezidentą ir 
valdžią, kad jie galėtų nekliu
domi išžudyti semtuosius su
kilimo vadus kaip pačioj Ispa
nijoj, taip ir Katalonijoj ir 
Asturias provincijoj, kuri il
giausia laikėsi prieš valdžią.

Kiek žinoma, prezidentas Za- 
mora priešinasi keršijimui su
imtiems sukilėliams ir jų šau
dymui. Tečiaus militaristai ir 
monarchistai trokšta pagiežos 
ir yra pasiryžę, pagelba karo 
teismų, suimtuosius sukilėlius 
išžudyti. Prie kruvinųjų re
akcionierių dedasi ir klerika
lai, kurie užmiršę “krikščioniš
ką meilę”, tiek pat griežtai rei
kalauja kruvinos atgiežos.

Net ir premjeras Lerroux, 
kurio susidėjimas su klerika
lais .ir reakcionieriais, iššaukė 
visoje šalyje sukilimą, bando 
suvaldyti militaristus ir kraš
tutinius klerikalus ir nuslopin
ti jų troškimą atgiežos.

Padėtis yra taip pavojinga, 
kad dėl reakcininkų troškimo 
tolimesnio kraujo liejimo, gali 
visai pranykti Ispanijos . res
publika ir paskutinės konstitu
cinės valdžios žymes.

Karo teismai jau pradėjo 
veikti ir jau daugelį žmonių pa
smerkė mirčiai. Prezidentas dar 
sulaikė jų sušaudymą. Bet nuo 
to laiko teismas pasmerkė mir
čiai dar 10 žmonių, vieną Ka
talonijoj, o 9—Gijone. Yra abe
jotina, kad prezidentas ir val
džia įstengs ilgai laikytis prieš 
kraujo trokštančius reakcionie
rius, nes jau ir dabar įvyko 
sušaudymų.

Į Asturias provinciją, kur į- 
vyko didieji mūšiai, korespon
dentų visai neįleidžiama. Ten 
mūšiai vis dar tęsiasi ir suki
lėliai didvyriškai kovoja, be 
vilties tą kovą laimėti. Bet jie 
kovoja žinodami, kad ir jiems 
pasidavus, vistiek juos laukia 
mirtis.

Tečiaus Ispanija nėra tokia 
didelė, kad įvykius vienoj vietoj 
nesužinotų kita Ispanijos dalis.

Oficialiai pripažystama, kad 
vien Oviedo apielinkėj vienu lai
ku liko palaidota 700 sukilė
lių. Lėktuvai ir kanuolės bom
bardavo ir sugriovė ištisus

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus, protarpiais, 
gal biskį šilčiau į vakarą.

Saulė teka 6:00, leidžiasi. 5:- 
04.

Turkija sumokės 
amerikiečiams 

$1,300,000
ISTANBUL, s. 18. — Tur- 

kijos-Amerikos maišyta komi
sija nusprendė, kad Turkija tu
ri sumokėti Amerikos pilie
čiams $1,300,000 už jų laike 
karo užgriebtą turtą.

Ir Italija pradės dė
vėti dirbtinius rubus

MILANAS, s. 18. — Tikimą- 
si, kad fašistai įves dirbtus iš 
medžio vyrų rubus ir iš ce- 
lulozo moterų sukneles, tikslu 
sumažinti medvilnės ir vilnų 
importavimą.

Tokie rūbai jau gaminami 
Vokietijoje.

6 žuvo potvyniuose
LOS ANGELES. Cal., s. 18. 

—Potvyniuose ir žemės drebėji
me Los Angeles ir apielinkėj 
žuvo 6 žmonės, ištikus nau
jam žemės drebėjimui ir užlie
jus naujai pitvynio bangai.

NASHVILLE, Tenn., s. 18. 
—Thomas H. Robinson, Jr., ku
ris buvo pastvėręs Mrs. Stroll, 
tėvas liko suimtas kaipo iš
grobimo dalyvis, nes per jį buk 
buvęs sumokėti pinigai. Suim
ta ir grobiko žmona, kuri pa
grobtąją išliuosavo.

Pats grobikas, manoma, 
slapstosi Ohio valstijoj, kur 
surastas jo automobilius. Ti
kimasi jį veikiai suimti.
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Įdomi fotografija, nutraukta kaip tik tuo momentu, kada Petrus Kalemen (tvirtinama, makedonietis Valda Georgiev, nuro
dytas vilyčia), pašokęs ant automobiliaus pakopos, šaudo į Jugoslavijos karalių Aleksandrą, jam važiuojant Marseilles mies
to, Francijoj, gatve. Prišokęs raitasis policistas bando kardu nukirsti užmušėją, bėga ir kiti policistai. Bot jau vėlu... Matyti 
automobily knių^antį mirtinai peršautą karalių Aleksandrą. Be karaliaus liko nušauti ir kartu važiavę Francijos užsienio 
reikalų riUništeris Barthou ir du< gėherblai;’ .'•^Uvo^r'Hpąts Kalenien, spėjęs^ paleisti dar porą, špvįų, kurių viępas nušovė mi 
n;oj buvusią moterį. Vakar nušautasis karalius buvo palaidotas didelėmis iškilmėmis savo sostinėj, Belgrade.

Motinai girtaujant 
sudegė 4 metų 

mergaitė
CHIGAGiO.— Mažos Jeanne 

Carey, ■ 4 metų mergaitės moti
na išėjo girtauti visą naktį pas 
savo “kavalierių”, palikusi Je
anne ir jos dvi sesutes, 3 ir 2 
metų vienui vienas jų namuose, 
517 W. 42 St. ,

Mergaitės susikėlusios ryte, 
apie 6 vai., ėmė žaisti degtu
kais. Bežaidžiant užsidegė 
Jeanne drabužėliai ir mergaitė 
su sesutėmis - išbėgo gatvėn, 
čia pastebėjo jas kaimynai ir 
atbėgę su paklodėmis ugnį už
gesino. Bet mergaitė taip ap
degė, kad veikiausia mirs.

(Vakar vakare mergaitė mi
rė ligoninėje. Kiti vaikai iš
vežti prieglaudon. Tėvas gi jau 
senai sėdi kalėjime už plėši
mus) .

Tebesėdi kalėjime už 
paintę degtinės

LANSING, Mich., s. 18. — 
Tony Popish, iŠ Newberry, au
ka Michigano drakoniškų įsta
tymų, einant kuriais Popish 
buvo nuteistas kalėjiman iki 
gyvos galvos už paintę degti
nės, jau liko paliuosuotas iš 
kalėjimo. Jis sėdėjo kalėjime 
nuo 1929 m. ir tik dabar tapo 
paliuosuotas.

Bet kita auka tų pačių dra
koniškų įstatymų, Alonzo Nay- 
es iš lonia, kuris irgi nuteis
tas kalėj iman iki gyvos galvos 
už turėjimą paintės degtinės, 
vis dar tebesėdi kalėjime, nors 
nekenčiamoji prohibicija jau 
senai yra atšaukta. Ir dar 
neketinama jį paliuosuoti ankš
čiau ateinančių metų rudens.

Naciai pakėlė taksus 
senberniams ir 

senmergėms
BERLYNAS, sp. 18. — Naciai 

paskelbė, kad jie sumažina tak
sus didelėms šeimynoms, bet 
užtai pakelia taksus senber
niams, senmergėms ir bevai
kėms poroms. Taksai bus tiek 
pakelti, kad Vokietija tikisi šie
met surinkti taksais daugiau 
pinigų, negu surinko pernai.

Ir Islandija gal pa
naikins * prohibiciją
REYKJAVIK, Islanidijoj, sp. 

18.—Teisingumo ministeris į- 
nešė parlamente bilių, kuris 
legalizuoja importavimą stip
riųjų svaigalų. Jei bilius bus 
priimtas, jis reikš panaikinimą 
prohibicijos ir Islandijos saloj.

NUŠOVĖ BARZDASKUTYK- 
LOS SAVININKĄ

CHICAGO.—Nežinomi puoli
kai nušovė Charles Valion, 29 
m., savininką barzdaskutyklos 
2417 Fullerton Avė., kuris dir
bo už numažintas kainas. Barz
daskutyklos darbininkas Tony 
Lucchese, 19 m., liko pašautas. 
Spėjama, kad tai pasėka karo 
dėl kainų, nes, ta barzdaskutyk- 
la jau ne pirmą kartą buvo puo
lama.

.... ii ■ ...................... ..
<• •
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CHICAGO.—Lawrence King. 
47 m., kuris jau 24 metus yra 
išsėdėjęs įvairiuose kalėjimuos 
se, liko nuteistas visam amžiui 
kalėj iman kaipo nepataisomas 
kriminalistas. Jis prisipažint 
dalyvavęs apiplėšime Pirlsįskį 
špulkos, 8156 S. Morgan St.

Masiniai areštai Ju
goslavijoj; 6,500 

areštuotu
BELGRADAS, s. 18. — Po

licija per pastarąsias kelias die
nas areštavo 6t500 žmonių. Ji 
masinius areštus bando patei
sinti atsargumu, kad kas nesi- 
kėsintųsi iššaukti žudynes laike 
karaliaus Aleksandro laidotu
vių.

43 žmonės žuvo Ma- 
nilos tyfunę

MANILA, P. L, s. 18. —Ty- 
fune, kuris perėjo Manilą, žu
vo ne 10 žmonių, bet, kiek jau 
žinoma, 43 žmonės. Skaičius 
žuvusių padidėjo susižinojus 
su apielinkėmis. Vien Manilos 
mieste nuostoliai siekia apie 
$2,500,000. Bet dar nežinoma 
kiek nuostolių padaryta visai 
apeilinkei. Filipinų legislatura 
jau paskyrė $500,000 šelpimui 
nukentėjusių. Tiek pat pasky
rė ir gubernatorius.

NEW YORK, s. 17. — Fox 
Movietone News kad greičiau 
gauti slapta ‘išvežtas iš Fran
cijos karaliaus Aleksandro už
mušimo filmas, pasiuntė lėk
tuvą pasitikti filmas gabenan
tį laivą. Bet nusileidžiant prie 
’ąivo, audringoj juroj, lėktu
vas susidaužė ir vienas žmo- 
?Us žuvo. Kiti penki sunkio- 
mis laivo įgulos pastangomis 
liko išgelbėti, 

h,—    ii. u   n.

NEW YORK, s. 18. — Po 
akių 8,000 žiūrovų, garsi dvi
ratininkė Mary Larkin De 
Phil, važiuodama vienračiu ant 
75 pėdų- augštumoj ištiestos 
rielos, nukritę lipdama nuo 
vienračio įr .užsimušė.

Ruošiasi prie karo 
laivynų konfe - 

rencijos
LONDONAS, s. 18. —Neuž

ilgo čia turi prasidėti Jungt. 
Valstijų, Anglijęs ir Japonijos 
karo laivynų konferencija. Jau 
susirinko Jungt. Valstijų ir Ja
ponijos delegatai ir ekspertai 
ir, besiruošdami konferencijai, 
svarsto įvairius sumanymus dėl 
karo laivynų sumažinimo.

Pasitarimų tarp įvairių šalių 
atstovų dar nebuvo. Jie pra
sidės tik ateinančią savaitę. Bet 
jau vaigšto visokiausių gandų 
apie tai, ko kiekviena šalis rei
kalaus. Bet tai yra tik gan
dai, nes tikrieji pasiūlymai pa
aiškės tik konferencijai prasi
dėjus.

Suimti suokalbio 
vadai

TURIN, Italijoj, s. 18. —čia 
tapo suimti kroatų vadas Dr. 
Ante Pavelic ir jo pagelbinin- 
kas Kvaternik, tikrieji vadai 
suokalbio nužudyti Jugoslavi
jos karalių Aleksandrą.

Ir kaimai statosi elek
tros stotį

ŽALIOJI.— šuklių k. mok. 
Rastapkevičius ir Klausučių k. 
stambus ūkininkas F. Sereiči- 
kas nutarė įsitaisyti elektrą. 
Pas mok. R-čių jau atvyko spe
cialistas iš Vokietijos ir pna>- 
dėjo darbą. x

Šeimenos upėje bus padary
tas metro aukščio tvenkinys ir 
įtaisyta turbina, kurią varys 
vanduo.

Visas įrengimas vienam ūki
ninkui atseis 1000 litų. Tuo ma
lonumu* galės pasinaudoti ir ki
ti artimi ūkininkai.

_________________No. 247

Vakar iškilmingai 
palaidotas kara
lius Aleksandras

Dabar Belgrade eina visokiausi 
pasitarimai tarp valstybių

BELGRADAS, sp. 18. —Šian
die didelėmis iškilmėmis liko 
palaidotas nušautasis Jugosla
vijos karalius Aleksandras. Jis 
palaidotas karališkame Oplenac 
mauzolejume, kuris randasi 
ant kalno netoli “Juodojo Jur
gio” rūmų, kuris davė pradžiai 
dabartinei dinastijai.

Į laidotuves suvažiavo labai 
daug žmonių. O kadangi visus 
hotelius užėmė didžiūnai ir sve
timų šalių atstovai, tai papras
tiems žmonėms teko nakvoti 
laukuose. Oras gi staiga at
šalo ir jiems nemažai teko ken
tėti nuo šalčio.

Kadangi dėl karaliaus nušovi
mo visoj Europoj susidarė la
bai opi padėtis, kuri gali išsi
vystyti į karą, ir kadangi į lai
dotuves buvo suvažiavę veik 
visų Europos valstybių viršū
nės, tai ta proga prieš laido
tuves buvo laikomos viena po 
kitos konferencijos tarp įvai
rių valstybių.

Konferencijos tęsis ir po lai
dotuvių, kad tik prikalbinti Ju
goslaviją nedaryti neišmintin
gų žingsnių ir neįvelti visą Eu
ropą į karą. Tie pasitarimai 
tęsis iki išsivažinės namo visi 
didžiūnai.

Rytoj čia prasidės konferen
cija mažosios entente prie ku
rios priklauso ir Jugoslavus. Ji 
s varstys^ tolimesnius žygius dė
lei karaliaus užmušimo. Eina 
gandų, kad Jugoslavija nori pa
siųsti ultimatumą Vengrijai, 
nes aiškėja, kad teroristai, ku
rie karalių nušovė, buvo gavę 
prieglaudą Vengrijoj. Už Veng
riją, kaipo savo sąjungininkę, 
be abejo, užsistos Italija, ku
rios Jugoslavija labai neapken
čia. Ir didžiosios valstybės tu
rės sunkiai padirbėti, kad ne
prileisti naujo karo.

SPRINGFIELD, Mo., s, 18. 
—Edward Sorell, 32 m., mana- 
žeris ’Acacia kliubo, Hollister, 
Mo., pats pasidirbo savotišką 
lėktuvą. Bet bebandant' juo 
skraidyti lėktuvas susidaužė ir 
lakunas-išradėjas užsimušė vie
toj.

Rūpinas rašytoją Boru
tą išlaisvinti

KAUNAS.—Kaip žinoma, ne
senai kariuomenės teismas ra
šytoją K. Borutą nuteisė 4 me
tams sunk, darbo kalėjimo. 
Daugiau kaip metus laiko K. 
Boruta iškalėjo iki teismo. Da
bar rašytojai yra susirūpinę 
Borutą išlaisvinti. Tuo reikalu 
rašytojų delegacija lankėsi ata
tinkamose instancijose.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.
. Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

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

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną,

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Tel. Canal 8500
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Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
.Rez. Hyde Park 8395

Dr. Siisanna A. Slakis
Į ir vaikų ligų specialistė
) So. Halsted St.

1—4 po pietų, 7—8 vai. vAk. 
išskyrus setedomis.

NAUJIENOS, Chicago, III.__________________________
vtatų, atsiš^tiau bei pradėjau 
s’ėkti susiritikimb ėigą, kad bu- 
Žiiltfjtiš iš ktif Uš “vėjaš" pu^

Kolkafe Vis dai’ apkalbama 
tvarkos klausimai ir kas yta 
detagataų o kas nedelegataij 
Ttlbj pašlfodė, kad šiame su- 
šiHnkifftė pučia du dideli vė
jai
mokratiškas. Netoli manęs sė
dintis ukrainietis pranašauja, 
kad tie du vėjai supusių ir di
dėlę audrą.

Išrišus tvarkos klausimų, žiū
riu, kttd ir dat pofų musų taič- 
tiečilį vėją į galiorką pas ma
ne, — įfėfiiš mano draugus Jo
ną Pabarėly if JUhų KrasniO-

........................ ....... irfagih

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
McKees Rocks, Pa

Adomus Amšiejus yra laiko
mas kalėjime be kaucijos dėl 
žmogaus nušovimo.

Spalių 10 d; Adomas Amšie
jus ant savo farmos nušovė 
Duųuesne Light kompanijos 
darbininkų ir tų pačių dienų 
pats pasidavė policijai, pareik
šdamas, kad netyčia jo Šautu
vas išsišovė. Bet policija su
laikė Amšiėjų Ir kaltina ji 
Žmogžudyste. Kol “koronerio 
džiurėb išneš savo sprendimų, 
tai Amšiejus yra laikomas be 
kaucijos kalėjime.

Adomas Amšiejus yra pla
čiai žinomas tarp visų Pitts
burgho ir apylinkės lietuvių, 
kadangi jo fermoje draugijos 
rengdavo piknikui. — k.

ną jau bebaliaviojant. Publi
kos buvo daug ir visi gražiai 
linksminosi. Visi mes pasišoko
me, pasilinksminome, pasima
tėme su New Kensingtono 
draugais ir vėl laimingai su-* 
grįžome.

— Notth Sidės Magdė.
i. ~ ivariianr.i.i

S. S. Pittsburgh, Pa.

Pittsburgh, Pa
Pittsburgho lietuvių jaunimas 

pradeda veikti.
Spalių 14 d. teko sužinoti iš 

patikimų šaltinių, kad Pitts
burgho lietuvių jaunimas pra
deda veikti. Pirmiausiai ruo
šiasi atgaivinti ar iš naujo su
organizuoti chorą po vadovy
ste Jono Senulio ir trumpoj 
ateityj savo svetainę naudoti 
dėl choro praktikų. Pirma prak
tika busianti spalių 18 d.

Laimingos kloties musų jau
nuoliams.

~ Jaunuolių Draugus.

§v. Jurgio Tautiškos Pampi- 
jos delegacija nevažkvo į 
Clevėtando tmrthliiikų šeimų.

Virbickas, PikšHs ir Pi varo- 
nas labai daug prakėitavo, kad 
musų tautiškos parapijos de
legacija butų pasiųsta į Cleve- 
lando tautininkų seimą. Btfvo 
ir delegatai iŠHhkti. Bet an
tram šusirinkime tapo nutar
ta, kad neVaŽitidib — tai ir 
nevažiavo rhiisų delegatui.

Kaip teko girdyti, tai tik 
Virbickas, PiVardnas IV Pikš- 
ris atstovavo Pittsburgho tau
tininkus. Ponas Pivaronas gy
rėsi, kad jie Važiuoja į Cleve- 
landą kariauti prieš socialis
tus. TUr biit, teiti Clevelande 
labai daUg socialistų priviso.

— Tautiškas Parapijonas.

Soho Pittsbulgh, Pa.
Iš L. M* O. susirinkimo.

S. S. Pittsburgh, Pa,
Svečiai iŠ Detroito.

Va- 
bu- 

roit,

Spalių 15 d. pas Adelę 
rašienę (129 S. 22nd St.) 
vo atvykę 4 svečių iš Qetj 
Mich. Būtent, Juozas ir M 
ka Burauskai.

Važiuodami į Baltimore, Md., 
savo giminių aplankyti jie su
stojo naktį praleisti Pittsbur
gh e. Gerb. Burauskas kiek me
tų atgal yra gyvenęs ir dir
bęs Pittsburgho plieno dirbtu
vėse, tai jam Pittsbifrghas yra 
žinomas dar iš senovės.

Baltimorcj mano apsistoti 
pas savo gimines Juozų ir Elž
bietą Bani’unus, 34 So. Free- 
man St.

Kelionė visur gerai klojosi. 
Apie sekančią pėtnyčią mano 
grįžti vėl atgal į Detroitą. P-as 
Burauskas yra senas “Naujie
nų” skaitytojas. Jis pareiškė, 
kad labai mėgstąs “Naujie
nas”. — X.

New Kensington. Pa
S. L. A. 192 kuopos balius ir 

svečiai iš Pittsburgho.

Spalių 13 d. S. L. A. 192 
kuopa buvo surengus balių. 
Keli Pittsburgho lietuviai jau 
iš kalno ruošėsi važiuoti į ba
lių. Moterys ir merginos apsi
rūpino suknelėmis ir kitais pa
gražinimais ar pasigiažinimais 
— nežinau, nė kaip pasaky
ti.

Išsirengėme į tą kelionę net 
dviem rhašinorti. Būtent, S. Ba- 
kano ir ponios Atnbražaitiehės. 
O pasažierai btivo: Bhrbora, 
Ona, Martha, Albina ir Liud
vikas. Viši šatitiųš žttiohės. Bu
vo pnsižadčjttsi ir rtiaši- 
na važiuoti, Ui gefb. J. K. 
Mazuknos, S. L. A. Vicfe-ptfeži- 
dfento. Bėt p. M'ažUkflai teko 
važiuoti j New Ybi4i«|, j Vil- 
dohiosidš 'Tarybos šdvažiavi- 
mą.

Baltrušaičių Šėiniyha gal ir
gi butų važiavus, jei ne bul
vių kasimas ant farmos.

Na, o mes, kurie buvome 
nuvažiavę, tai tfeiiAi radom ir 

. daugiau* musų North Sidės kai
mynų i Visų tVahauskų šfeimy

ta, tai ir draugas J. D. Sliekas 
balsavo už davimą jaunuoliams 
svetainę nemokamai dėl choro 
praktikų.

Susirinkimui baigiantis, pre
zidentas A, žvirblis pranešė 
nariams, kad spalių 28 d. sa
voje svetainėj yra rengiamas 
kortų lošimo vakaras ir busiu 
labai gražių dovanų. Ragino, 
kad visi nariai pasidarbuotų 
dėl viršmineto vakaro. Taip 
pat priminė, kad sekame su
sirinkime bus valdybos nomi
nacijos dėl sekamų metų.

— L. M. D. Narys.

S. S. Pittsburgh, Pa
Balsuotojų Lygų audringas su

sirinkimas. — Negalėjo su
sitarti dėl tikieto ir susirin
kimas pairo.

Spalių 14 d. įvyko Lietuvių 
Mokslo Draugystės mėnesinis 
susirinkimas. Narių atsilankė 
gana skaitlingas būrys.

Prezidentui Antanui žvirb- 
lii/i atidarius susirinkimų, se
kretorius Povilas Sliekas per
šaukė valdybų. Pasirodo, kad 
visi dalyvauja. Buvo priimti 2 
jauni ir nauji nariai, būtent, 
broliai Juozapas ir Antanas 
•Bernotaičiaų , Ą^udu čiagimiai 
jaunuoliai. Juozas Bernotaitis 
yra žymus tepliorius (pento- 
rius).

BtM) išklausyti ir priimti 
3-jų mėnesių valdybos ir kon
trolierių raportai. Iš valdybos 
raportų pasirodė, kad su šia 
diena draugystės turtas yra 
grynais pinigais $9,388.0L Rei
škia, draugystė stovi neblogai 
finansiškai. Po raportų buvo i 
skaityta pora laiškų su pra
šymais “pavelyti svetainę...”

Pirmas prašymas buvo nuo 
A. P. L. A. (Augščiausios Prie 
glaudos Lietu viii Amerikoj) 
centro komiteto. Prašo, kad pa
velytų nemokamai naudoti sve
tainę dėl • koncerto, kuriame 
bus imama ir įžanga. Vienas 
iš narių padarė pastabų, kad 
A. P* L. A. yra pašalpinė drau
gija ir kaipo tokia, tai lyg ne
pritiktų prašinėti dykai svetai
nės. Bet bolševikiškos orien
tacijos keli nariai pareiškė, 
kad A. P. L. A. iždas esųs la
bai blogoj padėtyj, tai dėl to 
ir ptaŠo.

Nubarta duoti, tik turės 
$3.00 užsimokėti už šviesas. 
Mano nuomone: jei A. P.- L. A. 
centro komitetas turi pakan
kamai pinigų tąsytis po teis
mus šu kuopomis, tai galėtų 
ir už svetainę užsimokėtu

Visai kitokių giesmę t užgie
dojo draugas J. D. Sliekas, ka
da buvo paskaitytas laiškas nuo 
jaiintiolių, kurie prašė svetai
nės ne koncerto rehgimud, bet 
choro praktikoms. Tuoj pra
dėjo Aiškinti, kad nereikta, da
vinėti svetainę dykai, ba drau
gystei pAsidAro nuostoliai. Rei
škia, jaunuoliai, neturėdami nė 
iždo, tumų Užsimokėti už Sve
tainę, o A. B. L. A., kuri skai
toma didelė pašaipius organi
zacija ir turi iždą. ghli svetai
nę naudoti dykai.

Puiki lygybė, nėra kas sa
kyti. Tačiau už jaunuolius Už
kištojo K. šiliukas, It LeliU 
šta, A. VAihoHus, Pau 
taką ir kiti. Kaip buvo balsuo

Besiartinant lapkričio mene’ 
šio Hnkimams, jūsų Reporte
ris norėjo sužinoti, už kokius 
kandidatus ar kokį tikietą sto
ja Lietuvių Balsuotojų Lyga* 
Klausia vieno, klausia kito Bal- 
subtojų Lygos darbuotojo, už 
kokius kandidatus stos ar sto
ja ir kokį tikietą yra indorsa- 
vus ? Jokių tikrų žinių (nepa
sisekė gauti, tarsi Lyga veikia 
slapta.

Dažnai atsakoma, kad dar- 
nežinoma, nebuvę susirinkimo, 
nesą nutarta ir nežinoma, iš 
kur vėjas pučia. Paklausius
ypatiškos nuomonės, musų po- gos. Liepia eiti į galiorką. 
litikos darbuotojai irgi susilai
ko nuo atsakymo, kurie kan-

rępublikoniškas ir de-

visos tos Balsuo- 
— lietuvių, lenkų, 
kroatų, rtisinų ir 
kurie sudaro vie- 
tarybų, jau laikė

..........       i*" ———f'..... i.. ■■■ w . ... n i» 
didatai butų geresni — repu- 
biikonų ar demokratų. Mato
mai, prisilaiko disciplinos.

Paskutinėmis diėhomis teko 
girdėti, kad 
tojų Lygos, 
ukrainiečių, 
kitokių; -— 
ną bendrą
keletą susirinkimų ir vis be
galėjo susitarti nė dėl kandi
datų, nė dėl tikieto. Spalių 14 
d. Lietuvių Piliečių Svetainėj, 
girdi, busiąs dar viehas susi
rinkimas, ku‘r tikrai busią su
sitarta dėl kandidatų ir dėl ti
kieto.

Na, tai sakau salti bus pui
ki proga sužinoti ir į “Pitts-* 
burgho Naujienas” 
idant visi Pittsburgho lietuviai 
žinotų, kaip reikia balsuoti rin
kimams atėjus.

Sulaukęs sekmadienio vaka
ro, traukiu j Piliečių Svethi* 
nę. Nors aš ir nesivėtaVau, bet 
susirinkimas jau buvo pradė
tas. Susirinkimo dalyviai man 
nepažįstami, 
musų lietuvių delegacija rah- 
dasi. Kolkas negaliu susiorien
tuoti. Pasidairęs į šalis ir \>a- 
matęs tuščią sėdynę, atsisėdau 
ir galvoju, — ar jau aš esti 
pavėlavęs, ar dar ne. Gal jaU 
kandidatai yra indorsUoti? Štai 
prieina, prie manęs mano ge
ras pažįstamas tautietis Samu* 
lovičius ir apžriaiminaj kad aš 
negaliu čionai sėdėti, ba nepri
klausau prie Balsuotojų Ly*

Lietuvės Akušerės

kų. Man pasidarė lyg ir links
miau, kad ir mano draugai at
eina pas mane.

Susirinkime apkalbama ir 
aiškinama, kiek katra partija 
3alsUotoj ų Lygai žšda “džia- 
lų“ (darbų). iPaš’fbdd, kad la
bai daug žadama. Bet apie par
tijų programus, tai visai ir ne
kalbama. Pranešama, kad 10 
vai. pribus į susirinkimų dide
lis republikonų vadas, valsti
jos senatorius Mansfieldas, ir 
demokratų partijos valstijos 
čermonas Lawrance. Jie šiam 
stisirinkirtitfl pasakysiu, kiek 
jų partijos žada darbų Balsuo
tojų Lygai, kuri turėsianti jų 
kandidatus remti. Jei tie kan
didatai biišią išrinkti, tai dtib- 

(Tęsinys 3 pusi.)

Valandos

Phohė Cahal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Arento

Telefonas Republic 7868 
..■■■ I .... ------ -----

Ofiso Tel. Boulevard 5918

parašytu

dairais, kur

■! II .IĮ

Gerkit ir Reikalaukit
mi

Visose

Mrs. Anella K. Jarusz
Ph^sičšl Therapy 
. and Midwife 
6109 Š. Albany 

Atenue 
, A Phone 

^Hetolock 9252 
Patarnauju prie 
Kittrdytho namiid 
šė hf ligoninėse, 
duodu massage 
eiėėtrid treab 
ftieht ir magnė- 
tic bląnkets ir tt.
Moterims ir met- 
npatarl- 

bvanai.

Gi-aborial

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS 
Pullman 4151 

10734 SMichigan Av 
Republic 3100

NATHAN 
KANTER

Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 

BoVrM 
ir 

Lietuviškos
Degtinės

Be jokio ginčo nuėjau į ga- 
liorkų ir, susiradęs tinkamą

■ ■ ■■ ■ .......

' i n'r iiMiiiiriDiiate^iiiiTir- Triti'iritoar, ■ TiiĮMįjn

Mutual LiquorCo.
4707 Š. Halsted Si.

Tel. YARDS 0803

4--

r

DR. VAITUSH 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

ėsti priėŽaštirfii galvos škaUdSjimo, 
migimdf akių aptemimo, netvuotu- 
mo, skaudama akių karšt}, atitaiso 
tfUmpąfėgyšte it tolifegystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektfa, parodančią mažiausias klai
dai Spėriais atyda atkdeipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj Mūo 10 iki 12.
Dėngely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiam

4712 South Ashland A v.
Phofte Boūlevard 7589

Telefonas Yafrds 1138

GraboriUs it
Balzamuotojas

_ Modernišką Kopsią Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

‘ Tams. KšiiiA prlėindma.
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, 1LL.

JLrjKi G. SUiK.NLK
LIETUVIS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kittiMs Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki S 

Nėdelioffiiš hūo 10 iki 12 vai. dieną.

iUi

Juozapus Epdęikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Latdotuvšse......„Pašaukite....... .

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenuė 

(ftatarimė Sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

^“17 t .. ........... ..........................................................................._.1_

J. F. KADŽIUS 
incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja Už $26.00 įr augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 18th St TfeL Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Simon M. Skydas
iGhABbkltjS ir BALSAMUOTOJAŠ 

PatarUrtVimas gerbs if nebrangus
718 W» 18th St.

Tėl. Monroe 3377

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:30 
NedčEomis pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Aventae.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tcl. Cartal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

i# rtU6 6 iki 8 vakato.
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Te). LoUleVard 5914 Dieną if Rakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki “ r. Nedėl. nuo 10 .iki 12 ą. m.

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

LE VAN 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

1957 W. Garfteld Boul’d 
(Kamp. Damen Avė.) 

Tel. Hemlock 6699
Valandos :l-4 po t>iety, 7-10 vai. vak. 

Režidencija: 
6412 So. Campbell Avė. 

Ptosfcėct 0469

25 METU PATYRIMO 
PritajkHfte akinių dėl visokių Akių

Ji '

Jei kenčiate nuo galvas skaudėjimo. 
Jėi skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jfei 
Jei

Ofiso Tel. Lafayette 3650 ,
Rez. Tel. Vįrginia 0669

Dr. V, E. Šiedhnskis
GA®’ vrDENTISTAS t; X-BAY-b
4143 Archer avM kamp. Franciscft av.

$1,000,000.00
PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

Nuošimtis tik Už likusią suirtą, ant IfehgVų iš- 
jnbkčjimų, nuo 5 iki. 20 metų. įstojimo ir 
jokių bausmių nereikės mokėti.

ištek j šią Dtaustiją sistėmatiškąi taupyti 
pinigus. Draugija moką diViflentluą hito 4% 
iki 6% kaš 6 mėnesiai. Taupymo skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai: ant $l/0'QO.O0 gali mo
kėti po $5.00 i mėnesi kfba pd kiek hdri, kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi- 
dėiiduš už sumokėta šdriią.

A. MASAIMIŠ
GRABORIUS 

3307 Lituaiiiča Avė. 
Tel. Boulevard 4139

__________ —________________________________________ t----- i.
Tel. Latayetiė 3572 

Liiilevičius
■ M&ulš 

Patarnauja Chtdš- 
goje ir apielinkėjfc 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai L

4092 ARCHER A Vi
~—i,-. fe.faĮllr..',;r ...į.,,.i,

spaudos raštas išrodo dvigubas, 
skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Du. John J. Smetana
oPtoMeTRIstas

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

Pastebėkite ihanP iškabas
Valhhdos huo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Roorn 8. Nedeiiomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phdn’e Cahal 0623

, į i į Jh* w Wiiii»f Ku-rurjiniiM .
Lietuviai Daktarai

Amerikos Lietuvių Daktarų

A. L. Davidotiiš, M.D.
4910 S> Miėhigctfi A Ve.

Tėl. KenVžood 5107 7
VALANDOS:

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

Apart šveritadiėriio it ketvittadiėnid.
i ■ i f —-    -. -a. . t..        

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

2400 West Madisoh Street 
Vai. 1 iki 3 pb pietų, 6 iki 8 vhk.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bhinšwick 0597

... ; ■: -i i. ).,>■»,{? I.A., ...i ——

, Phoė .Boulevard 7042

Įvairus Gydytojai

DR HERZMAN
IS RUSIJOS

Gėrai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

GVdo staigiau ir chroniškas ligas. 
Vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 16th St., totoh Morgan St 

Valahdos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hydė Patk 6756 a* Cėnttal 7464

Dr. Charles Segal
. . OFISAS . ,

4729 80. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 tai. ryto, hub 2 iki 4 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diehą.

Phone MIDWAY 2880 *

Ui-

Nuo 10 iki 12 vai. iyto, hub 2 iki 4 
vai. po pietų it- nito 7 iki 8:30 viii, 
vakaro. 12 ‘12 "
valandai dienų.

iederalSavincs
AND LOAN ASSOCIATION

OF OtiiCAoO
. • ; ‘'į ' • ■' ■ |

2324 So. Leavitt Street
rtioNĖ Canal ists

JUSTIN MACklEWICH, Rašt.

Ši Draiigija bh tJ» 
Si Government prie
žiūra ir Government 
dėdė irinigiiš | šią 

Draugijų.

Dėl blktašnui žinių 
ktfeipkitėts i 

Draugiją.
-Ui. H..... ĮįĮ iii j.... ..

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.

Tėl. Čičėi-o 3724. Kopija dykai.
. ■ ■ ■ .. ■ .

Dehtistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

’ Šerėdoj pagal sūtartj.

Telefonas Yards Q994

Dr. MAURO KAHN • b .
4631 South Ashland Avettue 

Ofiso valandos:
Nu6 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 tat “ ‘
i

iki 8 tai. Netiėl. mto 10 iki 12 
Rez. Telepnone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexėf 9191 .

Dr. A. A. ROTU
K Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų; Vyriškų, Vaikį if visų

Ofe. ŠL
arti 81st Street. 

Valandos: B—4, 7—-9 vii. vak. Ne
daliomis ir Švėntadieniats 10—12 

diėhfc.

Advokatai

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS. 1R CHIRURGAS

• 415T ARCHER AVENUE 
Tėlefdnas Viir^inia 0036 

O’fiso valandos nito 2-4 ir huo 
6-8 v. v. Neaėlioj pagal sutarti..... .......... . |V

DR. V. A. ŠIMKUS
GYbY*rt>JAS ik Chirurgas u 

Valandos hho 2 iki 4 it nud 7 iki b 
vai.» Nedėliomta nuo 10 iki 12 

3Š43 SOVth Halšted St, 
Tel. Boulevard 1401

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

PatariiaUja \ laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale .meldžiame atsišaukti, o mu

sų narini busite už^šnėdinti.
2314 W. 23rd PI, Chicago

Teli CanM . 2616. arba 2518
1430 S. 49Kfit™Cicfero, I1L

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė* 
~TeĮ. Boulevard 2300

Rez. 6518 So. Roėkveil Si,

'‘i-

M■■■■ei lufti

r*

tn 9047

TeL Prospect 1610

LIETUVIS ADVOKATAS
163 *W.nįi

Kambarys 402

į Čicfero, iii
’Vei. čt&ro ėsižV

. .ji.—....... t - .„i. H .. - i , Ą 7.4 > .i..r, f. J
■ • ■' . ,■ > . ■

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS Oi 

8514‘16 W. ROOSEVELT ttOAį 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 89012 
Vandė, lietaus If dfiftkd.8 ^anos, 

šwlmrnihg pdoi. i 
Rusiška ir turkiška pirtie '

antaWp&kus
Gf&boritig

V c koply&a dykai
1410 South 49 Ct

CKjEROš ILL.

.■i
■

Gydytojas ir Chirurgas
Uflsas 4645 AšĖLANt) AVĖ.

Ofiso vai.: Kuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8. amuvmvh »va »««« vo«uw«u 
vak. Nedėlioj pagai sutarimą Į Rez. 5349 So. Hermitage Avė.

Ofi&d Tel.: fcbuMard 7820 I VėkėrAiš huo 6 Iki 9 
Natnų Tąl. ftos^ect 1980



Penktadienis, spal. 19, 1934
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NAUJIENOS, Chicago, 111.

Pittsburgh’o Naujienos
(Tęsinys iš 2 pusi.) tai irgi plojimas, nors ir ne 

• tnirg didelis
! Uždaromos diskusijos ir ei- 

vienam žmogui iš kežnos u- nama prje balsavimo. Balsuo- 
, y • , Į , . • . jama. atsistojimu, bet jokiu
tam žmogui, bet daugelis gau- nega]j susitaikyti dėl bal
siąs ir mažesnių darbų. I skaitliaus. Balsuoja vienaip. 

Netoli manęs sodintis uknur balsuoja antraip ir vis negan 
nietis piktai padaro pastabą. nubajsu0Įj j^j pats preziden 

Į peklą su tais-dideliais ar< ta3 praneša, kad republikoną 
bais; tegul tik di.mda visiems, kal)didata8 girdi> gavęs 10t 
‘°L1U . S’.s ad n-rS g“lc.tU‘! balsų, o demokratų tik 25.

- ' P®1- °le“i Demokratų šalininkai, pama-
!tę, kad prieš juos yra varto- 

.. ,, . _ -jamas “steam roller“, sukelia
Mansfieldas ir ’ tikrą revoliuciją, ir susirinki- 

Y*8* J. 212’ "T. aš mas pakrinka. Reiškia, du “vė- 
į jai

cionalo. Aš jokiu budu nega
lėjau suprasti, kas tie socia
listai ir kas tas raudonas in
ternacionalas, kol Pranas 
Pikšris su Petru Pivaronu 
nuims nepaaiškino, kad Čia 
Pittsburghe esą baisiausiu 
žmonių? Tai “cicilistai” ir 
“raudonasis internacionalas“. 
Prie tų baisių žmonių pri
klausą Juozas Baltrušaitis, 
Dr. Baltrušaitienė, Povilas 
Dargis ir Stasys Bakanas. Jie 
jau esą pasirengę praryti vi
sus tautininkus, sandariečius 
ir musų Tautišką parapiją.

ruoja. Sako, nevažiuokime į 
tą Seimą, — tegul jie kunigą 
Kazėną pasikviečia važiuoti. 
Kiti pritaria: tfcip, nevažiuo
kime. Nutariama nevažiuoti. 
Aš irgi sakau: taip, taip, ne
reikia važiuoti, nes ką mes 
ien darysime nuvažiavę?

Aš dabar tik nežinau, ką 
ponas Virbickas su Pivaronu 
dėliai to musų parapijos nu
tarimo pasakys. Uršulė.

mėm uždirbti po 
ną.

Štai jau ir 10 valanda. At-( 
vyksta 
rance.
neatsilieku. Pirmiausiai prista-' ai supuvę uuurą ir muiuur* 
tomas demokratų lyderis Law-L |lo lietuviai nežinos, už ko- 
rance kalbėtk Visiems įdomu kandidatus balsuoti ir ko* 

kį tikietą remti, nes Balsuo
tojų Lygų vadai bekupčiuoda- 
mi “džiabais“ dėl savęs nega
lėjo susitarti ir indorsuoti nė 
kandidatų, nė tikietą.

Todėl Pittsburgho lietuviai 
balsuotojai, tur būt, turės va
duotis savo protu, 
šuo to jų Lygos.

Jūsų Reporteriui 
bėti, kad Lietuvių 
Lygos “big shbts” 
republikonus, o eiliniai balsuo
tojai už demokratus.

— Reporteris.

supUvė audrą ir Pittsbur- 
l už ko-

išgirsti, ką Demokratų Parti-j 
ja duos Balsuotojų Lygai, jei 
ji rems demokratų tikietą. Pa
žadėjo jis gana daug didelių 
ir mažų darbų.

Pristatoma republikonų par
tijos vadas, senatorius Mans- 
fieldas. Šis daug daugiau pa
žadėjo, negu demokratų par
tijos vadas. Ne tik darbų, bet 
pažadėjo ir universiteto stipen
diją $1,000 vertės vienam Bal
suotojų Lygos parinktam stu. 
dentui.

Pabaigus senatoriui kalbėti, 
pasipila visokių klausimų apie 
darbus, ir ar senatoriaus per
šamas kandidatas j guberna
torius neturi ryšių su Melio
no Grundeys ir Atterbury 
“genge“. Senatorius atsako, 
kad jisai nežinąs. Kitas klau
sia, ar republikonų partija sto
ja už “kolektyvų bargene“. Se
natorius atsako, kad nežinąs. 
Kitas vėl klausia, ar republi- 
konų partija stoja už bedar
bių apdraudę? Senatorius šiam 
klausėjui biskj užvažiuoja ir 
pareiškia, kad jisai labai daug 
žinąs apie bedarbių apdraudę 
ir žinąs, kad bedarbių apdrau
da vienoje valstijoje*'esą ne
galimas dalykas. Tai -esąs na- 
cionalis reikalas. <

Well, senatorius paliuosuo- 
jamas nuo kamantinėjimo ir 
prasideda “tikrasis“ mitingas 
dėl indorsavimo kandidatų ir 
tikietų. Pirmiausiai duodama 
įnešimas ir paremiamas, kad 
indorsuoti visą republikonų ti
kietą. Duodama pataisymas, , 
kad demokratų. Prasideda kar
šti debatai: už demokratus ir 
prieš Melionus, Grundeys ir 
republikonus; už republikonus 
ir prieš demokratus. Gaudžia 
perkūnija, — jei kas gerai už
važiuoja Melionui ir repubbko- 
nams, mes ir kiti plojame taip, 
kad net svetainė dreba. Jei 
kas užvažiuoja demokratams,

o ne Bal-

teko paste- 
Balsuotojų 
stikina už

Soho Pittsburgh, Pa
Baltrušaičių namus vagiliai ap- 

kraustė.

12 d. žinomi Pitts- 
lietuvių darbuotojai 

daktarė ir EdwardaS 
išvažiavę j 
dienų. Su 
išvykęs ir 

Antanas

Spalių 
burgho 
Juozas, 
Baltrušaičiai buvo 
savo farmą porai 
jais kartu buvo 
newkensingtonietis 
Bačėnas. Namai buvo palikti 
užrakyti.

Sugrįžę iš farmos nedėlios 
vakare, rado namus, vagilių ap^ 
kraustytus. Išnešta keletas 
daiktų iš daktarės ofiso: bran
gus daktarės mikraskopas ir 
keletas kitų mažesnės vertes 
daiktelių. Viso nuostolių pada
ryta už $300 su viršum.

Tuojau buvo policijai pra
nešta- apie piktadarystę. Poli
cija pribuvo ir viską ištyrinė
jo, kad lengviau butų vagilių 
ieškoti. — X.

Pittsburgh, Pa.
Kaip rinkom ir vėl nerinkom 

delegatus į Clevelando 
seimą.

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

Spalių 4 d. vakare aš nuei
nu pas savo kurną Rožę. Ji 
tuoj apznaimino, kad vakare 
įvyksiąs svarbus mitingas mu
sų Švento Jurgio tautiškos 
bažnyčios svetainėje. Sako, ei- 
va. Na, ir nuėjome. Ogi, žiū
rim, kad yra susirinkę 9 vy
rai ir 16 moterų, įskaitant ir 
mudvi.

Prasideda ir mitingas. Kal
bos ir koks ten svarstymas 
dėl siuntimo delegatų į kokį 
ten Clevelando Seimą, kad iš
gelbėjus lietuvius iš socialistų 
ir kokių ten raudono interna-

Na, tu sviete mano! Aš pa
žįstu Baltrušaičius ir labai 
mėgstu Dr. Baltrušaitienę—ji 
taip gražiai prakalbas pasa
ko. Pažįstu Povilą Dargį, — 
lis irgi gražiai prakalbas mo
ka pasakyti. Bakanas, žinau, 
taip pat yra geras žmogus. 
Na, tai dabar jie ims, mat, ir 
prarys tokius didelius sarida- 
riečius su tautininkais! O 
musų parapijai jie niekad 
nieko blogo nedarė ir nedarys. 
Kai kada dar ateina ir į musų 
parengimus. Aš mislinu, kad 
tie ponai meluoja, ir daugiau 
nieko.

Aš pradedu biskį jiems 
priešintis, bet jie mane su
bara. Aš ir vėl tyliu. Jie ir 
vėl kalba, kad reikia siųsti 
delegatus nuo parapijos į 
Clevelando Seimą, kad nusu
kus sprandą socialistams. Gir
di, mes tautininkai ir tautiš
kos parapijos parapijonai tu
rime laikytis vienybės. Pikš
ris su Pivaronu pradėjo net 
barti musų kleboną kun. Žu
kauską, kam jisai susidedąs 
su socialistais.

Pamislinau sau: kai tauti
ninkams teikia delegatų, tai 
ateina į musų parapiją; o kai 
jie nori mišias užpirkti, tai 
nueina pas kun. Kazėną. >

Girdžiu, tie tautininkai ba
ra musų kleboną kun. Žu
kauską. Pastarasis aiškinasi, 
kad jisai visados norįs gerai 
sugyventi su visais cerais lie
tuviais' ir'tAutiečiaisi ^''nežiū
rint, kas jięz*nėWtų — socia
listai, sandariečiai ar kokie 
kitokie.

Nutariama, nubalsuojama 
siųsti delegatus į Clevelando 
Seimą, nors dauguma musų 
parapijonų visai nieko nežino 
apie tai ir nieko bendro netu
ri su tuo rengiamu Seimu.

Pasibaigė mitingas ir visi 
išsiskirstėme galvodami, kad 
iš musų parapijos važiuos j 
Clevelando Seimą net 2 ma- 
kabiliai.

Spalių 7 d. nueinu į bažny
čią ir po pamaldų vėl *musų 
parapijonai laiko savo mitin
gą. Susirenka gana daug pa
rapijonų, — vyrų ir moterų. 
Ir vėl pradedama kalbėti apie 
Clevelando Seimą. Vieni kal
ba vienaip,* kiti kitaip ir vis 
apie tą Seimą.

Bet dabar jau musų kiti 
vyrai sako, kad nereikia va
žiuoti į tą Seimą. Girdi, kai 
sandariečiams reikia delegar 
tų, tai jie ateina į musų para
piją ir bosauja, bet prie mu
sų parapijos neprisirašo. Kai 
reikia Vilnių vaduoti 'arba 
Lietuvos neprigulmybės šven
tę apvaikščioti, tai musų san- 
dariečiai bėga pas kun. Ka
zėną, o musų parapiją igno-

Coverdale, Pa.
♦ , -y — --

Kasyklos dirba kožną dieną, 
bet darbininkai mažai teuž

dirba. — Perdaug darbi
ninkų sudėta į kasyklas

Bugsčjo 29 d. Pittsburgh 
Terminai Coal Co. kasyklos 
dirba kožną dieną dviem pa
mainom dieną ir naktį 6 die
nas per savaitę. Tuo tarpu 
darbininkams pagal unijos 
sutartį ir NBA patvarkymus 
negalima daugiau dirbti kaip 
5 dienas. Todėl kompanija 
•turi taip dalykus sutvarkius, 
kad kasyklos dirba 6 dienas, 
o darbininkai tik .5 dienas. 
Kožną dieną po vieną dalį 
mainų sustabdo, o kitos dalys 
dirba. Tokiu budu visi ang
liakasiai gauna išdirbti tik 
po 5 dienas per savaitę.

Tačiau darbininkai tokia 
tvarka nėra patenkinti ir no
gėtu kad ir kasyklos dirbtų tik 
5 dienas. Bet kompanija tei
sinasi, kad ji turinti didelius 
orderius dėl anglių ir norinti 
kiek galima daugiau darbinin
kų priimti į darbą.

Žinoma, yra tikra tiesa, 
kad daug darbininkų nori 
dirbti, kurie darbo neturi, bet 
dirbantiems nekokia nauda 
tėra, kuomet perdaug darbi
ninkų kasyklose. Po 2 dirba 
viename “pleise” ir kariukų 
mažai tegauna. Tai tokiu bu
du kožną dieną dirbant neku- 
riėms darbininkams net sun
ku prasimaitinti.
Darbininkai pasako kompani- 

jų krdtttuvėfns kokias 
prekes; turi laikyti.

Kol, angliakasiai neturėjo 
unijos, tai kompanijij krautu
vės su darbininkais taip elgė
si, kaip jiems ! patikdavo ir 
riet per prievartą versdavo 
juds pirkti reikpienis. Dabar, 
kai' angliakasiai yra organi
zuoti, tai jei nori perka kom- 
paničnoj krautuvėj, jei nenori 
neperka,—nėra prievartos.

Bet organizuoti angliaka
siai pradėjo rūpintis, kad 
kompaničnos krautuvės per
davinėtų unijos darbininkų 
pagamintas prekes ir deda 
pastangas, kad; streiklaužių 
dirbiniai nebūtų pardavinėja
ma.' • '

Duokim sau, jau kiek laiko 
kaip streikuoja ;Swifto kom
panijos mėsos išdirbystės dar
bininkai. Tad angliakasiai at
sisakė ne tik pirkti Swifto mė
są, bet pareikalavo, kad kom- 
panična krautuvė visai ne
pardavinėtų Swifto mėsos iki 
nešusitaikys sii streikuojan
čiais savo darbininkais.

Taip pat angliakasiai reika
lauja, kad ir pienas, pardavi
nėjamas kompaničnose krau
tuvėse, butų unijos darbinin
kų apdirbamas.

—o—

Vietos lietuviai. Coverdale 
kasyklose dirba daug ir lie- 

< tjivių. Viųni ,važinėj kas 
dieną į darbą iš tolimesnių 
apylinkių, o kiti gyvena kom
panijos stubose ir savuose na
muose artimesnėse apylinkė
se. Coverdale kasyklų darbi
ninkai turi visus patogumus 
dėl 
ho. 
bai 
Loli 
ko. 
žasties ir 
gana daug apie šias kasyklas.

Vietiniai lietuviai tarpusa
vyje gana gražiai sugyvena ir 
yra draugiški. Jie augina gra
žias šeimynas ir pagal geriau
sias savo išgales stengiasi pri
augančiai kartai duoti moks
lo.

Reikia pasakyti, kad anglia
kasių 
žiau 
musų 
kai.

susisiekimo su Pittsburg- 
Ta visa apylinkė yra la- 
gražioje vietoje visai ne
ono County South Par- 
Tai, tur būt, dėl tos prie- 

lietuvių randasi

vaikai ir mergaitės gra- 
lietuviškai kalba, negu 
Pittsburgho lietuvių vai-

— Pažįstamas.

Penn Station, PflX d

AT Povilo 
negali

orėjo likviduoti Sv. 
draugystę, bet turtu 
pasidalinti, todėl advokatai 
pasidalys.

apylinkėje, 
ir dralugijos 
liko tik apie 
da draugija 

Buvo

Šioje apylinkėje senais lai
kais buvo daug lietuvių ir tu
rėjo suorganizavę bažnytinę 
šv. Povilo draugystę. Draugy
stė gerai gyvavo ir buvo tur
tinga. Bet pradėjus nykti lie
tuviams šioje 
pradėjo mažėti 
nariai. Pagalios, 
13 narių, nors
turto turėjo nemažai, 
riutairta draugystę likviduoti 
ir turtu pasidalinti. Turtą be- 
dalinant, kilo ir nesusiprati
mai. Mat, buvo tokių narių, 
kurie priklausė draugijai per 
daugelį metų ir nėra paėmę iŠ 
draugijos nė vieno cento; o 
kiti nariai jau yra išėmę pa- 
šelpomis tiek ir tiek. Bedali- 
nant tūptą, visi norėjo po ly
gią dalį gauti. Kiti tam pa
sipriešino ir tokiu bildu drau
gystės reikalai atsidūrė į ad
vokatų rankas. Ir, žinoma, ad
vokatai pasipelnys. — X.

i '

Library. Pa.
Susitikimas su vietos lietu

viais kaipo su senais savo 
pažįstamais.

Apsisukus po Coverdale, 
Pa., teko užsukti ir į Libra- 
ry, Pa., ba tai yra nelabai 
toli. Visai netikėtai sutikau 
senus savo pažįstamus, su ku
riais teko darbuotis SLA. 3-rri 
apskrityje. Būtent, Joną Pauk
štį, kuris darbavosi 120 kp., 
Fayette City, Pa. Dabar jis 
jau yra apleidęs SLA. Aplei
dimo priežastis esanti anglia
kasių streikai. Ir tai ne vien 
Joną Paukštį patikęs toks li
kimas, kad dėl streikų ir be
darbės reikėjo apleisti 15LA. 
draugai Kiškiai irgi dėl tos 
pat priežasties yija apleidę 
SLA. žinoma, gailisi, kad rei
kėjo apleisti organizaciją, dėl 
kurios yra tiek daug darbo 
padėję.

Bet kaip išrodo, tai minėti 
draugai ir vėl mano grįžti į

Mes turime didžiausį pasi
rinkimą puikių čeverykų:

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis.

UNIVERSAL 
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, Sav,

3337 So. Halsted St.

PimER PEN
. ■ . , ■
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SLA., jei tik darbai kiek pa- malonu prisiminti tuos senuo- 
gerės, nes jie yra susiintere- sius laikus, kurie išrodo lyg 
iavę organizacija. |kokš sapnas.

Teko sutikti ir dabartinį 120 
kuopos sekretorių Igną Poškuj 
kuris vis dar stengiasi palai- 
cyti kuopos cįelybę, nors be
darbės ir streikų nariai yra 
išblaškyti į visus kraštus. 
Kaip teko sužinoti, tai da 120 
kuopoj randasi apie 18 na
rių gerame stovyje. Tačiau su 
susirinkimų laikymu tai esą 
nelabai gerai, nes nariams 
suvažiuoti yra sunku.

Taip pat teko sutikti ir to
kių savo senovės draugų, 
su kuriais net kartu esu au
gęs Lietuvoj ir kartu karves 
ganęs. Būtent, Jeronimą Rač
kauską iš Pupkaimio, su ku
riuo nebuvau matęsis gal per 
kokią 30 metų. Ir jei butume 
susitikę kur ant gatvės, tai jo
kiu budu nebūtumėme pažinę 
vienas aųtrą. Žinoma, buvo

S. Bakanas.

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

išparduoti:

Aliejiniai šepečiai $18-50
Angliniai Pečiai .... $19-75
Gasiniai Pečiai .... $2950
VIRTUVIŲ
ŠILDYTUVAI

Keitimas į Skystą 
Liuosuotoją?

$1195
COMBINATION
PEČIAI .......  $69 50
BUNGAL0W
PEČIAI .......
SKALBIMUI
PEČIAI ......

$39 50

$395
Gydytojai visuomet pripažino skys
to liuosuotojo vertę todėl, kad ji 
lengvai galima mieruoti ir jo vei
kimą kontroliuoti.

žmonės irgi skubiai grjžta prie 
skystų liuosuotojų. Žmonės patyrė, 
jog gerai prirengtas skystas liuo- 
suotojas išvalo vidurius gerai be jo
kiu nemalonumų laike išėjimo arba 
vėliau.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali 
būt pamainomas kad atitiktų kiek
vieno asmens reikalui. Jo veikimas 
irgi gali būt reguliuojamas^ Priėjo 
nepriprasite, jums nereikės imi “dvi
gubą kiekj” diena ar dvi vėliaus. 
Neigi švelnus, skystas liuosuotojas 
įrituos jūsų inkstus.

Netinkamas liuosuotojas tankiai 
padaro daugiau blėdies, negu gero.

Dr. Caldwell’s’ Syrup Pepsin yra 
preskripcija, ir yra pilnai saugi. Jo, 
liuosuojančios ypatybės yra parem
tos ant senna—naturališkas liuo-’ 
šuo toj as. Žarnos nepasidarys pri
klausomos nuo šios pagalbos. Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin yra pas 
kiekvieną Vaistininką.
. , • * f *_____ ____________ __

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

CASH ARBA LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS.

Central Districl
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

—Į JML Į NUPIRKS 
ŠĮ NAUJĄ 1985 

PHILCO

RADIO TŪBŲ 
IŠPARDAVIMAS

TIKTAI
PER 3 DIENAS

SPALIO 18, 19, 20

MODELMODEL

»

LENGVAIS Ij į

Typas Reg. Kaina

10-A....... 60
26 ............. 65
27 ............ .70
45............. 75
56............. 70
71-A....... .75
80

Byle . 
kurios 
dvi 
tūbos 

70 už
IŠMOKĖ
JIMAIS

Tik pagalvokite! Naujas 1935 m. 
PHILCO už toki mažą jmokęjimą 
—taipgi ant labai lengvų išmokė
jimo sąlygų! Ne atidėliokite — 
nusipirkite sau PHILCO dabar.♦ 
Jūsų pasirinkimui 49 nauji mode
liai, su mažu imokėjiniu ir leng
vais išmokėjimais. Pasilinksmin
kite su vienu iš geriausių radio 
—PHILCO!

Lipsky’s Music & Radio Store
4916 West 14th St., Cicero, III.

TeL CICERO 1329
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Metams
Pusei metų
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Vienam mėnesiui ............

Chicagoj per Išnešiotojus:
Viena kopija Bo

MCnesįui 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

paštu:
Metams $7.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams -_____ - 1-25
Vienam mėnesiui ______   75c

Lietuvon Ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

BAUDŽIA “PRIEŠUS”, REMIA “DRAUGUS”

Amerikos Darbo Federacija pradėjo rinkimų kam
paniją, išsiųsdama savo skyriams penkiose valstijose 
laišką, kuriuo raginama kovoti prieš “darbininkų prie
šus” ir remti “darbininkų draugus”. Tie priešai tai — 
keturi konservatyviški republikonai senatoriai: Reed iš 
Pennsylvanijos, Walcott iš Connecticut, Fess iš Ohio, 
Hatfield iš West Virginijos, ir George M. Bourųuin, re- 
putylikonų kandidatas į senatą iš Montana valstijos.

Savo laiške Federacijos viršininkai išdėsto faktus, 
kurie liudija apie tų asmenų priešingumą darbininkų 
reikalams. Aukščiaus paminėtieji senatoriai balsavę se
nate prieš 30 valandų darbo savaitę, stoję už valdinin
kų algų kapojimą ir t. L Vietoje jų, Federacija pataria 
savo skyriams remti rinkimuose palankius darbinin
kams kandidatus.

Taigi nepolitiška ir bepartyviška organizuotų dar
bininkų sąjunga eina į politiką ir užima gana griežtą 
poziciją. Bet ji dar vis tebesilaiko senosios tradicijos, 
kurią įvedė nabašninkas Gompersas, kad darbininkai 
privalo tenkintis “draugais”, pasirinktais vienoje arba 
kitoje kapitalistiškoje partijoje, o ne patys statyti sa
vo kandidatus.

Taip, beje, seniaus gana ilgą laiką elgdavosi ir Ang
lijos darbininkų unijos. Jos paprastai remdavo libera
lus, kaip Amerikoje kad Federacija paprastai remia 
demokratus. Bet už tai liberalai, norėdami gauti darbi
ninkų paramą, ėmė kai kuriuose distriktuose statyti 
kandidatais unijų lyderius, šie laikui bėgant sudarė 
parlamente komitetą darbininkų klausimų svarstymui 
ir paruošimui įstatymų sumanymų, naudingų darbinin
kams.

Tai buvo Darbo Partijos pradžia Anglijoje. Ji gi
mė parlamente, tarpe išrinktų į parlamentą darbininkų 
balsais liberalų. Iš parlamentinio darbininkų komiteto 
išsivystė nepriklausoma politinė darbininkų organizaci
ja, kurį prieš kokius 30 metų pradėjo statyti savo kan
didatus, atskirai nuo liberalų. Pradžioje jų buvo išren
kama nedaug, bet paskui Darbo Partijos atstovų skai
čius vis didėjo ir didėjo, iki ji, galų gale, pasidarė stip
riausia.

Tokią evoliuciją, gal būt, pergyvens ir Amerikos 
darbininkai. Bet jeigu jie nori eiti Anglijos darbiečių 
pėdomis, tai jie turėtų jau nebesitenkinti “draugų rė
mimu ir priešų baudimu” per rinkimus. Darbo Federa
cija turėtų galvoti apie tai, kad darbininkams prita
riantieji kongresmanai ir senatoriai ateinančiame kon
grese susiorganizuotų ir pradėtų veikti sutartinai. Tai 
butų bent vienas žinksnis priekyn nuo Gomperso laikų.

Spalių mėn. 6 d. ‘‘Lietuvos 
Aide” tilpo ilga Dr. A. L. Da- 
vidonio korespondencija apie 
Lietuvių Dieną Chicagos par 
šaulio parodoje. Smulkiai apra
šyta visas įdomus programas 
ir jo dalyviai, Pabaigoje auto
rius pastebi, kad šių metų Lie
tuvių Diena išėjo kur kas sklan
džiau, negu pernai.

“Mažiau šiurkštumo, o dau
giau švelnumo, iškilmingumo 
ir estetiškų efektų kiekvie
nas pastebėjo. Užtai ir mi
nioje pąsireikė mažiau gra- 
mozdiškumo, o daugiau susi
kaupimo ir dėmesio.” 
Prie korespondencijos pridėta 

ir du paveikslai: vienas — Lie
tuvių Dienos karalaitės Elenos 
Stankiutės, antras — karalaites 
ir jos svitos.

u—..... ....
ATŽAGAREIVIAI PRIEŠ

SKRIDIMĄ

iš

skaitome:

pirkdavęs jais namus Vokieti
joje.

KOMUNISTAI SUSIPYKO SU 
SAVO ADVOKATU

Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo (komunistų organiza
cijos) rankų.

Bet komunistai tų “suokalbj” 
atidengė ir prikalbino kai ku
riuos kaltinamuosius, kad jie 
Leibowitz’o neklausytų. Vietoje 
šio advokato, komunistai jau 
turi pasisamdę Brodsky, ir pa
starasis dabar itciraująsis Vy
riausiame geisme, ar Leibowitz 
turjs teisę tenai bylas vesti.

Taigi, vietoje negrų jaunuo
lių gelbėjimo, prasidėjo kova

Adv. S. Leibowitz, kurį ko
munistai buvo pasamdę garsia
jai Scottsboro bylai ir kuris ją 
ilgai vedė, jau pasidarė jiems 
negeras. Komunistų spauda da
bar skelbia, kad tas advokatas 
“padarė suokalbi su negrų ku
nigais” su tikslu atimti bylą iš tarpe “gelbėtojų*’.

i..—.. i i ■■■■ . . ...-h.

Sveikatos Dalykai
ATSAKYMAS P-NUI 

J. J. ČIŽAUŽSKUI
Rašo Dr. S. Rieiis, 

Chicago, III.

(Tęsinys)
norima rimtai diskusuoti 
reikia rimtų faktų, rimty 

nieko

Bake-

tokis staigus sumažėjimas tiek 
susirgimų ir mirčių? Ir tai vi
sa atlikta į porą trumpų me
tų. Ar kas gali manyti, kad į 
porą metų švara visoj šalyj 
taip daug pasikeitė? Žinoma, 
ne. O skiepijimas buvo varo
mas visu smarkumu ir štai 
matote rezultatus, kurių kad 
ir čia kažin kaip niekas negali

tai mano kritikas bando (ta
ryti ir matote kas iš to išeina, 
štai žymiausias autoritetas šių 
laikų Dr. Milton J. Rosenau 
kalbamų klausimų štai ką sa
ko: “Skiepijimas yra vienin
telis būdas apsisaugoti nuo 
raupų, ši priemonė yra logiš
ka, spesifiška, protinga ir pil
nai patenkinanti”, šitokio au-

ignoruoti. Ir net p. čižauskas toriteto nuomonė savoje spe-
tai irgi, rodos, turėtų šiek tiek ( 
suprasti, (šitos skaitlynės pa
imtos iš to paties šaltinio, ■ 
kaip ir mano kritiko, būtent: 
The U. S. Public Health Re- 
port for 1910). Aš negaliu su
prasti, kodėl mano drąsusis 
kritikas padavė skaitlines tik 
už 1898 metus, o už sekamus 
kelis metus visai nutylėjo. Gal 
būt, jo tikslui tai neatitiko, o 
greičiausiai jis to raporto ne 
nematė savo akimis. Vot, pa
siskaitę tūlo kultistų magazin- 
palaikio ir mano kalnus nu
vergiąs. Ar vienaip, ar kitaip 
buvo, visgi labai nemandagu 
užtylėti nesugriaunamus fak
tus, ypač kada jis nuduoda 
moksliškai kalbąs ir dar rei
kia pridurti, kad tai asmuo 
daro, rodos, lankęs aukštesnę 
mokyklą.

Japonija turės dar daug 
vargo pasiliuosuoti nuo rau
pų. Mat, ji turi plačius ryšiui 
su užrubežiu. O taip dalykams 
esant, kad ir prie stropios 
priežiūros visgi nemažai rau
pų atsitikimų įsigauna iš sve
tur. Daugiausia tai pareina iš 
Korėjos, Mandžurijos ir Sibi
ro, kur bendra kultūra paly
ginti stovi ant gana žemo lai
psnio. Nežiūrint to, 1927 me
tais visoje Japonijoje tebuvo 
vos tik 90 mirčių per visą 
metą. Tai tiesioginė pasėka 
sistematiško skiepijimo, p. 
Cižauskai. ’

cialybėje yra paremta aiškiais 
įrodymais ir turi dideles reik- v. 
Šmės. ■*

vMano kritikas net eina j par-.- 
lamentus ieškoti sau užtari
mo, tarsi tai butų mokslinės 
įstaigos. Reikia nepamiršti, kad 
politikieriai savais sumetimais 
kartas nuo karto pervaro įsta
tymus žalingus sveikatai ir so
cialiam gyvenimui. Politikieriai 
nėra mokslininkai ir iš jų mok
slo nepasisemsi. Kartais jie 
net visai naiviais pasirodo. Ge
roką laiką atgal S. V. kongre
sas išleido įstatymą, kuriuo 
draudė turėti maudynes s tū
bose. Mat, kas tai besimaudy
damas prigėrė, užtat ir tapo 
uždrausta maudytis. Ar reikia 
dar juokingesnio dalyko. Poli
tika ir mokslas ne draugai.

Skiepijimas ir raupų ligos 
mažėjimas.

Aštuonioliktame šimtmety j
raupai buvo viena iš labiau
siai išsiplatinusių ligų ir dau
giausiai žmoniją baugindavo. 
Dr. De le Condamine autori
tetingai sako, kad tame šimt- 
metyj kas dešimta mirtis pa
reidavo nuo raupų ir kad vie
nas ketvirtadalis žmonijos mir
davo arba likdavo vienaip ar 
kitaip sužalota raupų. Skiepi
jimas, o ne kas kita vyraiusiai 
pašalino šitą didžiulį pavojų. 
Reikia turėti vilties, kad trum
poje ateityj, kada 
bus universaliai 
raupų liga pasiliks 
nė atmintis.

Paimkime
Musų tėvai 
po kaimus 

,siausdavo ir

nepasikeitė, o čia tokia didelis 
skirtumas mirčių skaičiuje! 
Skiepijimui, o ne kam kitam 
tenka kreditas.
Kas atistiko Japonijoje?
Mano kritikas .nepajėgia,; 

ar nenori giliau pažvelgti į 
dalykus, kad tikrą prasmę su
pratus. Jis lengvai pasitenki
na tuo, kad tiek ir tiek sirgo, 
mirė, o tuo tarpu buvo skiepi
jama, 
jimas yra nuodijimas, 
darant, labai lengva apsilenk
ti su teisybe ir klaidingas su
pratimas įgauti, kas, nedvejo
ju, ir atsitiko su p. Čižausku.

Japonija: Ponas kritikas 
prašo paaiškinti šios šalies pa
dėtį šiuo žvilgsniu. Labai ma
loniai patarnausiu. Jis sako, 
kad 1808 metais ten sirgo 
raupais 149,012, o mirė —40,- 
971 asmenų. Tai tikros sta
tistinės žinios. Taipgi jis sa
ko, kad ten skiepijami kūdi
kiai nuo šešių mėnesių ir vėl 
pakartojama už šešių metų. 
Paaiškinimo dėliai reikia pa
sakyti, 'kad pirm 1898 metų 
priverstino skiepijimo dar ne
buvo įvesta, o tik apie tą lai
ką jau pradėta sistematiškai 
skiepyti, žemiau telpamą len
telė nušvies pasekmes aiškiau, 
negu žodžiai!

taigi išvadoje skiepi- 
Taip

Lietuvos žinios” pakartojo 
‘A. L. B.” straipsnį apie ant

rojo įtranzatlantinio skridimo 
darbą Amerikoje ir jo priešus. 
Tenai

“Amerikos lietuvių atžaga
rei viškoj i spauda '‘Amerikos 
Lietuvis* ir ‘Dirva’ kliudo 
antrąjį transatlantinį skridi
mą. Net ‘Lietuvos Aidą* jie 
kritikuoja už rėmimą Vait
kaus plano. Anot jų, tai so
cialistų ruošiamas skridimas, 
kurį remia ‘Naujienos”, ‘San
dara’ (? —- “N.” Red.), ‘Tė
vynė’, ‘Keleivis’ ir ‘Vienybė’ 
(? — “N.” Red.). Amerikos 
lietuvių atžagareivių spauda 
pataria Lietuvai į tą reikalą 
nesikišti, nes, girdi, pirmą 
skridimą patys Amerikos lie
tuviai suruošė, suruoš ir ki
tus. Minėta spauda atakuoja 
ir naują Sušiv. Liet. Amer. 
valdybą, khd'/ji (ne ji, bet 
seimas. — “N.” Red.) paau
kojo 500 dolerių antro skri
dimo rėmimui.

“O Thomsonvillc, Conn„ 
Marianopolio kolegijos vedė
jai surengė aviacijos dieną 
ir savo lėktuvą t pakrikštijo 
‘Lituanica III’, kad geriau 
paskatinti publiką pabandyt 
skraidyti.

“Dabar skridimą atidėjus 
kitai vasarai, kaikurie “pa
triotiški’ agitatoriai dar dau
giau ims agituoti prieš skri
dimą.’*
Jau agituoja. Klerikalų 

“Draugas”, lenktyniuodamas su 
Bimba ir Andriuliu, kuone kas
dien parašo kokią melagingą 
pasaką apie ALTASS ir lakūno 
Vaitkaus rėmėjus. Jam “turą- 
voja” ir buvusieji “rėmėjai”, 
t. y. “Vienybė” ir “Sandara”. 
Bet “Amerikos Lietuvis” susi
laikė, ir jį statyti j vieną eilę 
su “Dirvos” barškalais nebūtų 
teisinga.

Tačiau tas klerikališkai-bolše- 
vikiškai-fašistiškas riksmas 
prieš antrą tranzatlantinį skri
dimą pakenks, galų gale, ne 
kam kitam, tik skridimo prie
šams. Ateis laikas, kada ta pa
ti publika, kurią Jie Šiandie 
stengiasi suagituoti, juos pirš
tais

šuprasti

skiepijimas 
vykdomas, 
tik istori-

Neautoritetingi autoritetai.
Kas link Herbert Spencer’io 

ir Alfred Russell Wallace pa
reiškimų, tai tik jų privatė 
opinija, visai nieku neparem
ta ir ji negali turėti svarbos. 
Jpdu buyo pasižymėję kitais 
nuopelnais, d nė frtėdicina, apie 
kurią turėjo menkiausią nuo
voką. Taigi ir jų opinija šio
je linkmėje negali būti reikš
minga. Sakysime, kada Tho- 
mas Edison kalbėjo apie elek
trą, tai buvo autoriteto pareiš
kimai. Jeigu jis butų kada 
nors Kalbėjęs apie medicina, 
tai išeitų tik vaiko žaislas, kaip

ir Lietuva.

Jei 
tai 
įrodymų. O čia kaip tik 
nėra kritiko pusėje.

Ištrauka iš daktaro
well kaip tik patį kritiką 
smarkiai plaka, šis daktaras 
sako, kad epidemijų atsitiki
muose skiepijimas negelbsti 
ir kad jis pats į mažiau kaip 
pusmetį nuo pakartojimo skie 
pijimo susirgo raupais, Su 
tuo visi pilniausiai sutinka. 
Skiepijimas epidemijų metu 
nėra priemonė' apsisaugoti. 
Tai tpri būti atlikta pirm epi
demijų, ką4> nuo jų apsisaugo
jus. Kaip aukščiau minėjau, 
kad tai ima net daugiau pus
metį pasiekti imuniteto nuo 
laiko įskiepijimo. Mano ger
biamam kritikui reikėjo paro
dyti nors tiek išminties bei 
mokslingumo, kad
bent tai, ką skaito ir kokias 
citatas darę, Save plakti •— 
prastas argumentas.

Statistas duomenys.
Dabar pažvelgsime į p. či- 

žausko painiotus statistikos 
davinius ir, panagrinėsime jų 
tikrąją reikšmę.
, Filipinai: Kad šiose salose 
raupų epidemijos būdavo daž
na viešnia praeity, tai negin
čijamas faktas. Suvienytoms 
Valstijoms, paėmus kontrolę, 
pradėta vietos gyventojai skie 
pyti ant gaila plačios skalės. 
Tačiaus skiepijimas pasirodė 
sėkmingas tik 61 nuoš., o 39 
nuoš. buvo be vertes. Mat; 
daug skiepų, transportuojant 
juos į tolimas tropiškas šalis, 
Sugesdavo ir tokiu budu lik
davo visai be veikmes. Iš ne
tinkamų skiepų negalima tikė
tis gerų pasekmių, štai dėl 
Šitos priežasties daug nepasek- 
mingai skiepytų asmenų sirgo 
raupais. Čia kalta ne priemo
ne, bet netikslus jos atlikimas. 
(Pašalinus čia suminėtus tru
kumus, pasekmės pradėjo ro
dytis visai kitokios, štai ką 
sako raportas Surgeon Gene
ral of the Public Health Ser
vice of the U. S. for 1913:

“Vietoj 40,000 ar daugiau 
mirčių kas metą, kaip kad 
pirmiau (būdavo, dabar vos 
tik siekia keletos šimtų, ir 
tai tik tie mirė, kurie nebuvo 
įskiepyti.” Toliau sakomai 
“Pastaruoju laiku sistematiš
kai skiepijant vietos gyvento
jus, mirtingumas Manilos mie
ste veik visai išnyko nuo rau
pų, nors praeity mirtingumas 
siekdavo iki 250 per mėnesį. 
Nė vienos mirties neužrekor- 
duota Maniloje nuo birželio 
1909 iki kovo 1916 metų. Šis 
raupų skaičiaus sumažėjimas 
yra tiesioginė skiepijimo pasė
ka” Dr. Gay sako žurnale 
The Boston Medical and Sur- 
gical Journal už balandžio 
mėnesį 1916 metų sekamai: 
“S. V. armijos chirurgų siste- 
matiškas skiepijimas šešiose 
provincijose, turinčiose milio- 
ną gyventojų, sumažino kas
metinį mirtingumų nuo 6,000 
iki zero”. Gyvenimo aplinky
bės į taip trumpą laiką veik

intensyvaus skiepijimo susir
gimų skaičius sumažėjo 
41 kartą, o mirčių net 56 sy
kius, Ar tai nieko nereiškia

Metai ‘ Skaičius Skaičius
,ii,i ’būšir'giitių 1 mirčių,

1898' 140,012 40,971
1899 14,000 4,089
1900 3,608 721
1904 1,128 237
1907 1,034 437
I porą metų po įvedimo

kad 
pasakodavo, kaip 
raupų epidemijos 
kiek dar dabar

iš f senesnių jų 4 tarpo, raupų su
žalotų veidų matomė. Gi mu
sų laikais to jau nebebūdavo, 
nes gydytojai buvo siunčiami 
po kaimus vaikus skiepyti.

(Bus daugiau)

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

KAIP ARTI ŠUNKELIO GALAS?

ILGAS AMŽIUS, AR PASAKA?

badys.

SIDZIKAUSKO BYLA

metus 
Berlyne, 
savinęsis

Transkaukazijoje, netoli Tifliso, sovietų valdžia sa
kosi suradusi du labai seno amžiaus žmones. Vienas jų, 
Lagiašvili, ūkininkas, turįs 150 metų amžiaus; antras, 
Kapara Kiuta, esąs dar senesnis, būtent, 154 metų. Juo
du abu esą dar sveiki ir gana stiprus seniai.

Kodėl žmonės tame krašte taip ilgai gyvena (jeigu 
bolševikų spauda praneša tiesą), kolkas dar niekas ne
žino,. Tiflisas yra Gruzijos respublikos sostinė, kurią 
prieš dešimtį su viršum metų Maskvos imperialistai už
kariavo — panašiai, kaip Želigovskis Vilnių; tik sovie
tai pasielgė aršiau ir už lenkiškus imperialistus, nes 
Maskva Jau tuomet buvo pasirašiusi su Gruzija sutartį, 
pripažindama jos nepriklausomybę, ir buvo apsikeitusi 
su ja ambasadoriais.

Sovietų mokslininkai, sako, dabar rašą “istoriją”, 
pasiremdami tų senų Gruzijos ūkininkų pasakojimais 
apie laikus, kurių niekas kitas nebeatsimena. Bet gal 
būt, kad ir tai yra tik reklama, sugalvota išgarsinimui 
“stebuklų” Stalino karalystėje. Anąmet bolševikų spau
da skelbė, kad sovietų mokslininkai suradę Archangels
ko apielinkėse, tolimoje šiaurėje, tiek aukso ir brangių 
akmenų, kad juos tiesiog lopetomis kabinę nud žemės 
ir krovę į vežimus. Tačiau paskui kalbos apie tą nepa
prastą radinį nutilo, ir sovietų valdžia kaip lindo į sko-, 
ląs, taip it4 tebelendą

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
Kauno apygardos teisme prasi
dėjo p-no V. Sidzikausko 
bylos svarstymas. Teismui pir
mininkauja Dubinskas. Kaltina 
prokuroras Brazauskas, gina 
adv. Skipitis.

Kaipo liudininkai, pašaukti 
užsienių reikalų ministeriš Lo
zoraitis, Dr. šaulys, Urbšys, 
pulk. Škirpa, Dymša, Dr. Zau
nius, prof. P. Leonas ir k. ..

Sidzikauskas buvo per ilgus 
metus Lietuvos pasiuntinys

Jisai yra kaltinamas 
svetimus pinigus lt
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[korespondencijos
Baltimore, Md.

Komunistai rengiasi užkariauti 
unijas. — Organizuoja slap- 
(tus komitetus. — Triukšmas 
lietuvių lokale. — Ką mes 
privalome dalyti?

Vos prabėgo tik dveji metai, 
kaip vietos siuvėjai susiorgani
zavo i uniją. Prieš tai unija bu
vo pakrikusi. O dėl to pakriki
mo didžiausias kreditas priklau
sė komunistams. Ir šitai dabar, 
kai unija pradėjo veikti, jie vėl 
rengiasi prie savo niekšiško 
darbo, — gręžimo iš vidaus.«

Komunistai tiek Baltimorėje, 
tiek kitur per daugelį metų ar
de jau seniau gyvuojančias uni
jas ir organizavo savąsias, ant 
bolševikiško kurpaliaus ištemp
tas taip vadinamas “kovingą
sias’* unijas. Po kelių metų jie 
įsitikino, jog naujų unijų orga
nizavimas jiems nesiseka. Tad 
pildydami kažkieno įsakymų, 
jie nuo savųjų unijų atsisakė 
ir vėl pradėjo skverbtis į seną
sias organizacijas, kad jas grę- 
žus iŠ vidaus. Na, o kad jų tas 
darbas butų sėkmingesnis, tai 
jie jau nebepasitenkina savaja, 
aitsiprašant, spauda, kuri mažai 
teturi įtakos visuomenėje. Pla
tesnių darbininkiškų masių pa
siekimui jie sugalvojo naują 
skymą: pradėjo leisti atskirą 
laikraštuką žurnalo pavidale. 
To laikraštuko vyriausias tiks
las yra suorganizuoti kliką, ku
ri galėtų uniją gręžti iš vidaus.

Neseniai į mano rankas pate
ko tas laikraštukas, kurio var
das yra “Siuvėjas“. Tuoj mai
tai, kad jį leidžia komunistai. 
Naudojama paprasta taktika: 
pirmiausiai yra puolami unijos 
viršininkai bei Šiaip žmonės, 
kurie bolševikams nepritaria, 
Po to duodama lekcijos, kaip 
užkariauti unijas ir jas pavers
ti komunistiškomis. Tiksliau 
rakant, paversti jas komunis
tiškos propagandos įrankiu.

Tame laikraštuke ar žurna
liuke aiškinama, kaip reikia su
daryti slaptus komitetus dirb
tuvėse. Tų komitetų užduotis 
turi susivesti prie slaptos agi
tacijos prieš unijos viršininkus. 
Agitacija privalo būti vedama 
labai atsargiai. Kada unijos na
riai bus tinkamai suagituoti, 
tai tąsyk nesudarys sunkumo 
pravesti savo žmones į valdybą 
ir šiaip į visas svarbesnes ko
misijas.

Komitetininkai privalo atlai
kyti savo slaptą susirinkimą ir 
ten išdiskusuoti patiektus pla
nus ir išsirinkti vadą, kuris di
riguotų lokalo susirinkime. VI- 
sų prievolė klausyti vado.

Ir štai “Siuvėjo** pamokų 
vaisiai jau pradeda pasireikšti. 
Spalių 3 d. įvyko lietuvių siu
vėjų susirinkimas, Labai keista 
buvo matyti tokius siuvėjus, 
kurie nuo pradžios metų nie
kuomet nepasirodydavo. Bet šį 
kartą jie atvyko į susirinkimą. 
Na, ir kas juos paskatino atei
ti? Nugi štai kas: lokalo Vei
kiančioji taryba nubaudė vieną 
komunistuojantį asmenį už tai, 
kad jis vedė prieš uniją agita
ciją, šnipinėjo boso naudai ir 
dar kitokiais budais nusidėjo. 
Taryba nubaudė jį dešimtimi 
dolerių, o jungtinė taryba su
spendavo ir atėmė jam balsą li
gi Naujų Metų. Kai draugučiai 
pajuto, kad jų prietelis pateko 
bėdon, tai jų slapti komitetai 
pradėjo veikti. Per kelias savai
tes jie organizavo savo armi
ją ir rengėsi mušiui. ŽUt-but 
jie nutarė susirinkime išteisin
ti savo draugužį bei suniekinti 
skyriaus veikiančiąją tarybą. Ir 
jiems tai pavyko.

Susirinkime jie pasirodė pil
name nuogume. Taip pat aiškiai 
demonstravo ir savo “kultūrin
gumą”. Kada jų “©rateliai1’ kal
bėjo, tai niekam ir J galvą ne
atėjo mintis daryti kokias nors

obstrukcijas. Visi užsilaikė ra
miai. Bet kai tik pradėdavo 
kalbėti tavorščiams nepatinka
mas asmuo, tai tuoj svetainėje 
didžiausias triukšmas: “Sėsk!” 
Na, o kai kurie fanatikai daėjo 
net ligi to, jog ėmė gyvuliškai 
baubti. Su jokiais faktais jie 
nesiskaitė ir į pirmininko pa
stabas jokio dėmesio nekreipė. 
Ot, atėjo “šturmu“ išgelbėti 
savo draugužį, tai ir viskas.

Vėliau paaiškėjo labai įdo
mių dalykų: pasirodė, jog dirb
tuvės bosai irgi stengėsi nusi
kaltusiam draugučiui pagelbėti. 
Jie ragino darbininkus eiti į su
sirinkimą ir balsuoti už išteisi
nimą. Tas faktas aiškiai rodo, 
jog tas tavorščius yra labai ge
ras bosams. Priešingame atsiti
kime, jie juk nebūtų jį taip 
uoliai gynę.

Tas susirinkimas buvo tikrai 
šlykštus. Pasirodo, jog pas ko
munistus nėra jokio padorumo. 
Daugiau to; darbininkų reika
lai jiems' visai nerupi. Jeigu jie 
gali tokias priemones naudoti, 
kad išteisinti nusikaltusį unijai 
savo draugužį, tai jiems rupi ne 
darbininkų reikalai, ale tik sa
vo kromelis.

Blogiausias dalykas yra tas, 
kad tokie triukšmai pradeda 
atgrasyti siuvėjus nuo lankymo 
susirinkimų. O to bolševikams 
tik ir reikia: kai mažai narių 
teatsilanko, tai jie pradeda do
minuoti susirinkimuose.

Bet šį kartą mes privalome 
suvaldyti triukšmadarius, nes 
kitaip vėl susilauksime bimbi- 
jados laikų ir prarasime uniją. 
O kai unijos neturėsime, tai 
boseliai vėl užsilips ant musų 
sprando ir mokės tiek, kiek jų 
loska.

Ar seniai mums teko tai ant 
savo kailio patirti? Kai bimbi- 
niai pakrikdė uniją, tai bosai 
su mumis elgėsi kaip tinkami. 
Na, ir kas pakrikdė uniją? Juk 
visi atsimenate, kad tais laikais 
unijai vadovavo bimbiniai, — 
tie patys bimbiniai, kurie da
bar į atsteigtą uniją vėl kiša 
savo murziną snukį ir kelia su
irutę.

Kai bimbiniai vadovavo, tai 
nuolatinis musų kalbėtojas bu
vo Bimba. Jis su savo prakal
bomis pas mus lankėsi tol, kol 
visus išvaikė ir niekas nebeatei
davo jo klausytis. Tuo pačiu 
laiku ir unija visiškai susmu
ko.

Nejaugi dabar, kai unija ta
po atsteigta ir siek tiek sustip
rėjo, mes vėl norime susilaukti 
Bimbos laikų? Vargu. O jeigu 
to nenorime, jeigu nenorime 
prarasti uniją, tai privalome 
budėti. Privalome užkirsti tiems 
gręžikams kelią, kol dar nėra 
vėlu. —Siuvėjas.

klausimą labai mažai tenusi
mano. Tas pat ir su daktarais: 
Vilniaus “liga“ jiems nėra žino
ma. Vilniaus reikalus geriausiai 
suprato musų inžinierius. Tik 
Visas blogumas, kad jis labai 
trumpai kalbėjo. Nėžinia, ko* 
dėl? Vėliau man teko su juo 
susitikti ir pasikalbėti asmeniš
kai. Sakėsi, jog visus faktus 
apie Vilnių turėjęs kišenėje, 
bet, ot, nenorėjęs plačiau apie 
tuos faktus kalbėti.

Prieš atidarant vakarą, šv. 
Juozapo parapijos vyrų choras 
sudainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus. Išėjo silpnokai. Vė
liau tas choras sudainavo kelias 
liaudies dainas.

Vietos klebonas buvo pasiža
dėjęs kalbėti, bet ir akių nepa
rodo. Dagi nepranešė rengė
jams, jog negalės atsilankyti.

Tai irgi savotiškas mandagu
mas...

Reporterio pagelbininkas.

Brooklyn, N. Y.
Tautiškos lenktynės. — Gasiu

nas apie bendrą frontą

Binghamton, N. Y.
Vilniaus užgrobimo 

paminėjimas

šio miesto šešios lietuvių or
ganizacijos surengė bendrą ban- 
kietą, kuris įvyko spalių 13 d. 
Vyriausias to parengimo tiks
las buvo sutraukti žmones, kad 
paminėjus keturiolikos metų 
Vilniaus užgrobimą. Susirinko 
gražus būrelis lietuvių.Prie 
skanių valgių buvo ir trumpos 
prakalbėlės. Vakaro vedėjas, 
p. K. L. Almonas, paaiškino, 
jog buvo pakviestas kalbėtojas 
iš kito miesto. Tačiau jis ne
galėjęs atvykti, Iš jo atsaky
mas sulaukta vėlai, tad pakvies
ti kitą kalbėtoją jau nebebuvo 
kada. Dėl tos priežasties tą 
spragą teksią užpildyti vielos 
kalbėtojais. -

Kviečiama kalbėti Dr. J. Brei- 
vis, Drt G. J. Butkus, inžinie
rius B, Olšauskas ir restorano 
savininkas Ak Varkulis. Pir
miausiai kalbėjo p. Varkulls. 
Jis yra gana gabus jaunuolis 
lietuvių tarpe, bet apie Vilniaus

kė daugiau žmonių nei Valai
tis ir jo šalininkai.

—o—
Spalio 10 d. musų koloniją 

aplankė “garsusis” Gašlūnas. 
Atsivežė su savim ir du Nor- 
kučius, — brolį ir seserį. 
Abu komunistai ir abu neblo
gi muzikantai. Norkutis 
skambina mandoliną, o jo se
sutė gitarą. Tvarkos vedėjas 
juos pirmiausiai ir pristatė; 
gana vykusiai paskambino 
tris gabalėlius. Paskui jau
nasis Norkutis išėjo kalbėti. 
Savo komunistišką maldelę jis

Amerikonai paprastai rcn- 
gia arklių, automobilių ir 
kitokių sutvėrimų lenktynes. 
Bet musų tautiečiai užsiima 
kitokiomis lenktynėmis, — jie 
lenktyniuojasi biznio srityje. 
Tiksliau sakant, tarp jų eina 
varžytines dėl dolerio. Tiek 
vieni, tiek kiti nori kiek ga
lima daugiau dolerių pasi
gauti.

Turime lietuvių radio pro- 
gramus ir bent keletą anaun- 
sęriy, P-as Ginkus su Valai
čiu ir Thomas, sakoma, dar 
gegužės pradžioje pradėjo 
rengtis prie koncerto. Jie sa
vo busimą koncertą pradėjo 
garsinti ne tik per radio, bet 
taip pat ir per laikraščius, 
— “Dirvą”, “Ameriką“ ir vy
čių organą.

P-as Matusevičius sumanė 
valaitiniams iškirsti šposą. Jis 
susitarė sųBp^^naičiu ir “Vie
nybe” surengti koncertą tą pa
čią dieną, kada turėjo įvykti 
Ginkaus ir Valaičio parengi
mas. Na, ir prasidėjo lenk
tynės! Ginkus, Valaitis ir 
Thomas per radio ėmė gar
sinti savo koncerto dalyvius. 
Girdi, dalyvaus geriausi daini
ninkai ir geriausi artistai. Ži
noma,' neatsiliko nei Matuse
vičius. Jis irgi visais budais 
garsino, jog jo rengiamajame 
koncerte dalyvaus šauniausi 
menininkai. Jam į talką atė
jo “Vienybė” ir “Tėvynė“.

Valaičio šalininkai pasikvie
tė parapijos chorus ir dides
nio pasisekimo užtikrinimui 
pasigarsino “Laisvėje“. Taip, 
Ščyrųjų komunistų organe. Ir 
štai šeštadienio laidoje pasi
rodė didelis tautiškas garsini
mas, kur raginama visi atvyk
ti į "liaudies koncertą”.

Prieš porą metų “Laisvė” 
visokiausiais budais niekino 
Valaitį, Klingą ir jų vienmin
čius , Tada jie buvo juodžiau
si fašistai ir Smetonos čebot- 
laižiai. Bet štai dabar ga
vo kelis dolerius ir praeitis 
tapo užmiršta: bimbiniai gar
sina valaitinių koncertą ir ra
gina žmones į jį eiti.

Doleris, matomai, yra toks 
dalykas, kuris ir ščyriausius 
komunistus priverčia drangaU- 
tis su ščyriaufduis fašistais. 
Dabar bimbiniai tokiu jau uo
lumu garsina “liaudies vaka
rą”, kaip jie garsindavo “ste
buklingąjį nąrzano. vandenį”,

“Naujoji Gadynė“ ' laikėsi, 
taip sakant, bešališkai, — nei 
vienų, nei kitų perdaug negar- 
siho, 'Na, ir tuo pačiu laiku 
ji Ir iš vienų ir iŠ kitų šiek 
tiek biznio pasidarė. Toks 
nusistatymas kartais išeina ant 
naudos, Juk yra sakoma, 
kad glaudus veršis turi pro
gos dvi karves žįsti,,.

Pagalios, įvyko ir abu kon* 
certai. Publikos turėjo tiek 
vieni, tiek kiti. Bet pergalė 
visgi pakrypo'Matusevičiaus Įr 
BuOnaičio pusėn i jie sutrati*

deklamavo taip, kaip ir visi 
Maskvos davatkos. O ta maL 
dėlė apie bolšeyikišką rojų pa
sidarė labai nuobodi: kiekvie
nas bolševikiškas kalbėtojas 
kartoja vis tuos pačius daly
kus.

Potam p-lė KavaliauskiutČ 
padainavo tris daineles. Paga
lios, pasirodė ir Gasiunas. ži
noma, pirmininkas jį labai “iš- 
garbavojo“. Tai esąs labai 
“slaunas“ vyras ir pirmutinis 
“Vilnies“ redaktorių^. Dabar 
jis einąs APLA. Centro sekre
toriaus pareigas. Tai organiza
cijai jis dabar stengiasi gauti 
lietuvių kolonijose naujų na
rių. z

Gasiunas pastato' krutinę, 
išsipučia lyg koks gaidukas, 
įkiša ranką į kelnių kišenę Ir 
pradeda kalbėti. Girdi, jo at- 
stovaujama organizacija esan- 
ti labai gera; pašalpas mokan
ti visiems, nežiūrint, kokių pa- 
žvalgų nariai nebūtų.

Meluoja jis ir nei kiek ne
rausta. Ar čia seniai APLA, 
turėjo visokių “trobelių” su 
kuopomis. Viena ktfopa net vi* 
siškai atsimetė. Ir visa tai įvy
ko ne dėl ko kito, bet dėl po
litikos. Pagalios, juk buvo daug 
nusiskundirtių, kad tarp narių 
daroma diskriminacija; ščyrie- 
siems bolševikams pašalpos iš
mokama be niekur nieko, o 
“nekošer“ nariai turi daug 
vargo, kol išgauna pašalpą.

Kiek pakalbėjęs apie savo 
organizaciją, $ašiunas .pradėjo 
garbinti Staliną ir sovietus^ 
Sako, mes turime nuversti 
Amerikos valdžią ir Įsteigti so
vietus, Rusijoje, girdi, iš tur
čių tapo viskas atimta ir ati- 
duota biednokams. Ten dabar 
darbininkai kontroliuoja fabri
kus, krautuves, dvarus ir t. t. 
Darbininkams ten gyventi yra 
kur kas geriau nei bile kurio
je kitoje paąaplio šalyje.

Jeigu sovietuose viskas taip 
gerai, tai kodėl toks Abekas 
pardūmė atgal ? Kodėl detroi- 
tiškis Baronas atkando dantis 
Į bolševikišką pyragą ? Kodėl 
desėtkai darbininkų, kurie nu
važiavo į Stalino karalystę “so- 
cializmą kurti”, prie pirmoj 
progos stengėsi pasprukti at- 
gal į Ameriką?

Gasiunas labai unoravai pa
reiškė, jog tokie Bagočiai, Gu- 
giai ir kiti S LA. šulai butų 
tuoj prie sienos pastatyti, kai 
tik Amerikos valdžia patektų

^Pirmos laisvos kapinės Lietuvoj, įsteigtos 1926 metais 
Kruopiuose, Šiaulių apskrities, šiose kapinėse ilsisi senas auš
rininkas Dr. Mikalojus Kuprevičius ir keletas kitų.

Šiais metais kapai buvo aptverti nauja tvora. Darbu rūpi
nosi Kruopių skyrius Kultūros etetinės draugijos. Pinigus pri
siuntė Kruopiškių Klubas iš Chicagos. Galutinai dar kapinės 
nėra įrengtos. Kruopiškiečiai čia Chicagoj pasistengs sukelti 
kapitalą dėl užbaigimo ir sutvarkymo kapinių, /

......... ■ , i........... i,,............ ■ , Į.’iBt 4^.

į bolševikų rankas. Taip, taip, 
jei kiaulė ragus turėtų, tai, 
dievai žino, ką ji nuveiktų, 
Bet, ot, visa bėda ir yrą ta, 
kad tie ragai kiaulei neišdyg* 
Sta,

Paskui Gasiunas pradėjo 
girtis, jog komunistai Ameri
koje turį nepaprastą įtaką. Din
di, Chicagoje įvyko prieška* 
rinis kongresas, kuriame da
lyvavo 20,000 delegatų Ir jie 
atstovavo viehą milijoną dar
bininkų. Kitas didelis suvažia
vimas įvyko Pittsburghe, kur 
suvažiavo 10,000 delegatų. Jie 
esą irgi atstovavo pusę nulį* 
jono darbinipkų, Tuose suva
žiavimuose dalyvavo visokių 
pakraipų žmonės: socialistai, 
radikalai įr net nacionalėš 
gvardijas bariai, Visua juos 
sutraukė vienas obalsia. Bu* 
ten t, kad reikia kovoti prieš 
karą. Girdi, aplinkybės dabar 
susidarė tokios, jog būtinai 
tenka sudaryti bendras 
tas. Bet kada bolševikai Ui* 
mes, tai tada bus galima su 
buržuazijos palaikytojais apsi*

dirbti ir jų organizacijas su
griauti.

Tokių tai nesąmonių pri
pliauškė tas bolševikų “orate- 
lis“. Matomai, bolševikiškiems 
kalbėtojams su faktais skaity
tis nereikia.

Buvo renkamos ir aukos, 
Sumetė kelis dolerius išlaidų 
padengimui. Na, o kas liko, tai 
pasiėmė Gasiunas. Jam juk ir
gi' susidaro išlaidų besivažinė- 
jant. Tuo labiau, kad dar ne 
vienas važinėjasi.

Spalių 12 buvo Kolumbo die
na, Kolumbo atminčiai italai 
ir kiti surengė mitingą, kuria
me kalbėjo ir majoras La 
Guardla.

Rengėjai, matomai, tikėjosi 
“atakos”, nes jie iš kalno ap
sirūpino policija. Kaip sakoma, 
atsargumas gėdos nedaro. Ir 
pasirodė, jog tas atsargumas 
buvo rejkąlingas. Susirinko ne
mažas būrys komunistų ir su 
visokiomis vėliavomis numar- 
šavo prie tos vietos, kur buvo 
mitingas laikomas, To marša- 
vimo tikslas buvo neva protes
tuoti prieš.fašistus. Demon
stracijos vkdąi norėjo ir į vi
dų įsigauti. Tačiau policija už
kirto jiems kelią, Įvyko pusė
tinas susirėmimas. Kai kuriems 
teko ir nukentėti.' Vadinasi, 
poliemono lazdos paragauti. Ke
li' taip pat areštuota.

Tie komunistai pasidarė tik
rai įkyrus gaivalas, Pereitą žie
mą jie išprovokavo muštynes 
milžiniškame socialistų mitin
ge. Dabar jie-vėl bandė įkiš
ti savo nosį, kur nereikia. Ka
da jie naudoja tokias priemo
nes, kad suardyti kitų rengia
mus mitingus, tai, už savo dur
numą dažnai ir nukenčia. Mat, 
lazda turi du galus.

Gaila tik, kad nukenčia šiaip 
sau' paprasti žmoneliai, kurie 
per savo neišmanymą, išsišok
sią., Komunistų vadai siunčia 
į “karo frontą” tik kitus, o 
patys kur nors ofisuose ciga
rus ruko. Sakysime, ar kas 
girdėjo, kad butų pakliuvę į

bolševikiški laikraščiai ir kal
bėtojai sako, tai neužilgo vi
sas pasaulis turėtų sovietų 
tvarką įsteigti. Bet tikrumoje 
kaip tik priešingai atsitinka; 
kur tik bolševikai pradeda la
bai smarkauti, ten įsigali ne 
sovietai, bet fašistiškos dikta
tūros. Geriausias to pavyzdys 
yra Vokietija.

—- Frank Lavinskas.

Detroit, Mich.,
Žymus mokslininkas, kuris gi

mė ir augo Lietuvoje

bėdą tokie Bimbos, Mizarai ir 
kiti?.. ' ■

—o—
.(Laikraščiai praneša, jog su

kilimas Ispanijoje tapo sutriuš
kintas. žinoma, dėl tų negalit 
ma džiaugtis. Nepasisekęs su* 
kilimas sustiprins rekcionie- 
riUs ir klerikalus, kurie dar vi
sai neseniai valdė šalį “Dieve 
ir karaliaus*’ garbei.

Nors faktai ir nemalonus, 
bet su jais reikia skaitytis. 
Bet kitaip elgiasi “Workeris“< 
Jis labai juodomis raidėmis ra
šo, jog beveik puse Ispanijos 
jau komunistų rahkose. Ot, 
dar biski ir Ispanijoje susida
rys sovietų valdžia,

Nežinau, kokis gali būti ■t ‘ . ‘ ’ - j- :
smagumas save apgaudinėti. O 
komunistai tikrai mėgsta sa
ve apgaudinėti. Pavyzdžiui, jid 
tvirtina* jog Kinijoje neužilgo 
įsisteigs bolševikiška valdžia. 
Girdi* jau dapar pu»ų Kinijos 
kontroliuoja bolševikai. Japo
nijoje bolševizmas tąip pat tu- 
i-įa didelį pasisekimą.

žodžiu* jei butų taip, kaip

nurodysiu, kur galima gnuti 
lietuviškų knygų pasiskaityti.

Downtown Library prie 
Farmer st.; Main Library, 
\Voodward ir Kirby; 2200 E. 
Hividison Road skyrius; 
School Craft Branch; Bowen 
Brandi ir kiti.

Main ir Downtown knygynai 
yra atidaryti nuo 9 vai. ryto 
ligi .9 vai. vakaro, o skyriai 
nuo 1 vai. po pietų ligi 9 vai. 
vakaro. Šventadieniais ir tre
čiadieniais visi knygynai yra 
uždaryti.

— Detroito Žiedas.

Michigan universite (Ann 
Arbor, Mich.) darbuojasi Dr. 
Rubinas Kahn, kuris yra žy
mus mokslininkas. Dr. Kol) n 
gimė Kaune 1887 m. Atvykęs 
Amerikon, jis lankė Valparai- 
so, Yale ir New Yorko uni
versitetus.

Baigęs medicinos mokslą, 
Dr. Kahn apsigyveno Detroite, 
kur per trumpą laiką pradėjo 
pasižymėti. Savo laiku jis iš
gydė ponų Antano ir Onos 
Aksomaičių dviejų metų sūne
lį, kuriam nebuvo vilties pa
sveikti.

1920 m. Dr. Kahn pradėjo 
dirbti Michigan valstijos svei- 
lirigumo departamente, kaip 
imuniteto specialistas. Tuo 
pačiu laiku jis tapo paskirtas 
darbuotis prie universiteto.

1928 m, Kopenhagoje įvyko 
taip vadinamas “scrological” 
kongresas, į kurį suvažiavo 
žymiausi tos mokslo šakos pa
saulio specialistai. Dr. Kahn 
tapo pasiųstas į kongresą de
monstruoti savo išradimą. 
Kongresui pasibaigus, jis ap
važinėjo visą Europą ir Pietų 
Ameriką su paskaitomis.

Prieš keletą menesių Dr. 
Kahn vėl pasižymėjo. Ameri
can Association for Advance- 
ment of Science susirinkime 
jis padarė pranešimą apie sa
vo tyrinėjimus imuniteto sri
tyje. Tie tyrinėjimai rado, 
jog oda, smegenų junginiai, 
raumenys ir vidujiniai organai

Įvykis poeto Rainio 
mirties sukaktuvių 

diena. 
•r

"Tie, kas neaizmirst!”
RYGA, IX. 13. — Rugsėjo 

12 d. suėjo 5 metai kai mirė 
garsus latvių poetas, didelis 
lietuvių draugas J. Rainis, so
cialdemokratas.

Tą dieną prie jo kapo atė
jo jo atmintį pagerbti delega
cijos dabar galinčių veikti 
organizacijų ir nustebo.

Visas J. Rainio kapas ras
tas apdengtas raudonomis 
rožėmis ir. be to, ant kapo 
padėtas didelis vainikas su 
užrašu: “Tie, kas neaizmirst 
(tie, kurie neužmiršta), o 
kryžius nupjautas ir numes
tas šalin.

Reikia prisiminti, kad J. 
Rainis buvo laisvamanis, ku
ris, jo valia, buvo palaidotas 
laisvose nešventintose kapinė
se.

Po gegužės perversmo, ka
pinės buvo pašventintos, o 
ant Rainio kapo pastatytas 
kryžius..,

J, Rainis būdamas carines 
Rusijos ištrėmime, šveicari- 

. oj, parašė eilių knygą, kurią 
pavadino: “Tiems, kurie ne
užmiršta,” tai vainiką padė
ję ir perfrazavo tą jo kuri
nių rinkinio vardą — pasky- 
rims. « .. irti

» BALIUS
Rengia

DRAUGYSTE D. L. K. VYTAUTO 

Spalio 20 diena, 1934 
Pearson’s Svetainėje 

ST. CHARLES, ILLINOIS 
šokiai prasidės 8 valandą vak. 

įžanga 25c.
Nuoširdžiai kviečiame visus atst- 

ankyti.
KOMITETAS.

r PAIN-EXPELLER
g©UU.kPa.OC

Nuo Geliamų 
Sąnarių

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLER{ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

KULS P AIN
turi dhugiąu atsparos, negu 
kraujo serumas. Tie tyrinėji
mai žada labai daug apsaugo
moj ai medicinai.

Asociacija tiek įvertino Dr. 
Kalino išradimus, kad jam pa
skyrė $1,000 dovaną.

— Detroito Žiedas.
BAKING 

IwV POVVDER
Jame firice Todaų, 
ss 44
25 ounces254

Detroit, Mich.
Knygų skaitytojų dėmesiui

Šio miesto viešoje knygyno 
viršininkai paskelbė, jog dau
giau nieko nebereikės mokėti 
už paskolintas skaityti knygas. 
Pirmiau reikėdavo mokėti 25 
centus per savaitę.

Kadangi knygos bus duoda
ma skaityti dykai, tai viršb 
ninkai ragina žmones ta pro* 
ga naudotis. Vadinasi, kaip 
galima dažniau lankyti kny* 
gyną,

Detroito knygynas bei ka 
kuri® jo -skyriai turi ir lietu
viškų knygų. Lietuviai pri
valėtų dažniau knygyną lan
kyti ir knygas skaityti. čia

V

MILIJONS OF POUHDS HAVt BEEN 
USED BY OUR GOV^R N M ąNT
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Joseph Simonet

Dvi Poros Vienodi! Auskaru
(tęsinys)

Buvo taip: Daktaras kaipo 
senyvas žmogus sumanė pa
imti porai menesių atostogas 
ir persikelti iŠ Havanos į ne
didelį provincijos miestelį, 
kad pagyventi ramiau, pa
kvėpuoti tyru oru ir tuo pačiu 
kartu pataisyti sveikatą.

Bet žmona atsisakė su gy
dytoju važiuoti. Ji maldavo 
jį, kad jis ją paliktų gyventi 
Havanoje, nes jai provincijos 
gyvenimas nepatinkąs. Senas 
vyras jaunos moteries prašy
mą išpildė. Daktaras išvažia
vo “a la campo” (į laukus), o 
žmona pasiliko Havanoje.

Nors ji buvo ir jauna, bet 
gudri, nes mokėjo sugalvoti 
būdą, kaip išgauti nuo vyro 
divorsą.

Ji parašė į redakciją laiš
kiuką ir paprašė, kad atspau
sdintų jos pridedamą paieš
kojimą, kuris skambėjo taip:

“Jau kelinta diena kaip pa
sišalino nuo manęs mano vy
ras Dr. Gillermo Rodriguez; 
nežinau kame ir kur. Prašau 
tavęs kaip galima greičiau 
sugrįžti. Violeta Rodriguez.”

Daktaras nors ir skaitė laik 
raščius, bet, matyt, buvo toks 
žmogus, kuriam skelbimai 
nerūpėjo, todėl į juos nekrei
pė domės ir savo žmonos 
“paieškojimo” nematė. Į Ha
vaną jam taipgi nebuvo rei
kalo važiuoti, nes gudri žmo
na dažnai jį aplankydavo, o 
jisai savo “alma de corazon” 
pasidžiaugdavo...

Prabėga vienas mėnuo, o 
vyras nesugrįžta. Žmona pri
dėjusi visus įrodymus apie

19-TAS METINIS 
RUDENINIS

tIŠPARDAVIMAS
Dabar eina Abejose

PEOPLES
RAKANDŲ 

KRAUTUVĖSE
Didžiausiu Bargenų 
Dienos ant Visokiu 
Namams Reikmenų

Naujos, Gražios ir Tvirtos
KLIJONKES
Felt Base Rūgs

9 per 12 pėdų didžio su 
borderiais. 

SUMAŽINTA KAINA
>3.98

Tokios pat klijonkės parsi
duoda yardais.

Ketvirtainis yardas po 
290 CENTUS

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St. 
Corner Maplewood Avė.

Heiiilock 8400 
4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

vyro “pasišalinimą” gauna di
vorsą.

Po kiek laiko grįžta iš atos
togų vyras ir randa namus 
visai dykus, o žmona jau ap
sivedusi su karininku gyvena 
kituose namuose.

Gudrus gydytojas tik nusi
juokė iš tokios moters klastos. 
Neužilgo jis susiradęs sau 
kitą dar gražesnę, — ima ir 
vėl apsiveda.

(Bus daugiau)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Belaukiant Ch. Liet. 
Choro “Pirmyn” ju
biliejinio koncerto

Vięi mokiniai, repetuoja ir dir
ba, kad padaryti lapkričio 4 
d. koncertą nepaprastą ir at
mintiną

Visi dirba, kad padaryti Chi
cagos Lietuvių Choro “Pirmyn” 
didįjį jubiliejinį koncertą lap
kričio 4 d., St. Agnės Audito
rijoj, atmintiną visiems Chi- 
cagos lietuviams. Choras tą 
dieną švęs savo sidabrinį jubi
liejų—25 metų sukaktuves ir 
kadangi choras per visus tuos 
ilgus metus nuoširdžiai tarnavo 
Chicagos lietuvių pažangiąja! 
visuomenei, norima tą didelę 
choro iškilmę padaryti tikrai 
nepaprastą, kokios dar niekas 
nebuvo ’suruo^ęs.

Tuo tikslu driba ne tik da
bartiniai choristai, bet talkon 
ateina ir senieji choro daini
ninkai ir dagi patys to choro 
kūrėjai, kurie tą chorą suorga
nizavo ir jame dainavo prieš 
25 metus.

Tada choro kūrėjai buvo jau
ni, pilni energijos ir pasiryži
mo drabuotis lietuvių visuome
nės gerovei. Nors dabar jų 
dai/guma yra pražilę, ar nupli
kę, jaučia besiartinančią senat
vę, tečiaus vistiek tebėra pilni 
energijos ir nėra užmiršę savo 
jaunystės pasiryžimų ir darbo. 
Jie atgaivino senąjį vyrų cho
rą, iš kurio išaugo dabartinis 
“Pirmyn” choras ir ruošiasi 
pasirodyti jubiliejiniame kon
certe.

Atgijo ir senasis “Pirmyn” 
mišrus choras iš senųjų daini- 
ninkų-kių, kuris irgi pasirodys 
su tuo laiku dainuotomis daino
mis.

Ruošiasi ir Chicagos Lietuvių 
Simfonijos Orkestras, vieninte
lis tarp Amerikos lietuvių, tin
kamai išpildyti savo dalį ir, 
kur reikės palydėti visą chorą.

Stropiai ruošiasi ir dabarti
nis Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” pasirodyti visame 
savo didume, pilnume ir geru
me.

Tarp visų eina didelės lenk
tynės. Senieji dainininkai dir
ba visomis jėgomis, kad nuga
lėti jaunuosius dainininkus ir 
pasirodyti, kad ir jie, nors tai 
buvo 25 metai atgal, buvo geri 
dainininkai ir mokėjo tiek pat 
sutartinai ir gražiai dainuoti, 
kaip ir dabartiniai chorai.

Nenori nuo jų atsilikti f ir 
senasis mišrusis choras.

Tai yra įdomios lenktynės 
ir dabartiniam chorui teks ge
rokai įsitempti, kad atlaikyti 
tokią ^konkurenciją”. O iš to 
bus naudos visiems klausyto
jams, nes jie lapkričio 4 d. už- 
girs tokį koncertą, kokio dar 
niekad nebuvo tarp Chicagos 
lietuvių.—B. •

Nurodo, kode! mote
rims reikia orga

nizuotis )_ _ _
Kveičia prisirašyti prie Motc- 

\ rų Piliečių Lygos

Visų tautų moterys veikia, 
darbuojasi visuose visuomenės 
ir politinio gyvenimo srityse, 
bet lietuvės moterys kažin ko
dėl nedrįsta. Vyrai šiek-tiek 
daugiau darbuojasi.

Moterys turėtų eiti kartu, 
nes joms turėtų daugiau rūpė
ti ateitis. Kada amerikonų mo
terys rengia politines partijų 
sueigas, tai susirenka 12,000 
moterų. Jomis visi domisi.

Nors mes lietuvės nesitikim 
tokių didelių sueigų bet butų 
malonu, kad nors mažesne da
lim, bet kartu organizuotai 
veiktumėm.

Mes turime dukteris ir sese
ris, kurios yra pasiekusios aukš
tus mokslus, joms reikia re
prezentacijas, organizuotos spė
kos. Jos galėtų užimti valdiš
kas vietas, ir mes tada galėsi
me džiaugtis darbo pasekmė
mis.

Įgijus keletą valdiškų vietų 
bus lengviau veikti, galėsime 
apginti lietuvių apgyventas ko
lonijas nuo veikiančiųjų išdy
kusių vaikėzų gaujų, kurios ei
na ir drasko naikindamos nuo
savybes, etc. Galėsim daug ką 
atsiekti, jeigu moterys kuodau- 
giausiai rašysis prie Moterų Pi
liečių Lygos, ku*ri yra bepar- 
tyvė ir nevaržo įsitikinimų. 
Mokestis 10 centų mėnesiui.

Kviečia į vakarėlį
ši Lyga rengia Bunco, ne- 

dėlioj, spalių 21 d. Sandaros 
svet., 814 W. 33rd St. Pradžia 
6-tą vai. vakare. Įžanga 25 cen
tai ypatai. Bus daugelis prizų 
ir užkandžių.

šiame vakare galėsit prisira
šyti prie Lygos.—Z.

■■ .1 " <» *• p
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Sekmadienį Keistu
čio Klubo metinis 

parengimas
23-čias metinis vakaras Lietu

vių Auditorijoje

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
klubas šį sekmadienį rengia 
23-metinį koncertą ir šokius, 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, 3133 South Halsted Street 
Durys atsidarys 5:00 vai., o 
programas prasidės 6:00 vai. 
vak.

Programą išpildys, tarp ki
tų, L. K. M. choras, vadovau
jamas A. P. Kvedero ir Liet. 
Darbininkų orkestrą.

Klubas turi 1350 narių, tad 
tikisi, kad į metinį koncertą 
ir balių susirinks didžiulė mi
nia publikos, ypatingai, kuo
met klubo parengimai visuomet 
būna smagus.

Įžanga 45 c., asmeniui. Bus 
užkandžiai ir gėrimai.

—Kviečia komitetas.

Serga Leoną Viliutė; 
guli Cook ligoninėje
NORTHSIDE.—County ligo- 

ninėje guli Leoną Viliutė, duk
tė Konstancijos Vilienes, 1418 
N. Claremont avenue.

P-lė Viliutė serga sunkiai ir 
išbus ligoninėje ilgoką laiką. Ji 
randasi kambaryje, 121, ward 
21, kur draugai gali ją aplan
kyti.—J. B.

Ryt Bridgeporto Po
litikos klubo šokiai

BRIDGEPORT. — Bridge
porto Lietuvių Politikos Klu
bo šokiai įvyksta ryt vakare, 
t. y. spalių 20 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijos didžiojoj 
svetainėje. Bridgeportiečiai 
prašomi paremti klubo pastan 
gas skaitlingu atsilankymu.

BricZ. Liet. Pol, Klubas.

Bedarbis nubaustas 
už “neteisinga pa

šalpos ėmimą”
- Į J -

Neturėjęs teises imli pašalpą, 
nes žmona dirbo.

BBIDGEPORT. — Vienas 
vietinis gyventojas, gyvenąs 
prie Union avenue, buvo įka
lintas ir piniginiai nubaustas 
liž ėnlimą pašalpos iš Illinois 
Emergencyi Relief Coinmis- 
sion, pareiškęs, kad neturėjo 
Įplaukų šaltinio.

Jis pradėjo pašalpą imli 
1932 metais ir ją gavo iki spa
lių, 1933 m. Šelpimo įstaigos 
invesligatoriai patyrė,„kad tas 
gyventojas padarė “melagingą 
priesaiką,” Sakydamas, kad 
“neturėjo įplaukų šaltinio”, 
nes jo žmona turinti nuolati
nį darbą Wilson bendrovėje.

Už “prasižengimą”, teismas 
gyventoją nuteisė kalėti 30 
dienų ir sumokėti atgal Illi
nois Eniergency Relief Com- 
inission $328.34, kuriuos jis 
gavo, kaipo pašalpą.

Oak Forestiečiai at
eina į talką Chicagos 

Moterų Klubui
Ragina visus dalyvauti klubo 

šokiuose sekmadienį.

OAK FOREST. — Mes, Oak 
Forest prieglaudos lietuviai 
įnamiai, pastebėjome spaudo
je, kad visų vargšų šelpėjas, 
labdaringas Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubas, rengia vakarą 
su šokiais spalių 20 d., Chica
go Beach viešbutyje, ir visą 
pelną skiria musų prieglau
dos lietuviams įnamiams.

Tai yra labai kilnus suma
nymas ir sunkus darbas klu
bo narėms ir , komitetui, ku
ris tą darbą pasiėmė atlikti.

Mes, šios ( p^įeglaudos įna
miai, šiuomi ‘ kreipiamės į 
Chicagos lietuvių visuomenę, 
prašydami ją ateiti Chicagos 
Moterų Klubui į pagalbą ir 
atsilankyti jų1 rengiamuose 
šokiuose. Mes esame tikri, 
kad klubietės su visuomenės 
pagalba atsieks dideles pasek
mes, ir kaip praeityje, taip ir 
šį kartą, džiaugsis pasiseki
mu.

- -Prieglaudos įnamis 
donas Rusteika.

70,000 žmonių Chica- 
goje pamaine savo 

stoną šįmet
Šįmet kur kas daugiau vedy

bų negu pernai; viso 35,000

Apie 70,000 jaunų chicagie- 
čių šiais metais nutarė pra
dėti šeimyninį gyvenimą ir iš
siėmė iš Cook apskričio vestu
vių leidimų biuro apie 35,000 
leidimų.

Nuo sausio mėnesio iki rug
sėjo pabaigos, buvo išimta 
beveik tiek pat leidimų, kiek 
per visus 1933 metus. Perei
tais metais leidimų buvo iš
duota 33,732, o iki rugsėjo 
pabaigos — 31,768. Iki spalių 
15 d., išduotų laisnių skaičius 
viršijo 1933 metus.

Anot vedybų biuro žinių, 
šįmet yra geriausi vedybų 
metai nuo 1929, kuomet dar 
didžiuma žmonių džiaugėsi 
“prosperity” “vaisiais.”

Senas Petras dar
buojasi už bar- 

tenderį
T0WN OF LAKE. — Nors 

Senam Petrui dar nepavyko 
savo alinės įsigyti, bet jis jau 
gavo darbą svetimoje alinėje, 
pas p. Veroniką Skinkis, 
“New City Tavern”, 1706 W. 
47th st.

Noriu pranešti Town of La? 
ke lietuviams, kurie arba no* 
rėš garsintis “Naujienose”, tu

rėš kokį kitą reikalą ryšyj su 
dienraščiu ar norės įsirašyti į 
Chicagos Lietuvių Draugiją, 
didžiausią tokios rūšies drau
giją Cliicagoje, sustokite aukš
čiau paduotu adresu, nuo 3-os 
po pietų iki 1-mos naktį.

Senas Petras jums visuomet 
patarnaus kuo geriausiai ar 
viename ar kitame reikale.

—Senas Petras.

MUSU TAVERNŲ 
BIZNIAI 
f . ‘■

Rašo Petras Bedalis

Golden Gate Buffet
Šitos gražiai įrengtos užei

gos — Golden Gate Buffet, 
4070 Archer Avė. — savinin
kė yra p-nia Auna Svilow. 
Pats p. Jonas Svilow yra žy
mus rubsiuvys Northsidėje; 
užlaiko nuosavą rubsiuvyklą 
adresu4 3351 Irving Park Blvd. 
Kiek p. Svilow yra sėkmingas 
savo amato biznyje, tiek p-nia 
Svilow moka tinkamai vesti 
savo taverno biznį ir jame tu
ri pasisekimą.

Pravartu priminti, kad p-nia 
Svilovv yra netiktai apsukri biz
nyje, nepaprastai .taktiška kal
boje, plius inteligentiška apsi
ejime. Retai yra galima rasti, 
ypačiai tavernų bizniuose, mo
terų, kurios šitas visas geisti
nas ypatybes turėtų, kokiomis 
pasižymi p-nia A. Svilow.

Sekmadienį, spalių 21 d., 
p-nia Svilow rengia šaunią pa- 
rę virš pažymėtoj įstaigoje. 
Bus graži muzika, skanus už
kandžiai prie stiklelio , vyno, 
degtinės ar alaus. P-nia Svi
lo w norėtų, kad jos visi pažy
stami, draugai iš visų kampų 
ir kampelių plačiosios Chicar 
gos čia atvyktų sekmadienio 
vakare. P-nios Svilow būdas, 
apsiėjimas ir plati pažintis su
kūrė skaitlingą būrį draugų ir 
pažįstamų, Chicagoje ir apie- 
linkėse.f;• ReikiaJ tikėtis, ’ kad 
draugai ir pažįstami ponų Svi- 
lowų skaitlingai atsilankys sek
madienio vakare į jų rengia
mą šauniąją draugingą suei
gų-

M and K Tavern
Šį šeštadienį, tai yra rytoj, 

įvyksta M and K Tavern for- 
malis atidarymas. Taverno vie
ta 3830 So. Honore St. Taver
no savininkai — Antanas Mar
cinkevičius ir Klemensas Kli
mas. Sakoma, kad šiandien tu
rės specialiai prirengę geriau
sių valgių ir gėrimų svečiams. 
Kviečia visus savo draugus ir 
pažįstamus atvykti šeštadienio 
vakare.

Iškilmingas

Atidarymas
KASY’S

TAVERN
— IR —

JOSEPH DARGUŽIS 
Subatoj, Oct. 20, ’34 
1606 So. Halsted S t.

JOSEPH DARGUŽIS, 
senas biznierius 18-tos apie- 
linkės per 32 metus,- dabat 
atidarė puikią aludę.

Subatoj įvyks iškilmingas 
atidarymas. Bus muzika, 
šokiai, saldus ir stiprus gė
rimai, o gardus užkandžiai 
DYKAI.

Kviečia gimines, draugus 
ir pažystamus atsilankyti ir 
praleisti smagiai laiką link
smoje draugijoje.

Musų golfininkai 
baigia pasekminga 

2-tra sezoną
V G

Surengė du turnyrus; jų Są
junga gerai gyvuoja

/

Nors golfo sezonas jau pa
sibaigė ir sportininkų domesį 
dabar užkariauna futbolas, ii 
netolimoje ateityje užkariaus 
ice-hockey, krepšiasvydis ir ki
ti žieminiai sportai, lietuvių 
golfininkai nenuleidžia rankų.

Po pasekmingo sezono, Lie
tuvių Golfininkų Sąjunga ne
trukus šauks narių susirinki
mą, kuriame sezono patyrimus, 
turnyrus ir kitus darbuotės 
klausimu‘3 išdiskusuos, ir dėl 
viso ko žvilgterės į klubo rei
kalus, į iždą, ir, pakabinę golfo 
azdų maišus palėpėję, lauks 
pavasario saulės.

Permesdama akį per pasku
tinio sezono darbus, Sąjunga 
gali pasigirti čįviejais turny
rais, — vienu už prezidento 
Tofėją, kitu — dėl čempio
nato. Abu turnyrai įvyko Twin 
Eagles lauktose.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
THE 543 CLUB

įvyksta ŠEŠTADIENY, SPALIO-OCT. 20 D., 1034
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus i 

musų Naujos Alines atidarymą. Bus skanių Užkandžių, gerų gėrimų, 
graži muzika. Linksminsimės iki ankstyvo ryto.

Kviečia Savininkai:
M. & B. SRIUBAI, 543 West 63rd Street

M

Geresnis Maistas
Už MAŽIAU PINIGŲ 

Parsiduoda Midivest Stores
IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Spalio-Oct. 19 ir 20 d.

Cuhusj™ 10sv-52c
“Calumet” BAKING POWDER .......... sv. kenas 20ė

Bulvės pusr 25c
“Midwest” švieži rinktiniai Kiaušiniai Kartonuose Tuz. 32c

KIAUŠINIAI No. 1 kokybės „„.......tuz. 26c
“SANKA” KAVA ............ -..... sv. kenas 47c
“SNO-DOE” SHORTENING dėl kepimo sv. pak. 110
“INSTANT POSTUM” ..........   4 unc. kenas 23<t
“POST” BRAN FLAKES ......  10 unc. pakelis 100
“GRAPE-NUTS” FLAKES ......................... 2 pak. 17£
“SUPREX” COCOA ................................ sv. kenas 130
“PIJI? A MFTTPCt” MACARONI O < E pVKrbAlVllLl 8 „nn nakob’ni Ca naV 1 UV
'‘Lihbv’s” SPANISH OLIVES ...................  8 unc. džiąras 14c
“Crown of Maryland” CUT GREEN BEANS No. 2 kn. 3 už 25c 
“Farmland” TOMEITĖS No. 2 kenai ....... 3 už 25^
“Midwest” FRUIT SALAD No. 1 aukšti kenai .... 16<
COOKIES Chocolate Marshmallow .............. sv. 190
“Midwest” POUND CAKE Rinktinis .................. 100

“CLAPP’S”
BABY FOODS—Sriubos, daržovės, vaisiai 2 ken. 210
“Nash’s” MUSTARDA ................  12 unc. džiaras 100
SURIS American ar Brick ....................  sv. 240
BISMARCK SILKĖS 5 uncijų džiaras ..........  2 už 190
“Security” MINKŠTA SUMMER DEŠRA ....... sv. 210
“Holsom” PALTIS ^AŠINIŲ . ........................ sv. 23<i
“PAR0WAX” ............................................... 2 pak. 190
JONATHAN OBUOLIAI U. S. 1....................5 sv. 190
“Nancy Hali” SALDŽIOS BULVĖS ..........  4 sv. 110
GELTONI SAUSI CIBULIAI U. S. 1 ....... 10 sv. 230
“C&H” CUKRUS Powdered or Brown ....... sv. pakelis 2 už 15c
“BLACK REATTTY” SKYSTAI RATU PALIšAS ............ bonka 10c

“LITTLE BOY BLUE” Lozurkas ABUDU 17-
“LITTLE BOY PEEP” Ammonia 8 unc................... Už ■ ■

Kvortinč Bonka 23c
“CHIPSO” SOAlP FLAKES .................  svaro pak. 17^
“IVORY^ MUILAS .............  vidut. šmotai 3 už 160
“SEMINOLE” BATHROOM TIŠSUE l.L. 4 rolės 250
“PmivrA” TONIC-NUTRITIOUS 2JrKllVLA BEER (ALUS) 6 už 69c bonkos

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma “Midwut Storea” turi ir mėsos tkyriut, kur jut 
galite pirkti gerą mėsą, paukėtieną ir M. už žemiausias kainas!

MIDWES1WSTORES
NttlOHSVgHOOB mtU300 MMHNDINT

Gali pasigirti 73 nariais, ku
rie narių duokles moka. Są
junga taipgi gali pasigirti, kad 
šis paskutinis sezonas, antras 
iš eilės, buvo daug pasekmin- 
gesnis, negu pirmieji metai.

Tarp Sąjungos turnyrų lai
mėtojų yra jaunas Z. Poczulp, 
6600 South Francisco avenue; 
jaunojo Poczulpo tėvas, N. Po- 
czu’Ip, Dr. S. Biežis, A. Biels
kis ir kiti; o iš “leidžiu” M. 
Bložienė, Vezelienė ir Millerie- 
nė.

Lietuvių Golfininkų Sąjun
gos darbštus sekretorius yra 
Dr. G, L Bložis, 2201 West 
Cermak Road.

Aviena ir kiauliena.
Chicagos mėsos institutas 

praneša, kad šiandien ir rytoj 
ekonomiškiausi mėsos pirki
niai bus aviena ir kiauliena. 
Iš avienos, geriausi pirkiniai 
“shoulder of lamb”, o iš 
kiaulienos, “round steak”.

GERB. Naujienų skaityto-*' 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

m
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Brighton Parko na 
mų savininkai pra 

deda darbuotis

nesnysis slapta, be tėvų žinios 
apleidžia namus, kad daužytis. 
Kas svarbiausia, tai tokia vai
kėzo pasirinkta karjera gali 
greit baigtis didžiausiu ne
smagumu tėvams.

Tūlas laikas atgal taipgi jis 
jau buvo iš namų kur tai pra
sišalinęs, bet vėl pagrįžo. Da
bar, jeigu bus surasta, kur jis 
randasi, tai tėvai žada 
pastangas jo atpratinimui 
tokio nederamo elgesio.

dėtas tiesiai Į kapines. Visi Ve
lionės draugai ir pažįstami kvie
čiami laidotuvėse dalyvauti.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Liulevičiufls.

& ;■ ; u. J--------1,, ii r*..... „ f •

Politika

jokio pritarimo žmonėse, nes 
niekas nenpri, kad gryŽtų prie 
valdžios didžiausi žmonių iš- 
naudotojai^ Metanai if Morga
nai. < K. J.

..*■ "—r. ,*• „ -į

Kl. Jurgelionis kal
bėtojų biuro narys

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

TVARKOJE
*

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

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

dėti 
nuo

S.

Jų organizacija sekmadienį 
šaukia pirmą susirinkimą 

po vasaros sezono.

BRIGHTON PARK. — po 
atostogų, nusitęsusių tris mė
nesius, Brighton Parko namų 
savininkų organizacija vėl 
pradeda darbų. Brighton 
Park Property Owncrs* Asso- 
ciation laikys pirmų šio sezo
no susirinkimų šį sekmadienį, 
spalių 21 d., 2:30 po pietų, 
John Wrobel svetainėje, Ked- 
žie avenue ir 39th Place.

Organiat^čijos pirmininkas 
Frank Bland, federalės vald
žios tarnautojas, ’ raportuos

Dėkinga “N-nų” lai 
vakorčių skyriaus 
ved. p. Rypkevičiui

Demokratų partija 
tikisi didelio lai

mėjimo
rin-

vi-

Izabela Urbutytė iš Jurbar
ko, Kalnėnų kaimo rašo: 

Gerbiamos Naujienos! 
I>abai ačiū tamstoms už 

są sutvarkymą mhno kelionės,
nes buvau labai patenkinta 
kelione, be to, dar prisidėjo 
geras oras.

Lietuvoje viską radau taip, 
kaip ir palikau it4 nieko ypa
tingo parašyti negaliu. Ne taip 
kaip seniems amerikiečiams 

nariams apie svarbius reika- grįžus už 20 ar 25 melų. Jie 
lūs, liečiančius kiekvieną na- turi dhUg ko patašyti, nes jie 
mo savininką toje kolonijoje, jau viską būna pamiršę ir 

Apie darbą legislaturoje ir jiems atrodo viskas nauja. O 
kitus org. užsimojimus rapor
tuos sekretorius Raymond Be- 
lair, o iždininkas Antanas J. 
Bartkus išduos finansinį ra
portą.

Agituoja už 1% mokesčius.
Organizacijos valdyba da

bartiniu laiku agituoja už 1% 
real-estate mokesčių įvedimą 
Chicagoje, nujausdama, kad 
tokš naujas patvarkymas žy
miai sumažintų begaliniai di
delę mokesčių naštą namų sa
vininkams.

Prie Brighton Parko Pro
perty Owners’ Association pri 
klauso įvairių tautų žmonės ir 
ji yra grynai bepartyvė orga
nizacija. Gali priklausyti kiek 
vienas Brighton Parko savi
ninkas. Nariniai . mokesčiai 
žemi^ \ (Sp.)

obalsiais de- 
tikisi didelio

kitą ■ syk bu-

aš i du metu laiko dar nie
ko nepamiršau.

—Izdbela Vrbūtyle.

Kai motinos prade
da darbuotis, tai net 

rūksta
Joms neilgai ims sutvarkyti Ci

cero reikalus

Vienas sūnūs - vie 
nu keliu, kitas 

tu keliu
ki

Nesmagus IčVams 
pasielgimas t

Nu-

CICERO. — Pereita savaitę 
“Naujienose” tilpo viehos mo
tinėlės paraginimas kovoti prieš 
ištvirkavimo urvus, kurie ve
da lietuvių sunUs ir dukteris į 
pragaištį.

Matytis, ką d mamytės turi 
paraginimu ^tiek susidomėjo, 
jog pradėjo netik savo vaike
lius aštriau prižiūrėti, bet ir 
vyrus kur kas griežčiau spaus
ti.

Tas motinėlių užsidegimas 
buvo taip smarkus, kad mano
ma, jog leidimai buš atimti nuo 
tų alinių, kurios nepadoriai Va
rė biznį. Leidimai nito jų btf- 
vo atimti ankščiau, bet buvo 
grąžinti per politinę įtaką, šį

BRIGHTON PARK.
giniau kaip kuriuos Brighton
parkiečius kalbant, kad, esą, šio-! kartų, manoma, tie leidimai hė- 
mis diehomis vienas lietuvių šei- bus grąžinti.
niynos narys prasišalino iš 
namų jauneshysis sūnūs, apie
17 metų ir kartu su juo prasi
šalino skersai gatvę gyvenan
čių lenkų Vaikas, dar jaunes
nio amžiaus.

Sunku įsivaizduoti kokia tai 
nelygybė įvyksta šeimynoje. 
'Pavyzdžiui, tos šeimynos vy
riausias sūnus yra daktaras, 
labai draugiškas, bei manda
gus patarnavime. Na, o jau-

Valdžios įsakymu, visos ali
nės turi būti uždarytos 1 vai. 
ryto, o tie, kurie to patvarkymo 
neprisilaikys, bus atatinkamai 
baudžiami.—Vietinis.

šiandien laidojama 
Julė Sovienė

ls Sodus, 
rtas btls 
Lietuvių

kuMiCh^ velibhės 
nuvežtas tiesiai j

Tautiškas kapines
DEL RINKtlNlV fcRABV 

Kreipkitės pas ' 
Hamilton Casket Co..

Ine.
4235-59 S. Western Blvd

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

1 vai. po pietų Lie-šiandien
tuvių Tautiškose kapinėse bus 
laidojama Julė Sovienė iš So
dus, Mieh., kuri pasimirė pir
madienį. Jos kubas būs atly-

Viri Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAI! PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

Demokratų centralis komi
tetas kongreso naciams remti 
iš Wašhihgtbh, D. C., pakvie
tė advokatų Kl. Jurgeliohį, kai
po žymiausių lietuvių demo
kratų veikėjų Illinois valstijoje 
bdti Centralio komiteto kalbė
tojų biuro nariu. Kl. Jurge
lionis jau yra pakviestas kal
bėti keliuose Illinois valstijos 
miestuose.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBlLES

- -------- -----------±-------- L-—-- .1 . . i .

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

APT1EKOS
DRUG STORES

■ .i .. ............................................. —Ai.

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Lapkričio 6 dieną bus 
kimai.

Demokratų partijoj visų pa
kraipų žmonės uoliai remia 
prezidentą Rooseveltų ir Visus 
jo žygius ir sumanymus kra
što gerovei.

Su4 Roosevelto 
mokratų partija 
Almėjimo.

žingeidu, kad
vę ganA konservativus žmones 
š demokratų partijos šiandien 

kalba kaip didžiausi radika- 
ai.

Aną dienų Viehuoliktame 
warde kalbėjo mums gerai pa
žystamas tėisėjas Padden. 'Sa
vo kalboj jis nurodinėjo į ne
teisingų turto padalinimą Ame
rikoj. Jis sakė, kad dėl neti
kusios tvarkus Amerikoje sau
jele žmonių užgrobė didžiau
sius turtus. Jis primine pliėho 
darbininkų streikų Carnėgie 
dirbtuvėse. Darbininkai uždirb
davo po 15 centų į valandų ir 
reikalavo nors penktuko dau
giau. Carnegie jokiu budu ne
sutiko. Didelis streikas buvo 
pralaimėtas. Carnegie susikro
vė bilijonus dolerių. Statėsi 
labdariu ir įsteigimui vien sa
vo vardo knygynų paskyrė 
apie pusę bilijono dolerių. Taip 
pat ir kiti milionieriai susikro
vė milijonus ir bilijonas SU di
džiausia skriauda darbininkams 
ir Visam kraštui.

Teisėjas Padden nurodė, kad 
Metahaš, Morganas, Hockefele- 
riš ir keletas kitų turi dau
giau turto negu ivisos Ameri
kos žmonės. Amerika dabar tu
ri 27 bilijonus nacionalės sko
los. Paėmus visus Metanų ir 
Morganų turtus, tų skolą bu<- 
tų gulima šiandien atmokėti.

l'okių dalykų, kad keli žmo
nės susigrobtų visų turtų, ne
turi daugiau atsitikti) sakė 
teisėjas paddėti. Kapitalistų 
pelnas turi būti aprubežiuotas, 
nes tik tada darbininkai ga
lės uždirbti žmoniškų algų ir 
tik tada visame krašte pražys 
gerovė. To nori atsiekti Roo- 
seveltas ir visa demokratų par
tija.

Pirmiau teisėjas Padden 
taip nekalbėdavo. Jis daug iš
moko nuo Roosevelto pėr šiuos 
du4 metu, ir pasidarė širdingas 
žmonių reikalų gynėjas,
pats atsitiko su daugeliu kitų 
demokratų.

SU demokratų partija 
rinkimais eis visi žmonės. Re- 
publikonų partija negali rašti

Serga Frances Mati- 
konis; padaryta 

operacija
1..... .

GARFIELD PARK — Jauna 
^thriies Matikonis, 19 r., 3437 
West ^acksoh Ėlvd., duktė pp. 
Kazimiero ir Kažiunės Matiko- 
nių, guli ligoninėj e' po aklosios 
žarnos operacijos, kuri buvo 
padaryta Šiomis dienomis.

Jaunoji ligohė randasi North 
Chicago ligoninėje, 2551 North 
Clark street. Ligoninės lanky
mo valandoš yra nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki' 9 'vakare.

P-lč Matikonis yra viena iš 
aktyviųjų “Pirmyn” choro na
rių ir ji žada pasveikti į laiką, 
kad suspėti dalyvauti choro 25 
metų sukaktuvių parengime, 
kuris įvyks lapkribio 4 d,

Povilas*

šiandien Cicero Ko
legijos mokiniai sta
to operetę “Mikado”

Tas

šiais

A. t A.
HELEN MIKOLAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 17 diėną, 6115 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 16 me
ti amžiaus, gimus j spalio 27, 
1918 —- Chicagoje, 11*.

Palikė, didėliam® iiuliUdimė 
motiną Heleną po tėvais Zab- 
lofck'aitė, tėVą Joną, 2 brolius 
Jjortą it Antaną^ ciooees »Oną 
Venckienę Kėzimiėrą Zėbloc- 
kaitą, Karoliną Schdnwald ir 
dėdės, 2 pusbrolius Kazimierą 
ir Alfonsą Venskus ir giminės, 
o Lietuvoj senelius, ciocės. ir 
giminės.

Kuiiąš pašarvotas rartdasi 
1321 W. 14th St.

Laidotuvės ivyks subatoj 
spalio 20 dieną,. U:00 vai. ryto 
iš namų i Šv. Karolio parapi
jos bažnyčią, . Roosevelt . ir 
Damen Avė*, kurioje atsibus 
gedulingos paihaldos už vėlid- 
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j Tautiškas kapinės.

Visi a« a. Helenos Mikolai-* 
čiutės giminėj, draugai ir pa
žystami esat nuoširažiai kvie- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai phfckUtini patar
navimą ir atsisveikinimą.

NtUiude liekame, 
te, 
U Girnius.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriūs BųtkUS & Co, Telefo
nas.

A. BĖLSKIO Mrmos RųSies Aptiė- 
ka.2422 W. Marųuette Rd. Rep.8222 , lA.I .... . ..... .............. -......... .......... .......n. .Į—
J. P. RAKščIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114
PRINCETON PHARMACY, Hedina 
kaps. nuo skausmo. 301 W. 47 St. 
BouE Į669-,

ANGLIS
COAL

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

Tiesiai iš mainų:
Nut coal 5.06 Lump coal 5.57
Mine Run 6.00 Scrėenings 4.04 

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wm. Jarsombeck. Tel. Laf. 2014
Počahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.68; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausi angli pas 
MtJLCAttY COAL CO.

40^8 S. Wentworth Boul. 4028
.................■■■............ ... . ................. 'į

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL IlĖAT

Žmoriėš dabėr Vartoja liaują dalyką 
namų apšildymui, kas pats savaimi 
užsimdkri. Tai aūtoihatiški angliniai 
pečiai* Apšildymas ateina pigiau Bė
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt.. čia pirkites geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS COAL CO.
3950 S. Wentworth Avė.

Tel. Yards 0300.

CICERO — Cicero J. Sterling 
Morton Junior College mokiniai 
stato scenoje operetę, kurios 
visų pelną skiria neturtingų 
mokinių aprlipinimui įvairiomis 
reikmenimis*.

Operetė yra garsiųjų, kom
pozitoriaus ir libretisto, Gilbert 
ir Sullivan kūrinys “Mikado”— 
teatrų lankytojų numylėtas vei
kalas, kuris statomas šimtus 
kartų vis tebėra populerus.

Operetė bUs pastatyta du 
kartu. PO piėtų fhokihiams, o 
vakare, 8 vai. publikai. Bilietai 
yra 25 centai ir 35 centai.

_—----------

F. Mickus, Brighton 
Parko žymus siu

vėjas
Rūpinasi lietuviais bedarbiais 

ir duoda jiems uždarbį.

BRIGHTON PARK. f. Mic
kas, kuris užlaiko didelę nuo- 
savų siuvyklų, adresu 4146 
Archer -gatvė, turi, galima sa
kyti, getų pasisekimų savo tos 
rųšies profesijoj.

JONAS DABULSKIS
Persiskyrė SU šiuo* paSaUliu 

rugsėjo 30 dieną. 1934 m., su
laukės pusės amžiaus, ghnėš 
Lietuvėj, Tdurages apškrų 
Skaudvilės parap.

Amerikoj išgyveno 30 metu.
Palikė didėliame nuliūdimo 

brolio šunus, Aleksandra it 
Tamošių Dabulskius, Eleną Da
bulskiene, gimines, draugus it 
pažystamus.

Kųnrtš pašąrvėtas<„ raudasi 
Masalskio koplyčioj, 830'7 Litu- 
anica Avenue.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
spalio 20 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios . bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi ia. a. Jono Dabulskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nttoširdžiai kVlbčiaffli da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pafckutinį patarnavimą ir 
atšisveiRlfilibą.

Nuliūdę įlekiame,
, Giminės, Draugai 

ir Pažystami.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius A* Masalskis, Telefo
nu Boujevard 4139. .

t L . ■ h ' >. .. A*.S. Si \

Gera rašoma popiera parduodama 
, Reikalaudami 
8c persiuntimo 

kaštams vienam svarui. Pinigus ga
lite siusti stąmpomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

vįšuohiėt gausite Naujienų khygyne. 1 t>o 25 čentiis svaras.
1739 So. Halsted St., , Chichgo, III.'iš kitur, pridėkite 8

KRAUSTYMAS
MOVING

V1CTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

SPAUDOS DARBAI

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

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

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

Laivakortės į Lietuvą Ir į visas 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportals ir 
kitais dokumentais, kuriė reikalingi 
kelionei.

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

MOKYKLOS
SCHOOLS

PAMOKOS: Anglų Kalbos, Lietuvių 
Kalbos, Knygvedystės, Greitraščio 
(Gregg Shorthand). Amerikos Lietu
vių Mokykla, 3106 S. Halsted St., 
Chicago, 111. ......

NAMAI IR ŽEME
REAL ĘSTATE

ATVIRUTES, programus, plaka
tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVE 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THĘ BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Streėt.
Tel. VlCtory 4965.

STALIORIAI
CAfcPENTERS

CARL CLARAS, pigiai taisau namus 
5805 S. Maplewood. Republie 4151.
. ................ m, i^i. »m. ,1,1h , ir į

SIUVĖJAI
TAILORS

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

STATYBOS, Plienas
STRUCTURAL STEEL

BARZDASKUČIAI
BARBĖK SHOPS

MlKE’S BARBĖK SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W, 47 Št„ Boul. 6948.

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

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGfe

BUCERNES
MEAT MARKET

SOUARE DEAL MEAT MARKET, 
1 kl. mėsa, 4301 Wentworth Avė.

BARAI IR STALAI
BARS ANO TABLES

TIESIAI IŠ DlRBTtJVĖS 1‘IGIAU 
Mes pądifbąme barus, stalus ir krės
lus. Piridie tiesiai iš dirbtuvės be 
perkupčių, tai atseis jums iš tikro 
pigiau. 24 metai biznyje.
CHICAGO CABINET & MILL CO. 

3012-14 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 1235

DUONKEPIAI 
bakeries

Pil'k iūoiia FULLER PRK BAKERY 
4660 S, WeĮĮg St.Boul, 5149

GROCERIES
UNITED FOOD STORES 

288 W. 47lh St.
Gefiausi groseriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
J. C. Andrews vedėjas.

INGALIOJIMAI
POWER of attorney

IngaliOjinius apriipihti žėffiė h* ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S.

Netik pats turi neninžai 
darbo, bet dar jis duoda šiek 
tiek užsidirbti pragyvenimui 
ir kitiems, kurie būtinai rei
kalingi darbo. Žinoma, F. Mic- 
kas didžiumoj fe Ui d'Aftt, at- 
jausdahlas bedarbių kritišką 
padėtį* Todėl BrlghtOh Darkė 
gyvehahtiems lietuviams ypa
tingai tiems, kurie nori turė
ti gražiai pasiutus arba at
naujintus drabužius, patartina 
kreiptis F. Mickaus Siuvyklom 
Tokiu budu jam buš suteikta 
didfešllė pinga pagelbėti be
darbiams.

Be to, dar ten už prieinamą 
kainų yra hėihažas pasirihki- 
ftias tViftų gražių itiatŠkihių, 
kfeptirhį, -kaklaraiščių, ėpjUos- 
čių (diržų) ir kitokių būtinai 
reikalingų dalykų pasipirki- 
mui. O kadangi F. Mickas 
mandagus bei draugiškas žmo 
gus, tai atsilankiusieji jb pa
tarnavimu bus pilnai paten
kinti. -A. J. S.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
y¥a haudiftždš. /

Naujienų Pinigu Siuntimo Sky
rius persiuntė i Lietuvą daug mili- 
, ohų doleriu ir dabar tebesiunčia be 
okiės pertraukos. Savo giminėms 
Jetuvon siųskite pinigus per Nau- 

. ienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius. 

1739 So. Halpted St„ Chicago, Ui.

Antru rankų statybos geležis viso
kios mieros. Radiatoriai Šilto van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
antrarankių dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Musų karnos la
bai žemos. Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 1270

RAKANDŲ Barbenai
FURNlTUftE BARGAINS ■

... ---------------- • -i. ..... Ji -,11- '

STORAGE RAKANDU 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. 

574$ So. Ashland Avė.

jULitrš BtefcbER, ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir tątefnams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
įšmokesčiai, Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

Dirbtuvės bahkruto išpardavimės. 
žemiausios kainos Chlcagoj rakan
dams, nauji patlor,, bedroom, ir valg. 
kamb. setai. Minkštos . sėdynės. 
Karpetai po $15, $20 ir $2’5. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara Vakarais it nedeliottiis 6224 S. 
Ashland Avė.

(J#

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšies Rakandai* 

! 125 Frieže 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 Cottagė Grove
Atdara vak. »įd .<■

Jonas Rūta nusilaužė 
ranką

JonasBRIGHTON ZPARK
Rūta, gyvenąs adresu 4^19 So. 
Lincoln avenue, nusilaužė ran
ką nelaimėje ir dabar randasi 
po daktaro priežiūra.
; t ' . i r ;r,   

Kur geriau pirki
nėti?

Namu šeitninihkė vienu at kitu 
laiku turi laiko nUsispręsti kur jai 
geriausia pirkti maiši® produktus ir 
Jtoseries. Ji skaito skelbimus Ul

elių fchain Storių, dėpartamehtinių 
krautuvių, it nepriKlaUšomų groset- 
nirtkų. Kiekviename buvo siūlomi 
d ..... ,, iiirrra

Vai.—8:80 A. M. iki ŠtftO P. M. 
Tel. HARrisoh 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Opposlte Dovis Store, 2d Fluor '

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAK KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir Cigarui, 1728 So. Halsted St.

TAVERNS
SCHULTZ BUFFET. 5200 W. 95th 
St., Oak Lawn, IJ1. Ar išvažiuojat, 
at DahrUŽItrtJJat vlstfotoct Užsukit pas 
mus. Monarch alus. Puiki vieta 
pasilsėt. .

VALGYKLOS
RESTAURANTS

■ii.ih........ . r r iir- ftir ii ................
MARTINU RESTAURANT, Lietu
viškas. 6286 S. Westem. Hem. 9416

r tiirr.i a

VIEŠBUČIAI
HOTELS

VICTOklA HOTfcĖ 
kampas Clark ir Van Burėh gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau. 
WM. E. McCOY, savininkas 

Tel. Wabash 2280. Chicacro.

ŽAISLŲ OLSELIS
NOTIONS WHOLESALE

i .........   ■ i

UNitlSt) NOTlON ŠUpPLY CO. žai- 
slaj, 1415 S. Halsttedr .CanaĮ, 3659.

geri bargehai it kiekvienas Sakėsi 
galis duoti geriausi patarnavimą.

Bet turi būt koks nors skirtumas. 
Groseminku biznis šiandiėn yrą aug- 
štai specializuotas bižttis ir teikia iš- 
mokslinihimo* patyrimo it pakanka
mai kapitalo, Bet. yra ir daUgelis 
kitų svarbių faktų* kurie įrodys, 
kad nepriklausomi gtoserninkai gali 
duoti geresnį patarnavimą.

Jeigu mes išanalizuosime kiekvie
na dalyką skyrium, mes atrasime la
bai įdomius faktus. Del pavyzdžio, 
departamentina. krautuvė daugiausia 
parduoda rubus ir namų reimenis. 
Grosernės skyrius yra tiktai maža 
dalele, Šis departamentas Vartojamas 
tiktai, kad. pritraukti žmones į krau
tuve* kad jie pirktų kitus jų parduo
damus dalykus.

Mes sutinkame, kad chain krautu
vės išskirtinai parduoda maistą. Mes 
taipgi žlhdme, kad jie luti kapitalą 
ir didele supirkinėjimo jėgą. Bet 
mes taipgi žinome, kad pas juos 
trdksta petsonalio patarhaVlmp. kuri 
tiktai individualus gTOsėtoinkas 
jums gali suteikti. Jis yrą nė tiktai 

ir yra 
Dau- 

namą, 
Jeigu 
chain

jums gali suteikti. Jis yrą n 
jūsų draugu ir kaimynu, bet 
susidomėjus jūsų apielinke. 
gelis gtoserninkų valdo ir 
kuriame jų biznis randasi. 
jUsų apielinkėj atsidarytų ____
krautuvė, tai jie tik randuos vietą 
pakol jų biznis getai eis.
- Dėl pavyzdžiu kaip gėrai jums 
gali patarnauti ihdividualis gtoser- 
nlrtkas. paimsime dėl pavytdŽlo Mid- 
west Stores, čia jus turite orga
nizaciją iŠ 800 patyrusių gtosėmin- 
kų. Jų supirkinėjimo jėga yra di
delė ir jie operUbja nuosavus urmo 
sandelius. Geros rūšies maistą, 
getą it mandagų patarnavimą, ir Že
mas kainas jie siūlo savo kostiumie- 
tiams. Tik perskaitykite šios die
nos skelbimą, kuris telpa šioje lai
doje it jus persitikrinsite, kad geriau 
yta pirkinėti Midwest Stores sankro
vose. Skelb.
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Iš kanalo ištrauktas paskendęs lietuvis j[nįši^t;iž:'įYd?nlmuSpasku' 
Jonas Dabulskis Dingo 28 d. rugsėjo

Jonas, Dabulskis dingo rugsė- 
jo 28 d. Jis d.rbo odų dirbtu- 

D.ngo rūgs. 28 d., rastas negyvas 30 d.; vakar vgjc, prie 39th ir Emeraid avė. 
pažintas giminaičio Gaudavo užmokesnj kiekvieną

------------------------------- ! dieną. Gyveno adresu 953 West
Mirties priežastis nenustatyta, bet spėjama, kad buvo D4th Pįace, Bridgeporte. Buvo 

nužudytas

parskrido iš New Yorko su Į 
transporto orlaiviu, o p-le E 
Mikuži..‘.ė grįžo vakar rytą.

Šį vakarą socialistų 
kuopos susirinkimas

Laiškai Pašte

Chicagos vandenys — upės .skis, bet neilgai velionio gimi- 
ir Michigan ežeras, kurie atė- Haitis galėjo džiaugtis, nes ru-1 
mė gyvybę nuo daugelio lietu- nuomom™,. lo

vių, išdavu iš savo gelmių dar veninės prižiūrėtojai priminė 
vieną auką — kuri, šiuo kartu, i Tarnui Dabulskiui, kad jie* turi 
yra 55 metų amžiaus lietuvis j ir dauginu lavenų ir gal vienas 
Jonas Dabulskis. ;iš jų galėtų bi/J Jonas Dabul-

Kunas 
kanalo, 
rugsėjo 30 d., I 
i : aiškėjo faktas, kad tas ku-‘ 
ras. kuris išgulėjo Cook ap
skričio lavoninėj daugiau kaip 
dvi savaites laiko, prik laure 
i.am Bridgeporto lietuviui.

žinia “Naujienose”

• nevedęs.
Rugsėjo 28 d., parėjęs namo 

iš darbo, pabuvojo trumpai L 
.išėjo — kur, nežinia. Už dvie- 

ištraukė jopostilei savo patarnavimu la-1^ dienų policija
- kūną ir kanalo.

Laidotuves įvyks rytoj po 
pietų. Iš Masalskio koplyčios, 

'3307 Lituanica avenue, kūnas 
buvo ištrauktas iš Skis. Ibus >;.ugabeiKa3 į Tautiškas

prie Dariem avenue Ir parodė jam lavonus. Vie-1 Llctuvių apmes.
bet tik vakar nas ją jy buvo Jenas Dabulskis.

Negalėjo nustatyti mirties 
priežasties

se- Vakar lavoninėje įvyko ir 
į koronerio džiurės tyrinėjimas, 
kuris, tačiau, mirties priežas
ties negalėjo nustatyti. Nu-

šį vakarą įvyksta svarbus 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Cen tralinės kuopos 
susirinkimas, Naujienų name, 
3:15 vai. vakaro.

Visi buvusieji ir esantieji 
larini yra kviečiami būtinai 
itsilankyli ir nesivėluoti, nes 
raudasi daug svarbių reikalų 
aptarimui. Nepmnirškile, ši 
vakarą, spalių 19 dieną, 8:15 
vai. vakaro, Naujienų name, 
1739 So. Halsted St. Chicago.

— Kviečia Sekretorius.

šie laiškai yra atėję iŠ Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vynausįjį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia*klausti prie 
langelio, kur padėta iškabu “Adver- 
tised Window” lobčj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

902
909
918

928
934

Andrejko John 
Giedrinska Maryana 
Kudirkai Kaziui 
Skurkus D. 
Stankevičiene Mrs. V. 
Venckui Mikolin 
Bertelis Petras

Adv. Gugis ir p-!e Mi 
kuzis grižo iš 

New Yorko
Chicagos Community 

Fund sukėlė milio- 
ną dolerių

Chicagos Draugijų.
Kliubu Valdvhos

1934 metams

Medalinskas, pirm.. 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
85U8 Gunderon Avė., Bervvyn, iii.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 S. 
Centrai Avė.; Chas. Katula, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka- 
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Bervvyn, III; Vincentas Mani- 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili
mui tis ir M. bavidonis iždo globė
ju; Antanas Rudis, maršalkų; A. 
Karoblis, lingonių lankytojas.
Susirinkimus laiko kas antrą ne- 

dėldicnj, Lavvler Hali Svet., 3929 W. 
Madison St., kaip 1 vai. oo piet.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ vaidyba 1984 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, 111. pirm, pagelb. P. Grigo- 
nienė, 832^ S Lmon Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vurd Avė. Fin.. rašt. S, Benikiene. 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 83 Place. 
Kasos globėja M. hizienė, 3207 S. 
Lovve Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. 'ian-! 
ke. 3k3įr S. Union Avenue.

CLASSIFIED ADS
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris patyręs 
siuvėjas arb- ireras kirpėias. Gera 
proga įstoti į bizni su mažais pini
gais. Dėl informacijų šaukite 
Armitage 2326.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

J. Dabulskio kūnų pažino joj _ ..undetcrmined.._
fiminaihs, Tarnas Dabulskis, 
3126 South Union avenue. Pa-1 
klebėjęs šios savaitės “Naujie
nose” žinutę, kad iš Chicagos 
upės, prie 33-čios, buvo ištrauk
tas lavonas balto žmogaus, ku
rio asmenybė nebuvo konsta
tuota, Tarnas Dabulskis nuėjo 
: lavoninę pasiteirauti, ar kar
tais tas paskenduolis nebus jo 
ieškomas giminaitis.

Ne, tai nebuvo Jenas Dabui-

Dalyvavo SLA. Pildomosios 
rybos posėdžiuose

Ta-

Bet pritarimo investigatorių 
tarpe rado mintis, kad J. Da
bulskis buvo nužudytas. Kai ku
rių manymu, jis buvęs apiplėš
tas vagilių, kurie jį įmetę į ka
nalą, kur ir paskendo. Ta nuo
monė randa patvirtinimo fakte, 
kad velionio rūbuose nebuvo 
nei vieno cento ir jokio bran
gesnio, vertingesnio daikto* o 
yra žinoma, kad turėjo pinigų

Adv. K. P. Gugis, SLA. Cent
ro iždininkas ir p-lė E. Miku- 
žiutė, SLA. Centro iždo globė
ja, grįžo iš New Yorko, kur 
dalyvavo SLA. Pildomosios Ta
rybos posėdžiuose.

Posėdžiai nusitęsė nuo ket
virtadienio iki antradienio.

Adv. Gugis, turėdamas dau
gelį svarbių reikalų Chicagoje.

Chicago Community Fund, 
kuris reprezentuoja 'visas mies
to labdaringas organizacijas, 
sukėlė vieną milioną dolerių.

Fondas yra pasiryžęs sukel
ti $3,000,000 ir tuos pinigus 
padalinti tarp įvairių priklau
sančių organizacijų ir jais fi
nansuoti bedarbių šelpimo, gy
dymo, etc. darbus, kuriais ne
sirūpina valdžios šelpimo įstai
gos.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metam*: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.r Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; SI. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 85 St.: Waltet 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš-

> tininkas; J. Shal temanąs, 7017 
South Camballe Avenue; K. 
Warnis iždininkas, 3838 South 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-ta vai, dieną, Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S. Mozart Street.

PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios šilumas. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen-! 
ings — $4.75. Northern. Coal Co. i 
Merrimac 2524.

SALESMONAI reikalingi prie an
glių i? stokers, patyrimas nereika
lingas. ■ Iškalno gaus pinigų, jeigu 
tinkami. Patelefonuokite dėl pasi
matymo. South West Coal & Material 
Co. Repubiic 4100 M. Drury.

MIRĖ MARTINAS ŽUKAS

GARFIELD P ARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAšELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George

PRANEŠIMAI

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES 
Vestuvių Fotografijas 

744 East 79th St. 
Triangle 4240

REIKALINGA vidutiniško vyro 
dėl rooming house, kur tą darbą 
moka. Ne girtuoklis, 6317 S. Normai.

LINCOLN'S FRIDE

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

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

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Ave^ Chicago 

Atdara vakarais

Help Wanted—Female
_ Dąrbinirikių Reikia_______

REIKALINGA moteris, kuri ga
lėtų gaminti valgį ir reikalui esant 
pabūti už baro.

4254 So. Ashland Avė.
—O—

MERGINA prie namų, teisinga, 
pasitikima, kuri ieško gerų namų. 
Be skalbimo, $4.00 į savaitę, valgis 
ir kambarys. Atsišaukite 

3437 So. Halsted St.
—O—

“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”
(IT’S EIGHT MONTHS OLD)

AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra taip gera, 

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
44 4 WHOLESALE ONLY

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

Keletą dienų atgal nabašni- 
kas Žukas buvo; rastas beveik 
mirštantis arti 18-tos gatvės ir 
So. Halsted St. ir skubiai nu
gabentas į Cook County ligoni
nę. Pabuvęs keletą dienų ligo
ninėje, mirė. Jis gyveno adre
su 2113 S. Halstęd St.

Laidotuvės įvyks rytoj iš J. 
J. Bagdono koplyčios 2 vai. po
piet į Tautiškas Rietuvių kapi
nes. —Rep. X.

n ■ i ..... .į------ - ’-----t į ‘

GARSOT^eS
NAUJIENOSE

Lengvus gerklei ?. .jas sakote
Ukrą teisybė f " ..u. Al Jolson

Ir todėl aš labiau mėgsti; Old Golds

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralė kuopa laikys mėne
sinį susirinkimą penktadienį, Spa
lio 19 d. 8 vai. vak., Naujienų Na
me, 1739 S. Halsted St. Randasi 
eilė svarbių reikalų apkalbėjimui. 
Visi nariai būtinai susirinkite ir 
draugų atsiveskite. Sekt.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko svarbus 
susirinkimas įvyks sekmadienį spa
lio 21 d., p. Barausko svetainėje, 
2244 W. 23rd PI., 1 vai. po pietų 
Visi nariai ir narės malonėkite atsi
lankyti, nes išgirsime daug svarbių 
nutarimų. Taipgi visi atsilikusieji 
su mokesčiais malonėkite užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Draugija Lietuvos Dukterų laikys 
savo susirinkimą’ spalio ,20 d., 7 vai. 
vak. Mark W|iitė Parke svetainėje. 
Visos narės kviečiamos susirinkime 
dalyvauti, nes reikės svarstyti eilę 
klausimų ir vakarienės komisija pra
neš kur įvyks rengiama vakarienė ir 
kada. Taipgi reikės gvildenti ser
gančių narių ir bedarbių reikalus, 
tad pasistengkite visos būti laiku.

A. Dudonienė, nut. rašt.
Am. Lietuvių Piliečių kliubas 12 

Wardo laikys mėnesini susirinkimą 
sekmadieni spalio 21. v vai. p’et 
K. Gramonto svetainėje, 4535 So. 
Rockvvell St. Yra pareiga visų na
rių skaitlingai atsilankyti ir svars
tyti kliubo reikalus, taipgi bus rei
kalinga tame susirinkime išrinkti 
darbininkus dėl kliubo įvykstančio 
baliaus.

P. J. Petraitis nut. rašt.
Lietuvių Piliečio Brolybės kliubo 

Amerikoj mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, spalio 21 , 1 vai. po 
piet. Jono Garbužio svetainėje, 3749 
So. Halsted St. Visi nariai malonėkit 
dalyvauti nes dabar mums reikia 
rengtis prie ateinančio darbo. Taip-

M. Batutis, sekr.

ĮVAIRUS KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Didžiausis pasirinkimas, žemiau

sios kainos už modemiškus barų f ik* 
čerius, taipgi delicatessen, restaura
cijų, kepyklų ir bučernių. Mes taip
gi įtaisome pilną refrigeriavimą už 
labai žemą kainą. Mes priimame jū
sų senus fikčerius į mainus ant nau
jų arba vartotų įrengimų. Dykai pri
statymas ir lengvos išlygos.

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

Tel. Monroe 1710

MERGINA patyrus prie namų 
darbo, prižiūrėti 5 m. kūdikį ir vir
ti. Kambarys, $5 savaitei. Tel. 
Beverly 0444.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia  ■

REIKALINGA augusi, vedusi po
ra, be vaikų dirbti ir gyventi ant 
ūkės South Havene. Rašykite A. 
B., P. O. Box 132, South Haven, 
Mich.

For Rent

© P. LorilIardCo., Ine.
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Grane .Coal Co.
. 5332 So. Long Avė.

REIKALINGI kambariai vedusiai 
''orai Southsaidės apielinkėje. Tel 
Boulevard 1144.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA aludė, visa arba 
pusę. Randasi arti ghtvekarių bar- 
nės, 6818 So. Ashland Avė.

Amerikoj mėnesinis
piet?Jono Garbiižio svetainėje, 3749 < ' ‘ * * * * -* • - 
dalyvauti nes dabar mums reikia
gi neužmirškite atsivesti po naują 
narj. .

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

REAL ESTATE

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

2119 So. Halsted St.

PARSIDUODA Alinė geroj vietoj, 
tarne dvieju gatvekarių linijų, par
duosiu pigiai.

4644 So. Western Avė.

PARSIDUODA Delicatessen Krau
tuvė, randasi groserio, tabako, sal
dainių ir kitų įvairių dalykų.

3631 So. Union Avė.

APLEIDŽIU MIESTĄ, parduodu 
čeverykų taisymo ir Shoe Shining, 
valymo ir prosinimo įstaigą, pigiai.

210 W. 47 St.

TAVERN ir 2 augščių medinis 
namas, parduosiu arba mainysiu. 

7127 So. Racine Avė.

“T^DDIE CANTOR pasakė, Jus ne galite ap- 
JLj gauti namo akis. Aš matau geresnį tabaką 
Old Ooldsl’

“Pagarsėjęs Schnozzola pasakė, Jus ne galite 
apgauti mano nosį. Aš galiu suuostyti geresnį 
tabaką Old Golds!’

“Dabar aš pripažinsiu, kad Canter’io akis ir 
Schnozzola nosis yra pusėtinai žymus. Bet tokiu 
yra ir mano ‘ragautojas’, ir aš gaunu tikrą sma
gumą iš Old Gold’s pilnai išsirpusio švelnumo. '

“Kitais žodžiais, jus galite jį MATYTI — 
galite jį UOSTYTI—bet ŽMOGAU!—kaip jus 
galite jį ragauti!... tą geresnę tabokos rūšį švel
niuose—gerklei Old Golds.”

(Pasiralo) AL JOLSON

Suvedus viskį į daiktį, Al, išeina, kad:—
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Golds ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVŲ.

ŠvdnLžUM. AMERIKOS CIGARETAI
. ” .............. ‘  .................... . . ■■hcjpįįį

Al Jolsou . . . vyras, kuris sulošč “Mammy”, pagarsėjęs scenoje ir JudŽiuo«e
.* . • * ■ ■ .'f ’ J

CIGARETAI
r. i',i .'.Z*.'.; • -

. . 1 .

PRAKA
Kalbės Arkiv. S. A. Geniotis; kun. 
Jonas. W. Liūtas ir kiti. Aiškis apie 
gnomus, undinės, salomandrus ir sil- 
pas; nikštukus, laumės ir kitas ma
tomas ir nematomas dvasias. Ne- 
delioj, Spalio-Oct. 21 d., 1934 m., 
2:30 vai. po pietų. Lietuvių Audi
torijos salėje, 3133 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Kviečia Lietuvių Katalikų 
Jonistų Brolija.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite I musu spulks.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

PARDAVIMUI Storas su 4 kam
bariais gyvenimui. 2 karų garažas, 
karštu vandeniu šildomas.

Tel. Repubiic 9557

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, didelis Storas, geras biznis. Pa
togus rūmai gyvenimui, patogiai 
įrengtas naukštininkas, 2 karų ga- 
radžius. 2500 W. 45 St. Chicago, III.

M AND K TAVERN 
ATIDARYMAS 

SUBATVAKARJ, SPALIO-OCT. 20, 
įvyksta atidarymas musų šaunaus

Bus muzike, žaislai, Ke
rimai ir užkandžiai. Visi draugai 

te kviečiami atsilankyti.

SUBATVAKARJ, SPALIO-OCT. 20,
taverno.
ir pažįstami iš plačios Chicagos esa
te kviečiami atsilankyti. Savinin
kai šitos užeigos yra Marcinkevi
čius ir Klimas — Jūsų seni pažįs
tami. x Lauksime Jūsų subatvaka- 
rvje.
M AND K TAVERN

3830 So. Honore St.
Tel. Lafayette 2889

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADS

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu 160 
akerių cash farmą Mich. valstijoje 
su staku, visais įrankiais ir gerais 
budinkais — ant namo. Savinin
kas galima matyti Walter Netrim, 
5260 So. Halsted Street.

Real Estate For Sale
Namąi-žeing

SPECIALISKAS BARGENAS
2 aukštų muro namas, 2 po 4 

kambarius flatai. Basementas, 2 
karų garadžius, Brighton Parke. 
4342 So. Fairfield Avė. Specialiai 

savaitėj $3850.00.
2608 W. 47 St.

tiktai šioj 
Savinink

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų. Moterų, 

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

. Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St 

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
__ sekmadieniais.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi 
ninku ir rendauninku reikalais. Me» 
neturime skyrių. Atdara kasdien nu< 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu- 
namai originalio ir vienintelio namt 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalow, furnace šiluma. Lo
tas 50x125, 2 karų garądžius. Ap
leidžiu, miestą, priverstas parduoti 
už $4000.

8411 Kerfoot Avė.
Del informaciljų pasaukite 

Triangle 7200

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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