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Paskelbtas gene
ralinis streikas

Lerroux sudarė kabinetą iš klerikalą ir re
akcionierių ir visa šalis sukilo gelbėda
ma respubliką. 25 žmonės jau užmušti

100 ŽMONIŲ ŽUVO KOVOSE SU REAKCIONIERIAIS 
MADRIDAS, spalio 5. — Iki šiandie vakaro mažiausia 100 

žmonių liko užmušta, neskaitant šimtų sužeistų, kovose su re
akcionierių valdžia.

Dar kruvinesnių mūšių tikimąsi šią naktį.
Ginkluoti sukilėliai yra užėmę daugelį miestų ir miestelių, 

kuriuos valdžia su kariuomenės pagelba bando atsiimti.
Valdžia puolimuose sukilėlių naudoja net lėktuvus, iš kurių 

ant sukilėlių mėto bombas ir šaudo iš kulkosvaidžių
Daugelis Katalonijos miestelių paskelbė Katalonijos nepri

klausomybę. Katalonijos separatistų judėjimas darosi labai stip
rus. Jau eina mūšiai Barcelonoj. kur irgi daug žmonių užmušta.

Respublikonai lukuriuoja... 
a r ' f

Sukilimas Ispanijoje prasidė
jo už 10 minučių po paskelbi
mo naujo kabineto. Kaip išro
do, republikonai pritaria tam 
sukilimui, bet senu papratimu 
lukuriuoja, iki pamatys kaip 
sekasi socialistų judėjmiui. Jei 
pamatys, kad socialistai perga
li, tai ir respublikonai prisidės 
prie sukilimo. Jei bus nugalėti, 
tai respublikonai, žinoma, pa
siskubins pareikšti savo ištiki
mybę reakcionieriams.

Valdžia deda visas pastangas 
sustabdyti plėtimąsi geležinke^ 
lių streiko, kuris darosi labai 
rustus. Valdžia grūmoja strei- 
kierianjs, kad jie busią paša
linti iš darbo ir kad jų vieton 
bus pastatyti kariuomenės re-i 
zervai.

Sukilėliai buvo užėmę Eibar, 
ginklų gaminimo centrą, bet 
valdžia jį atsiėmusi.

Del JO ISPANIJOJ^ KILO 
KRUVINAS GENERALINIS Naujoji NRA taryba 

pradeda nusileisti 
kapitalistams

Bus panaikinta produkcijos ir 
kainų kontrolė ir pripažinta 
teise darbininkų mažumoms 
—kompanijų unijoms

Lietuvos Naujienos
Švedijos min. pirminiu- Bus byla dėl Kaišiado- 

kas aplink Pabaltijį rių ligoninės statybos

MADRIDAS, spalio 5. — Is
panijoj prasidėjo naujas suki
limas, šį kartą, kad išgelbėti 
pačią respubliką, kuri pateko į 
monarchistų ir klerikalų kabi
neto rankas. Sukilimas prasi
dėjo paskelbimu generalinio 
streiko, kurį valdžia stengiasi 
ginklu sulaužyt; ir be jokios* 
atodairos žudo dąpbininkųs.

Streiką paskelbė stiprios so
cialistinės unijos, prie kurių* 
prisidėjo taipjau komuhistai ir 
sindikalistai.

25 darbininkai nukauti
Madridas jau liko visai su- 

paraližuotas. Daugely vietų 
ištiko kruvinų susirėmimų, ku
riuose įvairiose Ispanijos pro
vincijose žuvo jau 25 darbinin
kai ir keli desėtkai liko sunkiai 
sužeisti, šimtai darbininkų li
ko areštuota.

Streikas yra grynai revoliu
cinio pobūdžio ir persimeta į 
kitus industrinius centrus. Bar- 
celonna yra veik visai supara- 
ližuota. Bolboa, San Sebastian 
ir Seville streikas nuolatos ple
čiasi, nors valdžios cenzūra da
roma negalimu patirti kas de
dasi dagi pačiame Madride. In
dustrinėj Asturias provincijoj 
liko paskelbtas karo stovis, nes 
ten jau ištiko daugelis kruvinų 
susirėmimų gatvėse.

Generalinis streikas yra dar
bininkų atsakymas į premiero 
Lerroux sudarymą kabineto 
iš monarchistų ir pastariesiems 
prielankių reakcinių klerikalų, 
kurie gavo tris svarbiausias 
ministerijas—agrikultūros, jus
ticijos ir darbo. Tokiu kabine
tu yra nepatenkinti ne tik dar
bininkai, bet net ir patys deši 
niausi respublikonai, nes tokios 
ministerijos išsilaikymas gali 
reikšti mirtį pačiai Ispanijos 
respublikai ir sugryŽįmą mo
narchijos. *

♦•r
Už protestą uždarė partijas

Vidurnakčio susirinkime ke

Chicagai ir apielinkei tedera* 
!io oro biuras šiai dienai prana* 
Šauja: ;

Apsiniaukę; maža permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 5:- 
25.

turi buvę pirmesnėse Ispanijos 
valdžiose ministeriai, jų tarpe 
šalininkai prezidento Zamora ir 
dagi paties LerroUx, savo par
tijų vardu išreiškė nesipiktini- 
mą dabartine respublikos val
džia, dagi pačiu prezidentu ir 
prieš naująjį kabinetą griežtai 
užprotestavo.

Ryte gi policija puolė tų par
tijų. raštines ir jas uždarė.' 1 ■. * * • ' , 1 y 1 į .

Katalonija gins respubliką su 
ginklu rankose

Autonomiška Katalonija irgi 
atsiliepė. Katalonijos prezi
dentas Luis Companys savo or
gane Las H urna nitą t paskel
bė straipsnį, kuris kaltina Is 
panijos prezidentą Zamora už 
šalies išdavystę ir ragina kata- 
loniečius su ginklu rankoje gin
ti respubliką. Centralinė val
džia bandė tą straipsnį už
drausti, bet Companys to už
draudimo nepaisė.

Eina gandų, kad Katalonija 
ruošiasi paskelbti visišką ne
priklausomybę, nes ji yra vie
natine Ispanijos dalis, kurios 
dar nėra palietusi reakcija.
Respublika atiduota, sako teis

mo pirmininkas
Didelę sensaciją Madride su

kėlė, tai kad visų gerbiamas 
Aivaro de Albornoz, prezidentas 
nacionalio konstitucinių garan
tijų tribunolo ir buvęs ministe- 
ris pirmojoj respublikos val
džioj, rezignavo iš tribunolo 
pirmininko vietos, viešai pa
reikšdamas, kad respublika ta
po atiduota monarchistams ir 
kad dabar turi būti jėga at
gauta.
Zamora nusilenkė reakcionie

riams
Prezidentas Zamora pavedė 

Lerroux sudaryti naują reakcte 
nę klerikalų valdžią, nors res
publikonai reikalavo, kad butų 
paleistas parlamentas ir pa
skelbti nauji rinkimai. Respub
likonai buvo įspėję prezidentą, 
kad tokis jo žingsnis gali iš
šaukti rimtas pasekmes, bet 
Zamora, nežinia keho spaudžia
mas, to įspėjimo nepaklausė/

Katalonijos prezidentas Com
panys du sykiu telefonavo Zar- 
morai, įspėdamas, kad jojimas 
į kabinetą antį-Katalonijos ir 
anti-respublkioniškų ministerių 
gali priversti Kataloniją pasi
skelbti visiškai nepriklausoma 
respublika.

Reikalauja mirties 
bausmės “Amerikos 
tragedijos” byloje
WILKES BARRES, Pa., s. 5. 

—šiandie baigėsi liudijimai by
loje jauno kasyklų inžinieriaus 
Edvvards, kaltinamo nužudžius 
vieną merginą, kad galėjus ap4 
sivesti su kita mergina.

Prokuroras savo kalboje rei
kalavo jam mirties bausmės, 
kuomet jo advokatai reikalau
ja jį išteisinti, nes nebuvę įro
dyta, kad mergina tikrai miru
si nuo Edwardo užduoto jo kir
čio “blekdžekiu”, nes daktarų 
liudijimai buk prieštaraują.

Pats Edwards teisinosi, kad1 
nėščia mergina susižeidusi kris
dama valtyje ir jis “blekdže
kiu” smogęs bijodamasis kalti
nimo ,kad jis ją užmušęs, pas
kui nuleidęs į vandenį, kad iš* 
rodytų, jog ji prigėrusi. Pe
čiaus smūgis buvo tiek smarkus, 
kad jis paliko žymę ir nuo su- 
trenkimo smegenų ji mirusi, 
Buvo skaityti ir jo meliški laiš
kai kitai merginai.

Tikimąsi, kad šįvakar byla 
bus atiduota jury nuospren
džiui.

AlejandrO Lerroux

naujasis Ispanijos premieras, 
kuris nors dedasi radikalu ir 
dideliu bedieviu, susidėjo su 
klerikalais ir monarchistais, dė
lei ko pasidarė pavojus visai 
ispanijos respublikai ir kad 
respubliką išgelbėti, socialistai 
buvo priversti paskelbti gene
ralinį streiką, o Katalonija grū
moja paskelbti nepriklausomy
bę. ' Generalinis streikas yra 
kruvinas ir jau’ daug darbinin
kų nušautą. /
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Vokietijos žydai pri
sibijo, naują, po-

- gromų
BERLYNAS, 3. S. — Vokie- 

tijos žydai numato, kad arti
nasi nauja, žydų pogromųt ban
ga. Pogromai turėjo įvykti 
pirmiau, bet juos sulaikė prezi
dento Hindenburgo mirtis .

Tuo tarpu naciai pradeda 
vesti vis smarkesnę kampani
ją prieš žydus, juos terorįzuo 
ti ir kitais budais persekioti. 
Vokietijoje gi ekonominė padė
tis nuolatos blogėja ir numa
tomas dar didesnis pablogėji
mas. Nėra abejonės, kad na
ciai už tą blogėjimą kaltę ban
dys suversti ant žydų, kad 
žmonės nematytų tikrųjų kal
tininkų. Tas ir gali sukurstyti 
pogromus.

WASHINGTON. spalio 5. — 
Donald R. Richberg, vadas nau
josios NRA tarybos, paskelbė, 
kad NRA kodeksuose bus pa
daryti du pakeitimai, kad pa
tenkinti stambųjį- biznį ir in
dustriją—kapitalistus.

Pirmiausia bus laipsniškai 
panaikinta produkcijos kontro
lė ir kainų nustatymas.

Antra, administracija steng
sis apsaugoti teisę darbininkų 
mažumų kolektyvėse derybose. 
Tai yra apsaugojimas kompani
jų unijų, nes jos galės būti 
atstovaujamos derybose, ne
žiūrint balsavimo pasekmių dar
bininkų atstovų rinkimuose.

Iki šiol prezidento Roosevel- 
to ir NRA administracijos pa
kartotinais pareiškimais, darbi
ninkus galėjo atstovauti tik ta 
unija, kuri gaudavo didžiumą 
balsų. Tam labai priešinosi 
fabrįkantai, nes rinkimuose, 
paprąstai, kompanijos unijos 
praląimėdavo ir negaudavo at
stovybės. Dabar, Richbergo pa
reiškimu, bus įvesta proporcio- 
nalė atstovybė, taip kad bus 
atstovaujamos ir kompanijos 
unijos.

Richberg pasmerkė “netole- 
ratiškus partizanus” iš tarp biz
nierių ir darbininkų, kurie ban
dą taip pakreipti kolektyvių 
derybų patvarkymus, kad iš to 
butų jiems vieniems daugiau
sia naudos.
Darbininkai kovos tuos pakeiti

mus
SAN FRANCISCO, Cal., s. 

5.— Atsakydamas j Richbergo 
pareiškimą, Am. Darbo Fede
racijos prezidentas Wm. Green 
pasakė, kad organizuoti darbi
ninkai visomis savo jėgomis 
kovos kokius nors pakeitimus 
patvarkymuose dėl kolektyvių 
derybų ir Richbergo pasiūlymų 
niekad nepriims.

PARYŽIUS. IX. 15. Elta.— 
“Intransigeant” paskelbė savo 
atstovo pasikalbėjimą su Šve
dijos ministerių pirmininku 
Hansonu. Hansenas, tarp kit
ko, kalbėjo ir apie Pabaltijo 
valstybių paktą, pažymėdamas, 
kad jei pasidarytų ramiau ap
link Baltijos jurą, tai Švedi
ja butų patenkinta, tačiau ji 
niekados neįeis į politinę kom
binaciją, esančią už Tautų Są
jungos ribų. Kalbėdamas apie 
Švedijos užsienių politiką, mi- 
nisteris pirmininkas pažymėjo, 
kad socialistai, liberalai ir kon
servatoriai sutinka, jog ta po
litika turi būti pagrįsta griežtu 
neutralumu.

Darbo Federacijos 
konvencijai kalbės 

darbo sekretorė
SAN FRANCISCO, Cal., s. 

5.-—Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija šiandie nekant
riai laukė darbo sekretorės 
Frances Perkins kalbos, kurioj, 
jį turėtų išsklaidyti. organizuo
tų darbininkų abejonę linkui 
NRA, taipgi pareikšti valdžios 
nusistatymą linkui Federacijos 
reiklaujamų 30 vai. darbo , sa
vaitės.

Belaukiant tos valdžios at
stovės kalbos, konvencija nė 
nesvarstė daugelį svarbių rezo
liucijų iki nebus paaiškėjęs val
džios nusistatymas įvairiais 
darbininkus liečiančiais klausi
mais.

KAIŠEDORYS. —Prieš kurį 
laiką buvo statoma Kaišiadorių 
savivaldybės ligoninės namai. 
Apskr. valdybos pirmininkas, 
susitaręs su kitu valdybos na
riu, statybos darbus atidavė 
netikusiam rangovui Jodkui 
kuris taip pastatė namą, kad 
namas greit ėmė leistis.

Kaltinamaisiais patraukti ir 
kaltinami: Domas Kuzinevičius 
ir Aleksandras Aleknavišius 
kaltinami tuo, kad pirmasis ei
damas Trakų apskr. valdybos 
pirm., autrasis tos . valdybos na
rio pareigas iš anksto susitarę 
ir bendrai veikdami, žinodami, 
kad Jodka netikęs statytojas, 
neprisilaikydami sutarties, ūkio 
budu netinkamai statė ligoni
nei namus ir norėdami pasipel
nyti tyčia nesiėmė priemonių 
netikusiai statybai sustabdyti, 
kuo buvo didžiai pakenkta val
dymo tvarkai, o savivaldybei pa
daryti 13,893 lt. nuostolio. Be 
to, juodu dar kaltinami pasi
savinę statybai pirktos miško 
medžiagos ir cemento. Alfre
das Aleksandravičius kalinamas 
tuo, kad Člddmas apskrities in- 
žinieHatfs pareigas ir žinoda
mas^ kad ligoninė netikusiai sta
toma, nesiėmė reikiamų prie
monių tai statybai sustabdyt', 
šią bylą Kauno apyg. teismas 
sfrręs Kaišiadoryse spalių 20 d.

Niekšų darbas 
pėdoje

Klai-

Kai diktatorius ke 
liauja

MILANAS, s. 5. — Diktato
rius Mussolini atvyko į čia 
trims dienoms. Jį saugoti pa
statyta net 4,000 policistų.

Prasidėjo liudijimai 
Insulto byloj

______ ___________ - J 
J

CHICAGO. — Vakar Samuel 
Insullo, jo sunaus ir 15 kitų 
žmonių byloje dėl naudojimo 
pašifc> lapgavingiems tikslams, 
prasidėjo liudijimai. Daugiau
sia laiko praleista identifikavi
mui Insullo kompanijos rekor
dų. Tečiaus liudytojai, dau
giausia kompanijos darbininkai, 
nieko nežinojo apie kompanijos 
biznio eigą.

Insullo advokatai deda di
džiausias pastangas neleisti 
teismui parodyti kompanijos 
knygas. Bet tose knygose ran
dasi visi įrodymai Insullo suk
tybių.

UNIONTOWN, Pa., s. 5. — 
Osca Furlani, 18 metų, pasiėmė 
motinos revolverį ir nusišovė, 
kad nematyti kaip bus nuteis
tas jos aklas brolis Dominick. 
Jis teisme prisipažino nušovęs 
savo žmoną ir paskiau pats 
bandęs nusižudyti, bet , tik ap
akęs nuo susižeidimo.

Mažų miestelių žydai yra su- 
bankrutiję ir jų gyvenimas yra 
nepakenčiamas. Daugelis jų žu
domi. Visi norėtų išvažiuoti į 
užsienį, bet negali, kadangi ne
leidžiama išsivežti savo pinigus.

Išvyliojo $5,000
. ,-.w, „■

CHICAGO. — Paš Stephen 
Trichak, 8937 Brandon Avė., 
atėjo du nepažystami vyrai, 
kurių vienas pareiškęs, kad jo 
tėvas palikęs Trichak tėvui 
$25,000, bet kad Trichak tėvas 
jau miręs, tai jis pinigus pa- 
liksiąs sUnui, pačiam Tricha- 
kui. Tik jis turys įrodyti, kad 
jis yra taupus ir pinigus veltui 
nemėtys. Taupumo įrodymui, 
Trichak išsiėmė iš banko $5,000 
ir padavė nepažystamą j am. Ta- 
sis tuos $5,000 surišo į skepe* 
taitę kartu su savais $25,000 
ir atidavė Trichakui. Kada Tri
chak parėjo namo, tai skepe
taitėj rado tik gniūžtę senų 
laikraščių.

Tai yra labai senas žulikys- 
tės būdas, bet Vis dar randa 
sau aukų.

.... M 4 ... ... .... v- • -

Tik pažiūrėti...
MASKVA, s. 5. — • Bolševikų 

valdžia atidarė naują puikią 
sankrovą, kurioj galima gauti 
visokiausio tnaisto, kokio Rusi
jos gyventojai nematė jau de- 
sėtkus metų. Ten randasi 50 
rūšių duonos, 16 rūšių sūrio, 
250 rūšių vyno, 38 rūšių deš
rų, visokiausios žuvies, 52 rū
šių cigaretų ir Lt.

Tūkstančiai maskviečių susi
rinko pažiūrėti tų gerybių ir 
seilę varvinti, nes Jie to mais
to negali įpirkti, kadangi jo 
kainos yra tokios augštos, kad 
jis yra prieinamas vien tik ko
misarams ir GPU nariams.

■ ■■. ■ j.. — ■

.■

ST. LOUIS, Mo., s. 5.-- An
gelo Rosergrant liko nuteis
tas 20 metų kalėj iman už pa- 
stvėrimą, jšpirkimo tikslu, Dr. 
Kelly.

-j---------------------------- . x

LONDONAS, s. 5. — Kara
lius Jurgis šiandie formaliai 
sutiko, kad jo sūnūs Jurgis ap
sivestų su Graikijos princesa 
Marina.

. - ■ ■ '

į rugsė- 
piktada- 

riai barbariškai išniekino Klai
pėdos laisvės kovotojų kapą, 
išdraskė kapo gėlyną, išardė 
ant kapo iš lentų sukaltą šau
lių ženklą, 
karžygiams pastatytą pamink
lą, pasikasė po jo pamatais 90 
centimetrų ir lyg apvainikuo
dami savo juodą darbą, prie 
kapo pakėlė nacionalsocialistų 
vėliavą su svastika. Geležinr 
kelio stoties sodelyje iš akme
nų ir cemento sudėtą Vytį taip 
pat tą naktį palietė juoda ran
ka. Vytis buvo apardyta ir 
degutu ištepta. Ant viršaus 
buvo nutepliota svastika.

Klaipėdos krašto direktorija 
nutarė paskirti 2,000 litų už 
niekšiškai Klaipėdos kapus iš
niekinusių kaltininkų nurody
mą.

KLAIPĖDA.—Naktį 
jo 9 d. dar nežinomi 
mi'ai Kn X Imi įKninb

norėdami išversti

CHICAGO.—Federalė valdžia 
sako, kad netikrų pinigų, dau
giausia $10, dabar paskleidžia* 
ma 
negu 
metai 
dirbimas padidėjęs 3,000 nuoš.

Dabar tarp žmonių vaikščio
ja netikrų pinigų už milionus 
dol. Jie yra gerai padaryti ir 
sunkiai atskiriami nuo tikrųjų. 
Tokie pinigai skleidėjams par- 
duodami po 30c už “dolerį”.

MONTREAL, Que., s. 5. — 
Penkios anglių kompanijos liko 
nuteistos už susitarimą palai
kyti augštas kainas. Jų ape
liacija liko atmesta. 

lį. —... ...... ■ .....*

ST. LOUIS, Mo., s. 5. - 
Trečią lošimą besbolo “World 
Sęries” laimėjo St. Louis Car- 
dinals, 4 išbėginiais prįeš 1. 
Jie jau turi du lošimus laimė
ję, o Detroit Tigers tik vieną.

■ ...........  .INE ...!>•

CHICAGO.— Henry Hover- 
stadt, 12 m., važiuodamas pasi
samdytu dviračiu mirtinai su
važinėjo South Chieagoje War- 
ren Holbreck, 
liau pasimirė 
skėlimo.

30 kartų daugiau, 
buvo paskleidžiama 
atgal. Esą pinigų

7 m., kuris vė- 
nuo galvos per-

NAUJIENŲ
Pinigu Siuntinio 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

Tek Canal 8500

g



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Lietuvos Naujienos I
i

tinas, ir tie, kurie jo šiaip ar 
taip vengia, yra smarkiai bau
džiami”.

Dar vienas iš Vokie
tijos atbėgęs nacių 

vadas pasakoja

Visi vyrai iki 35 metų visiškai 
gerai, kariškai apmokyti. Ry
tų prusai . tiltas Baltijos 
valstybėms siektk — Per 10 
metų sutarties su lenkais vo
kiečiai jėga grobsią Klaipė
dos kraštą ir Baltijos valsty
bes, o per kitą 10 metų — 
atsiimsiu Dancigo koridorių 
ir bandysią skverbtis toliau 
| rytus.

Paskutiniu* laiku j Klaipėdą 
slaptai atbėgo vienas kitas buv. 
žymių nacional-socialistų vei
kėjų, didesnių ir mažesniu 
“fuehrerių“, gelbėdamiesi nuo 
jiems gresiančio pavojaus ne
tekti gyvybės. Apklausinėjami, 
jie papasakoja apie padėtį Vo
kietijoje, apie nacional-soęialis- 
tų organizacijos struktūrą, apie

DABAR
Progress

FURN1TURE CO.
KRAUTUVĖJE

Galite Pirkti 
PIANA ar RADIO. 

Pusdykiai

Jntensyyų, karišką visuomenes 
apmokymą ir t. t. čia paduo
dame vieno iš tų atbėgėlių pa
reiškimą, papildartį. mųsų spau
doje įdėtas žinias. Tas atbė- 
gėlis yra kreisfuehreris H. Jis 
pareiškė:

“Vokietijoje visi vyrai iki 
35 metų yra visiškai; gerai ka
riškai apmokyti. Tas kariškas 
apmokymas yra priverstiniu 
Be to, ir senesnio amžiaus vy
rai “stoja” savanoriais ir iš
eina karišką pasirengimą. Visi 
NSDAP Vyrai ir jaunimas ap
mokomi kariškai NSDAP orga
nizacijoje. Jaunimas kariškai 
apmokomas “hitlerju'gend” or
ganizacijoje, S A būriuose ir 
SA kariškose mokyklose, o ki
ti vyrai, kurie paruošiami bū
ti vadais, kariškai apmokomi 
apskrities, srities, krašto ir 
reicho vadų mokyklose. Be to, 
tose mokyklose duodamą ir 
bendrų partinių žinių. Išėjus 
jiems kariško pasiruošimo kur
sus būna dar ir pakartotiniai 
kursai. Bendrai, visi Vokieti
joje vyrai iki 35 metų pilnai 
kariškai apmokyti ir moka 
toti visų rųšių ginklą.

Reicho vadų mokykloje
kinama ir aukštesnioji reicho 
užsienio politika. Kai aš šie
met buvau reicho vadų kursuo
se Berlyne, tai čia dėstė Ro- 
senbergas, Godhes, Nill, dr. 
Cirfus, Mende ir kiti. Be to, 
vieną kartą laikė paskaitą ir 
Hitleris apie nacionalsocialistų 
judėjimą. Rytų erdvės politiką 
dėstė Nill. Rytų erdvės poli
tika yra ne kas kita, kaip 
“Draųg nach Osten” politika. 
Buvo 
reichas 
rastus 
ginklu,

Kauno Padugnės

v ar-

aiš-

$20.00 NAUJOS MADOS 
MIDGET RADIOS 

PO

kal- 
kad 
To- 
kad

NAUJI CROSLEY 
RADIOS 

1935 MADOS 
PO

19.50
NAUJI PHILCO RADIOS 

1935 MADOS 
PO

20.00
NAUJI ZENITH RADIOS 

1935 MADOS 
PO

*39.50

GERI VARTOTI PIANAI 
PO

18.50
GROJIKLIAI PIANAI 

PO

29.50
Labai platus pasirinkimas 
visokių kitokių Standard 
padarymų radios įrengtų 
gražiuose naujuose kabine
tuose.
Pirkite dabar ir taupykite 

iš didiiau^hį > vertybių 
krautuvės.

3222-26 S. nąfstpa
Tel. Victory 4220

VedAinc L KALĘDTNSKĄS.

Leidžiame gražius radio 
prograpiu^kas nedalią, 11-ą 
vai. prieš piet iš stoties 

WGES, 13o0 kilocycles.

sakoma, kad trečiasis 
Versalio sutartimi pra- 
kraštus atsiims jėga, 
Apie Klaipėdos krašto 

atsiėmimą buvo taip pat
bama ir buvo pasakyta, 
jį. Vokietija atsiims jėga, 
liau buvo pareiškiama, 
Vokietijai būtinai reikalinga 
erdvė, nauji žemės plotai. Ry
tų Prūsija yra tiltas į Ryti/s 
ir per šį tiltą bua galima pa
siekti Pabaltos valstybės. Su 
Lenkija yra sudaryta 10 metų 
nepuolimo sutartis. Per šį de
šimtmetį Vokietija jėga atsi
ims Klaipėdos kraštą, o kartu 
užkariaus ir Pabaltos valsty
bes. Kitą dešimtmetį Vokieti
ja turės jėga atsiimti iš Len
kijos Dancigo koridorių ir ieš
kotų galimumo toliau skverb
tis į Rytus. Tai buvo dėstoma 
tik reicho vadų mokykloje ir 
buvo įsakyta tai laikyti griež
toje paslaptyje, šios mokyklos 
lankytojai yra tik NSDAP va
dai, ir jie išti'kimybęi išlaiky
ti mokykloje prisiekia. Aš taip 
pat esu prisiekęs.

NSDAP sferose 1933 metais 
buvo kalbama apie Klaipėdos 
krašte steigiamą partiją, pana
šią į NSDAJ? Vokietijoje. Per 
šią partiją Klaipėdos krašte 
varoma NSDAP propaganda. 
Girdėjau, kad Mozeris Tilžėje 
yrą paskirtas NSDAP komisa
ru Klaipėdos krašte. Ąr tą or-. 
ganįzaciją Klaipėdos krašte bu
vo “Sozialistische Volksgemeim 
schaft“ — ųežinau. Su Tilžės 
NSDAP santykių neturėjau, 
taigi ir apie santykius; NSDĄP 
ir ‘Sovog” nežinau. Taip pat 
nieko nežinau apie rengtą “So- 
vogo“ sukilimą Klaipėdos kra
šte”.

Kitas nacionalsocialistas J., 
be Šių žinių, kulias davė H,, 
štai dar ką pareiškia: “Vokie
tijoje vietomis vyrai net iki 
45> metų tu^į atlikti kariškojo 
pasiruošimo, pratimus. Priklau
są nacionalsocialistų orgąąiiza- 
3ijąį> tvos pratimus . ątlięka 
^jnogininkų buriuosę ir darbo 
stovyklose. Organizacijai f ne- 
priklfiusą pratimų, turi vykti 
atlikti į kareivines. Kiekvienas 
amogininką būrys iš 109 žmo
nių turi maždaug po 80, šautu
vų ir 4 sunkius ir 6 lengvus 
kulkosvaidžius, Dalyvavimas 
kariškuose pratimuose yra btf<-

Joseph V. Mockus

Ofiso Tek Boulevard 5918

Lietuviai Daktarai

Advokatai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dienomis Mieste 

163 W. Washington St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957. W. Gąrfield. Boul’d, 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

Valandos; 1-4 po pietų. 7-10 vaL vak. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Ofiso.Tel. Lafayette 3650 
,YRęz. Tek Vinrinja 0669.

Dr.Vl E. Siedlmskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Fraąciscoąv.

Dr< Charles Segal 
4729 So. Ashland Av<\ 

2 lubosv 
CHICAGO, ILL.

OEI$O VALANDOS:
Nuo 10. iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURKE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pfetų 

. 1 iki K vak Nedėl. nuo 10 iki lž
Rez. Telephone Plazą 2400

JOSEPH J. CrRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard Ž800 

Ręz. 6515 So. Rockwell. St.
Tel. Republic 9723 >

. J'-. ".'t' ■»■■■■« ■f*.* *■■ .... -

Kambarys 402 Tęl. Deąrborn 9047 
Rez. 5349 So. Hermitage ,Ave. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel. Prospect 1610

Ofiso, Tek Calumet 6893;
Rez. Tek Drexel 9191

Dr,A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir^Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visit 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. i 
arti 31 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 

diąna,

įvairias Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kąipp patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų, ir
1 nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. ; 

Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

šeštadienis, spalių 6, 1934
F. Radzevičius, 19 metų am- 

Nusižudėlis raudonu ra- 
dideliame popieriaus lape 

_ Kam tarnybą. Butą jsi-.ljje nįeko nekaltina, nesiskun-1 savo bendradarbiams rašo “Aš 
taisė Mickevičiaus slėnyje. Ra-| džia be tikslo. Alkoholis užmu- [einu ten, kur žole žaliuoja ir 

ramu...“ 
žudymosi priežastis dar ne

žinomą,

registratorium puikiausiai įsi 
taisė.,.

— Tarnybą gavo?

(Iš p.aAnekesių atstum
tais žmonėmis).

Jai Maskva, turėjo savo gar
sią talkučką, Paryžius — lo
tynų kvartalą, apašus, Berly
nas 
“Hųndekneipeų”, tai ir Kaunas 
Šioj srity turi kai ką įsigijęs, 
kai kuo žymus. Tiesa, čia nė
ra amerikoniško masto bandi
tų, rygiškų valkatų, arba “var- 
šavskų žulikų, bet pavaikšči’o- 
ję senamiesčio “mažalkoholinė- 
se”, pigių nakvynių namifose, 
turgavietėje, vadinamoj “bara- 
cholkoj“ ir čia rasime savų lie
tuviškų “saulės brolių”, “Her
bertų” ir tai dargi inteligen
tiškų.

žmogus, prieš karą nešiojęs 
ilgus plaukus, namų' drobės 
“gimnastiorką”, tautišką juos
tą, vadinosi inteligentas. Poka
riniais laikais šviesuolis išsinė
rė iš bolševikiško frenčo, gali
fė kelnių ir įsilindo į smokin
gą, gertas, kietą skribelę “ok- 
toberį”, o portfelis, pensne, 
plunksnakotis kišenėje ir ilgas 
mažojo pirščiuko nagas — yra 
neatskiriami provincijos inteli
gento atributai.

Bet ne visiems Fortūna da
vė smokingus ir plunksnako
čius kišenėje. Yra dar vadina
mieji liesi, kaip faraono kar
vė, inteligentai. Tai buvę val
dininkai, Studentai, moksleiviai 
— visi tie, kurie “paslydo”, 
suklupo, atitruko nuo nuolati
nio pragyvenimo šaltinio ir at
sidūrė Vytauto parke, “trudo- 
liubijoj“ ar tolkučkėj be pie
tų, be buto ir palto, bet su se
nų gerų laikų atminimu ir il
gi? nagu — vieninteliu inteli
gencijos pažymiu. Kiekvieno iš 
jų, paėmus skyrium “puolimo“ 
istorija yra skirtinga, bet ga
las Visų vienodas. Prife jų len
gvapėdiško charakterio prisi
dėjo alkoholis, kortos, kokainas 
ir draugai.

Apskritai “puolęs“ Kauno in
teligentas atrodo šiaip: dėvi jis 
išplikusį paltą “gumirabiką“, 
gutaperčinę apikaklę, smokin
go liekanas ir du nevienodu 
kaliošu. Pakaklę puošia visų, 
septynių; spektro spalvų “šlip- 
sas“ ir šarfas.

Išgėrus su ju‘o pusbonkį; iii 
užsitarnavus pasitikėjimą, jis 
papasakos ir apie save.

— Ęloga, žinote ponas, da
bar žiemą. Rūbai dar laikosi, 
bet “butų, klausimas” itin ak
tualus. Vąsarą gulėdavome 
ąžuolyne šięno kupetose. Buvo 
gerai — pigu ir laisva. O kai 
policija, pradėjo Tananą gau
dyti, tai teko ir iš ten. išsi
kraustyti į buvusios parodos 
gyvulininkystės paviljonus ar 
šiaip kur po laiptais, žiemą, 
žinote, briaujamūs į geležinke
lių stotį, į III klasę, bet, jei 
be dokumentų, — žandarai iš
garbina lauk.

— Reiškia, buto niekas ne
turite?

— Turi kai kas. Gyvena pas 
pažįstamus vieną kitą naktį 
ant aslos, arba pas moterį ko
kią už “alfonsą“ prisilaiko. Mo
terys labai draugiškos, atjau
čia. Klijentą tkokį joms parū
pini (turiu juk pažįstamų ga
na ir iš valdininkų). Kiti oran- 
žerejose gyvena...

— Juk- užmiesty j butas gal’ 
ir ne taip brangus?

— Neapsimoka. Pripranti. 
Ot štai- vienas . buvęs policijoj

požemines smukles

“Ksiondz—Probpšč”.
Taip, gyvena keli šimtai Kau-Į žiaitfs. 

no piliečių: vyrų ir moterų, šąlu

do, žinote storą, išpuyįsį. ąžųp- [šė geresnių, Šviesesniu laikų [taip 
lą, drevę tokią. Tai ir ąpsigy- viltį. Visuomeniniu gyvenimu 
veno, šieno prisinešė, skarmad jie nesidomi. Viena, ko jie lau<- 
'lų pasiklojo. Iš šiukšlyno “čai- kią, tai vasaros, o šiaip j vis- 
niką“ susirado, tai ir arbatos ką, moja ranka: 
išsiverda... Su Herbertais kai- i K ' * * r
bet nenori.

— O kas tie “herbertai”?
— Tąi mūsiškiai, saulės bro- ‘

liaj. Iš Vokietijos, žinpte, tasJ! 
pavadinimas atėjęs, Teų kiek-. ’ 
viename, mieste yrą veltui nak
vynės, pusryčiai. O lankytojus 
tai vokiečiai Herbertais vadi
na... •

— Tai taip ir nėra gyveni
me linksmesnės valandos? šal*[ 
tis, alkis.

— Kur nebus,
kiame mes kandžią, tą “mėly* 
nąją” žinote. Tik žada jie da
bar ingridijentcM įpilti, kad 
vemtom dar begerdamas. pas
kutinę paguodą atimti... -

“Biednam, gaisras nepavojin
gas”.

Nusižudę Eltop tarnautojas

KAUNAS.—Mickevičiaus slė
ny revolverio šuviu nusižudė 
Eltos tarnautojas jaunalietuvis

Lietuves Akušeres

Daktaras Sako Kaip 
Išvengti Slogų 

ZymtlH HveikatoH npcclalIataH yra pareiškė*, 
kad H3 nuoft. šion šalieH ampulių yra palfe- 
Hti rIokij. Ji* nurodo, kad ''rakta*” išven
gimui Blogų, yra palaikyti atspara, kuri 
nugali daug mąfc pakenčiamai susirgimų 
priežastf.

I NUGA-TOflK pasirodė stebčtinu tonikų 
budavojiipui ir palaikymui atsparos. Jis 
tiesiai pasiekia nusilpusius organus. Teikia 
jiems daugiau jčgos. ir jie išmeta nuodus, 
kurio būna priežastimi {vairių negalių. 
Dabar laikas jum būdavot! atsparų. Imkit 
NUOA-TONE tik trumpų laikų ir tčmykii 
stebėtinus rezultatus. Parduoda ir ga
rantuoja visi aptiekoriai. Pinigai grųžina- 
ma, jei esat nepatenkinti. Mėnesio tryt- 
mentes už Vienų Doleri. Lengva priimti ir 
palaiko jus tvarkoj.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SOL— Ide
alų Liuosuotojų vidurių 26c ir 50c,

yra. Trau

‘kutinę paguodą atimti... ■— at
sidusta kauniškis ( herbertas,

Jei nesididžiuojate, jūsų pa
žįstamas herbertas supažindins 
su visa eile savo sėbrų. Kiek
vienas rekomenduojasi kuo bu- , 
vęs, kas yra.

— Vą anas, kus su “foųa- 
riu” paakej tai buvęs agita
torius, provokatorius. Dabar 
gipsinius dievukus ir porno- 
grafiškas atvirutes pardavinė
ja. O kur su kauliniais akinių 
rėmais — tai “auksu” pre
kiauja. “Lokšą,“ kaimiečiams 
pardavinėja. Jei nori, pamė
gink, jis įkalbės tau viską ■— 
Nemuną išnuomuos, — ?aiški- 
na apite savo draugus,, kurie 
sustoję tariasi, kąip čia “ma- 
lyną” (nusikaltimą) padarius.

Gyvena Kauno padugnes ta 
diena. “Kas -ryt?” — tokio 
klausimo jie nestąt.o» Uždirbtus 
pinigus dalinasi? vakare ir ge
ria, geria, kol vėliai “čys,ti kaip 
misingiąi”.

Plačiai pagarsėjęs hęrbertų 
tarpe yra kažlęoks “Antoška”
— Arkai?skas, “Korol bazara“
— kito verslo neturi: rašo tik 
kaimiečiams prašymus ir ge* 
ria. Jo gailisi: Visi herbertai, 
mat Antoška, ’b^Vęs policijos 
valdininkas ir nešykštus. Per 
1931 — 1932 metus Ąntoška 
yrą sėdėjęs Kaimo kalėjime 
apie 50—60 kartų. Tik,, ąaugok 
Dieve, ne už vagystes ar afe
ras! Ne, Antoška sėdi, tik už 
‘tra lią lia” — girtavimą, triu
kšmą. Jis nepriklauso tų gru
pei, kurie dainuoja:

“Remeslb. ja vybral krąžu, 
tiurmy ją ne vylažtf.

Pęka mordą nerazbįta 
N.iepochoz ją ną bandyta, 
Tak.domoj ja ne id.u”.
Visi jie “blatųi”, turi sąvo 

“bobas”, rteapkeočiai policija, 
ypač “liągavų” “zeksų”. Todėl [ 
turi išsidirbę savo žąrgoną, va-į 
,dwsi vienas, kitą, pravardė
mis: “Alfura”, “čariiyj”, “Bur- 
diuk—Lišai”, “Barbutė”, “Var-

1 gonų ubagas”, “R-ižyj” ir

Mrs. Anelia K. Jarusz 
> Physical Therapy Į

and Midwife H 6109 S. Albany
Avenue

• ■ ■ . Phone
Hemlock 9252 

Patarnauju prie r"" III, gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massąge 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets Ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS
Pullman 4151

10734 S.Michigan Av. Į 
Republic 3100 

2506 W. 63 St

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_________Draugijos Nariai.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Re?. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai, vak. 
išskyrus seredomis.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optoiųetrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Į Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau

Skelbimai Naujięnose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. “

t&eąi ębąan, člear ąndHealthy 
WrUe įor Fr.ee ‘<Ey4Car< 

or *JEye Beauty *• Book
MdĄutC<»..Dept. H. S>,9B< Woąfc,qhic«tF.

International Wine & ftftoę
Musų ištaigoje randasi inpąriuptos degtinės iš Lietuvos, Rusijos, 
Latvijos, Estonijos, Lenkijos, Vokietijos, Francijos, KuJįos 1* Meksi
kos. Taippat yra didelis pasirinkimas visokios rųšięsi Amerikoniš
kos degtinės. Reisas $12.00 ir ąukŠČiau. y

Lietuvių ištaiga ir lietuviai pardavėjai. ;

4611 So. Ashland Avė.
Telefonas Boulevard 0470

’ ii ;

Phone Canal 6122
S. EiKjŽIS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez, 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

756 West 35th SL
Cor. of 85th and. Halsted Sts. 

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

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
Į DR. P. Z. Z ALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted, Street 

CHICAGO, ILL.

Tek Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
— - , , - — [Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7

kaip pirmiau. įy 8:3o v> Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

4712 South Ashland Av.. DR. S. NAlKELIS
Phope Boulevard, 7589

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika |
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanika Avenue
CHICAGO, ILL.

DR.G.SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yardą 1829
~ Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Juozapas Eiideikis 
ir Tėvas

Jęigu nprite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse........Pašaukite...........
REPubiic 8349

5340. So. Kedzie Avenue
’ (Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

25 METU PATYRIMO
Pritaįkimę akinį ų dėl visokių akių

J. P RADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ* GRABORIUS
t. Palaidąją ųž. $25,00 ir augščiąu, 

Mddęrniška koplyčia dykai.
668. W. ISth St. Tel. Canal 6174

, CHICAGO, ILL.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETR1STAS

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

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

Kalbarpe Lietuviškai 
Phone Canal 0528

Simon M. Skilias
Į GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 8377

A. MASALSKIS 
GR ABORTU S 

3307 Lituaiiica Avė 
Tek Boulevžrd 4139

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Drau gi j os Nariaį. _•

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

• nuo 9 ikj 11 valandai ryte 
nuo 6 ik.i 8 valandai vakare.

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio,

Tek Lafayette 8572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAJdUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apięljnkėję 

Didelė ir graži, 
koplyčia dykai 

4992 ARCHER AV.

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

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

TeL Seeley 7880
Nąmų telefonas Brunswick 0597

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 84,13 

1327 So. 49th Ct.
Tel. ęicero 3724, Koplyčia dykai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515. arba 2516 
SKYRIUS- 

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

ANTANASPETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI
1410 Soiith 49 Ct.

CICERO, ILL.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS

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

3343 South; Halsted St.
Tel, Boulevard. 1401

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą. 4615 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7Š2O 
Namų Tel. Prospect 1980



Šeštadienis, spalių 6, 1934 NAUJIENOS,'Chicago, III.

IŠ LIETUVOS Joniškis je vietoje matosi 
kiek toliau krepšys kiaušinių,Antradienio rytą išvykau įt .. . . 1’L... obuollJ malšas lr
ir t.t. 

šiai pirkėjas murdo avį ir 
siūlo už ją 11 litų ,ir 50 cen- 

! tų. Kaimietis spiriasi. Sako, 
jei nori imk, jei nenori neimk, 

Į bet be dvylikos litų neduosiu. 
| Tokių scenų tiek ir tiek. Pir
kėjai stengiasi kaip galima pi
giau pirkti, o kaimiečiai nori 
kelis centus daugiau gauti. To
dėl visur tik derybos ir dery- 

! bos. Na, o kaip žmonės sako, 
i nereikia* mo-

Joniškį. Joniškis daug gyves
nis už Žagarę. Miestas daugį 
tvarkingesnis, švaresnis. Daug| 
naujų namų, čia randasi ban-j 
kas ir valsčiaus Įstaigos. Gerą 
įspūdį daro puošni bažnyčia ir 
neseniai pastatyta progimnaz’-! 
ja, kuri kainavusi apie 200,000! 
litų. Elektros šviesos čia irgi 
daugiau.

įteikęs dovanas dainininkės
A. Dočkienės ir J. Jasutienės.___ _ __
močiutei, nuvykau* į Lietuvos į už pasiderūjimą 
Banką pasimatyti su p. Ste
ponu Petravičium, o vėliau ap
lankiau ir p-ią Bronę Petravi- 
čienę (Andrejunaitę). Savo lai
ku p-ia Petravičienė gyveno 
Chicago’je ir buvo aktyve Jo
niškiečių Kliubo narė. Tiek ji
nai, tiek jos Stepas .(taip ji 
vadina savo vyrą) yra labai 
draugiški ir malonus žmonės, 

rei-i Gyvena puošniuose ir labai pa- 
kia daug ištvirmės, daug kan- togiuose kambariuose. Palygi- 
trybės. Priežiūra aštri. Nuo- su kitais, jie tikrai ge- 
lat atsilanko mokyklų inspek- yąi gyvena. Tačiau Bronė ^jo- 
tdrjai patikrinti, kaip moky 
tojai savo pareigas eina, 
nai mokytojai yra be 
pagrindo skundžiami.

Lina nusivedė mus į 
gražų miškelį, kur ji praleid
žia liuoslaikį bevaikštinėdama 
ir nai.*jas durnas bedūmodama. 
Surandame čia lazdyną. Pradė
jome lenkti medelius ir rink
ti riešutus. Pas visus buvo ge
ra nuotaika. Oras gražus ir 
šiltokas. Jauku ir lengva, štai 
dainos nutruko. Jaunutis Ra
monas pradėjo fotografuoti 
suvažiavusius žagariečius. Jų 
tarpe esu ir aš Chicagos pilie
tis. Jaučiuosi tikrai laimin
gas.

Grįžtame atgal, 
sesutės tik krauna 
visokius gardžius 
valgius ir gėrimus, 
žiu valgių ir gėrimų prasidėjo 
linksmos kalbos, dainos, mu
zika. Na, o paskui pradėjome 
ir šokti. Tikrai fcmagtti praleis 
dorhe vakarą. Palinkėję viso
kių laimių, apleidome Minčai
čius jau gana vėlai. Ilgai man 
/prisimins p-lės Ramonaitės 
samdos vaišės. *

Rašo R. šmukas

(Tęsinys)
Apie 3 vai. po pietų 

Ramonai ir dar keli susėdome 
į taksikabą ir nutraukėme į 
Minčaičius, kurie randasi apie 
10 kilometrų nuo Žagarės. Ke
lionės tikslas! buvo aplankyti 
p-lę Liną Ramonaitę, kuri ten 
mokytojau ją. .Panelė Lina mus 
labai maloniai- priėmė ir apro
dė mokyklą. Kambariai artis
tiškai ir su skoniu įrengti. Ant 
sienų matosi’ daug gražių pa
veikslų, kuriuos ji pati nupie
šė. Daug taipgi visokių Lie
tuvos atvaizdų.

Iš visko matyti, kad p-lė Ra
monaitė su pasišventimu 
ba savo darbą, — mokina 
mo vaikučius. Mokytojos 
bas yra. gana sunkus, —

trybės. I^iežiura aštri.

pir-

ponai

dir- 
kai-

Daž- 
jokio

labai

Mokytojos 
ant stalo 

lietuviškus 
Prie gard-

Garsinkite “N-nose”
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.

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

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.
• •

su kitais, jie tikrai ge-

kiu budu negali pamiršti Chi- 
cagos. Jai vis prisimena did
miestis, o ypač jo didžiulės 
krautuvės, kur jai teko dirbti. 
Prisimena ir mokyklas, kur ji 
studijavo muziką. Apie Chica
go kalba ji su didžiausiu entu
ziazmu. Jos svajonė yra ka
da nors pasimatyti 
giečiais.

P-ia 
jog ji 
gliškų 
dienio 
pat žurnalų. Prašė, kad Joniš
kiečių Kliubo nariai kartas nuo 
karto prisiųstų jai laikraščių 
ir žurnalų.

Aplankiau dar žymų joniš
kiečių dainininką Adomą šliar- 
pą, jo sesutę Anastaziją Skri- 
dulienę bei Čepulius. P-ia Če
pulienė yra Juliaus Butaučio, 
žinomo Joniškiečių Kliubo vei
kėjo, sesutė. Vakare kartu su 
ponais Petravičiais nuvykome 
pas ponus-Juškus. P-ia Juškie
nė yra Šalkauskienės ir Lau
čienės sesutė. P-as Juška tar
nauja muitinėje -prie Latvijos 
sienos.

Neturėjau pakankamai laiko 
aplankyti kitų Joniškiečių 
Kliubo veikėjų gimines, 
pasitaikys kita proga vėl 
niškį aplankyti.

Šiauliai

su* chica-

Petravičienė 
labai norėtų 
laikraščių. Ypač sekma- 
laidų. Pageid/iujai taip

gauti an-

Gal
Jo-

Ant rytojaus, p-ios Petravi- 
čienės palydėtas, sėdau į auto
busą, kuris ėjo į Šiaulius. Oras 
šiemet Lietuvoje neapsakomai 
gražus. Nora jau rugsėjo 15 
d., bet vis dar šilta. Ūkininkai 
džiaugiasi, kadangi nuo laukų 
nuvalė saldus javus. Važiuo
jant autobusu galima matyti 
labai gražių vaizdų. Laukuose 
vis dar tebeknibžda žmonės. 
Tačiau mane labiausiai žavė
jo miškai, — jie tiesiog trauk
te traukė į save.

Apie 10 vai. jau buvau Šiau
liuose. Po parvykimo iš Ame
rikos pirmą kartą čia atsidū
riau*. Pradėjau vaikščioti po 
turgų. Labai įdomus ir nepa* 
prastas jis man pasirodė. Kai
miečių privažiavę daugybė. Vi
sokių prekių — gyvų ir negy
vų — sausakimšai privežta. 
Didžiausias margumas. Vieno-

keti.
Tenka pasakyti, jog Lietu

voje maisto produktai pusėti
nai pigus. žinoma, skaitant 
Amerikos pinigais. Visai ki
toks reikalas, kuomet tenka 
maistą pirkti Lietuvoje už
dirbtais litais.

Turguje sutikau Lapeiką iš 
Grudžių. Jo brolis, B. Lapei- 
ka, yra SLA. 40 kuopos narys 
ir gyvena Pittsburghe.

P-as Lapeika, kiek teko pa
tirti, yra pavyzdingas ūkinin
kas. Gyvena jis visai getrai. 
Taip sakant, jam nieko ne
trūksta. Prisiminė ir apie sa
vo brolį. Girdi, ko jis ten varg
sta Amerikoje bedarbių eilė
se, tarytum jam nėra vietos 
Lietuvoje. Tegul parvažiuoja, 
— duonos visiems užteks.

Tai tiek šį kartą.

Lietuvoje teisiami 
nauji plentai ir

Lietuvoje dar yra tokių vie
tų, kurioms artimiausias plen
tas ar geležinkelis yra už ke
liolikos kilometrų. Vasarą su 
plentu ar geležinkeliu susisiek
ti visiškai lengva, nors ir to
lesnis galas kelio butų. Bet kai 
ateina šlapi pavasario ir ru
dens laikai, kurie labai pabiau- 
rina Lietuvos kelius, tai ūki
ninkui yra labai sunkiai įma
nomas padoresnis susisiekimas. 
Lietuvoje jau seniai suprasta, 
kad keliai, tai yra žmonių eko
nominio 
Juk be 
turą ir 
pakilti, 
tiktai >

gyvenimo arterijos, 
gerų kelių krašto kul- 
žmonių gerovė negali 

Šitą tiesą supranta ne 
Lietuvos valdantieji

\įJVEDŲ
^ĘzAm£hikoj' 

Linija
Iš Gothenburgo i Stockholmą ke

lione elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražiąją Švediją. Ši- 
kelionė jungia musų Atlantiko ir 
Klaipėdos laivų susisiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau
kioja musų naujas laivas “MARI- 
EHOLM”, kelionės laikas 24 vai.

Išplaukia Iš New Yorko 
Kungsholm ............... Spalių 25
Gripsholm ................  Spalių 30
Drottningholm ........  Lapkr. 17
Gripsholm ...............   Gruodžio 8

Kreipkitės i vietini agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

PETER PEN

PRINCE'? 
STORY 

CMTINUK

WMAT 
W1LL 
HIT 

PATE 
BE

riebi avis, I sluoksniai, bet jau ji eina iš bus pradėti dar ' šiais metais, 
plačiųjų Lietuvos visuomenės K.ti, tikimąsi, bus vykdomi 

MiuoksiJų. r ateinančiais metais. Lietuvos
Neseniai Zarasų, Alytaus, valdžia yra nusistačiusi

Seinų ir Panevėžio Ūkininkai minusiai sutvarkyti krašto su- 
nuta.ė, kad jiems tose vietose sisiekiiną, o paskiau jau vyk- 
ouių p.auesti nauji plentai ir dyti ne taip svarbius antraei- 
geiežLikciiai. Ūkininkai net su-į liūs darbus. Tvarkant susisie- 
uko patys dirbti plentų ir 
icžinkelių statybos darbus, sa- j tinkamų tiltų statyba, 
vo arkliais vežti statybos me- jau daug tiltų yra pastatyta, 
vžiagą, žvyrą, smėlį, akmenis ir nors jie surijo nemažai pinigų, 
t. t. 'I urint galvoje, kad Lietu-1 tačiau jų dar daug reikalinga 
’,os ūkininkai pasižadėjo tiek 
daug pageibinių darbų atlikti, 
ai ir naujų, plentų bei geležin

kelių statybos klausimas leng
viau l rendžiamas.

PAGERINTOS RADIOS
ge-; kimą, gretimai dar iškyla ir 

Nors

ir dar daug jie pareikalaus pi
nigų.

Vykdant tokius plačius kraš
to susisiekimo gęrinimo dar
bus, bus aprūpinta keli tuks
iančiai darbininkų nuolatiniu 
kelių metų darbu. Tuo budu 
pagerės ne tik Lietuvos gyven
tojų kultūrinis bei ekonominis 
gyvenimas, bet ir bus Lietuvo- 
' visiškai išnaikintas nedarbo 

klausimas. Ligi šiol susisiekimo 
gerinimo klausimas Lietuvoje 
buvo statomas ne pirmoje eilė
je. Lietuvos
užsidegusi visokiausių nors ir 
menkos vertės paminklų staty
mu, tuo tarpu kai svarbiausieji 
reikalai buvo nustumti į šalį.

1 Tbs.

Numatoma pravesti naujas 
geležinkel.ių linijas- Zarasų ir 
Utenos bei Seinų ir Alytaus 
ruožuose. Plentus numatoma 
pc< statyti /Panevėžys-Ramygala- 
Kaunas; Kaunas-Jurbarkas-Ra- 
seiniai-Klaipėda. Tai yra patys 
svarbiausieji Lietuvos teritori
jos ruožai, kurie dar neturi pa
doraus susisiekimo. Kitose vie
tose nors nėra geležinkelio ir 
plento, bet yra geri žvyruoti 
pirmos* rūšies vieškeliai.

Šitų Lietuvos sričių gyvento
jai, sužinoję kad jų rajonuose 
bus statomas plėnlas ar gele
žinkelis, labai apsidžiaugė. Jie 
siunčia įtakingesnių žmonių at
stovus į įvairias valdžios įstai
gas, prašydami darbą kuo grei
čiau pradėti. Kai kurie darbai yra naudingos.

visuomenė buvo

Skelbimai .Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI- 
SYME. Oficialė Gelžkeliy Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI ir Muzikališkiems Instrumen- 
tams.

PARDUODAM VISOKIUS MUZ1KALIŠKUS INSTRUMENTUS. 
JEWELRY & MUSIC STORE, John Kass, sav. 

4216 Archer Avenue.

SPĖČIAU!!!
IMPORTUOTA LIETUVIŠKA DEGTINE 
žinomi pranešame lietuviams/ aludžių n savininkams, 
kad riiusų^ftndėlyj jau nedaug yra lik£ Importuotos 
Lietuviškos Degtinės. Be Importuotos Lietuviškos 
Degtinės lietuvio aludė išrodo tuščia.

Patariame jums užsisakyti sau Importuotos Lietuviškos 
Deyįįnes DABAR SPECIALE KAINA.*

MUTUAL UQU0R CO.
LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS

4707 So,. Halsted St. Tel. Yards 0803

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

t 

ir 
Lietuviškos

Degtinės

NATHAN 
KANTER

i
l

!

' -Irt
niAUktoiir^ 
| \ ra

Mutual LiąuorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

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

pasilįnksmi-
Muzika ko-

tiktai nori.
Musų žymus dainininkai ir 
muzikantai ant rekordų visa
dos yra jums gatavi patar-

ifeįtf nauti. Jeigu pirksi naują ra-
dio, pirk radio kombinaciją
o bus visi patenkinti.

.... .. '65.00 " '250.00
bet tai yra muzikalią instrumentas, kad nesigailėsite 

Įsigijęs.

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

16192—“Ėjo Mikas” ir Trauk Simniski Polkos—J. Dirvelis, ork.
16095—Lietuvos Hymnas ir Noriu Miego polkos—Liet. Tautiška or.
16258—Skudutis ir Šarkis Galijotas, — Niekus su orkestrą
16261—Studento Sapnas ir Svetima Padangė—J. Giraitis ir

S. Paura.
16257—'Vasaros Grožybės ir Atsiskyrimas su Mylima — J. Pauras 

ir Giraitis.
16200—Seni Duok Tabako ir Eiva Boba Pupų Kult—Jonas Butėnas
16204—1-2-3 Brr—Kupletai ir Polka “Jovalas” — Dineika ir 

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

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

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

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

strumentališkas trio.
14029—Linominis ir Užgavėnės — J. žiūronas ir Grupa.
14041—Diemantas Polka ir Gėlinas Polka—Kaimo orkestrą.
14041—Laivyne ir Užmiršai Tėvų Kapus — Jonas Butėnas
26023—Atsiskubino Betlejun ir Gul šiandieną—Brooklyno Mišrus 

Kvartetas.
26048—>Kad Galėčiau ir Varguolis—Liuda Sipavičiūtė.
26074—Pas Malūnėlį — Valcas ir Ant Kiemelio — polka — Ka

riškas benas.
26080—Godelės ir Urėdas Maiše — A. Vanagaitis ir K. Kraučunas 
26085—Ku-ku — Valcas ir Tėvynės — Polka •— Tarpt, orkestras.
26086—Bučkio — Valcas ir Nauja — Polka. Tarptaut. orkestras.
26087—Bernužėli Nevesk Pačios ir Sibiro Tremtinys—J. Olšauskas 
26088—Kur Nemunas ir Dauguva ir Smuklėj Vainikėlis — J.

Olšauskas.
26091—Linksmas Jaunimėlis — Polka ir Agotėlės — Valcas —

1 šokių orkestras. -aoj'į
26092—Ant Marių Krantelio ir Prirodino Seni Žmones —‘ Jonas 

Butėnas. . > ■
26094—Oi, /Ma-čia ir Ganėm Aveles — Marė Strumskienė ir P. 

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

—T.’etuvj»itė — Polka ir Močiutė — Valcas. Armonikų duetas 
26097—Gaspadinė Razalija ir Jonas Pas Rožę—S. Pilka ir M. 

žemaitaitė.
26098—Barborytė Nosi Trina ir Alutis ir žemės Rojus — Pilka ir 

M. žemaitaitė
26099—Obuolys ir. Amatninkų Daina. — Petras Petraitis.
26102—Didmieščio ir Karės Laiku Polkas—Juozo Sasnausko ork.
26105—Angelai Gied Danguje ir Tyliąją Nakti —: Petras Petraitis
26106—Mano Tėvelis — Valcas ir Ar žinai Kaip Gerai — Polka— 

P. Sarpaliaus orkestras.
26107—Džiaugsmo—Valcas ir Kraičio — Polka P. Sarpaliaus ork.
3000— 21 Metus Kalėjime ir Varpelis — Valcas—S. Rimkus ir Bud

riko orkestras.
3001— Daktaras ir 7 Pačios. — S. Rimkus ir Budriko Radio ork.
3002— 4—Ratai ir Meilės Karalaitis. — K. Pažerskis ir Budriko

Radio orkestras.
Pirkėjas pirkdamas 6 rekordus, gaus $3.00 vertes lie

tuviškų gaidų dykai.
Prisiuntimas Amerikoje 50 centų, o į Kanadą $1.00.

Rankiniai gramafonai atpiginti
iki ....................................   CuOiUU

MIDGET RADIO po ......................................... $g

JOS. F. SUDRIK, Ine.
Radios, Rakandai, Oil Burners,
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevard 4705—8167
LIETUVIŲ PROGRAMAS—WCFL, 970 K. kas nedėldienj nuo 

1 iki 2 vai. po piet.
v
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$8.00 
.. 4.00 
,. 2.00 
' 1.50 
,. .75

miausia, tai bus, be abejonės, augštieji biurokratai, 
paskui — visokių “raudonojo” biznio įmonių vedėjai.

Žodžių, sovietų Rusija jau turi savo buržuaziją. Tu
ri klases: turtingus ir beturčius, privilegijuotus ir be
teisius. Aplinkiniais keliais bolševizmas grąžina Rusiją 
į senąją, kapitalistinę tvarką.

siškia’ ir kitų šalių fašistiška 
šunauja stengiasi įkvėpti 
žmonėms panieką, demokra
tijai

Subserlptlon Kates!
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00
3c per įopy.

ycar in Chicago

Entercd as Second Class Matter 
M a re h 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............. ................
Pusei metų .......... . ..........
Trims mėnesiam^ ...........
Dviem mėnesiams ........ .
Vienam mėnesiui ...........

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

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

$7.00
3.50
1.75
1.25
75c

AR DAR TAS LAIKAS 
NEATĖJO?

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

SUKILIMAS ISPANIJOJE

Vos tik Ispanijoje susidarė naujas ministerių kabi
netas, kurio priešakyje stovi tariamas radikalas Ale- 
jandro Lerroux, kai visame krašte prasidėjo darbinin
kų ir smulkiosios miesčionijos sukilimas. Sukilimui va
dovauja “Darbininkų Santarvė”, kuri susideda iš socia
listų partijos, socialistinių darbininkų unijų, komunisti
nės opozicijos ir komunistų partijos. Į šitą darbininkų 
vienybės sąjungą neįeina tik anarcho-sindikalistinė 
“Nacionalė Darbo Konfederacija” ir Iberijos anarchistų 
Federacija.

Kadangi valdžios cenzūra Ispanijoje nepraleidžia 
palankių sukilėliams žinių, tai sunku gauti aiškų vaiz
dą to,» kas dabar tame krašte dedasi. Bet galima numa
nyti, jogei pamatinė sukilimo priežastis yra ta, kad 
respublikos prezidentas Niceto Alcala Zamora (katali
kas) susidėjo su monarchistais ir fašistais, patvirtinda
mas ministerių kabinetą, į kurį premjeras Lerroux įlei
do tris fašistuojančio atžagareivio Gil Robles pakali
kus ir pavedė jiems atsakomingas žemės ūkio, darbo ir 
teisingumo ministerių vietas.

Ne tik socialistai, bet ir pažangesnieji elementai iš 
buržuazinių partijų vadina prezidentą Zamorą “respub
likos išdaviku”. Keturių buržuazinių partijų vadai pa
reiškė savo pasipiktinimą naująja vyriausybe ir respub
likos prezidentu. Tuojaus policija atėjo į tų partijų raš
tines ir jas uždarė.

Prieš reakcin

Prieš dvejetą metų Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
William Green pareiškė:

“Kai ateis tas laikas, jei
gu jisai ateis, kad vyrai ir 
moters, kurie yra atstovau
jami Federacijoje, manys, jo
gei darbininkų reikalai gali 
birti geriausiai apginti, įstei
giant nepriklausomą politinę 
organizaciją, tai jie tą žinks- 
nį padarys.”
Taigi ar dar tas laikas neat

ėjo? Ar Green dar vis tiki, kad 
republikonai ir demokratai ge
riausiai apgins darbininkų rei
kalus?

Jam, rodos, turėjo duoti pui
kią lekciją tekstilininkų strei
kas. Nors federalinė adminis
tracija buvo neva “palanki” 
streikininkams, bet atskirų 
šteitų ir miestų valdžios atkrei
pė visą savo jėgą prieš darbi
ninkus, ir čia išnyko visi skir
tumai tarpe demokratų ir re- 
publikonų. Georgia valstijoje 
demokratas gubernatorius šau
kė kariuomenę tekstilininkų 
streikui sulaužyti. Californijo- 
je republikonas gubernatorius 
iššaukė armiją j San Franciscė. 
O Rhode 
“garbė” 
valstijos 
kus teko 
kratui.

Ir demokratai, ir republiko
nai tokiu pat uolumu patarna
vo darbdaviams prieš darbinin
kus. Argi iš toyjohas^Green ne
gali padaryti logišką išvadą, 
kad darbininkai privalo turėti 
savo nepriklausomą politikos 
organizaciją?

operuoti su “bolševikiškos sek
tos žmonėmis, kurie garbina 
smurtą ir kovoja už diktatūrą. 
Todėl milžiniška darbininkų 
dauguma nenori turėti nieko 
bendro su ‘bendro fronto’ apaš
talais.”

Holandijos socialdemokratų 
organas “Het Volk” rašo, kad 
darbininkai privalo vienytis, bet 
vienybė tegali būti įvykinta 
liktai socialdemokratų partijos 
ir profesinių sąjungų federaci
jos rėmuose. Toliaus jisai sa
ko:

“Paskutiniame savo suva
žiavime socialdemokratija dar 
kartą pareiškė savo ištikimy
bę demokratijai; o tuo tar
pu komunistai, kartu su ‘mu-

Eiti išvien su diktatū
ros rėmėjais — mes ir ne
manome.”
Panašiu budu atsiliepė apie 

“bendrą frontą” ir Čekoslovaki
jos socialdemokratai. Čekų so
cialdemokratų partija pareiškė, 
kad į komunistų bendro fronto 
pasiūlymą ji negali žiūrėti kaip 
į rimtą dalyką, kadangi komu
nistai visą laiką kovoja prieš 
darbininkų profesines sąjungas 
ir politikes darbininkų organi
zacijas.

O vokiečių socialdemokratų 
partija Čekoslovakijoje pasakė, 
kad į komunistų kalbas apie 
“bendrą frontą” ji žiuri, “kaip 
į tęsimą tų manievrų, kuriais 
jus per daugelį metų po apga
vi nga bendro fronto priedanga 
aštrinote ir nuodinote nuomo
nių skirtumus proletariato eilė
se”.

SLA. REIKALAI
ir kas greitai vykdoma

pra
šė i- 
tulų 
kal-

prae-

reformų įvesti musų organiza-

Island valstijoje ta 
pavartoti ginkluotą 

jėgą prieš sitreikinin- 
gubernatoriui demo-

Muzikališki Musų Talen
tai ir Kaip jie Surandami

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

ą Ispanijos vyriausybę sukilo ir 
imi jos valdžia. Jos prezidentas Luis 

Companys grasina, kad Katalonija atsimes nuo Ispani
jos/pasiskelbdama nepriklausoma respublika.

Tuo tarpu visame krašte plečiasi darbininkų strei
kai ir eina ginkluoti susirėmimai tarpe sukilėlių ir val
džios jėgų. Ypač pavojingas darosi valdžiai geležinkelių 
streikas, kuris gali suparaližiuoti visą judėjimą Ispani
joje ir sulaikyti kariuomenės bei policijos siuntimą į 
svarbesniuosius sukilimo punktus. Lerroux kabinetas 
paskelbė krašte karo stovį.

Kolkas visą kovos sunkumą tenka atlaikyti socia
listams. Buržuaziniai respublikos šalininkai, nors ir 
simpatizuoja sukilėliams, bet dar laukia, žiūrėdami, ku
rion pusėn pakryps pergalės svarstyklės. Jeigu socialis
tai laimės, tai buržuazinės partijos “prisidės” prie per
galėtojų. O jeigu paims viršų valdžia, tai tos partijos 
nusilenks respublikos priešams. Tokiu budu Ispanijos 
respublika šiandie pergyvena kritišką momentą. Fašis
tai su klerikalais ją sunaikins, jeigu organizuotieji dar
bininkai jos nestengs apginti. '

BENDRO FRONTO” JUDĖJI
MAS ĮVAIRIOSE ŠALYSE

prasidėjo visų 
spaudoje nau- 
apie “bendrą 

poziciją tuo

Po to, kai trys bolševikų žval
gybos kaliniai socialdemokratai 
— Ježov, Gurevič ir Zacharo- 
va — pasiuntė iš Kazanės te
legramą Franci jos socialistams, 
sveikindami jų susitarimą su 
komunistų partija dėl “veiki
mo vienybės”, 
šalių darbininkų 
jos diskusijos 
frontą”. Kokią
klausimų užima socialistai įvai
riuose kraštuose?

Bendrai galima pasakyti, kad 
bendro fronto idėja randa pri
tarimo tik tose šalyse, kur yra 
didelis fašizmo pavojus arba 
kur fašizmas jau yra įsigalė
jęs. Taip “veikimo vienybė” ta
po sudaryta Francijoje, vokiš
kame Saar distrikte, Ispanijo
je, tarpe Italijos emigrantų ir 
tarpe Latvijos darbininkų jau
nimo. Bet tose šalyse, kur de
mokratinei tvarkai pavojus ne
grasina ir darbininkų judėji
mas yra stiprus, “bendras fron
tas” nedaro pažangos. Organi
zuotos darbininkų masės į jį 
žiuri tik kaip j veidmainingą 
komunistų “manievrą”.
\ Anglijos Darbo Partija ne
mato reikalo kalbėti apie “vie
nybę” su komunistais, nes po 
Darbo Partijos vėliava gali su
tilpti visi darbininkai, kurie no* 
rt kovoti už geresnę ateitį. Ko
munistai, kurių Anglijoje yra 
labai nedaug, pasižymėjo, kai
po (triukšmadariai ir darbiniu* 
kų vienybės ardytojai; todėl 
suprantama, kad jokio “bendro 
fronto” su jais Darbo Partija 
nedarys.
. Švedijos socialdemokratai taip 
pat atsisako . nuo kokių nors

GARDUMYNAI MASKVOJE

Vieno Amerikos korespondento telegrama iš Mask
vos praneša, kad tenai užvakar buvo atidaryta didelė 
maisto krautuvė, kurioje galima nusipirkti tokių puikių 
maisto produktų ir gėrimų, kokių rusai nėra matę per 
visus bolševikų viešpatavimo metus. Tūkstantines mas
kviečių minios seilę varvina, žiūrėdamos pro krautuvės 
langus ir duris į tuos neregėtus skanumynus, bet, kaip 
toje pasakoje sakoma: “Per barzdų taukai varvėjo, bur
noje nieko neturėjau.”

Maistas, kurj parduoda šita nauja bolševikų krau
tuvė, yra neįperkamas paprastiems žmonėms, nes ve 
kokios tenai yra-kainos: už geriausios mėsos kilogra
mą (du svaru) — 14 rublių, už kilogramą sviesto — 30 
rublių, už sūrį — 20 rublių ir daugiau, už kilogramą 
žąsienos 40 rublių, už kilogramą kiaulienos (“roast 
pork”) —- 35 rubliai.

Darbininkas Rusijoje vidutiniškai uždirba tarp 100 
ir 150 rublių per mėnesį. Tuo uždarbiu jisai galėtų nu* 
sipirkti daugiausia 5 kilogramus gero sviesto toje krau
tuvėje/ Taigi į produktus, kurie yra joje išstatyti, jisai 
gali tik pasižiūrėti pro langą — ir apsilaižyti.

Bet jeigu darbininkams tie gardumynai (kurie 
“buržuaziškose” šalyse yra gana paprastas; dalykas) 
yra neįperkami, tai kokių pirkikų ta bolševikų krautu- •dĮrybų šu ’^ 
vė tikisi susilaukti? Matytu Maskvoje yra žmonių, kurie hoimo “Sociaidemokraten” sa
gai! už mėsos svarą mokėti po 10 ir po 20 rublių. Pir-

Nors jau keli mėnesiai 
slinko nuo SLA. Detroito 
mo, bet dar ir dabar iš 
narių girdisi šmeižiančių 
bų ir nepasitenkinimų
jusiu seimu. Tūli net taip to
li nuėjo, kad net platesniam 
SLA. organizavimui priešingi. 
Sako, tegul mažėja nariais ir 
tegul naujoji Pildomoji Tary
ba pamato, jog nariai nėra 
patenkinti. Tai yra grynai 
srovinis politiškas muilo bur
bulas, kuriuo norima SLA. pa
kenkti, ypatingai dabartiniais 
sunkiais laikais. Tai toks pat 
skymas, kokį anais metais var
tojo kęmųnistai, — skiriasi 
tik metodai. Kęmunistai, kad 
užvaldyti (SLA„ dėjo pastan
gas kiek galima daugiau sa* 
vo pritarėjų bei draugų prira
šyti į Susivienijimą ir su jų 
pagalba pasigrobti organizaci
jos vairą įitfeavo rankas. Bet 
kas iš to1 išėjo? Kai nepavy
ko SLA. Chicagos seimą užval
dyti, tai jie sutvėrė naują sa
vo darbininkų susivienijimą ir 
iš SLA. atplėšė apie porą tūk
stančių narių. Reiškia, ta po
ra tūkstančių narių paliko 
SLA. savo sumokėtus pinigus.

Tautininkai vartoja dar žio
plesnį metodą. Jų manymu, 
reikia ne tik kenkti naujų na
rių gavimui, bet nepaisyti ir 
senųjų, jei jie bandys iŠsi- 
braukti. O kai mažiau narių, 
bus, tai tautininkai mano leng
vai SLA. užvaldyti, prašalin
dami jiems negeistinus valdy* 
bos narius.

Šitokios srovinės grupės 
SLA. turėtų būti sudraustos, 
kad jos netrukdytų rimtą ir 
organizacijai naudingą darbą. 
Kokios tik srovinės grupes bu
vo ir kokios dabar yra, — nei 
viena nenešė ir neneša naudos 
SLA. Jeigu Detroito seime 
netaip išėjo, kaip tūli nariai 
norėjo, tai nejaugi dėliai to 
dabar reikia visokiam darbui 
priešintis ? Galima kritikuoti 
tabartinę P. T., galima nuro
dyti kas daroma negerai ir nu
rodyti geresnius planus, bet 
nereikia smerkti ją, kuomet ji 

nei savo darbą 
kokiam 
Juk tik

gauti į
20 metų niokėji-

kuo daugiausiai 
prezidentas F. J.

nepradėjo 
dirbti, nereikia bet 
geram planui kenkti, 
nerimtas žmogus gali keršyti 
tam, kuris ' dar nenusikalto. 
Todėl prašalinkime visas tas 
srovines agitacijas, kurios ken
kia SLA. labui ir stokim į rim
tą darbą, kad musų organiza
ciją padaryti dar stipresne 
tiek nariais, tiek ir finansais. 
Tik tąsyk pasirodysime 
čiai visuomenei, jog mes 
kame 
gerbti.

Kas

dirbti ir vienas

pla- 
ino- 
kitų

reikia skubiai atlikti
Mes žinome

išsiinokėjimas. Nežinau, ka
da tokie skyriai bus įvelti. O 
tuo tarpu mes turime daug 
jaunimo, kuris dar priklauso 
vaikų skyriui. Kai kurie jau 
yra apie 20 metų amžiaus, 
bet persikelti į suaugusių sky
rių nenori. Jie laukia, kol 
bus įvestas virš minėtas sky
rius. Taigi, kad palaikyti jau
nimą, reikia to skyriaus įvedi
mą paskubinti. Kiek teko pa
tirti, tai ir naujų jaunuolių 
bus galima lengviau 
SLA. įvedus 
mą.

Kad gauti 
naujų narių,
BagoČįuą/“Tėvynės”; No. 35 ga
na pląčiąį^dėętė planus, ko
kiu budu reikėtų sutvarkyti 
konsursą, kad jis .butų sėk
mingas. Sulig prezidento nuo- 
muone, reikėtų sudaryti tam 
tikslui nauji rajonai su cent
rais įvairiuose miestuose. Tai 
yra puikus sumanymas, nes 
dabar gyvuojantys apskričiai 
nors ir sudaro kiek didesnį 
veikimą, bet neapima visas 
kuopas. Na, o pagal prezi
dento planą į naujus rajonus 
turėtų visos kuopos įeiti. Ma
no supratimu, tokie nauji ra
jonai, jei jie bus sudaryti, 
turėtų pasilikti ne tik laike 
konkurso, bet ir toliau. Man 
atrodo, kad jie da perdaug 
dideli ir organizatoriams suva
žiuoti pasidarytų daug išlai
dų. Dėl lengvesnio siivažia- 
mo juos galima butų kiek su
mažinti. Tąsyk pasidarytų 
kiek gyvesnis veikimas ne tik 
laike konkurso, bet ir ant vi
sados. Galėtų generalinis ra
jono organizatorius dažniau 
susišaukti kuopų organizato
rius ir išdirbti planus naujų 
narių gavimui bei pasimokyti 
kaip narius prikalbinti. žo
džiu, butų kaip ir kursai pa- 
silavinti kaip nuėjus pas žmo
nės naują narį prirašyti. Su
lig dabartinė SLA. tvarka ne
retai pasitaiko, kad kuopos 
išsirenka tokius organizato
rius, kurie ne tik kad nemo
ka su žmonėmis apsieiti, bet 
nemoka nei aplikacijos išpil
dyti. Naujai sutvarkytas Su
sivienijimas galėti} reikalauti, 
kad netinkamas organizatorius 
rezignuotų iš savo vietos. Sve
timtaučių fraternalėse organi
zacijos ir apdraudos kompani
jos jau sėnai tai darot susiva- 
žiuoja visi organizatoriai bent 
porą kartų per metus ir ten 
jiems duodama instrukcijos, 
kaip su žmogum kalbėti no
rint jį prie organizacijos pri
rašyti, ir tt. Tai kodėl SLA. 
negalėtų tai daryti? Juk mes 
savo tarpe turime gana tin
kamų žmonių tam darbui, tik 
reikia juos įtraukti į darbą.

(Tęsinys)
Ir taip pasibaigė pirma 

lytės muzikos pamoka. Ji su
sidėjo savo rankvedžius į nau 
ją ir dailų odinį portfelio ir 
pilna gerų vilčių bėgo namo 
pasakyti tėvukams apie savo 
pirmą pamoką.

Parėjus namo, ji greit nusi
metė viršutinį švarką ir kepu
raitę, ir, kupina gerų jausmų, 
sėdosi prie piano, kurį jos tė
vukai tik-ką jai buvo nupir
kę. Pradėjo savo tėvukams 
pasakoti su didžiu džiaugsmu 
apie pirmą savo pamoką. Da
bar jau buvo vakarienės lai
kas, ir Kastytė turėjo eiti va
karieniauti. Ji valgė skubiai 
ir pavalgius vėl bėgo prie 
piano. Jos mamytė lį vakarą 
irgi skubiau ir tuos pačitis in
dus plovė. Ir jai buvo žingei- 
du dukters lekcija. Kastytės 
tėvukas lį vakarą netaip rim
tas buvo. Jis netoli nuo piano 
sėdėjo ir tėmijo kiekvieną du
kters judesį. Jie visi šį vakarą 
turėjo gerą, taip sąkant, “try- 
tą”. šį vakarą Kastytė išprak- 
tikavo ne vieną valandą, bet 
ištisas dvi net ir su priedu. 
Kastytė ir abelnai mokylai tu 
rėjo prirengti lekciją, bet tai 
ji atidėjo į šalį. Dabar, mat, 
svarbiausias dalykas Kastytei 
buvo, — tai muzika.

Negalima Kastytės už tai 
kaltinti. Dažnai mes visi prie 
naujo dalyko gyvenime labai 
puolame iš pradžių, bet su lai 
ku tas naujas dalykas pasida
ro paprastas, kaip ir visi kiti. 
Greit atkandame dantis, kaip 
yra sakoma. Kas žino, kaip 
bus su Kastyte?

Pradėjus Kastytei mokytis 
muzikos, ’ j i jair 1 hirejo daiig 
daugiau .darbo, negu pirma, ir 
mažiau laiko su • kaimynų 
draugėmis luošai, laisvai pa
žaisti. Be abelnos mokyklos 
lekcijų prirengimo — ji da
bar turėjo du syk per savaitę 
pas muzikos mokytoją lanky
tis ir muzikos lekcijas priren
gti. Nors ji, kaip ir kitos jau
nos mergaitės, retkarčiais mė
gdavo pažaisti su kitais jau
nuoliais gatvėje, bet buvo pa
klusni ir netingini mergaitė, 
—savo visus uždavinius ban
dydavo gerai atlikti*

Ir taip Kastytė triusėsi kas 
dieną. Baigėsi metai. Kastytė 
užbaigė pradinę mokyklą kad 
ir ne su dideliais pagyrimais, 
bet sėkmingai. Prasidėjo kiti 
metai. Kastytė pradėjo lanky
tis į augštesnę mokyklą, ir tuo 
pačiu syk vis dar tebesimoki- 
no muzikos. Muzikoj, nors ji 
ir sunkiai dirbo, bet neperdi- 
delį pasisekimą turėjo. Da
bar jau buvo metai laiko suė
ję, kaip ji pradėjo mokytis 
muzikos, bet kolkas vis dar 
nebuvo pabaigus, taip sakant, 
pirmo skyriaus. Pats jos mo
kytojas matė, kad jai neper
geriausiai sekėsi, nors jis su 
atsidėjimu ją mokino. Galų- 
gale net jos tėvukai patemijo, 
kad gal Kastytei negeriausia 
sekasi. Dėl to vakarais ma
mytė liepdavo jai vis ilgiau 
praktįkųotis. Kastytė klausė 
mamytės ir kas vakaras sten 
gėsi daugiau laiko praleisti 
prie piano, grodama ir skaity
dama, viens, du, trys, keturi, 
arba, viens, du, trys, ir t. t. 
Taip su pasiryžimu Kastytė 
mokėsi. Ir mokyklos ir piano 
lekcijas ji bandė gerai pri
rengti. Taip pasišventusiai 
dirbdama, ji pavargdavo. Jai 
gal kai kada atsibosdavo, ir 
dėl to norėdavo išeiti į gatvę 
su draugėmis pažaisti. Bet 
mamytė ją įspėdavo, sakyda
ma, kad turi pianą mokytis. 
Kastytė klausė, dirbo, vargi
nos!.

Jau

Kas-

ko, kad darbininkai negali ko- seime yra nutarta daug gerų S. Naudiius
beveik baigėsi antri

mokslas neblogiausiai sekėsi, 
bet muzikos srity ji dar tik 
baigė pirmą knygą pamokų, 
kurią ji atsinešė pas mokyto
ją, kai pradėjo imti muzikos 
lekcijas. Kastytė taip jau su
sieidavo su kitomis mergai
tėmis, kurios styftiu su ja mo
kėsi muzikos pas tą patį mo
kytoją ir, išsikalbėjus su jo
mis, ji patemijo, kad jos drau
gės daug toliau yra nužengę 
muzikoje, negu ji į tą patį 
laiką. Del to jai darėsi gėda 
ir neramu, 
nervuotis.
menkėjo. 
jos sveikatą, 
ji stengėsi mokytis, kad atsi
griebus kiek muzikoje. Ji my
lėjo muziką ir norėjo išmok
ti. Nors šiuo laiku ji ir ga
lėjo kiek pagroti, bet kitiems 
daug negalėjo pasirodyti. Bet 
ji dirbo, stengėsi, mokėsi.

Jos tėvukai irgi nerimavo, 
ir dėl gal nepergeriausių Kas
tos pasekmių muzikoj pradė
jo kaltinti patį mokytoją. Be 

įto, juo daugiau Kastytei nesi
sekė, jųp daugiaus jos tėvukai 
vertė ją mokytis, ir beveik 
labai retai ją išleisdavo į gat
vę ar pas kaimynus pažaisti.

Pasibaigus metų sezonui ir 
užsidarius mokykloms, vasa
rą Kastytė turėjo kieek liuoses- 
nio laiko 
vaikščioti po tyrą orą 
pailsėti ir atgaivinti 
sias jėgas. Tėvukai jai net 
davė progą su vyresnėmis 
kaimynų mergaitėmis išva
žiuoti porai savaičių prie eže
ro, kur jos visos, nusisamdę 
vasarnamį, galėjo patogiai lai
ką praleisti besimaudydamos 
ir žaizdamos sykiu. Kastytė 
taip bevasarodama atgavo jė
gas, jautėsi gerai ir užmiršo 
,tūlam laikui visas pamokas. 
TašLfuF’ bttVO labai gerai ir 
naudinga, . *

Bet laikas greit bėgo, ypa
tingai liuosai gyvenanti ir 
linksmai žaidžiant. Vasarą ir 
atastogų laikas greit praėjo, 
medelių lapai pradėjo gelsti 
ir mainyti savo spalvą. Atėjo 
ruduo, laikas atsidarymui mo
kyklų, ir laikas mokslui.

Kastytė vėl lanke aukštes
niąją mokyklą ir vėl mokėsi 
muzikos. Ji dirbo atsidavu
siai, ir iš pradžių jai neblo
giausiai sekėsi. šį sezoną ji 
jau pradėjo antrą skyrių mu
zikoje. Pažengus žinksnį pir
myn, ji jautėsi gerai ir turė
jo daug vilčių. Ji užsidarius 
dirbo, ir retai išeidavo liuosai 
pažaisti ar pasivaikščioti po 
tyrą orą.- Po mėnesio kito, ji 
vėl pradėjo nykti, daugiau 
nervuotis. Jos apetitas pasi
darė prastesnis. Pats jos mo
kymasis nebuvo tiek sėkmin
gas, ypatingai muzikos pamo
kose. Vakarais ji ilgai prak
tikavo ant piano arba rengė 
lekcijas mokyklai, dalinai sa
vu noru, bet dauginusi tėvu
kų verčiama. Tėvukai sten
gėsi savo dukteriai duoti vis
ką, ką tik jie galėjo, bet tuo 
pačiu laiku norėjo, kad jų du
krelė mokytųsi, turėtų pasise
kimą, ir butų pavyzdys savo 
kaimynams. Tėvukai manė, 
kad jeigu Kastytė mokysis, 
lai ji turi susilaukti ir pasise
kimo iš savo darbo.
lykui jiems neapėįo. Kitko jie 
nežinojo ir negalėjo žinoti.

Atėjo ir praėjo Kalėdų ir 
Naujų Metų šventes. Atėjo 
•gražus ir viliojantis pavasaris, 
pasipuošė gražiais žalumy
nais ir gėlėmis. Per šį visą 
laiką Kastytė triusėsi, mokėsi 
ir pamažu nyko sveikatoje ir 
sielos jausmuose. Bet ji sten
gėsi kiek galėdama. Baigian
tis mokslo metams, ji šiaip 
taip išlaikė kvotimus mokyk
loje, ir galėjo kitą metą eiti į 
aukštesnę klasę. Muzikoje ne- 
daugiausia pažengė pirmyn.

(Bus daugiau)

Del to ji pradėjo 
Jos apetitas irgi 

Tas vjskas palietė 
Nežiūrint to,

pavasaroti, pasi
klok 

nuilsu-

Kiti da-
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NEMUNAS.

Mirusiiijii Seimas

žemės.
tvarkos, 

viršų — 
nori ra-

(Tęsinys)

Skyrius IV
Mirusiųjų seime eina delegatų 

raportai, ką kas padaręs ge> 
ro gyvendamas ant
Skambutis, — prie 

šimtai rankų kyla j 
delegatai nori kalbėti,
portuoti apie savo nuveiktus 
darbus gyvenant ant žemes. 
IPirmininkas prašo kalbėti kun. 
Burbų.

—Gyvendamas ant žemes di
delius darbus dirbau tautai. 
Mokslo Draugiją sutveriau, bet 
greit pamačiau, kad ją bedie
viai užkariauja, ją suardyti 
bandžiau. Lietuvius nuo lenkų 
skyriau. Organizavau naujas 
parapijas — Dievo žodį platin
damas, ir sau vieno kito gra
šio nepamiršau.

Pirmininkas praneša, kad se
kamas iš eilės kalbės Dr. An- 
džulaitis.

—Laikai 
vo sunkus, 
sus, knygų
skaitė. “Vienybę Lietuvninkų 
redagavau, o atlyginimo už sa
vo darbų labai mažai gavau.

mano darbuotės bu- 
žmonės buvo tam- 
ir laikraščių mažai »

šitas

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

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

Šis Bankas siūlo toki pa
tarnavimą per savo Biz
nio Koo per avimo Skyrių.

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

Virtuvės Pečiai

Virtuvės Šildytojai

Krosnys

Kad atitiktų kievienam 
reikalui.

NORTHTOSTERN
Stove Repair Co

Išdirbėjai ir distributo- 
riai pataisymui dalių, 
kurios tinka visiems 
Pečiams ir Boileriams.

Keturios Didelės Krau
tuvės Chicagoje

662 W. Roosevelt Rd.
312 West 63rd Street
2323 Mihvaukee Avė.
8816 S. Commercial ave< • • • V

CHICAGO, 1U» 
Monroe 6600, • •

Laimė, kad dar daktaru likau 
—< nuo bado šmėklos išsisukau. 
Tiesa, vėliau ant lietuvių Užpy
kęs buvau, prieš čia atkeliau
jant visai su jais nedrauga
vau.

Pirmininkas praneša, kad 
kalbės poetas Mačys.

—Aš irgi “Vienybę Lietuv
ninkų“ redagavau ir ją reda
guodamas giltinę džiovą gavau. 
Prakalbininkas nebuvau, bet 
dainų lietuviams gražių para
šiau. Aš ir dabar jums kalbėti 
neturiu ką, bet savo mylimas 
eiles jums galiu pasakyti:

Kas?
Kas tave, paukšti, 
Suvaldys ?
Dangiškame aukštyj 
Sustabdys?
Kas užginti gali 
Tau plasnot, 
Po dvasių šalį 
Beskrajot?
Kas tave čiulbant
Numaldys?
Kas tavo giesmę
Sutrukdys?
Kas tą išpildys
Visi išvien?
Tave nutildys
Mirtis vien.
iPoetui Mačiui pasakius

eiles, kilo audringos ovacijos, 
prašymas daugiau paeiliuoti. 
Trumpai mąstęs, Mačys atsa
kė, kad dabar paeiliuosiąs jam 
brangintinas eiles grovo Tolsto
jaus — Don Juano Serenada. 
Augštyj gesta Alpuharas 
Aukso žėrinti kuorai;

Pasirodyk man, — gitaros 
Tave vilbina garsai.

Kas tik tartų, jog tarp donnų 
Yr, tos grožės, kaip ir tu, — 
Tuo už veidą man malonų 
Aš prie kardo vadinu.

Nuo Sevillės iki Grenados, 
Vos atvesta vakarai, 
Skamba ore serenados,
Traška ginklai ir kardai.

Plaukia daug dainų ir kraujo 
Dėl meilakių skaistbruvių;
Aš gi gyvastį aukauju 
Man skaisčiausiai tarpe jų’.

Paeiliavus poetui Mačiui 
Tolstojaus “Don Juano Serena
dą”, nuo ovacijų net stogas 
pradėjo kilnotis. Ypačiai kun. 
Kaupas ir Dr. Karalius šaukė 
valio musų poetui Mačiui iki 
balsai užkimo.

Svetainėje užviešpatavo ty
la. Visi ko tai laukia. Iš veidų 
matyt, kad daug yra norinčių 
kalbėti, bet neturi drąsos pir
mininko prašyti balso. Maiyt, 
ko tai laukia išgirsti įdomaus, 
nepaprasto. Sužiuro visi į kai
riąją svetainės dalį, čia atsi
stojo žilabarzdis senelis, lėtais 
žingsniais prisiartino prie es
trados. Rankos gestuliavimu 
duoda įspėjimą, kad pradės 
kalbą. Pirmininkas Kodig pri
stato susirinkimui, kad kalbės 
autorius knygos “Inkvizicija“ 
kun. Dembskis. Svetainės švie
sų varsa persimainė, intensy
viai visi ištiesę kaklus, tarsi 
sustingę lavonai pakreipę vei
dus į kairįjį svetainės šalį, kur 
kun. Dembskis rengėsi pradė
ti kalbų. Visi su nekantrumu 
laukia, ką jis pasakys, Kun, 
Dembskis dar vis rengtasi pra
dėti kalbą, ieško, graibstos po 
kišenius savo temai Argumen
tų, kuriuos turėjo susižymėjęs.

Lauke oras atsimainė, prasi
dėjo lietus, perkūnas, žaibavi
mas. Kun. Dembskis dar vis 
nepradeda kalbos. Oras dūksta 
— audra eina visu įsiutimu?: 
Dienos metu pasidarė tamsu, 
nors į akį durk. Švilpia šiaurės 
vėjai, drasko Maunu medžių ša
kas. {Paukščiai giesmininkai, 
kurie taip maloniai čiulbėjo vi
si, išsislapstė. Nelemtas lietusi 
tarsi iš kibiro, pila ir pilaį 
Gamta rodo savo galybę
bai, graustinis drebina svetai
nės namo sienas. Butkus at-

♦žai-

sargiai uždarinėja svetaines 
langus ir duris. Vienas gigan
tiškas griaustinio trenksmas 
sujudino Auditorijos namą — 
delegatai krūptelėjo, matomai, 
šiurpis sukrėtė jų nervus. Kun. 
^Dembskis pradeda kalbą. /

—Skaitliuojant žemiškais me
tais* ar tik aš čia nebusiu se
niausias. Tiesa, dangaus gy
ventojas dar ne senas, virš dvi
dešimties tnetų, tai ne kas. Bet 
visgi tupėjau ganėtinai laiko 
susipažinti su dangaus gyveni
mo sąlygomis. Ne apie tai aš 
kalbėsiu. Kalba eis, ką esu ge- 
ro nuveikęs gyvendamas ant 
žemės. Mano darbai kupini kon- 
tradikcijų. Iki lenkmečiui bu
vau vien Dievo ir bažnyčios 
tarnas, lenkų kultūra man bu
vo kokia tai šventenybė. Ra
šiau, skaičiau ir kalbėjau 'veik 
vien lenkiškai. Maniau, kad ir 
čia danguje vien lenkų kalba 
tegyvuoja — klydau, čia lietu
vių kalba lygiai gerbiama, kaip 
ir visos kitos kalbos. Mes net 
galime pasigirti, kad musų kal
bos šaknys giliai giminingos 
mirusiai sanskritų kalbai. Mu
sų kalbos skambėjimas yra 
gražesnis, negu slavų. Musų 
gražia kalba susidomėjo net ir 
dangaus didžiūnai. Prof. Jau
nius ir prof. Jablonskis kvie
čiami dangaus universitetan 
profesoriauti — dėstyti lietu
vių kalbą dangaus aristokrati-. 
jai. Tiek apie tai.

Lekmečio revoliucijai užlieps- 
nojus, tapau revoliucionierium. 
Kovojau už Lenkijos laisvę, 
naikinau Rusijos galybę. Musų 
revoliucija buvo skaudžiai už
slopinta. Leidaus j. platų pa
saulį prieglaudos ieškoti — 
Franci ją, Šveicariją, Kanadą ir, 
pagalios, pasiekiau Ameriką. 
Revoliucijos dvasia persisun
kęs, Romos jungo nešti nebe
norėjau. Vaizdavosi man visur 
skriaudos pavergtųjų tautų, 
skriaudos darbo žmonių — iš 
tautinio lenkų patrioto revoliu
cionieriaus, ačiū Dr. šliupui, li
kau lietuvių 'phtriotU,’ revoliu
cionieriumi. Vedžiau aštrią ko
vą su Roma, kovų prieš žmo
nijos neteisybes. Rašiau apie 
tai savo knygose, skelbiau gy
vu žodžiu. Kunigo sutaną, kurį 
pirma gerbiau, vėliau pažinau, 
kad tai priedanga veidmainy- 
bei, melui, apgaudinėjimui var
gingesnių savo brolių. Savo 
raštais skiepijau į širdį lietu
vio meilės, brolybės ir teisy
bės kibirkštį. Mano didžiausiu 
tikslu gyvenime pasidarė kova 
su Romos bažnyčia, naikinti 
prietarus... Norėjo kun. Demb- 
skįs daugiau kalbėti, bet kuni
gai žebris, Burba, Kudirka ir 
keliolika kitų ėmė kelti triukš
mą. Pirmininkas kviečia prie 
tvarkos, delegatai neklauso — 
vieni reikalauja, kad kun. Dem- 
bskis tęstų kalbą, o kiti prieš. 
Kun. Burba pasiūlo 
srovės kalbėtoją kun. 
Triukšmas apsiramina. 
Kaupas pradeda kalbų.

—Triukšmauti nėra
tai žymė musų nekultūringu
mo. Kaip danguje, taip ir ant 
žemės, visur reikia mokėti 
gražiai Apsieiti, santaikoj gy
venti, kitų įsitikinimus pagerb
ti. Yra šventame rašte sako
ma, -- mylėk kitų kaip h< pats 
save, mylėk artimų savo. Taip 
munfrs šventas raštas sako.

Gyvendamas ant žemės dir
bau kulturinį darbą, remdamas 
etikos mokslu,, bet mano moki
ntai ne tiktai liaudis, bet ir 
patu . kunigija to • neprisilaikė. 
Sykį mano sveikata nuo vieno 
konfratro rankos skaudžiai nu
kentėjo. Jam čia atkeliavus 
bandysiu jo darbus pasverti. 
Mano skleidžiamas mokslas ant 
žemės buvo paremtas etikos ir 
moralės dėsniais, bet gal ne vi
siems jums šitas mokslas yra 
suprantamas, — paaiškinsiu. 
Etika yra doros mokslas, ga
vęs savo žodžio prasmę iš grai
kų žodžio -* įprotis. Etika ti
ria žmdgaus veiksmus, dau
giausia kreipia domės į žmo
gaus valią, ar ji veikiant buvo

laisva, ar nelaisva ir j sąžinę, 
kuri yra žmogaus vidaus tyras 
balsas; taipgi kreipia domę j 
doros prigimties apsireikštus 
dėsnius, kurių privalome lai
kytis. Katalikiškoji etika arba 
moralė yra reikalinga žinoti 
kiekvienam žmogui. Etikos 
mokslas ryškiai nurodo kaip 
žmogus privalo gyventi ant že
mės, kad visi butų draugai ir 
broliai. Etikos mokslas pastū
mėjo mane prie antropologijos. 
Antropologija teikia žinias apie 
žmogaus sudėtį. Kalbant apie 
etikų ir antropologiją, prie ši
tų dviejų mokslų rišasi dar so
ciologija, — tai yra žmonijos 
gyvenimo rodyklė. Įstatymai, 
santvarka ir draugijos vysty
mąsi. Gyvendamas ant žemės 
mokiau žmones dorovės ir pats 
bandžiau jos prisilaikyti. Bet, 
deja, mano konfratrai ne tik
tai ant planetos žemes, bet ir 
čia danguje gyvena ir elgiasi 
priešingai etikos mokslui.

Kun. Kaupui kalbant, kai 
kurie delegatai pradėjo snausti, 
bet patys kunigai ir daugiau 
pralavinti svietiškiai kun. Kau
po kalba giliai užimteresavo. 
Ypačiai kai kuriems kunigams 
Kaupo kalba buvo kartus pipi
ras. )?o kun. Kaupo inia žodį 
kun. žebrys.

—Keturias dešimtis metų at-

gal ant žemės gyvendamas ve
džiau aštrią kovą su bedieviais, 
bažnyčios priešais, kurie rausė 
tikėjimo pamatus. Leidau laik
raštį “Rytą“, kad atrėmus 
“Kardo” puolimus, kad sumaži
nus įtakų augančios Mokslo 
Draugijos. Kada kun. Kaupas 
ir kiti Etikos ir Moralės moks
lo skelbėjai filosofavo — aš 
dirbau praktišką darbą Dievui 
ir Bažnyčiai. Vienas klausimas 
yra Etikos ir Moralės mokslą 
skelbti, o kitas sulig skelbiamu 
mokslu gyventi. Jeigu Ameri
kos lietuviai kunigai butų vien 
Etikos ir Moralės mokslu va- 
davusis visais gyvenimo klau
simais, taai lietuvių katalikų 
bažnyčia Amerikoje butų senat 
išnykusi. Mano konfratras Kau
pas, tur būt, žino, ką yra pa
sakęs Lojolą, Įsteigėjas jėzuitų 
ordeno — daryk ką nori ir kaip 
nori bile tavo darbo tikslas yra 
naudingas bažnyčiai šventai. 
Aš šito dėsnio' gyvendamas ant 
žemės griežtai laikiaus ir kiti 
mano konfratrai tą patį daro. 
Tai yra papos noras, tai būti
nas reikalas palaikymui stip
rios, galingos 
čios, —- tokios 
rios nei peklos 
tų pergalėti.
klausydamas kun. žebrio kalbos 
ironiškai šypsojos).

“O, brangusis,” dejavo mo
teriškė. “Eik arčiau prie vir
tuvės; čia žolė daug didesnė.”

$88.50

Moderniškiausis
Pečius

GALITE ĮSIGYTI

PEOPLES

is savo
Kaupų.

Kun.

gražu,

katalikų bažny- 
bažnyčios, ku- 
vartai neįsteng- 
(Kun. Kaupas

gelis, J. Yuknis, J. Kučis, M. 
Kostela>
40 centų auka — A. Dičpetris
35 centų auka

L. Petkevičienė
25 centų aukos

N. Dudienė, J. Čepėnas, L 
Lukšas, S. Žibąs, A. Žibąs, O. 
Grakauskienė, A, Suklaudas, P. 
Urbonas, J. Pasmakis, J. Dap
kevičius, IP. žvirblis, A. Ada- 
monis, O. Skujienė, P.’ Puke- 
nis, M. Skarmelis.

Viso ...
HANSAS
Kunsas City — Rinkėjas: B. F. 
Strumillo
$2 aukos •

B. F. Strumillo, P. Yuške- 
vieze.
$1 aukos

Antanas Gūdis, K. Krystap 
50 centų aukos

B. Grublauskis, W. žemaitis, 
P. Grycus.
30 centų auka

Anna Alksnienė.
25 centų aukos

J. Yocus, A. Yurgalaviče, W. 
žemaitis, Juozas Bauža, Augusi 
Godelis, Jonas Skučas, A. La- 
bikis, Jonas Alksnis, Jonas 
Adomaitis, Juozas Adomaitis, 
V. Valatka, A. Sleigvils.

Viso .......  «.......... $10.80
(Bus daugiau)

Rakandų Krautuvėse 
už prieinamiausias 

kainas mieste

“Lituanicos II” Aukotojų Sąrašas
JUOKAI

(Tęsinys)

A. Urban *
Rinkėjas: P

I0WA
Ankeny 
$2.00 —
Bu Halo Center
Miller
$2.00 auka — Peter Miller
25 centų auka —- Lucille Melz

Viso ’.... ..... ................ $2.25
Clintan — Rinkėjas: A, Kunia- 
vičia 
$2.50 
$2.00 
$1.00

Dapkevičius, J. Baltušis, K. Va- 
kulskis, P. Stakis, K. Papevie- 
nc, J. Garbauskas, 'M. Norgė
la, J. Staikonis, K. Mockevičius, 
C. Strolė, 
Biržotiene, 
Pociūnas, 
Gražis, K.

J. Meskeliunas, A.
P. Razanskas, C.

J. Augustinas, P. 
Dičpetienė, A. Gu-

Gailestinga ponia.
Trcmpas, įėjęs į priemies

čio vilos kiemų, atsiklaupė ir 
pradėjo valgyti žolę. Sena po
nia, kuri gyveno viloje, pas
tebėjusi keistą žmogaus elge
sį, išėjusi priemenei!, sako:

“Mano geras žmogau, ar 
tu esi labai išalkęs, kad žolę 
valgai?”

“Taip, ponia,“ atsiliepė 
trcmpas. 1

Naujausios Mados Kombi
nacijos Pečiai parsiduoda 
sumažintam kainom, pasi
rinkimas nuo

*48 ..
GES1NIAI

125 
PEČIAI 

NUO 

*27.50 
IKI .

*95.00

auka — C. Kirla 
auka — A. Kuniavičia 
aukos* •'/
ŠirvidasJ'F. širvidas, F.

Brodulskis, W.' Charnauskis. 
50 centų auka — S. PUzinas 

Viso ........ .................. $9.00
• \j<- >■

Siwx Cfely —^Rinkėjas: J. Gra
žis ir J. Butkevičius 
$5.00 aukos

SLA 4 kuopa, 
nauskas — Eks. 
tu'vos Bonais. 
$2.00 aukos

Juozas Balkevičius, Viktoras 
Valeika, Juozas Gražis, Juozas 
Vaičiūnas, Jonas Tuleis, Juo
zas Juodelis, Jurgis Balčiūnas, 
Juozas Budreika, Juozas Dagia, 
Petras Služis, Kaži s' Dūda, Ona 
Vildziunienė, Brone Vaieikaitė, 
Jurgis Miltanis, S. Ūselis, Juo
zas Biliūnas. (
$1.00 aukos

A. Balata 
Petrauskas, 
Meškauskas,
Teklė šaputienė, A. Šlanis, J. 
Kavolis, K. Raudonienė, A. Bal- 
čunaitė, P. Kazlauskas, J. Ba- 
nis, S. Meištas, M. Yuknienė,
J. Mikalajūnas, P. LaskaUskas,
K. .Pupitauskas, P. Rudokas, J. 
Medišauskas, P. Adomanis, M. 
Bujokas, V. Lyta, J. Dlčiis, V. 
Juozevičus, J. Vigelis, M. Vali- 
konis, J. Grigaliūnas.
50 centų aukos

A. čieža, V. Venslovaitis, A. 
Dūda, A. šaltanis, I. Miliūnas, 
A. Dudienė, F. Kapočius, IP.

Kazys Bara-
Kareivis Lie-

A. Katinas, D.
A. Markūnas, A.

J. Bagočiunas,

ST. PAUL’S 
HOSPITAL
828 W. 35th Place 

Tek YARDS 2909 
Tel. BOULEVARD 6060

CHICAGO. ILL.

1bSt. Paul’s yra jusu apielinkės - 
goninė, kur kiekvienam ligoniui 
visuomet suteikiama mandagus ir 
veiklus patarnavimas, Medikalis, 
chirurgijos ir prie .gimdimo patar
navimas UŽ 10 dienu, normaliuo
se atsitikimuose $50.00. Išėmimas 
tonsilu, daktaro patarnavimas, 
ligoninė ir operacijos kambario 
sąskaita kainuoja $20.00.

$1,000,006.00

t
 PASKOLOMS ANT

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

Įstok i šią Draugija sistematiškai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai. Taupymo skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000.00 gali mo
kėti po $5.00 i mėnesi arba po kiek nori, kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi
dendus ųž sumokėtą sumą.

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

ši Draugija yra po U» 
S. Government įprie? 
žiūra 
deda

ir Government 
pinigus 
Draugijų.

t šių

Dėl platesnių 
kreipki tėts

Draugijų.-

žinių

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1678 

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Gražiausi ir Geriausi 
ŠILDOMI PEČIAI 

Randasi šiose Krautuvėse, 
Alyva Kūrenami Pečiai 

NUO

*38.00
IKI

95.00
Anglimis ir Medžiais kūri

nami PEČIAI nuo

*12.50
IKI

75.00
lmame senus pečius j mai
nus ant naujų. Didelė nuo
laida. Lengvus Išmokėjimai

Slipuotvi akin*Ų ’^i)ar^nv*n’a

DIDELIS -----
PASIRINKIMAS y^-****^

Įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JUSU AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas,

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Otisaa ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS RATHS

M1446 W. ROOSEVELT RC
arti St. Louis Av. Tel Kedzle
Vanos, lietaus ir druskos vanos 

swimming pool.
Rusiška b turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v.

*.&e P *»k> ir
‘I» B» to raliu- «ntaui>lwt 
•H M Iturtno* rali t* •nafou** 
u pir*U»aiU». ar ka K t.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

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

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond Street

• Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

Buy gloves with what 
it savęs



Nakties Įspūdžiai
Maikis ir jo pašaukimai

Ponas Maikis turi redakto
riaus pašaukimą. O gal būt jis 
turi pašaukimą į redaktorius 
ar pašaukimą j redakciją? Kaip 
ten nebūtų, jis vistiek turi ko
kį tai pašaukimą, kuris riša- 
si su redakcija.

Taigi, turėdamas šiokį ar to
kį pašaukimą, ponas Maikis re
daguoja taip vadinamą laikraš
tį. Redaguoja jis tą laikraštį 
ir rašo taip vadinamus redak- 
cijinius ir šiaip šiokius tokius 
straipsnius.

O tas taip vadinamas laik
raštis turi, kaip jo leidėjai 
tvirtina, labai kilnų pašauki
mą. Visų pirma, sakoma, kad 
jis yra pašvęstas taip vadina
mai tautos gerovei. Be to pa
šventimo, jis dar yra pašvęs
tas: lietuvybei, valstybinei kū
rybai ir dar kokiems ten la
bai dideliems, labai prašmat
niems dalykams. Paprasti rei
kalai, toki kaip algų mokėji
mas savo darbininkams, tam, 
taip vadinamam laikraščiui ir 
jo leidėjams, mažai rupi.

Ponas Maikis turėdamas re
daktoriaus pašaukimą, labai 
rūpinasi to taip vadinamo laik
raščio pašaukimu ir aukštai 
stato jo pašventimus arba už
davinius. Ar alga yra ar nėra, 
ponas Maikis nesirūpina. Jam 
pirmiausia rupi patenkinti pa
šaukimus, kokius ten princi
pus, pašventimus ir dar kaž
kokius reikalus.

NatuTališkai ponas Maikis 
yra gana padoraus budo. Jis

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE 

Jau didelis skaičius Chicagos lietuvių, įver
tino musų garsinamus pečių bargenus, ap
lankė musų krautuvę ir įsigijo sau tą mo
dernišką su visais patogumais pečių.

Jeigu jus dar neaplankėte musų krautu
vės ir neturėjote progos pamatyti musų 'di
džiulio pečių stako, padarykite tai artimiau
siomis dienomis. Nesigailėsite.

Aplankyti musų krautuvę dar nereiškia, 
kad čia turite pirkti. Mes tik norime, kad 
jus pamatytumėte musų- prekes ir kainas, o 
paskui sulyginti su kitomis krautuvėmis.

$39.50

Taip pat turėtumėt pamatyti musų pačių 
dirbtuvėje padirbtus SEKLYČIŲ (Parlor) 

. SETUS, kurie padirbami prityrusių žmonių, 
vartojant geriausios rųšies medžiagą ir 
parduodami tik už 
(Kiekvienas Setas Pilnai

Garantuotas)

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO. . . , , 
M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, bavimnkai

2310 WEST ROOSEVELT R0AD
Phone SEELEY 8760

jaučia alkį kaip ir kiti pilie
čiai, jaučia priedermę apsi
rengti, turėti butą; tai natu- 
rališkai pas* jį išsivystė kitas 
pašaukimas, šis pašaukimas 
duoda jam galimybės: užsimo
kėti už butą, apsirertgti, dėvė
ti baltus marškinius ir bliz
gančius čeverykute.

šis pašaukimas vadinasi: 
precelių pašaukimas. Materia
liškai kalbant, precelių pašau
kimas ponui Maikiui yra tik
rasis gyvenimo šaltinis.

Turėdamas šiuos du pašau
kimu, ponas Maikis dirba ga
na daug ir ištikimai. Dienomis 
jis. yra užimtas preceliais. Jis 
studijuoja precelių kokybę, ge
rąsias ir blogąsias ypatybes ir 
kitus svarbius punktus. Pas
kui: eina ieškoti kostumerių. 
Radęs įmanomą kostumerį, 
stengiasi įkalbėti savo prece- 
lius. Potam: surašo visus gau
tus užsakymus ir neša į kep
tuvę. čia precelių pašaukimas 
tam kartui maždaug sustoja.

Vakarais ir naktimis ponas 
Maikis eina prie redaktoriau^ 
pašaukimo, čia jis redaguoja 
tą taip vadinamą laikraštį, ra
šo redakcijinius ir šiokius to
kius straipsnius, gina kokius 
ten principus, apstovi arba už
stoja lietuvybę, būdavo j a val
stybę ir žiuri per precelius. 
Tiesą pasakius, ponas Maikis 
žiuri pro precelius į kiekvieną 
visilomeninį ar politišką vei
kimą ir, sulig precelių forma, 
nori kreipti kiekvieną judėji
mą. Kadangi kiekvienas, kad 
ir nesmarkus judėjimas, rei
kalauja daugiau, negu vieno 
asmens, tai ponas Maikis na- 
turališkai gauna tretį pašauki
mą.

Kaip ponas Maikis pildo sa
vo tretį pašaukimą ir kaip prie 
visų tų pašaukimų jis sugeba 
pritaikinti precelius, apie tai 
pakalbėsim kitą kartą.

— J. Kibeklis^

Cigaretas kainavo
1 kaktą, 1 strėnkan- v '

lį ir stulpą
Diliaus ekspedicija į Hart pa

sibaigė nelaimingai, kai su
manė užsirūkyti

NORTH SIDE.—George Di
lius nuvažiavo pasisvečiuot pas 
savo patėvį P. Budri, į Hart, 
Mich., kur jis turi ūkį. Grįžda
mas namo, apie 5-ias mylias 
nuo Hart miestelio, užsimanė 
užsirūkyti cigaretą ir ėmė stab
dyti mašiną.

Kadangi kelias buvo slidu’s, 
tai mašina slydo ir atsimušusi 
į stulpą apvirto.

Pasekmės buvo labai liūdnos. 
Pnai Radžienei perskelta kak
ta, taip, 'kad prisiėjo siųsti, o p. 
Diliaus žmonai įlaužtas strėn- 
kaulis.
Sveiksta visi, apart automobilio

Mykolas Budrevičius, gavęs 
žinią, turėjo iš Chicagos va
žiuoti j Shelby ligoninę, su
žeistuosius parsivežti.

Girdėjau, kad visi po trupu
tį sveiksta. Tik nukentėjęs 
automobilis dar nėra sutaisy
tas, nes reikia dėti visą, naują 
viršų. —Kriaušius.

Šio dalyko Northsie- 
diečiai nedovanos 
Southsidei. Niekad!

Southsidiečio revolveris pasi
žymi ypatingomis ypatybėmis

airporte vyksta 
Kiekvieną dieną 
programo nume-

NORTHSIDE.—-Suėję į ‘Morn- 
ing Star” klubą keletas vietinių 
klubo narių kortavo, draugiškai 
leisdami laiką.

Vėliau prie kortaujančių pri
sidėjo vienas southsidietis, ku
ris, kaip matai, ir sudrumstė 
northsidiečių ramybę. Kai tik 
nepasisekdavo jam prie kortų, 
southsidietis išsitraukdavo re
volverį, stuktelėdamas juo į 
stalą ir žinančiai žvilgterėdavo 
į lošiančius kompanionus.

. Nuo
Aviacijos 
(šiandien 
riai, kuriuos pildo žymus Amerikos lakūnai.

Tarp dalyvių karnivale yra penkios moterys lakūnes (iš 
kairės į dešinę, stovi): Marge McCormick, Jean Le Rene ir 
Jane Ray. Ant aeroplano, Vi Crosbie ir Henrietta Summer.

Lakūnė Marge McCormick, kuri skraido iš Ashburn aero
dromo, yra laimėjusi daugelį aeroplanų lenktynių ir pasižymė
jusi kaip akrobatinė lakūnė. Ji buvo žuvusio lakūno Stasio Gi
rėno mokinė ir ,jo artima drauge. Ji užbaigė mokintis skraidy
ti imdama pamokas nuo lietuvio lakūno “Tony” Mackevičiaus.

Pataria drąsiam southsidiečiui 
“nebaikauti”

Nors southsidietis buvo per
sergėtas, kad su tokiais daly
kais “nebaikatftų” ir kitų ne
gąsdintų, net jis nekreipė do
mūs ir kartą iš teisybės atrėmė 
revolverį vienam į krutinę.

Northsidiečiai soulthsidietį 
“nugalėjo”

Tada tūlas iš drąsesnių north- 
sidiečių prisitaikė iš užpakalio, 
pastvėrė revolverį ir atėmė jį 
iš neramaus southsidiečio ran
kų.

Bet northsidiečiams revolve
ris kažin kodėl pasirodė keis
tas. Didelis, biaurybė, braunin
gas, bet lengvas. Lengvutis. 
Pačios kulkos turėtų būti sun
kesnės. Galvojo northsidiečiai 
ir neapsimokėtų žiūrėti, ar re
volveris išviso šauna. Jeigu* ne
šaus gerai, bet jeigu šaus, tai 
kas tada.

Northsidiečiai spjaudosi 
i

Galvojo, mastė northsidiečiai 
ką daryti ir, pagaliau, įsidrą
sino paspausti brauningo gai
delį.

Ne be pamato jie spjaudėsi. 
Kai tik paspaudė revolverio 
gaidelį, tai iš jo išlėkė ne kul
ka, bet paptelėjo į viršų trys 
maži buteliukai ir kiekvienam 
buteliukyje buvo po keletą lo
cijų tikros, geros legalės deg- 
tins. Buteliukai buvo revolve
rio kilikų .kameroje.

Sekančią dieną southsidietis 
atėjo atgal pas northsidiečius, 
bet jau labai nuolankus ir su
glaudęs rankas, lyg “pakutoje”. 
Atsiprašė už “niekšišką” špo
są ir atsiėmė savo levorvelį.

—šiaučius.
•’V

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, spalių 6, 1934
Works Administration — fe- 
deralė įstaiga, kuriai pirminin
kauja chicagietis Harold Ickes.

Stasio Girėno mokine Aviacijos Karnivale Chicagoje Socialistų partija už
stoja komunistus 
lapkr. balsavimuos

Smerkia valdžią už išmetimą 
1 komunistų partijos iš rinkimų

Socialistų partijos Cook ap-: 
skričio skyrius pasiuntė rinki
mų administracijai aštrų pro
testą, kuriame smerkia admi
nistracijos taktiką trečiųjų 
partijų reikalu.

Nors socialistų kandidatai į 
valstijos valdvietes buvo uždė
ti ant balinto lapkričio rinki
mams, Cook apskričio valdvie- 
čių, kandidatai nebuvo pripa
žinti.
Provokatoriai— pseudo-paJrio- 

tinės organizacijos
Vėliau rinkimų administraci

ja išmetė komunistų partijos 
kandidatą iš balioto. Griežtais 
žodžiais socialistai smerkia ad
ministraciją už tokį elgesį ir 
už pasidavimą pseudo-patrioti- 
nėms organizacijoms, kurios 
prieš komunistus ir socialistus 
kovoja ir kandidatų išmetimą 
iš baliotų išprovokuoja.

Pirmadieni pradės 
statyti Ashland Avė. 

tiltą
spalių 4 dienos Curtiss-Reynolds 

karnivalas, kuris pasibaigs rytoj.
ir rytoj, taipgi) įvyksta specialiai

Su* ata-NORTH SIDE. 
tinkamomis cąremoniįomis ir 
kalbomis pirmadienį rytą bus 
pradėtas statymas tilto per 
šiaurinę šaką Chicago uęės, 
prie Ashland avenue.

Iškilmės prasidės 10 vai. ry
to ir jose dalyvaus majoras 
Kelly, federalės valdžios atsto
vas C. M. Osborne, John Fitz- 
patrick, Chicago Federation of 
Labor prezidentas. Jis atsto
vaus organizuotus darbinim 
kus.

Projektą finansuoja Public 
—‘ ' ____________ ___ ____________ —

Į Ne-Reg'istruotus Balsuotojus
11“ ,

Jeigu jus dar neužsiregistravote precinkte, kuriame gyvenate, 
jums reikia užsiregistruoti Spalio 9 d. tarp 8 vai. ryto ir 9 vai. vakaro, 
kad jus galėtumėte pareikšti savo teisę balsavime Lapkričio 6, 1934.

i

Chicago
Chicago Heights
Berwyn
Cicero
Summit
Evergreen Park
Elmwood Park
Stickney
Morton Grove

Kliasos žmonių, kurie turi užsiregistruoti, kad galėjus balsuoti 
Lapkričio 6 Rinkimuose yra kaip seka: .

3.

Tie, kurie persikraustė iš vieno precinkto į kitą.
Tie, kurie pasiekė pilnų metų nuo paskutinės progos užsi
registruoti arba, kurie bus pilnamečiais piliečiais prieš 
arba Lapkričio 6 d.
Tie, kurie patapo Suvienytų Valstijų piliečiais nuo paskuti
nės progos registruotis, arba kurie pataps piliečiais prieš

. arba Spalio 6 d. i
. Tie žmonės, kurie nesiregistravo savo precinkte, kuriame 

jie gyvena Spalio 9 d.

Užsiregistravę balsuotojai, kurie persikraustė iš vieno adreso į kitą adresą tame pačiame precinkte, turi 
atsilankyti į balsavimo vietą (polling placę) prieš Rinkimo Teisėjus, Spalio 9-to tarp 8 vai. ryto ir 9 vai. vakaro, 
arba stoti prieš Rinkimo Teisėjus Revizijos vakare (Judges of Election on Revision night) Spalio 13 d. tarp 6 vai. 
vakaro ir 10 vai. vakaro, ir turi pataisyti savo užsiregistravimą, kuris rodytų, kad jie yra persikraustę į naują gy
venimo vietą.

Jeigu jus gausite pranešimą, kur bus reikalauta; kad jus parodytumėte priežastis, kodėl jūsų vardas ne
turi būt pakasavotas, jus turite ypatiškai atsilankyti prieš Rinkimų Teisėjus savo balsavimo precinkte (polling 
place) šeštadienio vakare, Spalio 13 d. tarp 6 vai. vakare ir 10 vai. vakaro, ir užtvirtinti savo teisotumą prie balsa
vimo — KITAIP JŪSŲ VARDAS BUS IŠTRINTAS NUO REGISTRACIJOS LISTO.

Tuojau po Spalio 13 d. Board of Election Commissioners išstatys kiekvienoj registracijos precinkto vieto
je balsuotojų listą. Visi piliečiai raginami perskaityti šį listą, kad patikrinus neteisingumus. Jeigu kasnors turi 
ypatišką žinią, apie neteisingą registravimą, turi paduoti aplikaciją prieš Board of Election Commissioners Pirma
dienį, Spalio 22-rrą arba 23-čią, kad toks vardas butų ištrintas nuo registracijos listo.

County Jųdge Jarecki ir Board of Election Commissioners pilnai kooperuos su Lile kuriuo balsuotoju, kad 
apsaugojus registracijos listą nuo prigavysčių.

FRED V. MAGUIRE 
MABEL G. REINECKE 
HARRY A. LIPSKY

■- h ’i '■!p c •»yri l!i ' h n' ■ • i' ■ I -t'' ir?w \;■■■ •
■

( BOARD OF ELECTION COMMISSIONERS OF THE 
( CITY OF CHICAGO AND EX-OFFICIO OF THE 
( CITIES OF CHICAGO HEIGHTS AND BERWYN 
C THE TOWN OP CICERO AND THE VILLAGES OF 
( SUMMIT, EVERGREEN PARK, STICKNEY, MORTON 
C GROVE AND ELMWOOD PARK. COOK COUNTY, 
( ILLINOIS.

APPROVED

EDMUND K. JARECKI
COUNTY JUDGE

■rb'" b '

JOHN S. RUSCH, 
Chief Clerk.

EDWARD F. DUNNE, 
Attomey.

Pečiai
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 .... $11.95
COMBINATION
PEČIAI .................  $69 50
BUNGAL0W
TĖČIAI .................  $39 50
SKALBIMUI
PEČIAI ................. $395

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

CASH ARBA LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS.

Central District
FURNITURE CO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.
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TARP MUSU
Sunkiai serga A. Kriau 

čiunienė

BRIGHTON PARK — Brigh- 
ton Parke gerai žinoma p. A. 
Kraučiuniene, 4034 S. Rock- 
well Street^ dabartiniu laiku 
guli Ramsey Blaine ligoninė
je, 35 South Hoyne avenue. 
P-a Kraučiunienei buvo pada
ryta pavojinga operacija.

Keletą mėnesių atgal mirė 
ligonės vyras* Antanas Krau- 
Čiunas.

nėms ir draugams, kurie prisi
dėjo prie surengimo mums 20 
metų ženybinio gyvenimo su
kaktuvių paminėpimo vakarėlį. 
Vakarėlis įvyko rugsėjo 15 d., 
Matuko svetainėje, 4039 W. 
Madison st. Musų padėka ei
na pp. Laučiškiams, Mockams, 
Samulėnams, Latveliams, bro
lienei ir broliui Ladygoms, 
rockfordieČiams 
Yudickams.

Mes negalime 
jausmų, kuriuos

Petroniams ir

išreikšti tų 
pergyvenome, 

kuomet įėjome į salę ir 
me tiek daug draugų, 
“surprise” ilgai paliks

rado- 
Tas 

musų

Male-

šį kartę reporteris negerai 
išpranašavo

MARQUETTE PARK — Be- 
pranašaudamas įvairiais stonų 
permainas, jūsų reporteris su
klydo pp. G. Stungio atvejy
je. Išpranašavęs, kad greit 
skambės vestuvių varpai p. 

; Stungiui ir p-Hi Urbutytei, re
porteris dabar patyrė iš tiesio
giniai paliestų asmenų, kad 
tas prasilenkia su tiesa.

P-s Stungis dabartiniu laiku 
remontuoja savo “bungalow” 
tikslu gauti paskolą iš H. O. 
L. c. ^HHH

Reiškiame padėką p.
lai iš Waukegano už skanius 
jo kepyklos gaminius, pp. Ma- 
leliutei, Bacevičiui, Mileriutei, 
Balsiutei, Yakubaitei, Lady- 
gaitei, Jurgiui Steponavičiui ir 
jo orkestrai ir visiems ki
tiems už gerus linkėjimus. 
Ačiū ir už dovaną, kurią ga
vome per Peoples Rakandų 
Ko. krautuvę, širdingai ačiū 
ir visiems atsilankiusiems.

Sofija ir Jonas Ladyga.

Naujas patvarkymas 
dėl aplikacijų, ku
rias HOLC atmetė

O šį kartę reporteris jau 
neklysta

MARQUETTE PARK — Su
klydęs vienu atveju, reporteris 
ypatingai stengiasi nesuklysti 
antru kartu. Jeigu netikite, 
tai šiandien 2-trą valandą po 
pietų susirinkite prie Mar- 
ųuette Parko parapijos bažny
čios ir ten pamatysite labai 
puošnias vestuves. Jaunoji 
bus p-lė Elena Kulikauskaite, 
6918 South Rockwell Street, o 
jaunasis Frank Strazdas iš 
Bridgeporto. Jaunuosius pa
seks didelė virtinė pamergių 
ir pajaunių.

Po ceremonijų vestuvininkai 
nutrauks į St. Adrianos Hali, 
70th ir Washtenaw avė., kur 
jaunosios tėvai, pp. Jonaičiai 
rengia didelę vestuvių puotą.

šią žinią rašant dar pane
lė, Elena Kulikauskaite yra 
viena iš Marųuctte Parko gra
žuolių ir savo 
prczervuojla 
“beauty shop” 
duotu adresų.

Stengiasi aprupinti paskolomis 
tuos namų savininkus, ku
riems reguliariu keliu nega
lejo padėti.

grožį mandriai 
operuodama 

aukščiau pa-

Sveiksta p. P. Daubarienė

WASHINGTON PARK — 
P-a P. Daubarienė, 5300 So. 
Prairie avenue, kuri kiek lai
ko atgal nusilaužė ranką, kuo
met nupuolė nuo lango, ant 
kurio kabino firankas, pama
žu" sveiksta. Bet praeis ilgas 
laikas, iki ji galės ranką val
dyti, nes sugijimas užtruks dar 
kelius mėnesius. P. Dauba
rienė yra Chicagos Lietuvių 
Draugijos narė.

Jeigu jus padavėte aplikaci
ja į Federal Home Loan Bank 
of Chicago, prašydami morgi- 
čių savo namui, ir H. O. L. C. 
jusų aplikaciją atmetė, ši ži
nia jus turėtų suinteresuoti.

H. O. L. C. skyrius Chicago- 
je atmetė 2,500 aplikacijų nuo 
namų savininkų, dėl vienos ar 
kitos priežasties.

Bet tikėdama, kad tuos na
mų savininkus galima apru
pinti paskolomis, ir kad tos 
paskolos bus saugios, H. O. L. 
C. griebiasi sekamo plano.

Kreipiasi į lokales finansų 
įstaigas

Savo skyriams, bankams, 
spulkoms, etc.j ir finansinėms 
organizacijomft kurios nepri- 
lauso prie H. O. L. C. bus iš
siuntinėtos aplikacijos, vardai 
ir pavardės tų namų savinin
kų, kurių aplikacijos buvo at
mestos.

Finansinės įstaigos, aplika
cijas gavusios turės susižinoti 
su namo savininku, patirti 
kiek saugus butų investmen- 
tas ir, jeigu galima, tai su
teiks paskolą. Paskola turė
tų būti atmokėta reguliariais 
mėnesiniais įmokėjimais, per 
ilgą terminą.

“Sočiai Worker”

Pirmą karta į “pa 
rę”, bet ji jam kai 

navo $17.00
NORTHSIDE — P-lė Anna 

Kairis, 5128 West George st., 
kuri nesenai grįžo iŠ trumpų 
atostogų Lietuvoje, dabar dar
buojasi Cicero miestelyje. Ji 
dirba bedarbių fondui kaipo 
investigatorė. Ji yra duktė p. 
C. Kairio, Amalgamatų kriau
čių unijos biznio agento.

Chias. Kubilius prižada daugiau 
j “pares” ir į Bridgeportą 
nebevažiuoti

ypa- 
bus

prie
Grįžo iš Woodboro, Wis.

Mrs.MARQUETTE PARK
J. Nakrošis šiomis dienomis 
grįžo iŠ Woodboro, Wis., kur 
praleido kelias savaites svei
katos reikalais.

O J. Nakrošis, tuo tarpu, 
švente kartu su pp. Ladygo- 
mis jų 20 metų ženybinio gy
venimo sukaktuves, Garficld 
Parke. J. Nakrošis yra vie
nas iš Peoples Furniture Co., 
viršininkų ir gyvena, 6623 So. 
Francisco avenue.

širdingai ačiū!
GARFIELD PARK — 

mi reiškiame padėką
šiuo- 
gimi-

BRIDGEPORT. — Chas. Ku
bilius prisiekė kol gyvas neva
žiuoti daugiau į “pares”, 
tingai, jeigu tos “pares” 
Bridgeporte.

Chas. Kubilius gyvena
Gilbert Court, Auburn Parke. 
Pereitą ŠĮeštadienį Woodmano 
svetainėje, Bridgeporte, 33rd 
ir Lime, buvo rengiama “pa- 
rė”. Chas. Kubiliaus gaspado- 
riai ir kaimynai rengėsi va
žiuoti į tą “parę” ir išprašė j 
ją ir Kubilių.

Bridgeportas toli nuo jo 
mų, mažai kada ten buvęs, 
Kubilius išvažiavo.

Ta nelaiminga p^pkė!
Atvyko į Woodmano salę. 

Draikas Chlas, Kubilius, jau 
pabuvojęs pavienis žmogus ne
norėjo su jaunomis panelėmis 
Šokti, tad uždegęs pypkę išėjo

na- 
bet

kyti, grįžo į vidų, bet netru
kus užsimanė sukuryti ir ki
tą pypkę. Tad, vėl išėjo į orą.

Bet Kubilius nei nepajuto, 
kaip Bridgeporto bomeliai ap
stojo jį, prirėmė prie sienos 
ir atėmė $17.00. Įsakė jie Ku
biliui niekam nesakyti, bet kur 
tau! Vos įėjo į vidų, su ant 
galvos pasistojusiais plaukais 
iš išgąsčio ar apmaudo, Ku
bilius ėmė šaukti, “Jus, mane 
čia atvežėte į ‘bomynę’. Man 
padarė ‘holdup’, man atėmė pi
nigus! Kaip Dievą myliu, ‘no 
more’ važiuoti j Bridgeportą”.

Senas Petras.

džiasi, kad klubas juos apga
vo, bet iš čia paduotų žinių 
paaiškės, kad tai įvyko ne dėl 
klubo kaltes.

Klubas yra pasiryžęs visuo
met už savo ir piliečių teises 
kovoti, nežiūrint panašių su- 
vylimų. Ankščiau4 ar vėliau, 
valdininkai turės susitikti su 
klubo atstovais ir dalykas tu
rės būti išrištas. Valdininkai 
negales visuomet piliečių mul
kinti. Valdyba.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO

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

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

Cicero “plnmbing 
supplies” sandėlis 
pasirodo ne sandėlis

Žada įvesti Illinois 
valstijoje “drive- 

riy” laisnius
Valstijos legisliaturos konferen

cija Teorijoje svarstys klau
simą

Federaliai agentai išaiškino ci- 
ceriečiams paslaptį

CICERO. — Pereitą savai
tę trys federaliai agentai už
puolė didelę munšaino varyk
lą prie 16-tos ir 51st avenue. 
Varykla buvo . gerai įrengta. 
Užtiko joje 40,000 galionų rau- 
galo, keletą šimtų galionų spi
rito ir daugybę kenų. Suimta 
du inžinierius, kurie varyklą 
operavo.

Agentai darbavosi per visą 
dieną kol viską sutvarkė. Per 
visą dieną siautė didžiausias 
gaisras, iki kubilai su raša
lu sudegė.

Vietoje, kur varykla buvo 
užtikta, pirmiau buvo geležų 
fabrikas. Per ilgą laiką jis 
vėjo apleistas. Tik pereitą 
vasarį atsirado koks ten 
niekius, kuris tuščią vietą
pirko ir ją pradėjo remon
tuoti.

sto-
pa- 
biz-
nu-

“Plumbing Supplies” sandėlis
Manydami, kad ten bu*s ati

darytas senų geležų kieiųas, 
gyventojai užprotestavo, bet 
-valdininkai pareiškė, - kad biz
nierius žada atidaryti “Plum- 
bing Supplies” sandėlį. Inspek
torius J. J. Mockus aiškino, 
jog sandėlis bus prižiūrėtas, 
kad jis nekenktų gyventojų 
gyvenimo sąlygoms ir neterš
tų. apielinkės.

Bet dabar pasirodo, koks ten 
buvo “Plumbing Supplies” san
dėlis. 4&000 galionų Raugalo 
ten rado. Iš tos skaitlinės ga
lima suprasti kiek daug vary
kla sunaudodavo, miestelio van
dens, i?ž kurį gyventojai turi 
taip brangiai mokėti.

Vietos vargšas.

Manoma, kad sekanti Illinois 
valstijos legislaturos sesija iš
leis įstatymą, kuris reikalaus 
kad kiekvienas automobilio val
dytojas valstijos ribose turėtų 
specialį automobilio operavimo 
leidimą.

Projekte numatoma, reikalau
ti, kad kandidatai “laisniams” 
išlaikytų kvotimus. Laisniai; 
nebusią duodami tokiems mo
toristams, kurie jau yra pasi
žymėję kaltininkai automobilių 
nelaimių. Tas informacijas gairts 
iš policijos rekordų.

Toliau numatoma, kad nuo 
motoristų, kurie bus nuteisti 
už neatsargumą, laįsniai bus 
atimti ir daugiau nebegrąžinti.

Statymo projektas reikalaut 
siąs, kad motoristai galėtų pri
rodyti, jog jie yra išėmę ap- 
draudą, surety boną arba kir 
taip apsidraudę ir prisirengę 
atsakyti finansiniai už padary
tus nuostolius nelaijneje.

šis projektas..b.ųs, svarstomas 
Illinois legislųturos kelių įsta
tymų. komisijos konferencijoj^, 
kuri įvyks Pere Marquette 
viešbutyje, PeOria, Iii., spalių 
15 d.

Išaiškina Cicero van
dens bilų konferen

cijos incidentą
Miesto valdininkai suvylė 

bo atstovus paskutinėj 
landoj

kly-
va-

spa- 
miesto rotušėje tu- 

įvykti susirinkimas — 
per aukštų

CICERO. — Antradienį, 
lių 2 d. 
re j o 
konferencija dėl 
vandens bilų.

Cicero klubų egzekutyvis ko
mitetas, į kurį įeina ir vienas 
Lietuvių Improvement klubo 
atstovas, pranešė klubo valdy
bai, kad jis yra padaręs su
tartį su miesto valdyba išdįs- 
kustfoti vandens sąskaitų rei
kalus.

Gavęs tokį pranešimą Im
provement Klubas kreipėsi į 
ciceriečius per laikraščius, ra
gindamas juos atnešti j rotu
šę tą vakarą savo sąskaitas.

Viskas ėjo, gerai, bet antra
dienį, apie 7 vai. vakare, be
veik prieš konferenciją, miesto 
klerkas pranešė klubo atsto
vams, kad susirinkimas šįvakar 
negalės įvykti, nes nėra nei 
vieno valdininko,, su kuriuom 
butų galima kalbėti.

Ne klubas suvylė piliečius
Improvement klubas buvo 

suviltas ir daugelis nuvyko į
laukan ją surūkyti. Baigęs nt- rotušę veltui. Kai kurie skun-

Namas griūdamas 
užmušė 11 metų 

R. Budrika

AUTOMOBILIAI ' ]
AUTOMOBILES

Naujas 1934 Studb. sėd. sutaupysi ( 
$225, Antonsen 6455 S. Wcstem Av. ]■ nai

APTIEKOS į?
DRUG STORES vi.

A. BELSKIO Pirmos Rūšies Aptie- 
ka, 2422 W. Marquette Rd. Rep. 8222

INGAUOJIMAI ,
POWER OF ATTORNEY '•

Ingaliojimus aprupinti žemę ir ki- 1 
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujienų ofise.
1739 S. Hąlsted St„ Canal 8500

KNYGOS
BOOKS jol

Li*
Senų ir naujų lietuviškų knygų 

visuomet gausite Naujienų knygyne. \ 
1739 Šo. Halsted St., Chicago, III. -1

KRAUSTYMAS 1
MOVJNG

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam į tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
3858 South Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

KONTRAKTORIAI Al
! CONTRACTORS• ' 1 1
BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir mūrinius. Tel. La- 
fayette 5824. 4131 S. Francisco Avė......  .... ■ ................ sh

LAIVAKORTES pc
STEAMSHIP TICKETS m

Laivakortės į Lietuvą ir į visas at 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportais ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei. O\

Naujienų Laivakorčių Skyrius.
’ 1739 So. įlalsted St., Chicago, III. ______ . - oi
. 12 ir 24 metus. Jie yra garbės m 
)> nariai ir gaus atatinkamas do

vanas. Pradžia susirinkimą 12 cc
vai; dieną, ai

’ , OrganiB&cijbs sekretorius yra ii
Killiš, 3347 South Lituanica m

avenute. tl
• .......  ■ .. . . f.

The English Column

)S IR MEDIS
LUMBER

JIR BROS. WRECKING CO.
g mus visuomet gausite visokių 
j ir vartotų tentų, sienojų ir 
vojimui medžiagos. Pigiau negu 
>. 8003 So. Halsted St. Tel. 
>ry 1272.

NAMAI IR ŽEME
KEAL ESTATE

S. MICKEVIČIUS 26 met. bizny. 
!505 W. 68rd St. Hemlock 0800

INIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

aujienų Pinigų Siuntimo Sky- 
persiuntė j Lietuvą daug mili- 

j dolerių ir dabar tebesiunčia be 
os pertraukos. Savo giminėms 
uvon siųskite pinigus per Nau- 
as — doleriais arba litais.
ijienų Pinigų Siuntimo Skyrius.
19 So. Halsted St., Chicago, III.

1AKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

sportuoti Kaurai už Storage Kaš
tus. Aukštos Rųšics Rakandai.
25 Frieze Parlor Setas dabar $29.5C 
50Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
75 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.0( 
25 Ries. Bedruimio sėt. dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

tdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

No membership fee
there is no member- 
reųuired and the ex- 
is invaluable, every 

who can, should take, 
e of the opportunity.

The qualification for mem- 
rship are: — One mušt be 
er six!teen years of age with 
least four years of study on 

ie instrument (any instru-

Since 
ip fee

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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. 

5746 So. Ashland Avė.

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

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

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus, plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERS

CARL CLARAS, pigiai taisau namus
5805 S. Maplewood. Republic 4151.

SIUVĖJAI
TAILORS

Vienuolikos 
vaikas Rai- 

500 West 
vakare bu-

The Lithuanian Sym 
phony Orchestra

ATLANTIC — 
njetų lietuvių tėvų 
mondas Budrikas, 
4.5th Place, vakar
vo užmuštas, kuomet jį užgriu
vo namo siena. Namas, kuris 
sugriuvo buvo prie kampo 46-os 
ir Wallace gatvių.

Anglų kalbos, kitos 
pamokos veltui

, On Wednesday, Oct. lOth — 
s7:4j5 P. M. at Gage Park — 
<55tfr. & Western Avenue, the 
Lithuanian Symphony will hold 
tlfe first rehearsal
seventh year of existence.

During the previous

of its

Henry18 APIELINKĖ.
Booth House, 701 West 14th 
Street, organizuoja anglų kal
bos, pilietybės, siuvimo, muzi
kos ir kitas kliasas suaugu^ 
siems. Įstaiga teikia painokas 
veltui. Įstojant reikia kreip
tis paduotu adresu.

S imą no Daukanto 
draugija greit švęs 
41mas sukaktuves

Sekmadienį šaukia svarbų na 
rię susirinkimą

BRIDGEPORT.—Spalių 28 d„ 
Simą no Daukanto Draugija 
rengia iškilmes, kuriose minės 
draugijos 41-mas sukaktuves. 
Iškilmių apkalbėjimui rytoj yra 
šaukiamas susirinkimas Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, j 
kurį visi nariai yra prašomi 
atsilankyti.

Nąriaj*. kurie negavo laiškų 
su užkvietimais į susirinkimą ir 
j bąlių prašomi būtinai atsilan
kyti. susirinkime ir priduoti 
sayo tikrus, antrašus ir pasi
imti“ bilietų J balių.

Svarbu,, kad visi ateitų į su
sirinkimą dar ir dėlto, kad rei
kės rinkti darbininkus baliui ir 
bus svarstomas klausimas, tų 
narių, kurie ųeėm?. pašalpos per

six 
years it has been extremely 
successful and ithis year it 
should be more so, judging 
from the various events loom- 
ing on thė horizon.

Directed by Chm Steph.en^

At the beginning of each 
season quite a few new mem
bers join, some of whom have 
their first orchestrai experience 
with this organization. Both 
new and* old members gain new 
and unequaled experience under 
the direction and guidance ot 
the capable Mr. Charles F. Ste- 
phens,, who teąches violin & 
cther Instruments at his own 
mųpic studio, located at 4142 
Archer Avenue, and at the 
Anierican Conservatory of Mu- 
sic, and who is also director of 
the well-known “Pirmyn” cho
rus.

There is no other organiza
tion which can provide the op- 
portunities to Lithuanian mu- 
sicians such as this Orchestra 
does.

The Lithuanian Symphony 
cooperates with “Pirmyn” cho
rus in ithe prešentation of two 
to three operettas — also par- 
ticipates in numerous concerts 
thrbughout each season. The 
Lith. Symphony is well-known 
and well-liked among music-and well-liked among 
loving Lithuaniąns.

Will the new members please 
me at the appointed hour 
id place. We would be more 
an pleased to ha ve every old 
ember return and help make 
tis reason the most success-

F. MICKAS, Siuvėjas, rūbų valyto- 
jas ir taisytojas, 4Į46 Archer Avė,

VALGYKLOS
RESTAURANTS

MARTIN’S RESTAURANT, Lietu
viškas! 6236 S. Westem. Hem. 9416 

..-.y-- .p .m. » ■ .. ...... . ...................... ..

See you all Oct. lOth — 7:45 
P. M. sharp — Gage Park Field 
House. —First Violin.

PADĖKAVONĖ

MARIJONA GABRIENIENĖ 
po tėvais Grikenaitė 

kuri mirė rugsėjo 25 dieną 
1934 ir palaidota tapo subato- 
je rugsėjo 29, o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutini patarnavimą ir pa
lydėjo ją į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš musų 

. tarpo, reiškiame giliausią pa- 
, dėką dalyvavusiems laidotuvėse 

žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams.

, Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui, Kun. Albavičiui kurą at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą ir 4 vargonininkams 

■ už giedojimą; dėkavojame gra- 
boriui Butkui kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ją į amžinastį, 

: o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėka
vojame grabnešiams, gėlių au
kautojams, šv. Mišių aukau
tojams ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų my
lima moteris ir motinėlė sako
me: ilsėkis šaltoj Žemelėje.

Nuliūdę liekame,
Vyras Jonas Gabrienas, 
Posūnis ir Podukra.

RAIMOND BUDRICK
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

spalio 4 dieną, 4:45 valandą 
P. M. 1934 m., sulaukęs 8 me
tų amžiaus, gimęs Chicago, BĮ

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvą Petrą, motiną Stanislavą, 
brolį Petrą. 4 cioces Julią, 
Violet, Frances ir Marijoną, ir 
dėdes Budrikus, cioces Palio- 
niją Armons, Sofiją Baublis 
ir Josephine ir Miliauskų dėdę 
Rafolą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
500 W. 45 place.

Laidotuvės įvyks antradienį 
spalio* 9 dieną. 10 vai. ryto iš 
namų į Tautiškas kapines.

Visi a, a. Raimondo Sudri
ko giminės,, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Tėvai, Brolis, Dėdės, 
Cioces ir Giminės.

* Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. į. Bagdonas, Telefo
nas JJepublic 3100.

M

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI» M •» 1 •

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia Ik Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu
4605-07 So. Hermitage Avenue
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CLASSIFIEDADS
For Rent

CLASSIFIEDADS
Automobiles r

tais ekonomijos sumetimais. O

De-

$295T rumpai RADIO
Budriko Programas

Senas Petras.
Choristas.

Policija ieško protes-

Raso Petras Bedalis

Galskis ir J. Kaulinas

Chicago, III.

PRANEŠIMAI
TEL. REPUBLIC 8402

Furnished Rooms

REAL ESTATE

For Rent

2U
Aš

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PIRKITE 
ūmios šilumos. 
$6.00 
ings 
Merrimac 2524.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geras biznis, kitos bučernes nėra 
per 3 blokus. Kaz. Ūselis, 246 So. 
13 Avė., Maywood, III.

ANT RENDOS 6 kambarių flatas 
visi parankamai. Renda $15.00, 2ros 
lubos. 5218 Priftceton Avė.

Financial 
. Finansai-Paskolos

RENDON 6 kambarių rezidenci
ja, furnace šiluma, visi patogumai, 
nebrangiai. 5131 So. Tripp Avė,

RENDON kambarys, pavieniams 
arba vedusiai porai. Galima vartoti 
virtuvę, apšildomas, 6752 So. Arte- 
sian Avė., 1 lubos.

GROSERNĖ ir Delicattesen krau
tuvė, parduosiu pigiai.

2109 So. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

TAVERN ir Svetainė su 100 sėdy
nių, nebrangiai 5 metai įsteigtas 
biznis. 112 W. 79 St. Tel. Triangle 
9250.

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

1831 So. Halsted St.

PARSIDUODA restorantas, biznis 
geras, mažai {mokėti, likusius leng
vais išmokėjimais. Priežastis: tu
riu kitą bizni. 3456 S. Halsted St.

PARSIDUODA alinė su namu, 
biznis išdirbtas per daug metų, ap
gyventa skirtingų tautų.

2119 So. Halsted St.

REIKALINGA paskola pirmam 
morgičiui $2,900 ant mūrinio namo, 
du po šešis ruimus — du boileriai.

4428 So. Western Avė.

REIKIA siuvėjo, kuris supranta 
ir kailių darbą. Atsišaukite tuo
jaus Westwood Tailors, 2412 W. 
71st St.

PARDAVIMUI bučernes ir gro- 
seroės fixtures, gerame stovyje, par
duosiu pigiai. 3316 S. Union Avė.

KAMBARYS ant rendos. puikus 
šviesus, su visais patogumais. Dėl 
švaraus žmogaus, 4517 S. Rockwell 
St., 2 lubos, Lafayette 0541.

PARSIDUODA gražiai įrengta 
aludė, viskas nauja. Svarbi prie
žastis, atsišaukite greitai.

10885 So. Michigan Avė.
PAIEŠKAU savo brolio Juozapas 

Milašius. Jisai arba kas apie jį 
žino malonėkite pašaukti. Plaza 
2389.

PASIRENDUOJA 2 kambariai 
štymu šildomi, elektra, gesas, maudy
nė ir kiti patogumai $13.00.

6101 So. State St.

KAS TURITE parduoti automo- 
! bilių, 4 durių sedan, nesenesnį 29-31 
I metų. Frank Wilson, 4829 N. Ne- 
I vada Tel. Berkshire 7899.

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

PAIEŠKAU doros moteries dėl 
malonaus gyvenimo, anie 40 metų 
senumo. Rašykite laišką, Box 172. 
1739 So. Halsted St..

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne. Pigiai geroj vietoj. Bizniava 
gatvė, arba mainysiu į farmos staką.

3500 So. Union Avė.

Bytoj (sekmadieny), 1:00

vėliausias 1931

IEŠKAU darbo kaipo bartenderis, 
esu atsakantis ir teisingas. Dirbsiu 
bile kur. Kalbu gerai angliškai 
šaukite Hemlock 8716.

PARDUOSIU 165 akerių žemės 
su triobom, gerais gyvuliais, ir ma
šinoms. Turi būt parduota greitai. 
Atsišaukite pas savininką Joe Rup- 
šis, R. 3 B. 178, La Porte, Ind.

GRAŽUS 5 kambarių apšildomas 
flatas, elektr. refrigeratonus, tilo 
sienos ir shower maudynė. Renda 
$oo, 7247 bo. Richmond St.

—o—

Tautiškos Parapijos Rengiamas 
Pasilinksminimo vakaras įvyks nedė^ 
lioj, spalio 7 d., 1934 m. 
vai. vakare, Parapijos 
3501 S. Union Avė.

Trcpicair Anglis dėl 
Lump ar„Egg — 

Mine run —$5.75. Screen- 
$4.75 Northern Coal Co.

vėliausias 1932

daug užsilikusios mėnesinėm duok-l Pirkite SRVO apielinkes
1awi Jniirti c’irri vKiit vni Vnln ’ v jkrautuvėse

Mes garantuojam, kad

Numato $27 milionų Chicagos real-eštate 
mokesčių numažinimą

Ragina valdžią padaryti 1933 metų reviziją; daugelis 
mokesčių neteisingi

Į Jackson blvd. basą ir! 
sužeidė keleivį. Eina kalbos, kad 
busų bendrovė yra užpakalyje 
panašių pasikėsinimų, kad dis
kredituoti streikierius.

Jaunu Lietuvių Pir 
mas Pulkas bus pa 

vyzdžiu kitiems
Jeigu Chicagos namų savi- rios savo biudžete numatė ar 

ninkai sumokės visus 1933 me- tai bonų išleidimą, ar kitokias 
tų mokesčius, tai jie sumokės išlaidas, jų nepadarė 1933 me- 
$27 milionus bereikalingai.

Taip bent skamba pareiški- jeigu turėjo atmokėti bonus ar
mas John O. Ress’o, Committee nuošimčius, tai greičiausiai iš- savo sueiga. 
<.n L’ublic Expend’Zures direk- leido naujus bonus, kurie reika- 
tci<aus raporte. Ją sutvarkė ir tuo laiku nerei-

$190,000,000 |kėjo faktino atmokoj imo pada
ryti.

Tokiu budu, ir miestas, ir 
apskritys, ir sanitarinis dis- 

jtriktas, ir parkų distriktas, ir 
mokyklų taryba kai kurių mo
kesčių rinkti visai neturi tei-

Tas pasireiškė dėlto, kad mo- sės.
kesčių kolektavimą suvėlinus,! Kalbama, kad valdžia tuo rci- 
įvairios valdžios agentūros, ku- kalu daranti žygius.

Jis nurodo, kad 1932 metų 
mokesčių suma siekė $217 mi- 
lionų, o 1933 metų mokesčiai 
neturėtų siekti daugiau $190,- 
000,000.

Ryt Parodoje Ukrainų 
Diena

Chicagos ir apielinkės iki 2:00 vai. po piet bus gra- 
švenčia savo dieną‘žus Budriko Krautuvės pro- 

Pasaulinėje Parodoje.(gramas iš stoties W h L, 
speciali programą, 970 kilocyles.

Rytoj
Ukrainai
Chicagos
Jie rengia
kuriame dainuos žymus ukrai- 
nų chorai, nekartą atsižymėję bus mums gerai
konkursuose.

—o—
Saugokitės netikrų $10
Chicagoje dabartiniu laiku 

pasirodė netikros $10 bankno- 
tos. Apsisaugokite!

Protestonų kunigas smaugė 
žmoną
tonų kunigo Otto H. /Pannkoke, 
prieš kurį žmona Clara Dall- 
mann Pannkoke užvedė divorso 
bylą. Deklaracijoje ji sako, kad 
kun. Pannkoke' bandęs ją pa
smaugti.

Apiplėšė John F. J ei k e to.—
Trys
John F. Jelke Company,

plėšikai vakar užpuolė 
mar

garino bendrovę, 759 S. Wash- 
tenaw avenue, ir pagrobė $500. 
Ofise tuo laiku buvo 50 darbi
ninkų.

“Tai nieko, man neskauda”, 
ir mirė — “Tai nieko, mama, 
man neskauda”, pasakė 
tų Warren Horlbeck, 
Avenue E., kai parėjo 
visas sudaužytas. Mat, 
važinėjo dviratis.

Bet sekantį rytą, kuomet 
Warrenukui reikėjo eiti į mo
kyklą, jis nebe&tsikėlė. Gulėjo 
lovoje negyvas.

7 me-
10353 
namo, 
jj su-

Raštas negyvas apartamento 
keridoryje — Apartamentinių 
rūmų, 5355 Irving Park avė., 
koridoryje buvo rastas kūnas 
Jens Nordby, 46 metų kepėjo, 
6705 North West Highway. 
Prie kūno buvo rastas ir revol
veris, o kišeniuose keletas laiš
kų, kurie nurodo, kad jis nusi
žudė.

» » »
kabareto padegėjų —
ieško gaujos padegėjų,

Ieško
Policija
kurie sudegino Opera Club ka
baretą, 18 West Walton Place. 
Paskutiniu laiku kelioliką ka
baretų sunaikino gaisrai, kurie 
greičiausiai buvo pradėti pro
fesionalių padegėjų.

Svarbiausi programo daly- 
i žinomi 

dainininkai Chas. Sventickas, 
Jonas Čepaitis ir Vincas As- 
cila, o taipgi Bi/dr.ko radio 
orkestras. Visiems pravartu šio 
gražaus programo pasiklausy
ti.

Kotvergo vakare Jaunu Lie
tuvių Pirmas Pulkas turėjo 

pašvęstą žais
mėms pratimams ir mokslui. 
Tokias sueigas Jauni Lietu
viai turės kiekvieną ketvergę 
Mark White Sąuare knygyno 
svetainėje.

ši ketv^r^a su vaikais užsi- 
I 

ėmė V. Reliaius, n-le WoodJ 
mnniute ir Jurgelionis. Po 
šokiu ir žaismių vaikai gavo 
nirmiriincs Jaunų Lietuvių in
strukcijas. ir išmoko pirmuti
ni ir svarbiausią Jaunų Lietu
vių pažadų, kurs skamba se
kamai :

“Aš esu jaunas lietuvis.
Aš pasižadu kiekvieną die

ną padaryti bent vieną gerą 
d arba”.

Visi vaikučiai gyvai susido
mėjo savo ateities veikimais: 
išvažiavimais, vaikščiojimais, 
“camping” ir lt. Bet pirmiau
sia jie turės daug ko išmokti 
ir pasidaryti pilnais Jaunų 
Lietuviu Pulkų nariais.

Šiandien 1 vai. po piet Jau
nų Lietuvių Pirmas Pulkas tu
ri dainavimo pamokas, kurias 
jiems duoda Petras Sarpalius 
taipgi Mark NVhite- Sąuare 
knygyno svetainėje.

Didžiausias Automobiliy Pardavimas Ghicagoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujai įgytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga.

Pirkite sau automobilį dabar
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 menesių. Kiekvienam kai ui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas
NASH, vėliausios 1933 4 DODGE
durų DeLufce sedan. Veik nevarto- 
,a:>, vuž.uotas vos keletą šimtų 
mylių, Garantuojame, kad yra kaip 
risai naujas. įrengtas su sau
giu stiklu. 6 dratiniai ratai ir 
o tairai kaip visai nauji. Kašta
vo $1,850. Musij 
raina t.k ..... ........
HUPMOBILE vėliausias 1932 sedan, 
Tobulas kaip tą dieną, kada išėjo iš 
dirbtuvės. N.ekaip nesakysit, kad 
sis karas buvo vartomas. Garan
tuojamas kaip naujas 
Musų kaina tik ...
PLYMOUTH paskiausia 1934 Dė- 
Luxe Coupe. Tai absoliučiai naujas 
karas, vartotas mažiau nei 8 sa
vaitės. šį puikų karą reikia pa 
matyti, kad {vertinti. Kainavo 
vi-š $975, mažiau negu 3 savaites 
atgal. Paaukausiu tik už mažą 
dalele originalės vertės.
CHRYSLER vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj —„ tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa
prastą garantiją 
tik .......... ........j....

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karą dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip ši.

Mes atdari kasdien, taipgi ix nedėlioj iki 9 vai. vakaro.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

1 DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotoja:: 
dėl Pocahontas; Black Gold, lum.i 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grundy Mining 
Co., Cedercrest 2011.

vieta randasi šitoje koloni- 
joje.

Du uždaryti bankai 
išmoka depozitoriam

Dainos ir įdomus 
dalykai

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI "

DeLuxe 1932 sedan 
—kaip naujas; 6 dratiniai ratai— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios 
dėmės; tik 
CADILLAC, 
DeLuxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Ch.cagoj. Turi 6 dratinius ra
tus. 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaš^ava $3400. Musų

PACKARD 1931 sodan, šis karas 
priklausė žymiam bankieriui. Bu-
vo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas.
Musų kaina tik .............. vi&w
LINCOLN
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas, 
ratai ir 6 tairai kaip nauji.

6 
00 

dienų garantija. Musų 
kaina tik ........... ..........

DE SOTA 1932 DeLuxe sedan — 
garantuotas kad geras, 
tik .................................... favv
REO 1932 DeLuxe sedan — ga
rantuotas tobulumas, $295 
tik ............ .......................

Business Service
Biznio Patarnavimas______

NAMU SAVININKU ATYDAi 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų st 
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 nam 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

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

ANT RENDOS farma ir road- 
house, žinoma vieta per daugelį me
tų, 91 ir Robert Road. šokiams 
svetainė ir kambariai gyvenimui. 
Elektra ir telefonas. Galima ren- 
davoti atskyrai farma arba road- 
housę. Savininku?;

MORKUS,
5529 So. Nevada Avė.

Tel. Prospect 2559

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI D. and D. Tavern, 
gerai įsteigtas, nebrangiai. Atsišau
kite 1442 S. Cicero Avė., Tel. Cicero 
2594.

Kaip ir kas sekmadienį, 
taip ir rytoj, radio klausyto
jai turės progą išgirsti gerai 
prirengtą radio programą, ku
rį transliuos Progresą Furni 
ture Krautuvė iš stoties 
WGES, 11-tą valandą prieš 
pietus.

Programo išpildyme daly
vaus keletas gabių radio dai
nininkų ir dainininkių. Prie 
dainų bus pranešta visuomenei 
labai įdomus dalykai, 
kiekvienam patartina 
gramo pasiklausyti.

ENGLEWOOD — Halsted 
Street Stale Bank, 6910 South 
Halsted Street išmoka depozi- 
toriam 40% visų uždarytų pi
nigų. Depozitoriai atgaus 
$253,364. Bankas gavo pas
kolą iš Reconstruction Finance 
Corporation.

Kitas bankas, kuris išmo
kės pinigus, yra State Bank of 
Franklin Park# Jfranklin Park, 
III. šis bakas ‘išmokės 5%.

leidinėjimo priežastis yrą For
do dirbtuvių mechanizavimas. 
Dabar yra įrengta visokių ma
šinų, kurios beveik automatiš
kai pagamina reikalingą skai
čių automobilių.

O rinką užpildęs, Fordas tu
ri mažyti gamybą, arba keisti 
modelius ir atleisti darbinin
kus.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Iš PRIEŽASTIES ligos esu pri
verstas tuojaus parduoti savo pir
mos rūšies Shoe Repair šapų. 
Naujos mašinos, 4 kambariai užpa
kalyj. Taipgi parduosiu savo 4 kam
barių rakandus. Krautuvė randasi 
4565 So. Wentworth Avė. Del in
formacijų kreipkitės Anthony Pat- 
ricks, 4606 So. Wells St. Telefonas 
Yards 4864.

Dėl to 
šio pro- 

XX.

Rytoj S. L. A. 260 
kuopos susirinkimas

MARQUETTE PARK.—SLA. 
260 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks spalių 7 d., 2 vai. 
po pietų A. N. Masiulio real- 
estate ofise, 6641 So. Western 
avenue.

Nariai ir narės yra kviečia
mi skaitlingai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų, ku
rie turi būti aptarti. Kuopa 
kviečia narius atsivesti į su
sirinkimą ir savo draugus ir 
pažįstamus ir juos jpt’iraš^ti 
prie organizacijos.

Sekr. M. P.

Vėl naujas inciden 
tas busų streike

Vakar iš ryto Chicago Motor 
Coach Company streike vėl at
sikartojo naujas incidentas, dėl 
kurio nuolat juodinamas var
das streikierių. Kas tai paleido

Henry Ford dirbtu
vės atleicfea darbi

ninkus iš darbo
Kalba, kad keis modelius; te

pagamins 100 karų į dieną

MA VOLTĄ C. PEASE
I ANGLU KALBOS MOKYKLA! Nu- 
žengęs ir pradinis kursas gramatikos 
ir civics. Privatiškas mokinimas vi
sose kliasose. Mrs. Pease greit iš
mokins jus skaityti, rašyti ir kalbėti 
angliškai, gerai ir taisykliŠkai. Ma
ža mokestis. Specialė mokestis už 
mėnesį, terminą atb^" grupė. įstokite 
dabar. Kambarys 802, 6 No. Clark 
St. Dearborn 7162.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI tavern, geras biz
nis. Biznis randasi ant 63rd St. 
geroj vietoj . Greitai parsiduoda. 
Priežastis pardavimo partnerių ne
sutikimas. Kreipkitės, 

3411 W.. 65 Place

Jis buvo žymus vadas, 
Prie daugelio

P. Galskis ir J. Kaulinas yra 
muši] visu seni pažįstami žmo
nes. P. Galskis sehąs darbuo
tojas lietuvių gyvenime. Jis 
nuo 1905 metų pas mus Chica
goje pradėjo kultūrinį darbą 
dirbti. Jo pažintis yra plati, 
draugų būrys skaitlingas. Gy
vendamas Chicagoje laike arti 
trisdešimties metų susikūrė 
draugiškus ryšius su dideliu 
skaičių žmonių. KriauČiai 
dar gerai prisimena Galskį iš 
laikų didžiųjų kriaučių strei
kų,
organizatorius.
lietuvių organizacijų tvėrimo 
Galskis irgi buvo pirmuoju 
inicijatoriu. Laike paskutinių 
dešimties metų jis buvo nuo
latinis “Naujienų” agentas.

J. Kaulinas, dar jaunas žmo
gus. Apie desetką metų at
gal veikęs lietuvių studentų 
organizacijoje, apie trejetas 
metų atgal buvęs iždininkas 
vienos iš stambiausių lietuvių 
organizacijos būtent Chicagos 
Lietuvių Draugijos. Dabar 
yra Gerovės komisijos narys 
virš paminėtoje draugijoje.

Abu šities žmonės suėjo į 
biznį — uždėjo gražu tavern, 
1902 SO. WESTERN AVĖ. 
Ju biznio pavadinimas yra 
Three in One Tavern. Šitas 
ypatingas vardas buvęs duotas 
vien todėl, kad čia buvę iš 
pradžios trys partneriai.

Kam prisieis būti Western 
ir 19-tos apielinkėje neužmirš
kite, kad Galskio ir Kaulino

LINCOLN’S PRIDE
Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

flT’S EIGHT MONTHS OLD)
AS HONJEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

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

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

3252 So. Halsted St Tel. Victory 5382-83

Rugsėjo
pabaigoje iš Henry

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES 
Vestuvių Fotografijas 

744 Kast 79th St. 
Triangle 4240

SOUTH SIDE 
mėnesio 
Fordo dirbtuvių Chicagoje bu
vo atleista daug darbininkų, 
apie 1800. Atleidžia darbinin
kus dar ir dabar.

Eina kalbos kad mainys au
tomobilių juodelius, bet taip
gi teko nugirsti, kad dar ma
žas nuošimtis pasiliks dirbti.

Automobilių gamyba buvo 
žymiai sumažinta paskutiniu 
laiku. Apie mėnesį atgalios į 
dieną sustatydavo po 400 su 
viršun automobilių, bet dabar 
tepagamins tiktai apie 100 į 
dieną.

(Svambiausia darbininkų

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

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

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

Crane Coal Co.
, 5332 So. Long Avė

Chicago. Ilk

PAIEŠKAU merginos arba naš
lės, neskiriant kokio tikėjimo 30— 
45 metų amžiaus, kad turėtų 
tūkstančiu dolerių ar mažiau, 
turiu namą ir biznį geroj vietoj.

Rašykite 
Box 166 

1739 S. Halsted St.

PARDUOSIU alude 51 ir Demen 
Avė. apielinkėje, biznis seniai iš
dirbtas, parduosiu su visais laisniais, 
Priežasti patirsite ant vietos. Dide
lis bargenas. Rašykite Box 170. 
1739 S. Halsted St.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos, 
ar našlės be skirtumo tikėjimo. Aš 
esu našlis, 42 metų, neturiu vaikų 
Turiu nuosava farma, pilnai įreng
tą. Geistina, kad ir mergina tu
rėtų kiek turto.

C. SHURN,
318 S. Richmond St.,

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

Pradžia 7 
svetainėj, 

Kviečia
Parapijos Komitetas. _ ;—i - —*

Bridgeporto Bučeriai turės išva
žiavimą spalio 7 d. Baužo Farmoj, 
87th St.. ir Oakwood Avė., Willow 
Sprinjrs, 111. Kepsime aviną dėl sve
čių užkandžio ir įvairių kilbasų prie 
taip bus ir šalto alučio, nuplauti. 
Prašome svečių atsilankyti ir para
gauti keptos avienos, už dyka savo 
kostumieriui. Komitetas.

Kruopiškių Progres. Klįubo mėne
sinis susirinkimas įyyks sekmadienį, 
spalio 7 d. 1934 m. 10 vai. ryto. 
.Morning Star kliubo buveinėje. Visi 
'nariai kviečiami atsilankyti, turime 
pranešima iš Lietuvos ir bus svarsto
ma daug svarbių dalyku.

V. čepulevičius, rašt.

MORTGAGE BANKERS

Help Wanted—Mate
Darbininkų reikia

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
ūkės Michigane. Puiki proga dėl 
tinkamo žmogaus. Atsišaukite ne
dėlioj 5818 So. Justine St.

Draugijos šv. Petronėlės susirin
kimas įvyks Nedėlioj spalio 7, 1 vai, 
po pietų Šv. Jurgio parap. svet. Na
rės malonėkite atsilankyti ir užsi
mokėti užsilukusius mokestis ant ši
to susirinkimo.

O. Kliučinskaitė, rašt.

Dr-tė Garsus Vardas Lietuvaičių 
laikys savo susirinkimą nedėlioj spa-

i įia 7 d. 1984, Pradžia 2 vai. po pięt 
' nrle Krikšiuno 4501 S. Ashland Avė, 
į Draugės^ kviečiamos atsilankyti,; nes 
(daug 
lem. Yra daug svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St.
Enrievood S883-5840

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina prižiūrėti 6 metų va*ką. lanko 
mokyklą. Skurkis, 4134 N. Menard 
Avenue.

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
2 flatų namo su mažu mortgičiu, 
Lynden, Wis. 142 akeriai, triobos su 
visais įtaisymais ir gyvuliais, upe
lis bėga pro namus. Atsišaukite 
vakarais, 3148 S. Aubum Avė. Į 
farmą važiuokite arba rašykite sa
vininkei B. Y. R. 2, Box 68, Lynden 
Station, Wis.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 7 kambarių modemiš

ka bungalow karštu vandeniu apšil
doma, octogan front, mainysiu ant 
mažesnio namo 4—5 kambarių arba 
2 flatų. Parduosiu žemiausia kai
na. 6542 So. Talman Avė.

Real Estate For Sale
Namai .žemg^^

PARDAVIMUI duonkepykla su 2 
augščių namu lietuvių apielinkėj. 
Duonkepykla ir 5 kambarių flatas 
ant 1-mų lubų. Gydytojaus ofi
sas ir 6 kambariai ant 2-rų lubų.

Pašaukite
Pensicolla 2279

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulka.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

PARENDUOJU dideli, šviesų, 
švaru, apšildoma kambarį dėl vaiki
no. Kampinis namas. Labai patogu 
prie gatvekarių. Prie mažos šeimy
nos, Herbert Geske, Universal banko 
namas, šoninės duris.

812 W. 33rd St i

PAAUKAUSIU 5-4 kambarių fla- 
tus, puikiam stovy namas, pigiai. 
Priežastis senatvė ir foreclousure.

5342 Wentworth Avė.
■......" .............. ... . I I . .............. ■IBIUI n.., ..................... ...................................

PARDAVIMUI — turime 2 namu 
gražioj lietuvių apielinkėje: medi
nis vieno pagyvenimo, mūrinis dvie
jų. Parduosime -byle kurį labai 
pigiai. Arba, mainysiu ant kokio 
nors biznio, ant kito namo kur prie
miesti su sklypu žemės, arba ant 
mažos farmukės. Kreipkitės laiš
ku į Naujienas, 1739 So. Halsted St. 
Box 171, Chicago.




