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Mūšiai dar eina daugely

Nariai federalinio teismo jury, kartu su dviem alternatais, kurie klausosi Samuel Insull ir 16 jo 
kompanijos viršininkų bylos dėl naudojimo pašto apgavingiems tikslams.

Ispanijos miešti]
Generalinis streikas tebesitęsia. Sukilėliai 

sako, kad jie dar nėra nugalėti ir kad 
kova su reakcionieriais tęsis

-  l-l I

MADRIDAS, spalio 8. — 52 kareiviai liko užmušti Asturias 
provincijos sukilėliams išdinamitavus troką. Kareiviai buvo 
siunčiami kovoti sukilėlius.

Valdžia stvėrėsi artilerijos, karo laivų ir lėktuvų kovoti su
kilėlius prieš reakcionierius gyventojus.

Sukilėliai liko nugalėti daugely vietų, bet sukilimas dar nė
ra galutinai pa tremtas ir mūšiai eina daugely miestų.

Kiek žmonių ikišiol užmušta sukilime, niekas tikrai nežino, 
bet numanoma, kad skaičius žuvusių toli prašoka 500, neskai
tant tūkstančių sužeistų ir suimtų.

Komunikacija visur tebėra sutrukdyta.
MADRIDAS, spalio 8. —Is

panijos socialistai ir kairieji 
respublikonai, kurie sukilo, kad 
išgelbėti respubliką nuo reak
cionierių valdžios, tebetęsia sa
vo sunkią kovą, nors jau dabar 
darosi aišku, kad pergalė yra 
valdžios pusėje.

Reakcinė Lerrou‘x valdžia 
stveriasi visų priemonių; kad 
sukilėlius^ nugalėti. Jąm Ūkslui* 
yra naudojama kariuomenė, 
respublikos gvardija, karo lai
vai ir karo lėktuvai. O dabar 
pradės veikti ir karo teismai.

Sutriuškinimas ne laiku pa
skelbtos Katalonijos respublikos 
labai sustiprino Lerroux val
džią, bet kova dar toli nesibai
gė.

Generalinis streikas tęsiasi 
ir tebėra nesulaužytas. Niekič- 
rie sukilimo vadai liko areštuo
ti, bet vyriausi vadai, jų tarpe 
65 m. amžiaus socialistų vadas 
Francisco Largo Caballere, te
bėra liuosi ir tebevadovauja 
sukilimui.

Nors karo laivai bombarduo
ja pajūrio miestus, nors kariuo
menė atima iš sukilėlių vieną 

dėstą po kito, bet sukilėliai 
sako, kad jų kova dar nėra 
pralaimėta.

Dar nėra jokių žinių kas de
dasi industrinėj Asturias pro
vincijoj. Į ten valdžia pasiun
tė kariuomenę, bet daugiau ži
nių nėra, nes susisiekimas yra 
nutrauktas ir pati valdžia ne
gauna žinių, ar nenori jų skelb
ti.

Sukilėlių vadai sako, kad įvy
ko vsikas kas buvo numatyta, 
išėmus Katalonijos nepriklauso
mybės paskelbimą. Ir jie tęsia 
savo taktiką demoralizuoti val
džios veikimą. Ūpas minios te
bėra labai pakilęs ir i.‘Ž poros 
dienų galima tikėtis svarbių 
įvykių.

Socialistai savo gyvastimis 
gina 1931 m. iškovotą respub
liką. Jie tikisi, kad reakcinė 
valdžia pamatys, jog masės yra 
tiek pat vieningos, kokios jos

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

Apsiniaukę ir šalčiau.
Saulė teka 5:55, leidžiasi 5:- 

20.

buvo laike monarchijos nuver
timo.
Valdžia yiįa militaristų dik

tatūra
Socialistai kaltina, kad Ler* 

roux valdžia yra netik reakci
nė savo sąstate, bet ji ištik- 
rųjų yra reakcinių militaristų 
diktatūra. Tais diktatoriais 
yrą gęn Goded ir gen.,Franco, 
abu jauni energiški karininkai^ 
o Lerroux ir kiti ministeriai 
yra tik jų valios pildytojai.

Sukilėliai buvo užėmę svar
bius miestus Ovideo ir Gijon, 
bet kariuomenė juos atsiėmė po 
smarkaus mūšio. Dar ir pačioj 
Katalonijoj sukilėliai laiko dau
gelį miestų. Eina mūšiai ir pa
čioj Barcelonoj, nes ir ten su
kilėliai nėra galutinai patremp
ti.

Pradės veikti karo teismai
Sukilimas Barcelonoj atsi

naujino, paėjus gandamas, kad 
karo teismas pasmerkė mir
čiai kelis Katalonijos vadtte. 
Buvo paėję gandų, kad kalėji
me nusižudė Katalonijos prezi
dentas Companys, bet patvirti
nimo tos žinios atakuoja.

Karo teismas Madride pra
dės veikti rytoj. Jam įsakyta 
bausti mirtimi visus, kurie tik 
tapo sugauti kovojant prieš 
valdžią ;su ginklu rankoje. Ga
lės būti mirtimi baudžiami ir 
visi prie sukilimo prisidėję val
dininkai.
Gen Gonzalo Massano iš ge

neralinio štabo liko sukilėlių 
nušautas važiuojant automobi
liu.
Paskelbė komunistų respubliką

CADIZ, Ispanijoj, s. 8. —Ne
tolimame Pardo dėl Rey mies
te liko paskelbta komunistų res
publika. Miesto salė liko su
deginta, visos bažnyčios su
griautos, sunaikintas miesto ar
chyvas, o mėras ir keli piliečiai 
nužudyti. i

Argentinoj sukilo 
raitoji policija

■ '

BUENOS AIRES, s. 8. — 
Santa Fe provincijoj- sukilo rai
toji policija, protestuodama 
prieš nepakenčiamas darbo są
lygas. Ji jau buvo užėmusi vals
tijos valdžios namą, bet prisiun- 
tus kariuomenę sukilimas liko 
numalšintas. 4 policistai liko 
užmušti.

Uždraudžia Vokieti
jos profesoriams sa- 

vystoviai mintyti 
. t

BERLYNAS, «. 8. —Naciai 
uždraudė Voketijos universite
tų profesoriams savystyviai 
mintyti ir savo pažiūras aiškin
ti studentams. Visi profeso
riai turi skelbti vien tik naciz
mą, kitaip jie bus pašalinti iš 
savo vietų.

Taipgi Vokietijos muzikams, 
kurie pakeitė savo pavardes, 
įsakyta jas išnaujo suvokietin
ti. Taipgi tą patį turi pada
ryti ir muzikalės draugijos, ku
rios nešioja svetimus vardus, 
kitaip negalės gauti darbo.

Bolivija ir Paraguay 
ruošiasi ilgam karui

LA PAZ, Bolivijoj, s. 8. — 
Tautų sąjungai nepavykus su
taikinti Bolivijos-Paraguay ka 
rui už Gran Chaco raistus, ypač 
kad Bolivija, kuri dabar yra 
pralaimėtoja, atsisakė taikintis, 
abi šalys dabar ruošiasi tuose 
raistuose ilgam karui. Karas 
ir dabar tęsiasi jau arti pus
trečių metų, teČiaus jos vistiek 
nepaliauja kariauti ir karas da 
gali tęstis labai Jgą laiką. Boli
vijai slapta gelbsti čili.

Sudegino roadhouse
CHICAGO.— Keturi kulko

svaidžiais ginkluoti žmonės už
puolė garsiąją Dell roadhause, 
pastvėrė sargą ir ją sudegino.

ŠIANDIE LEMIANTI BASE- 
BOLININKAMS DIENA

DETROIT, Mich., s. 8. —Ry
toj bite lemianti bėsbolo “World 
Series” diena ir bus išspręstą 
kas yra šių metų besbolo Čem
pionas. Jau buvo šeši lošimai 
tarp savo Lygų čempionų-Det- 
roit Tigers ir St, Louis Gardi
nate ir abi pusės išėjo lygio
mis, kiekviena laimėdama po 
tris lošimus. Rytoj bus pas
kutinis lošimas ir kas jį lai
mės, tas jauktas pataps čem
pionu.

SASKATOON, Sask., s. 8.— 
2 žmonės liko užmušti ir 8 si* 
žeisti traukiniui nušokus nuo 
bėgių ties Borden, 150 m. nuo 
čia.

Sudegė lovoj
WAUKEGAN, III., spal. -8.— 

Joseph Wasielewski, 49 m, 
1502 Sand St, dirbęs Johns- 
Manville Co., sudegė lovoj sa
vo kambary. Jis užmigo rū
kydamas cigąretą.

Vokietijos? tremtinio 
* žmona pakarta 

kalėjime
GOTNA, Vokietijoj, s. 8.— 

Worsch, žmona buvusio Tan- 
geviesen miesto* mėra, rasta pa
karta jos kameroj Grafefen- 
tonna kalėjime, į kur ji buvo 
perkelta ją išlaikius 18 mėn. 
koncentracijos stovykloje./

Ji ir jos duktė buvo nacių 
laikomos kaipo įkaitas delei 
mero Worsch pabėgimo iš Vo
kietijos, kad išsigelbėti nacių 
krešto.

Neramu Kuboj
HAVANA, s. 8. — Kruvini 

susirėmimai gatvėse pažymėjo 
pradžią; generalinio streiko. 
Vienas žmogus užmuštas, 15 
sužeista. Vieno laikraščio raš-? 
tinę sudeginta, kito laikraščio 
raštinė buvo apšaudyta.

Susirėmimai persimetė į ki
tus Kubos miestus. 1 užmuš
tas ir 7 sužeisti susirėmime 
Santa Clara parke.

Prie streiko neprisidėjo gat- 
vekarių, busų ir taksikabų dar
bininkai. Neprisidėjo ir dau
gelis pieno išvežiotojų. Trau
kiniai yra operuojami karei
vių.

SHANGiHAI, s. 8. — Chini- 
jos valdžia surado, kad iš Pei- 
ping muzejaus pavogta už 
$20,000,000 dailės kurinių, kiti 
gi pakeisti pigiomis imitacijo
mis. Ieškomas muzejaite direk
torius Yih Pei-Chi, kuris yra 
buvęs ministeris, taipgi buvęs 
kelių universitetų galva. Jis 
buk pabėgęs pas japonus. ? ’
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VALPARAISO, Irid., s. 8. - 
Ūkininkas Adams, 60 m. ir jo 
šeimininkė liko užmušti trau
kiniui užgavus jų automobilių.

, „ . .................. ... 1

MANILA, P. J., s. 8. —Dau
giau kaip 20 žmonių liko už- 
mušta tyftfne šiaurinėj daly 
Luzon salos,-Filipinų salyne.

Nauji mirties nuo
sprendžiai sovietų 

Rusijoj
' TAŠKENT, Rusijoj, s. 8.‘ — 
Kanvišk agrikultūros mokyk
los byla baigėsi pasmerkimu 
mirčiai dviejų žymių komunis
tų vadų ir vieno buvusio mo
kytojo už tvirkinimą tos ‘ mo
kyklos mergaičių. Aštuonj kiti, 
komisarai liko nuteisti ilgam 
laikui kalėjiman.

Bylos nagrinėjimas tęsėsi 15 
dienų ir iškėlė aikštėn, kad ko
munistų vadai mokykloje kėlė 
orientales orgijas ir tvirkavo su 
komunistėmis mokinėmis.

New Jersey apkalti
no Hauptmanną

FLEMINGTON, N. J., s. 8. 
—Huterdon paviete grand jury 
apkaltino Bruno Hauptmanną 
už išvogimą ir nužudymą Lind- 
berghų kūdikio.

MASKVA, sp. 8. — Specialu 
tyrinėjimo komisija rado veik 
visas sovietų Ritei jos kolegijas 
“nemorales > ir nesanitares”. 
Ypač nepakenčiama padėtis 
rasta keturiose amatinėse ko
legijose. Niekurie tų kolegijų 
viršininkai pašalinti, kiti dagi 
atiduoti teismui, neteko vietų ii 
tų kolegijų komunistų partijos 
'sekretoriai už nepri žiūrėj ima 
kolegijų.

MADISON, Wis., s. 8. —Kad 
sustabdyti plėtimąsi garigrenos, 
liko nupiauta kairioji koja, 
virš kelio, Wisconsino guberna
toriui A. G. Schmedeman. Ligo
nis jaučiašNgana gerai.

t .........   —
BOSTON, Mass., s. 8. —Va- 

kar liko deportuotas pirmas 
Amerikos “spešelninkas” Char
les Ponzi, kuris federaliniame 
kalėjime išsėdėjo 12 metų už 
prigaudinėjimą žmonių savo 
“spešelais”.

..................■■■r’ .......—■■■■

MEDINA', N. D., s. 8— Du 
žmonės Užsimušė apvirtus pasi
keliančiam lėktuvui'. x

“--------------------------------------------------------

BEĄLYNAiS, s. 8. — Ispa
nijos Ambasadorius Berlyne de 
Zulueta rezignavo, kadangi, jis, 
kaip kairysis respublikonas ne
gali pritarti dabartinei Ispani
jos reakcinei Lerroux valdžiai.

■

Prezidentas ir toliau 
paliks darbo ar

mijos pulkus
WASHINGTON, s. 8. —Pre

zidentas Rooseveltas mano ii 
toliau palikti civilius darbo ar 
mijos pulkus —CCC ir padaryti 
juos pastovia dalimi savo ša
lies gaivinimo programo.

6 žuvo kovoj su fa
šistais

SAO PAULO, Brazilijoj, s. 8. 
—šeši žmonės, jų tarpe policis- 
tas, liko užmušti, radikalams 
užpuolus didelį fašistų siteirin- 
kimą. 31 žmogus liko sužel
tas.

LIETUVOS ŽINIOS
Kiek sušvelnino bausmę 

Olšausko nužudytojui
Šiaulių apyg. teismas Kretin

goj gegužės 12 d. J. žibaus by
lą išnagrinėjo ir pripažino jį 
kaltu pralotą Olšauką nušovus.

žilius buvo nuteistas 10 me
tų s. darbų kalėjimu, žilius teis
mo sprendimu nepatenkintas, 
padavė skundą apeliaciniams 
rūmams. Savo skunde žilius 
rašo, kad pral. Olšauskas taip 
jį įveikęs, kad jis išėjęs iš lyg
svaros ir nesusilaikęs jo nenu- 
žudęs. Olšauskas taip buvęs 
visiems įsipykęs ir įgrisęs, kad 
jo nužudyto niekas nesigailė
jęs. “Aš, tur bi.t, buvau vie
nintelis žmogus”, savo apel.
skunde rašo žilius, “kuris nu
žudyto Olšausko nuoširdžiai 
gailėjos”, žilius prašo jo pasi- 
gailėjos”. žilius prašo jo pasi- 
aplinkybes ir bausmę sumažin
ti.

žiliaus gynėjas adv. Rolnikas 
iš Plungės (kaip tyčia savo bal
tais papurusiais plaukais laba: 
panašus į velionį pral. Olšaus
ką) pabrėžia, kad apyg. teis
me eilė liudininkų įrodė, kad 
Olšauskas nuolat žilių persekio
davęs ir erzinimas buvęs ne 
trumpalaikis, o tęstinis. Tęsti
nis erzinimas iššaukęs efektą, 
sujaudinimą. Rolnikas prašo 
Rumus pakeisti bausmės kvali
fikaciją ir žiliui bausmę su* 
švelninti.

žilius paskutiniu žodžiu pra
šo jo ir jo šeimos pasigailėti, 
bausmę sušvelninti, sako vis 
tiek aš banditu nebuvau ir ne
busiu.

Apel. rūmai žiliui bausmę sil- 
mažino iki 8 metų sunk, dar
bų kalėjimo.

i Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC
1210 kilocycles

Nepaprastai drau
ginga Lenkijos su
tartis su Vokietija
VARŠAVA, s. 8.— Lenkija 

pasirašė nepaprastai draugingą 
sutartį su Vokietija. Vokietija, 
kuri atsisako importuoti žalia
vą iš kitų šalių, tąja sutartimi 
sutiko importuoti iš Lenkijos 
už $2,000,000 ūkio produktų. 
Lenkija gi už tiek pat pirks Vo
kietijos manufaktūros.

Taipgi susitarta dėl lenkiškų
mokyklų Vokietijoje ir vokiškų 
mokyklų Lenkijoj ir kitais 
svarbiais abiejų šalių kultūri
niais santikiais.

Bet keisčiausias yra susita
rimas dėl Lenkijos ir Vokie
tijos laikraščių cenzūros. Abi 
pusės pasižadėjo neleisti savo 
laikraščiams dėti nepalankias 
apie viena kitą žinias. Taipgi 
abi šalys rengs subsiduojamas 
žurnalistų ekskursijas ir vie
na kitą kaip įmanydamos gar
sins.
Santikiai su Francija blogėja

Kuomet Lenkija pradėjo taip 
nepaprastai bičiuliuotis su na
cių Vokietija, tai Lenkijos san
tikiai su Francija ėmė visai ir- 

gali prieiti prie visiško 
nutrukime Lenkijos-Francijos 
sąjungos. Jau priėjo prie to, 
kad Lenkija, nežiūrint Franci- 
jos protestų, ėmė konfiskuoti 
francuzų kompanijų turtą ir 
traukti tas kompanijas teis
man už nesumokė j imą reikia
mų taksų.

5 žuvo kasykloj
CAGNAC-UES-MINES, Fraiu- 

cijoj, s. 8. — Penki angliaka
siai ir 50 arklių žuvo gaisre 
vietos kasykloj.

Francuos radikalai, 
išrodo, pralaimėjo 

rinkimus
PARYŽIUS, s. 8. — S| sek- 

madeinį veik visoj Francijoj 
įvyko apskričių rinkimai, ku
riuose, kaip rodo dar toli ne
pilni daviniai, radikales parti
jos apteikė šiokių tokių pralai
mėjimų. Skaitoma, kad rinki
mai parėmė' Doumergue valdžią. 
Tik vieni Herriot radikalai iš
laikė savo populiarumą.

šie rinkimai neturi naciona 
lės reikšmsė, vien tik parodo 
kitėjantį balsuotojų nusistaty
mą. s •
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NEMUNAS

Mirusiųjų Seimas niekuomet tę

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia

nuo

kr. d

Graboriai

DENTISTAS

ĮvairųsGydytojai

praslinks
žinių

ir ReikalaukitGerkit
Tel Lafayette .3572

Advokatai

Kambarys 402sakė musų aei

ąr daugiau, ir dar turėsi pe 
reiti ir per pekla ir per čyš

NATHAN 
KANTER

žiūra 
deda

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

palinks 
smagiai

Lietuviškos
Degtinis

noriu priminti, 
mes nesusitvar- 

kad žmonės, ra-

musų 
nea- 
neiš-

sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi 
dendus už sumokėta suma.

{gauti įspūdžiai atsilankius 
į 77 k p. S. L. A. piknikų rug
sėjo 30 d., privertė mane pa* 
filosofuoti.

Dėl platėsnių 
kreipkitėts 

Draugiją,

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St. 
Tel. Republic 9723

Auš-
bendradarbiai buvo skir-

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

naudą 
iki tol 

prakilnaus neny* 
Gal aš klaidą tu-

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

Jei nori būti gerbiamas 
gerbk kitus

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Matau aš ir Čia būrį tamsos 
apaštalų, kurie man kalbant 
šaiposi, mano teisybės žodžių 
negalia pakęsti. (Kun. Paute- 
nius daro pastabą pirmininkui, 
kad jeigu k (Mi gai bus įžeidi- 
nėjimi, tai turės apleisti “ML 
rusių jų seimą”). Pirmininkas 
prašo, kad delegatas Perkūnas 
neįžeistų skirtingų įsitikinimų 
seimo dalyvių; reikią pagerbti 
kilų nuomonės. Perkūnas aš
triai atkirto pirmininkui, gir
di, gerbti tuos, kurie tamsina, 
apgaudinėja 
nebus. Seime pasidarė brūzdė 
j imas, 
vuojasi, 
stabdyti 
krinka.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139 A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 West Madison Street

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seelęy 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Loųią Av. Tel Kedzie 8003
Vanoa, lietaus ir druakw vapos 

swimming nool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterim a seredomle iki 7 v._, ▼.

O visgi norinčių prisirašyti 
nestokuoja, nors jie turi ma-

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS 

z Pullman 4151 
10734 S.Michigan Av

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

dai matėsi draugiški. Pristato
mas kalbėti Dėdė šernas.

—Apie penkias dešimts me
tų atgal, kada mes steigėm 
“Aušrą”, pas mus buvo suti
kimas, pasiaukavimas bendram 
darbui tikslu budinti Lietuvos 
liaudį iš tamsos miego 
ros
tingų pažiūrų žmonės, bet visi 
sugyvenome gražiai vien todėl, 
kad turėjome bendrą ir kilnų 
tikslą — prikelti iš miego bro-

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJĄS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

dėl' Lie- 
už Lietuvą, šitame 
mes sutikome visi 

o kituose klausimito- 
nusistatymai skyrėsi.

'Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Wąshington St.

____ Tel Pearborn 9047
Rez. 5349 So. Hermitage Avė. 

~ Vakarais nuo 6 iki 9 .
Tel. Prospect 1610

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

ąrtf 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj /pagal sutartį.

GRABORIUS IR 
BĄLSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
go je ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV,

DR. t: dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĘNUE 
Teletyąę§ Virginią 003,6 

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

K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

ginoms patari
mai dovanai.

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas ęhi- 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

(Tęsinys).
Erminas čia. Tai Erfninas, tas 
pats Erminas, kuriam dainas 
rašiau, o jis prie mano dainų 
muziką rengė. Ei, Erminai, 
musų pirmas laisvas choras 
Amerikos lietuviams pirmą 
laisvą dainą sudainavo, musų 
pirmas choras ir danguje — 
musų dainininkai veik visi jau 
čia. Erminai, pradėk.

Erminas paaiškino, kad šitą 
dainą parašė Miliauckas, o jis 
jai muziką paruošė. Tas buvo 
virš keturių dešimčių metų at
gal. Didelis rankų plojimas, 
choras renkasi ant estrados. 
Pradedama:

Choras — 
Saulė teka jos puikume 
Maudosi slėnyj ir kalnai, 
Basa iš vieno vaiskume 
žėri tarp lapų sau valnai.

I svietą mes dainuoti traukiam 
Neklausom kurlink nei iš kur, 
Pirmyn tik žengiam ir vis šaukiam 
Iš miego brolius mus visur.

Mus Jąisvės žvaigždė ved pirmyn— 
Nuo jos neleidžiant akių, 
Prie jos žengiam artyn, 
Bet tik nebėgam už akių.

Valio musų Erminas, pirmas 
laisvo meno kūrėjas, lietuviš
kos dainos skleidėjas. Valio Mi- 
liauckai, pirmo laisvo choro or
ganizatoriau ir dainos kūrėjau. 
Valio musų Miliauckas. Ovaci
jos siidrebino svetainę, delega
tai nesustojo teikę aplodismen
tų Erminas vėl iššaukiamas 
dainuoti.

Čia yra antras Miliaucko kū
rinys, prabilo Erminas, kuriam 
paruošiau muziką ir Mildos 
Giesmininkų Draugija atminti
mi mokėjo dainuoti.

Choras:
Rytoj namie jau nebusiu —• 
Likimus apleisti verčia namus 
Bet šen ar ten aš pakilusiu, 
Mintis bus šalę jos.

Lipdams kalnan atsižvelgsiu 
Atgal, kad matyt aplink 
Pamatęs namus apsiverksiu, 
Kad jos butų man netenk.

Bet žiauri žiema, kad 
Pavasario laikas ateis, 
Mano kelias namo vėl 
Kojos žengs žingsniais

Atgal sugrįšiu linksmas, 
Kur laukia manęs mylima; 
Gyvenimas včl bus linksmas 
Rūpesčiai dings tarsi migla. 

Čia vasaros šventėms atėjus, 
žolynais duris josi dabinsiu, 
Gėlės tai pakalnėje, tai slėniuose 
Vis savo mylimai skinsiu.

—Mano šita daina rašytą 
virš keturios dešimtys metų 
atgal, sako Miliauckas. šių die
nų poetams vieni juokai iš to-, 
kių dainų. Bet atminkite ir tas 
sąlygas, kuriose man prisėjo 
rašyti. Lietuvfų kalbą prastai 
pažinau. Lenkų dvasioje augin
tas ir rašte mokytas, su vargu 
pats per save lietuviškai pra
mokęs, meilės lietuvybės įgijęs 
ėmiau dirbti darbą iš prievar
tos. Erminas buvo muzikas, o 
aš eilių-dainų kalikas!— ąbu 
dirbome, Mildos Giesmininkų 
Draugiją auginome iri ją savo 
ruoštas daineles mokinojne. Mi
liaucko paaiškinimas; buvo ma
loniai sutiktas. Choras padarė 
puikų įspūdį. Lauke oras atsi
mainė. Saulė savo auksinius 
spindulius pradėjo žerti j sve
tainės langus. Lietus nustojo^ 
vėjelis plazdeno medžių šake
les, žolių lapelius. Gaivus žy
dinčių gėlių kvapas teikė daug 
malonumo. Griaustinis toli kur 
tai girdėjos. Nors žaibas porą 
sykių blykstelėjo, turbūt pasku
tinį savo sudie 
nio delegatams.

Pirmininkas

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir ųebrangumo 
Laidotuvėse....... Pašaukite...........

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mų-

2314
Tel. Canal 2510 arba 2516 

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

Tel. Cicero 5927

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

J. F RADZIUS
Incorporąted 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoją už $25.00 ir augščiau, 

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

CHICAGO, ĮLL,

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chronišku ligų-
Ofisas 3102 So. Halsted St, 

arti 31 st Street.
Valandos; 2—4. 7—p vai. vak, Ne- 

dėliomis ir Šventadieniais 10—12 
diena.

kad kalbės delegatas (Perkūnas. 
Delegatuose pasireiškia šypsą, 
pamanė, kad pirmininkas turi 
mintyje griaustinį, kuris tik 
ką baladuojosi ir savo darbą 
čia atidirbęs nukeliavo toliau. 
Perkūnas pradeda kalbą.

—AŠ, Perkūnas, bet ne tas 
svečias, kuris mumis pabaręs 
nukeliavo, bet aš esu tas Per
kūnas, kuris čia pasiliko. Aš 
esu tas Perkūnas, kurį kunigų 
sufanatizuoti , parapi Jonys no
rėjo užmušti vien todėl, kad aš 
skelbiau principus teisybes,, ly
gybės, laisvamanybės. Ačiū 
tom pastangom
kelionę paskubino. Aš esu ne 
todėl (Perkūnas, kad Perkūno 
vardą nešioti, bet kad mano 
vardas atitiktų mano darbams. 
Tiesa, aš gyvendamas ant že
mės buvau aštrus ir piktas su 
tais, kurie veidmainiavo, ap
gaudinėjo, neteisybės' sėklas sė
jo. Skleidžiau evangeliją nau
jos gadynės — tremti kapita
lizmo sistemą, griauti religinius 
burtus. Aš drąsiai didžiuojuos, 
kad mano dirbamas darbas ant 
žemės buvo kilnus ir naudin
gas tamsiai liaudžiai.

Ofiso Tel. Ląfayette 3650
Rez. Tel. Virsrinia 0669

Df.V. E. Siedlinskiš
GAS __ ___
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

ir Government 
pinigus 
Draugiją

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

DR. S. NAIKIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1«78

JUSTIN MACKIEWICH,« Rašt

žesnę naudą negu mes prigu
lėdami prie S, L. A.

Bęt, et, ar verta rašalas taš
kyti ir laikraštyj vietą užimti 
panašiais klausimais? Gal 
jaunoji karta ta geriau supras, 
o mes, kaip ignorantais buvo
me, esame ir gal tokiais pasi
liksime. St-as.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 West 35th St.

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

Nedėtomis pagal sutarti.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfięld Boųl’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Vienį ploja, kiti nėr- 
tretį reikalauja su- 

i. Perk imą. Sesija pa-

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Węst 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 ,iki 12 vai. dieną.

ir kitus. Labai maža 
jų priklauso ten, kad 
pašalpą, arba pomirti- 
Jie priklauso ten, kad 

jie laiko sau už garbę ten pri
klausyti, jie deda savo emble
mas ant automobilių, žiedų ir 
laikrodžių, nes' jie žino, kur 
jie nepasisuks ir neparodys 
savo narystę, — niekas jo ka
klaraiščio spalvos netėmys, 
bet sakys “brother what can I 
do for you?” 

. Dar sykį 
kad tol, kol 
kyšime taip, 
šydamiesi į Susivienijimą j»u 
sis turį garbę ne tik 
jame priklausyti, — 
mes nieko 
veiksime,
riu taip manydamas? Bet vis
gi man atrodo keista, kada no
ri prirašyti naują narį prie 
S. L. A., kuriam daugiausiai 
kaštuoja penki, šeši doleriai, 
tai turi didelį, — vargą. O 
bandrk tu, brolau, prisirašyti 
prie masonų pamatysi, kad tau 
kastuos apie penkiasdežimt»

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phonę MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Ne4ėl. nųp 10 iki 12
Rez. Telephone Rlaza 2400

ir v’wrr* - —--r- —•

Ofiso Tel. Calumet 6893
* Rez. Tel. Drevei 9X91

Gal nepadarysiu klaidos pa
sakęs, kad 77 kp. turi prie sa
vęs sutraukusi pažangiausi 
elementą. Kada sakau pažan
giausi, neturiu mintyje kokia 
nors vieną partiją, arba sek
tą, ne, čia priklauso žmonių 
visokių pažvalgų ir įsitikini
mų, bet jie moka labai gra
žiai sugyventi ne tik tarpe sa
vęs, bet ir su visais čion esan
čiais lietuviais. O tai parodo, 
kad musų kuopos parengi
muose sutiksi žmonių 
raudoniausio bolševiko 
juodžiausio ar balčiausio 
taliko, ir tik vien dėl to, 
musų kuopose nariai yra 
ri, džentelmonai. Jie neuž
siima tuščiais barniais ir plio- 
vonėmis; jie tylei dirba, ne 
tik dėl kuopos ir Susivieniji
mo, bet ir abelnai visuomeni
nius darbus. Žinoma, sulig 
šiais laikais ir savo išgale, Ne 
be reikalo vietinis Dr. Luomo- 
nas, sakydamas prakalbą, iš
sireiškė, kad 77 kp. čion 
Rocfoirde turi užimti vado
vaujamą rolę ir suvienyti Čio
nai esančius lietuvius prie 
vieningesnio veikimo. Tam, 
aš manau, pritars kiekvienas 
syeikai protaujantis lietuvis. 
Aš dar norėčiau pridurti, kad 
ar kas nori ar ne, bet ne tik 
musų kuopa, bet ir abelnai 
visas Susivienijimas ankščiau 
ar vėliau paims vadovaujamą 
rolę tarpo išeivijos, nors dali
nai taip jau ir yra. Bet to dar 
neužtenka, o neužtenka ir dar 
negalima tik dėl vienos prie
žasties, ir toji priežastie?/ 
tai iki Šiol vyraujanti 
Susivienijime tarpusavi 
pykanta. O kol toji 
nyks, tol mes busime bejėgiai, 
Galime skambinti savo mili
jonus, galime daryti konkur
sus, vajus, ekskursijas ir ki
tokius galus, bet tas mažai 
gelbės. Mažai gelbės dėl to, 
kad jeigu Ciprijonas turi ir 
gerinusį sumanymą, bet jei 
Morkus, pastebėjęs, kad Cipri- 
jono kitokios spalvos kakla
raištis, negu jo, sako: “žiūrė
kite, va, gerų sumanymų jis 
pilnas; na, ale kaip su tokio 
žmogum bendradarbiauti, kad 
jo kaklaraištis man netinka.

Ir kada dėl visokių menk
niekių nariai vienas antrą ig
noruoja, tai ar galima turėti 
pagarbą nuo pašalinių? Kol 
pašalinis į mus žiūrės sy pa
nieka ir pasityčiojimu, tol mes 
nieko prakilnesnio nenuveik
sime, išėmus pašalpas ir po
mirtines.

Tėmykime masonus, bulmu- 
serius 
dalis 
gavus

Liąiiiviįi Dautarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nąriai,___

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio, ir ketvirtadienio.

.antanas’i'etkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

CICERO, ILL.

LJ.ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel Boulevard 5298 ir 8418 

1327 So. 49th Ct 
Tel, Cicero 3724. Koplyčia dylęai

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

Seredomią ir nėdėl, pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califonua Avenue

Telefonas Republic 7866

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akiniit dėl viBokių akių

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tėl. YARDS 080S

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phępe Canal 0523

lijos narni 
ras.

Pirmininkas A Kodis atidarę

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Bąlzamuotojąs
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
ląms. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ĮŲL.

1EDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATIOI 

OF CHICAGO

Antradienis, spalių 9, 1934 
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sesiją. Praneša delegatams, kad Jį lietuvį, prikelti iš miego Be
dainuos dainininke Pocienė, tuvių tautą. Basanavičius, ViŠ- 
prie piano Lauraitis. Daina teliąuskas, Kudirka, šliupas, aš 
Vienužinskio “Kaipgi Gražus pats ir daugelis kitų buvome 
Tolimasis Dangus”. Seimo nuo-' skirtingų pažiūrų žmonės įvai- 
taika pasidarė maloni, visų vei- (riais gyvenimo klausimais, bet 
dai matėsi draugiški. Pristato- pirm visko mes buvome lietu

viai, musų tikslas 
tuvos ir 
klausime 
bendrai, 
se musų 
Pertat mums sekėsi gražiai su
gyventi ir nors su silpnomis 
jėgomis naudingą ir brangų 
darbą tėvynei Lietuvai dirbti,

(BUs daugiau)

PASKOLOMS Ant 
PIRMŲ MORGIČIŲ

Nuošimtis tik už likusią sumą, ant lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki 20 mętų^,(( įstojimo ir 
jokiu bausmių nereikės mokėti.

įstok i šia Draugiją sistematlikai taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai. Taupymo skyrių gali

Kodis praneša.

KORESPONDEF

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos; nuo 10 r. ilęi 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ Draugijos Nariai._____ _
Tel. Ofięe Wentworth 6330 

Byde Park 3395 

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistę

BOURBQN

Skyrius VII
Pirmininko pastabos. — Nauji 

pasimatymai. — Tolimesnė 
konvencijos eiga. — Daugiau 
delegatų.
—Pirmininkas Kodis įspėjo 

delegatus, kad čia yra dangus, 
o ne žente. Girdi, jus visi val- 
gėt gardžius pietus, ragavote 
dangiško persikinio, nuotaika 
seime turėjo būt daug geres
nė, negu kad yra. Turim būti 
tolerantiški vieni antrų nuomo
nėm. Delegatuose eina šneku- 

jie čia mano čiavimas. Kai kurie nervuoja- 
si, nerimauja. Dr. Kasputis duo
da pastabą pirmininkui Rod
žiui, kad nenuoramas reikia 
mesti lauk iš seimo. Pasisiūlo 
būt maršalka, kad prigelbėjus 
Juodžiui tvarką palaikyti, pri- 
buna naujų delegatų, tarpe jų: 
kio. Siaurusaitiš Meldažis, 
IVestvillės Norkus, kun. Mik- 
lauskas, Pittstono Paukštys, 
Węrcesterio Cezaras, Philadel- 
fįjos Masickis ir Vaidylų Bro- 

Juška ir Kė

ši Draugiją yra po Ų
S. Government ;prie-
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Kazys

Litvaitis 4216 Archer Avenue

PAGERINTOS RADIOS
Eks-kontestantas

Pirmyn” Choras
tiktai nori

dainininkai ir

KainosMoc

ĮMOKĖTI

$2.00

Paul

MIDGET RADIOledo

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

Mes turime didžiausį pasi 
rinkimą puikių čeverykų:

UNIVERSAL 
SHOE STORE

rekordų visa 
gatavi patar

Pavogė Justino Mac
kevičiaus automobili

Musų žymus 
muzikantai ant

$29.00
Walter

geriausiai ir 
pasilinksmi- 
Muzika ko-

$124.50
LENGVOMIS 
SĄLYGOMIS.

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis*

Antanas Kazaitis 
“N-nų” kontestan- 
tas naujam bizny

Su naujom radiom ne tik kad 
galima pasiekti Europą ir gra
žus balsas, bet ir 
pigiausias būdas

žodžiu: viskas

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

prie 39-tos ir Mor-

4962 Bto*dwsy
2618 Mihvaukee Avė.
4853 Irving Park Blrd.
4231 W.Madl»on St.
4834 So. Aibland Av«<
3460 So. Stata St.
852W.63rdSt.

2950 E. 92nd St.
HU6 S.Michigi

per 25 metus
Žiupsneliai atsiminimų

Jonas

Mare Strumskienė ir P.ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

minui namuose.
kia nori ir kada

16192 . _____ .... .
16095—Lietuvos-Jiymnas ir Noriu J 
16258—Skudutis ir Šarkis Galijotas, 
16261—;

FURNITURE CO.
3621-23-25 SOUTH 

HALSTED STREET
JOS. JOZAITIS, Mgr.

tikras “Pirmyn” choro 
- susiorganizavo tik iš, 

pramuštgalvių” veikėjų. 
Pasirinkimo nebuvo jokio. Pra
ktikavome, dainavome ir, reikia 
pabrėžti 
muose šis choras turi gerą var
dą. O laikui bėgant atsirado ir 
talentų. Kai kurie gana žymiai 
išsiskyrė iš kilų ir buvo visai 
geri choristai, kokiais gali di
džiuotis kiekvienas choras.

Pasirinkimas seniau 
ir dabar

kuris labiau tiko kokiam dar
bui, ar mažiau, apie tai klausi
mo niekas nekeldavo. Darbo 
vaisiai buvo geri> ir to užteko.

Lietuvių Socialistų Vyrų Cho
ras - 
tėvas

Senos Pirmvnietes 
kviečiamos į re

peticijas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Likusius mažais mėne
siniais mokėjimais kar
tu su jūsų. elektri'kos 

sąskaita.

ie>o polkos—liet. Tautiška or.
_________ ______  ____ — Niekus »u orkestrą 
Studento Sapnas ir Svetima Padangė—J. Giraitis ir

S. Paura. . . .1
16257—Vasaros Grožybės ir Atsiskyrimas su Mylima — J. Pauras 

ir Giraitis.
16200—Seni Duok Tabako ir Eiva Boba Pupu Kult—Jonas Butėnas 
16204
16269—Aukso Miglos ir Meilės Tu Mums Nedainuok—S. Pauras 

ir Giraitis. .
16173—Čigonai ir Vakar Vakarėli — Budnko Radio orkestrą.

‘ ,—žiūronas

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

WESTSIDE — šeštadienį va
kare vagiliai pavogė automobi
li p. Justino Jackevičiaus, 2324 
South Leavitt Street, Standard 
Savings and Loan Association 
sekretoriaus.

Automobilis pranyko nuo 33 
ir Lituanica avenue, kaip p. 
Mackevičius ir Mackevičienė 
buvo sustoję pas p. Zacharevi-

• Kaina už kurią šis Kelvinator yra siūlomas, yra 
palyginamai žemesnė, negu kada nors, buvo, 
imama už ši modeli didelio saizo ir geros rū
šies. Jo įtalpa yra didelė dėl vidutiniškos šei
mos. Maisto pasidėjimo vieta yra 4.7 kubiškų 
pėdų. Lentynų vieta daugiau negu 9% kvadra
tinių pėdų. Jis yra gerai suplanuotas su pakan
kamai vietos dėl augštų indų. Yra trys tacos

yra rėmimas “Pirmyn” 
choro. Joks kitas choras nėra 
nė iš tolo <tiek prisidėjęs prie 
lietuvių pažangos, kaip “Pir
myn”.
| Lapkričio 4 d. bus šio choro 

jubiliejinis koncertas. Aš tikiu, 
kad visi pažangus lietuviai pa-

Augščiausia
RIIŠIS IR

Žemiausios Kainos

BRIDGEPORT. — Buvęs 
“Naujienų” kontestantas A. 
Ražaitis yra “Royal” grindų 
valytojų ir laikrodžių biznyje, 
3408 South Halsted st. A. Ka
zaitis parduoda naujos ir ge
ros rųšieš “Royal” “klynerius” 
nuo $11.50 ir aukščiau. Jis 
veltui suteikia jums “klyne
rius” išbandyti namie ir duo
da patarimų kaip tuos valyto
jas užlaikyti ir operuoti.

Jis taipgi taiso senus laikro
dėlius, laikrodžius ir parduo
da naujus, kaip vyrų taip ir 
moterų.

A. Kazaičio ofisas randasi 
siuvėjo p. GričiaUs krautuvė-

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

■' » it

-“Ėjo Mikas” ir Trauk Simnįskį Polkos—j. Dirvelis, ork.

(Pocius, Alvina 
Anthony Wa- 

Frank Jankauskas, 
Smetas, Petronėlė 

P. Wa-

Petras Petraitis. 
_ 2_„j.

___  ._ _. J — Petras Petraitis
Valcas ir Ar Žinai Kaip Gerai — Polka—

- Polka P. Sarpaliaus ork 
Valcas—S. Rimkus ir Bud

S. Rimkus ir Budriko Radio ork. 
K. Pažerskis ir Budriko

Nebuvo tada nė jaunimo, ku- 
’is butų galėjęs mums padėti. 
Dabartinis jaunimas dar nebu
vo atsiradęs, arba tebebuvo 
vystikluose. Tada mes patys 
buvome jaunimas. Skirtumas 
tarp dabartinio jaunimo ir mu
sų yra1 tik tame, kad mes esa
me išaugę kitokiose sąlygose; 
ir išmokę kitaip matyti gyve
nimą. Kitas skirtumas yra ta
me, kad dabartinis jaunimas 
turi progų iš pat mažens pasi
reikšti su savo gabumais. Mes, 
bent didelė didžiuma musų, to
kių progų neturėjome.

Dabar, kai aš žiuri u į “Pir
myn” chorą, susirinkušį estra
doje, man visada prisimena 
praeitis. Aš galvoju: kažin, ar 
ir mes taip atrodėme? Kažin; 
ar ir mes buvome toki jauni, 
taip kupini energijos ir gyvu
mo?

Nebūtų logiška taip manyti, 
kad mes nebuvome jauni ir 
taip pat kupini energijos. Ir 
mes būtumėm galėję savo ener
giją parodyti, jei mes savo jau
nose dienose būtume galėję taip 
puikiai, taip vieningai ir didin
gai susirinkti į krūvą ir taip 
linksminti kitus ir patys links-

Visos motervs dainavusios 
orie LSŠ. 81 kuopos Mišraus 
Choro, o vėliaus prie “Pir
myn” mišraus, choro, yra kvie
čiamos į repeticijas, šiandie, 
antradienyj, spalio 9 d., 8 vai. 
vakare, Meldažio svet., 2244 
W. 23rd Place. Vyrai choris
tai galėjo atsiminti šiuos var-

Sekantj rytą policija atrado 
automobil
gan gaivių. Iš automobilio, Stu- 
debaker markės, buvo išimtas 
radio ir padai”, U kiti maži nuo
stoliai. .

PROGRAMAS—WCFL» 970 K. kas nedUdienį nuo 
. N 1 iki 2 vai. po piet.

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI- 
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
g,,,, ..f-J GAIDOS DAINAVIMUI ir MuzUralHUema In.trum.n- 

tania,
PARDUODAM VISOKIUS MUZIKALIšKUS INSTRUMENTUS.

Rypkevičienė 
Stasiūnienė 
Radišauskienė 
Dilienė 
SubaČienė 
Degutienė 
Bačiunicnė
O. Vilienė 
Jėvutė
Victoria Daveikiutė
P. Millerienė 
D. Millerienė 
Galskienė 
Markienė 
Ascillienė 
Karalienė 
Čereškienė 
Rudienė 
Kaulinienė
Taipgi yra kviečiamos ir 

tos, 'kurių vardų negalėjome 
atsiminti. Bus dainuojama 2 
senos dainelės, kartu su vy
rais “Pirmyn” jubiliejiniame 
vakare, lapkričio 4 d.

J. šmotelis.

Atb ateiti tte taty Pay* 
tumi plati. A tmall aouM 
paytamt, balau" taontbly 
oa your Elttirie Širvi" 
biU. To covor latt"ii and 
olter Hito, * tomtubat 
blįterpri" it tbargtdfor 
appliaftttttoldoii  dtfirrod 
payfatatt.

ATHOL, MASS.
Rinkėjas-. P. Busivick ir K. 
Marcinkevičius.

50 centų aukos:
Jurgis Daubaras, Jonas Ari- 

drulaitis, Peter Buswick, S. 
Puilakas, Kastantas Marcinke
vičius, John J. Jasinskas, Do
mininkas Matulis, Kazimieras 
Watkevičius.
25 centų aukos:

Jonas Gražis, Povilas Star
kis, C. Lapen, Jonas Braškis, 
Uršulė Gabrišiunienė, Jonas 
Gildutis, Frank Indrulis, Sta
nley Petronis, A. Gantrė, G. 
Morchegioni, John J. Horri- 
gan, Charles McMann, Anta
nas Newedanskas, Stella 
Hood, Elizabeth Aidikonis, A- 
domas Klinga

Viso

Erdvus naujas Kelvinator 
už naują žemą kainą!

šia didelis Kelvinator—4.7 kubiškų 
pėdų—specialiai apiprekiuotas deltų, 

•kurie nori puikų refrigeratorių už
žemą kainą. Pamatykite jį Elekri- 
Ikos šapose.

dėl šaldymo—dėl daugiau negu -5 svarų 
Porcelianinis vidus. Visi kampai yra apskriti — 
ir lengvus ^išvalyti. Balto, liakerio dengtas iš 
lauko, apsaugoja ji nuo susibraižymo ir plot
mių. Jis turi daugeli ypatingumų, kurie padarė 
ši Kilvinatori garsiu.

Pardūodmas dabar Elektrikos šapose. Klaus- ir i ji a k h

Kupletai ir Polka “Jovalas” — Dineika ir

ter Cooper, J. Juškauskas, 
Pete Kissell, William Jositis. 
Frank Radawich, Mary Mil- 
lan, C. Galinis, S. Kalvaitis, 
V. CesnaviČius, J. Gaubris, L
J. Allen, J. Glaveckas, J. Col- 
lins, Joseph Chepaitis, Bronė 
Kablis, Elena Petraitienė, An- 
na Kunza, Olga Matulionis, J. 
Sakalis, J. Baublis, R. Lauke- 
vičienė, J. Trainis;Alena Va
siliauskaitė, J. Kvedaras, J. 
Damijonaitis, J. Radzevičia, 
A. Karsokas, Atanina Zalne- 
raitienė, Mary Baublienė, .1.

V. Bubnys, M. Slavinskas, J. Zig- 
gas, J. Aleknavičius, J. Biels
kis, Charles W. Kučkauskas, 
.Ir., K. Mavickas, J. Kraučiliu- 
nas, Mary Bružienė, B. Zinkas.
K. Peckis, V. J. Vclžis, James 
Keoza, Joseph Rice, Emma 
Ricc, J. Shumsky, M. Shums- 
ky, Jurgis Gapšis, Florence 
Gapšis, K. Pilikauskas, P. Vai- 
vinkov, Chester Linka, Jose- 
phinc Zelinski, Adele Jengai- 
litis, VVilliam Urban, Jonas 
Norkus, W. Laukaitis, Antho
ny Rukowsky, V. Lukoševi
čius, J. Kiškis, K. Traposka, 
Jr., V. Trapoška, J. Anskaitis, 
Jr., V. Traposka, J. Anskaitis, 
Gapšis, Z. Gapšis.

Viso .................
$1.25 auka nuo

Cooper.
ČURTIS BAY.
$2.50 surinko auką Jonas Ro 
manauskas.
BALTIMORE.

Rinkėjas: 2. Gapšis.
$1.00 auka — J. S. Milan.
50 centų aukos:

Antanas Narbutas, 
kevičius.
25 centų aukos:

B. Kazdalevičienė
Chepulis, Alex Walorinis, 
Thomas Pilipauskas, J. Lotus, 
Al. Horwitz, P. Kandrotas, P. 
Matelis, Olga Mateliutė, J. Jui- 
lis, A. Kleinota, J. Žigus, P. 
Barciauskas, A. Sideika, V. 
Grajauskas, Chas. Dcksnis, A. 
Brazis, Jonas Letkauskas, J. 
F. S-korta

Viso

(Tęsinys)
BALTIMORE.

Rinkėjas: 2. Gapšis.
$1.00 aukos:

William Arminas, 
Akilaitis, V. Praninskas 
tiejus Urnevičius.
50 centų aukos:

J. Gutauskas, A. Gutauskie- 
nė, Joe Kvedaras, J. Kadaras. 
Jr., J. Dikinis, Victoria Armi
nas, Joseph Jakas.
25 centų aukos:

A.. Zablackis, V. Žakas, 
Asmanavičius, V. Chesna 
Vailokaitis, J. Petkus, S. Taut 
kus, S. Šliakis
J. Jojonis, S. Preibis, S. Žoly 
nas, A. Žolynas, J. Mockevi 
čius, E. Mockevičius, K. Vaito 
kaitis, K. Vailokaitis, Jr., E 
Lebiedienė, John Allen, Wal

Kada mes pradėjome organi
zuoti chorą, 25 metai atgal, pa
sirinkimas jėgų ir talentų bu
vo visai nedidelis. Darbininkų, 
kurie rūpinasi idant socialisti- mintis. Bet mes taip negalėjo 
nis judėjimas eitų kiek galint 
spartesniu tem&, buvo palygi
namai nedaug. Didelė didžiuma 
LSS narių buv6 tik rėmėjai ir 
balsuotojai. f |į r

Ant veiklesniųjų habių buvo 
uždėtos visos organizacijos pa
reigos. Tiksliau pasakius — jie 
buvo pasiėmę Visas visuomeniš
ko darbo pareigas. Jie buvo or
ganizatoriai, propagandistai, ar
tistai, dainininkai, laikraščių 
korespondentai, kritikai, ir ra
šytojai

$5.50
(Bus daugiau)

$8.00
BARRE PLAIN, MASS.

Rinkėja: J. Vaitekienė.
$1.00 auka — Albertas Vaitie
kus.
50 centų aukos:

Jonas Tamkus, Petras Er- 
dukaitis.

Viso .............................
BLACKSTONE, MASS.

$2.00 auka nuo — 
Mankus.
CAMBRIDGE, MASS.

Rinkėjai: A. Waleyka 
Survilas.

50 centų aukos:
W. Jankauskas, / Adolfas 

Visockis, A. Walyeka, Paul 
Gaigalas. 'į
25centų aukos: 
Stanislovas
Waleyka, 
linsky, 
Antanas 
Smith, J. Vinciunas, 
leyko, Myikolas Venzlauskas, 
Peter LuzackasJ Joseph Vit
kauskas, Jįoseph Metrikevi- 
čius, Stanley Stankus, John 
Survilas.

Viso

ir jaučiame, kad tie talentai gų yra daug ir snuduriavimm 
yra mums/ giminingi. Mes nėra laiko. Bet apie tai —r ki- 
džiaugiamės, kad. tas jaunimas tą kartą. Viena iš svarbių pa
gali tobulintis, žaisti, linksmin- reigų 
lis geriau negu mes.

Ir dabar tas jaunimas, kuris 
/ra susispietęs prie “Pirmyn” 
jhoro, yra parinktas savo pa
reigoms. Jie pilnai užpildė tuos 
.rukumus, kurie buvo 25 metai 
itgal ir vėliau.

Bet musų suaugusiųjų parci- švęs tą vakarą “Pirmyn 
gos dar nepasibaigė. Tų parei-lrui. —J. Šmulis.

C O MM O N WE ALTH EDISON

Electric<0)Shops
Dountoum—.72 W. Adams St.—132 So. D^arborn St.

Teltphone RANdolph 1200—Lttal lįį
G I V E N

’65.00 250.00
bet tai yra muzikalis instrumentas, kad nesigailėsite 

■ , įsigijęs.

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

Štai keletas musų 
BARGENŲ:

$6.98—9x12 Virtuves QO 
RUG tik ................. .........
$69.50—2 šmot. Sek- $OQ QE 
lyčios SETAS tik .......
$85.00—Valgomo CSA
Kambario SETAS tik vU.UU 
$79.00—3 šmotų $^Q fifi 
Miegruimio SETAS ti.M”"”” 
$8.50—Vatiniai $4 QQ
MATRACAI tik ...........
$8.75—Dvigubų Coil . $4 QQ 
SPRINGSAL tik ...... 4...
$50.00—9x12 Amer- $10 QE 
ican Oriental Kaurai tik ■
$30.00—Dinette $1 O QQ
SETAS tik ................. I t'vO
Puikios pastatomos $4 QQ 
ant Grindų LEMPOS tik“»«vO

Mes turime pilną pasi
rinkimą SKALBIMUI 
MAŠINŲ, ELEKTRIKI- 
N I Ų REFRIGERATO
RIŲ ir RADIJŲ visų ge
riausių išdirbysčių, že
miausiomis kainomis.

Cash arba lengvais išmoksimais

Central Dislricl

me. Musų gyvenimo aplinkybės, 
stoka laisvės, neleido mums to 
padaryti. Ir čia mano palygini
mas nutrūksta,.. Mes, savo jau
nystėj^ tokioj laisvės neturė- 
'jbriiė, 'Itokfif'turi dabartinis jau
nimas. .

Bet aš norėjau kalbėti apie 
pasirinkimą.

Nežiūrint kad musų jaunys
tė atrodo neskaisti, paniurusi, 
miglota, mes džiaugiamės iš to, 
ką turį dabartinis jaunimas. 
Mep didžiuojamės jo talentais

JOS. F. BUDR1K, Ine.« 
Radios, Rakandai, Oil Bumers, 
Elektrikiniai Dulkią Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
Chicago 

.■ \ 7 Telefonai: Boulevard 4705—8167
LIETUVIŲ

1-2-3 Brr— 
Petrauskas.

ir Giraitis.
____  -Čigonai ir Vakar Vakarėli
14014—Klausyk Mylimoji ir Burdingierius Prakaituoja,-

ir Grupa. 1
14021—Gaspadinės Banketas ir Pas Motinėlę—J. žiūronas ir Grupa
14025—Sėdžiu po Langeliu ir Pas Močiutę Augau — Krasauskienė 

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

strumentališkas trio.
14029—Linominis ir Užgavėnės —• J. Žiūronas ir Grupa.
14041—Diemantas Polka ir Gelinas Polka—Kaimo orkestrą.
14041—Laivyne ir Užmiršai Tėvu Kapus — Jonas Butėnas
26023—Atsiskubino Betlejun ir Gul šiandiena—Brooklyno Mišrus 

Kvartet^Se •
26048—Kad Galėčiau ir Varguolis—Liuda Sipavičiūtė.
26074—Pas Malūnėlį — Valcas ir Ant Kiemelio — polka — Ka- 

yiSIcfts lienRS,
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—rKur Nemunas ir Dauguva ir Smuklėj Vainikėlis —* J.

Olšausk&s
26091—Linksmas jaunimėlis — Polka ir Agotėlės — Valcas — • 

šokliu orkestrais.
26092—Ant Marių Krantelio ir Prirodino Seni žmonės 

Butėnas.
26094—Oi, /*<ia-čia ir Ganėm Aveles 

Petraitis.
26095—Grybai ir Levendrėlis—Marė Strumskienė ir P. Petraitis., 

—T .lietuvaitė •— Polka ir Močiutė — Valcas. Armonikų duetas
26097—Gaspadinė Razalija ir Jonas Pas Rožę—S. Pilka ir M.

žeinaitaitc » • t
26098—Barborytė Nosį Trina ir Alutis ir Žemės Rojus — Pilka ir 

M. žemaitaitė ,
26099—Obuolys ir Amatninkų Daina.
26102—Didmieščio ir Karės Laiku Polkas—Juozo Sasnausko ork.
26105—'Angelai Gied Danguje ir Tyliąją Naktį
26106—Mano Tėvelis — "

P. Sarpaliaus orkestras.
26107—Džiaugsmo—Valcas ir Kraičio
3000— 121 Metus Kalėjime ir Varpelis

riko orkestras.
3001— Daktaras ir 7 Pačios.
8002—4—Ratai ir Meilės Karalaitis.

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

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

Rankiniai gramafonai atpiginti $A



4 NAUJIENOS, Chicago', III. “ Antradienis, spalių 9, 1934

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUblished Daily Except Sunday by
The Lithuanten Neyra Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Tetephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS
I

Subscription Rates:
$8.W per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.09 per year in Chicago 
3c per copy.

Užsakymo kainai
Chicago j'e — paštu:

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

Chicagoj per iSnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštui

$8.00 
4.00 
2\00 
1.50
.75

Entercd as Seeond Class* Matter 
March 7th 1914 at tho Post Office 
ef Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

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

Metams -----  $7.00
Pusei metų ........  3.50
Trims mėnesiams ............... 1.75
Dviem mėnesiams L............ 1.25
Vienam mėnesiui ................... 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

ISPANIJOJE KOVA TEBEINA

Vienas iš tragiškiausiųjų politinių konfliktų, koki 
yra kame nors įvykę po pasaulio karo, dabar eina Ispa
nijoje. Socialistai ir kairieji respublikonai sukilo prieš 
atžagareiVišką fašistų, klerikalų ir monarchistų val
džią, kurios priešakyje stovi tariamas radikalas ir “be- 

' dievis” Lerroux, ir jau penkta diena, kaip visame kraš
te tęsiasi kruvini mūšiai. Vakarykščia telegrama iš 
Madrido pranešė, kad užmuštų jau esama apie 500.

Sukilimui labai pakenkė nepasisekęs Katalonijos 
mėginimas atsimesti nuo Ispanijos, Tas separatistų 
žinksnis iš viso buvo nepatogiu momentu padarytas, nes 
jisai davė progos centralinei vyriausybei suvaidinti “na- 
cionalės^ vienybės gynėjo rolę. 6 kada armija ir laivy
nas privertė kataloniečius pasiduoti, tai Madrido atža
gareiviai įgijo labai didelį moralf laimėjimą.

Buržuaziniai liberalai, kaip jau buvo rašyta pir
miau, užėmė “neitralę” poziciją, laukdami, kuo pasi
baigs kova tarpe valdžios ir sukilėlių. Tokiu budu vie
niems darbininkams ir biedniems valstiečiams tenka 
atlaikyti visas ginkluotųjų valdžios jėgų atakas. Suki
lėliai žinoma, tūri daug mažiau ginklų, negu valdžia, 
ir jie yra neišsilavinę vartoti ginklus taip, kaip karei
viai. Todėl jų padėtis yra labai kebli. Jeigu jie gali lai
mėti, tai negut tik su pagelba visuotinu streiko, kuris, 
kaip paskiausios žinios sako, dar vis tebesitęsia.

Jeigu Ispanijos darbininkai ir valstiečiai bus su- 
. mušti, tai dar vienoje Europos šalyje įsigalės juodoji 
reakcija. - — j p - . -

mo gyventojai j savo “schodų“ 
ir rankų pakėlimu “išbalsuoja“ 
kaimo, atstovus. Paskui visi kai
mų atstovai, 'kurie priklauso 
vienam valsčiui, sueiną ir, taip' 
pat rankų pakėlimu, išrenka iš 
savo tarpo valsčiaus atstovus. 
Po to suvažiuoja valsčių atsto
vai į pavieto (apskrities) mies
tą ir išrenka pavieto atstovus.

Toliaus, visų pavietų atsto
vai keliauja į gubernijos mies
tų ir lenai savo sueigoje išren
ka gubernijos atstovus.

Gubernijos atstovus rinkti, 
;beje, suvažiuoja į tų sueigų ir 
dirbtuvių atstovai, kurie, yra 
renkami dirbtuvių mitinguose 

i— taip pat rankų pakėlimu. 
Tiems dirbtuvių mitingams pir
mininkauja paprastai dirbtuvių 
direktoriai. Vadinasi, darbda
vys liepia sušaukti visus darbi
ninkus į vieną 'vietų, atsistoja 
prieš juos, o komunistų parti
jos (t. y. valdžios partijos^ 
“jačeikos“ atstovas įteikia jam 
“kandidatų surašą“. (Paskui di
rektorius- sako: “Ka& už šitų 
sųra-šų, pakelkite rankas!“ Kuo
met rankas suskaito ir “balsuo
tojai”’ jas nuleidžia, tai direk
torius vėl sako:
kelkite rankas tie, kurie 
priešingi tam sųrašui!“-

Suprantamas dalykas, 
prie tokios “balsavimų“

Taigi tie “90 milionų balsuo
tojų“, kuriais džiaugiasi komu* 
nistiškos davatkos, yra grynas 
humbugas.

Balsavimai tikrai išreiškia 
žmonių valių tiktai tada, kada 
jie yra slapti, kada žmonės ga
li laisvai organizuotis, statyti 
tokius kandidatus, kokius jie 
nori, ir agituoti, už savo kandis

datus. Be to, atstovai turi būt 
irenkami tiesiog, betarpiškai, o 
;ne sijojami per trejus, ketve
rius arba penkerius balsavimus. 
I Sovietų balsavimo sistema 
yra sutaisyta taip, kad darbi
ninkai ir valstiečiai negalėtų 
savo valių pareikšti. Bolševi
kiška “rinkimų“ tvarka yra net 
aršesne už hitleriškų.

Muzikališki Musų Talen
tai ir Kaip jie Surandami

Rašo Dr. P,K G. Luomons 
Rockfbrd, ni.

MIRTIES BAUSME Už PALEISTUVYBĘ

Trys stambus komunistų partijos vadai Sibire tapo 
pasmerkti mirčiai už perdaug “linksmą” elgesį su ag
ronomijos mokyklos mokiniais, o ypač mokinėmis, Taš
kento srityje. Teismas, kuris tęsėsi 15 dienų, iškėlė 
aikštėn tokių šlykščių tos mokyklos viršininkų darbų, 
kad jiems buvo paskirtas “aukščiausias bausmės sali
kas” (t. y. mirtis). Kiti 8 kaltinamieji tapo nuteisti il
giems metams į kalėjimą.

Tos piktadarybės įvyko pereitą vasario mėnesį, 
valdžia tik dabar jas susekė. Mat, prieš komunistus 
skriaustosios neturėjo drąsos skųstis.

Tai ve prie kokių šlykštybių veda diktatūra.

bet
nu-

“O dabar pa- 
esate

“išrenkami” vien

didesnio tikrumo*
kartais nenueitų

teisti pačiam mi-
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AUTOMOBILIUS U2MUSB 
KAŠKIAUČIAUS 

DUKTERĮ

“Laisvė“ rašo* kad spalių 
mėn. 5 d. 9 vai. ryte, Newark, 
N. J., automobilius mirtinai 
sužeidė daktaro Kaškiaučiaus 
19 metų dukterį Anitų. Už tri
jų valandų po sužeidimui mer
gina mirė ligoninėje.

“BALSUOTOJAI” SOVIETŲ 
RUSIJOJE

Komunistų laikraščiai pasku
tinėmis dienomis įdėjo,^Watyt;1, 
Maskvoje pagamintų"žinių apie 
tai* kad sovietų kongreso rin
kimuose* kurie netrukus įvyks, 
turės balsų 90 milionų žmonių. 
Jie rašo apie didelį sovietų val
džios geraširdingumą, kad ji 
nutarusi grąžinti pilietybės tei
ses tiems,, kuriems tds teises 
buvo atimtos, būtent, buvu
siems “buožėms* bajorą ir ko
vusių caro valdžios tarnautojų 
vaikams, ir t. t.

Vienas Stalino garbintojų or
ganas šitaip reiškia savo džiaut 
gsmą bolševikų valdžiai:

“Devynios dešimts (dešim-

tys) milionų balsuotojų!
“Kokis tai milžiniškas skai

čius!
“Šitie balsuotojai, pilna

mečiai Sovietų Sąjungos pi
liečiai, dalyvauja šalies vedi
me j socializmų, rinks savo 
atstovus į kongresų, kurio 
nutarimais paskui vaduosis 
Centro Veikiantysis Komite
tas, vaduosis Sovietų vyriau
sybė.” .
Rašytojas, žinoma, norėja 

pasakyti vadovausis. Nes “va- 
duosis” reiškia bus pavaduoja
mi; o pavaduoti reiškia užimti 
kito- vietų arba atlikti darbą 
už kitą Kongreso nutarimai, 
žinoma, visai negali turėti to
kios prasmės* kad jierką nors 
pavaduotų.

Bet ar iš tiesų tie bolševikų 
krašto balsuotojai yra, piliečiai 
tikrąja ta žodžio prasme, ku
rie dalyvauja šalie£ valdyme? 
Pirmiausia, kaip jie balsuoja?

Kohninistai savo skaityto
jams nepasako, kad JbaJsavifl^ai 
sovietų rinkimuose ynu vieši. 
Sovietų vadinami piliečiai bak 
fsuoja rauko* pakėlimu, taip 
kad, valdžios atstovas, žvalįgy- 
bininkas arba kitas koks “tvar
kos saugotojas“ gali matyti, už 
ką kiekvienas asmuo balsuoja.

Antra, balsavimai yra atlie
kami mitinguose. Pirmiausia 
susirenka kiekvieno atskiro kai-

kad 
tvar

kos, valdančios partijos kandi
datai būna 
balsiai.

Bet dėl 
idant balsai
ten, kur nereikia, leidžiama pa
prastai balsuoti tik vienų kan
didatų surašą. Kai kada bolše
vikai drįsta 
tingui*, šalia ofieialio valdan
čios partijos sąrašo, nominuo
ti da ir “bepartyvius“ kandida
tus. Bet tie “bepartyviai“ turi 
pasisakyti, kad jie yra ištikimi, 
sovietų Valdžiai ir Stalino “ge
neralinei linijai”. O kitokių par
tijų kandidatus statyti visai už
drausta.

Galų gale, visų gubernijų su
važiavimuose išrinktieji atsto-, 
vai susirenka į Maskvą ir laiko 
kongresų. Suvažiuoja keli tuks
iančiai žmonių, kurie, supran
tama, jokių svarstymų atlikti 
negali. Jų vadinamas kongre
sas tikrumoje yra masinis mi
tingas, į kurį ateina stambiau
sieji bolševikų šulai pasakyti 
po “spyčių“. Delegatai paklau
so tų prakalbų ir paploja del
nais. Paskui bolševikų lyderiai 
perskaito jiems < keliolika rezo
liucijų, kurias išklausęs, “kong* 
resas“ vėl paploja delnais.

Pagalios, ateina svarbiausias 
“kongreso“ darbas: ekzekutyvio 
arba vykdomoj© komiteto “rin* 
kimas“. ' Komiteto sąstatą irgi 
nusprendžia partijos lyderiai', 
o kongresui jisai- duodama “pa
tvirtinti“'delnų plojimu. Kada 
“kongresas“ šitą ceremoniją at
lieka, tai delegatai važiuoja na
mo. Toliaus pasilieka posėdžiaus 
ti tiktai “vykdomas komitetas“, 
kuris iš tiesų yra ne vykdo
ma įstaiga* bet neva parlamen
to karikatūra. Jisai susideda iŠ 
keleto- narių ir jos uždavinys 
yra paftirtr, kokiu®' įstatymus- 
valdžia privalo Įleisti* ir išrinkti 
valdžią* t. yv vadinamuosius 
“liaudies komisarus“ (arba mi- 
niste»ius>.! 1

Liaudies komisarai 
komisaras, pašto z komisaras, 
įvietimo komisaras ir t. t* —- 
sudaro kabinetą, kurio prieša
kyje stovi komisarų tarybos 
pirmininkas. Nors jų tiesiogi
nės pareigos yra ' ekzekutyvės, 
bet jie taip pait leidžia įstaty
mus ir daro įvairius,' įstatymo 
galia turinčius, dekretus.

Tačiau; ir šitie tyejiplika žmo
nių nėra tikroji sovietų valdžia. 
Nes komisarus ir jų veikimą, 
kontroliuoja komunistų parti
jos “politinis btufąsVo tą biu
rą kontroliuoja Stalinas.. Nors 
Stalinas neturi lokio urėdo val
džioje* bet jo Jsakymaa arba 
straipsnis, paskelbtas laikraš
čiuose, turi daugiau galios* ne
gu visi komisarai, visas sovietų 
kongresas, vykdomas komitetas 
ir t. t;

karo

Gaila ir jos mylimų tėvukų, 
kurie stengėsi savo dukrelei 
duoti mokslų ir. padaryti jų 
muzikante. Čia kur nors yra 
klaida* gal nežinoma klaida.

• Klausimas yra, — ar Kasty
tė neturėjo talento? Juk mo
kykloje jai neblogiausia sekė
si. Pradinę mokyklų jj baigp 
sėkmingai be jokių specialių 
pastangų. Nors ji ten nebuvo 

kilo. Kastytės žvaigždė, bet toli gražu nepas- 
Ji mažai ir su butinė. Jei ji butų pasistengu- 

vargu kalbėjo, ir vis dejavo, SL R galėjusi butiz pir* 
kad jai skauda krutįnė ir nioje eilėje. Bet tūlam laikui 
kvaitulys ima. Pasinėrus skau 
smų begalinėje, Kastytei da
bar jau neberūpėjo nei mo
kyklos lekcijos, nei pianas. 
Ji tykiai gulėjo nuo skausmų 
vaitodama. Visa apylinkė ii’ 
jos kambario sienos, kurios 
buvo išpuoštos jos draugių 
bei draugų mažais paveikslė
liais* jai, atrodė neaiškus. Vis- 
kų ji matė it per miglų.

Vakare Judriai vėl pašaukė 
daktarų* ir šiam atvažiavus, 
surado Kastytę prastesnėje 
padėtyje. Daktaras išrašė ki
tokių vaistų, davė kitokių 
patarimų kas link užlaikymo 
ligonės ir liepė jį pašaukti ant 
rytojaus.

Ryto metų,' jei Kastytė ne
buvo blogesnė, ji visgi nei 
kiek nebuvo geresnė. Kastytės 
tėvukai buvo nusiminę, susi
rūpinę. Jie dėjo visas savo 
pastangas, ka’d pagelbėjus sa
vo dukrelei, d Nepasitikėdami 

;pirmuoju daktaru, jie jau šau 
'kė kitų. Atvažiuoja kitas dak
taras, išegzaminuoja ligonę ir 
pasako Judria-ms, kad Kastytė 
serga plaučių įdegimu, ir yra 
prastoj padėtyje. Šis daktaras 
išrašo ligonei vaistų, nors jis 
žino, kad pirmojo daktaro 
vaistai yra geri. Mat, kitas 
daktaras, tai ir vaistai turi 

ibut “kitokį.“ Gah Kas žino. 
(Daktaras nebūtų daktarų, jei 
!neišrašytą vaistų. Tas yra jo 
[Užsiėmimas, profesija ir biz
nis. Čia galima pasakyti, kad 

ivisi daktarai, išimant šarlata
nus* stengiasi kuo geriausia, 
kad turėjus gerus rezultatus 
gydyme; ir jei jie mato* kad 
ligo-nis yra kritiškoje padėty
je ir gali mirti, jie visai nesi- 
^strošija, jeį kitas daktaras yra 
; šaukiamas-'ligoniui. Jei ligo- 
'nis mirštą, tai ant paskutinio 
(daktaro visbs nepasisekimų 
nelaimės krinta, o ne ant pir- 

: mutinio;
[ Išeidamas naujas daktaras 
pasako, kad vakare jis sugrįš 
ligonės pamatyti^ o jei ligonė 
pasidarytų blogesnė* tai duoti 
jam žinoti tuojau..

Kastytė pasiliko atidžiai da
bojama jos tėvukų. Daktaro 
buvo įsakyta, kad neleisti Jan- 
kytoją į ligonės kambarį. Nie- 

ika® neturi Kastytės daug 
jkalibintL Bet Kastytė ir taip 
j jau mažai tekalbėjo. Nehebu-

Jos

(Tęsinys)
: Judriai bandė visus daktaro 
įsakymus pildyti ir daboti 
Kastytę taip gerai, kaip j,ie 
galėjo- išmąnyti. Nežiūrint to, 
vakarop Kastytė darėsi blp- 
Igesnė. Sunkiai ir greitai alsa
vo. Jos pulsas tankėjo; jos 

■ temperatūra- 
blogyn ėjo.

w pasją jėgų kalbėti. Joj 
kalbamasai aparatas jau sun 
k i ai beveikė Ji buvo silpna. 
Jos kūnas degė, liepsnojo nuo 
peršigėrimo 
plėtėsi po jos visų sistemų. 
Jos sielos gyvenimas geso ir 
niuro tamsioje migio j,e. Vaka
rop* budriai, mylimi Kastytes 
tėvukai, pašauks daktarų,'bet 
kai šia atsilankė, musų Kasty
tes kūnas buvo jau šaltas. Ji 
Buvo rami ant visados...

Kode! taip atsitiko su 
Kastyte?

Gaila Kastytės^ jos jaunys
tė dioųų ir visų jos pastan
gų*. kurios nuėjo bergždžiai,

nuodais, kurio

kis lavinimas čia nieko nepa- kyklų ateina žmogus ir jam 
dės. Yra gerai žinoma, kad 
toks kūno pajautimas negali 
būti pagerintas nei pablogin
tas, išimant tik tuos atsitiki
mus, kur girdėjimo organai 
dėl tūlų ligų ar tam tikro fi
zinio sužeidimo lieka suga
dinti. Kastytė, matyti, turėjo 
gerų ausį. Bet tuo pačiu laiku 
jos regėjimo organai, akys, 
buvo silpnutės. Kastytes ju- 

1 dėjimo jausmas, priklausąs 
!nuo nervų, kurie kontroliuoja 
raumenų 'judėjimų, buvo per
dėtas. Dėl’-to jos pirštukai ne
galėjo būti iki valiai vikrus 
piano grojimui. Jos jausmas 
tolumos sprendimui irgi buvo 
negeras, dėl to jos rankutes 
■negalėjo greit surasti vietų 
ant piano ir, be abejonės j ne
galėjo atlikti tų funkcijų ge
rai. Jos ranka buvo perlėta 
ir negalėjo reikalingos vietos 
surasti. Jos jausmas laikui 
taip jau buvo netikęs, dėl to 
ji negalėjo- ritmiškai groti pa
rašytos muzikos, o kadangi ji 
turėjo gerų klausų, ji pati tai 
galėjo patėmyti.

Trumpai pasakius, Kastytei 
stokavo daug pamatinių daly- 

»kų, kurie reikalingi geram 
muzikantui.

Jeigu žmogus myli muzikų 
ir turi didelį norų jos moky
tis, tai dar nereiškia, kad jis 
galės būti geras muzikantas. 
Visai ne. Kastytė, kaip matė
me, turėjo norų ir širdingai 
pasišventė muzikai, bet rezul
tatai buvo tragiški.

Tiesa, daug žmonių mokosi 
muzikos, nežinodami tikrai, 
ar jie turi tam talentų, ar ne. 
Ir daug jų tampa gerais mm- 
zikantais* bet mažai jų tarpe 
pasirodo tikrų muzikos meis
terių ir pavyzdingų muzikos 
kūrėjų. (

Kad Kastytei įžengimas į 
muzikos dirvų buvo taip tra
giškai nelaimingas* tai dar 
nereiškiąs, kad ji visai negalė
jo būti pasekminga kitoje 
mokslo šakoje. Ji gal butų | 
galėjusi būti gera mokytoja, 
.siuvėja, žurnalistė, gera val- 
‘gių gamintoja, bet, matomai, 
,ne muzikė.

štai trumpai paimkime kitų 
atsitikimų. Vienoje mokykloje 
buvo dvi mergaitės, Rožė ir 
Salomija. Rožė gerai grojo 
pianų ir visi mokyklos moki
niai manė, kad ji yra gera mu 
izikantė. Salomija taipgi, ban
dydavo groti, bet niekas ne
manė, kad ji bus kada gera

praėjus po pradėjimo mokytiš 
muzikos, jai pradėjo nesisek
ti, Jei Kastytė nebūtų mokinu
sis muzikos, gal ji nebūtų su
silaukus tos nelaimingos pa
baigos. Muzikoje jai nesisekė. 
Ir juo daugiau jai nesisekė, 
tuo daugiau ji spyrėsi moky
tis. Kita mergaitė jos vietoje, 
pamačius* savo nesėkmingu
mų, gal butų nusispiovus ant 
muzikos ir visų dalykų nume
tus pasipriešindama savo tė
vukų valiai ir norams. Bet 
Kastyte to nepadarė. Ji buvo 

’pergera. Ji buvo gal perdaug 
paklusni savo tėvukams ir jų 
norams. Ji dirbo pasišventusi 
iki tiek, kad tuo savo darbš
tumu pakenkė savo sveikatų, 
pakenkė iki tiek, kad pas
kui jau buvo viskas pervėlai. 
Nors jos tėvukų norai buvo 
kuo geriausi, bet dėl nežinoji
mo įvylęo tragedija, kuri visai 
neturėjo įvykti, Dalykas buvo 
tas: Kastytė neturėjo talento 
arba nekurtų reikalingų savy
bių, kas padaro žmogų muzi
kantu. Ji to nežinojo, ir savo 
darbštumu ji jokiu budu to 
negalėjo savyje pagimdyti. 
Jei žmogus turi prastų klausų, 
jis jokiu budu negali jų pa
gerinti, bandydamas intensy
viai daug klausytis. Jei žmo
gus neturi įgimto gabumo bal
so tonui (piteh) atskirti, jo- muzikantė. Viąnų dienų į mo*

atėjus mokytojas pasakė, kad 
tas žmogus atėjo visų moki
nių talentus išbandyti. Taip 
sakant, surasti ar pas neku
rtuos mokinius randasi inuzi- 
kališkų gabumų. Tas žmogus 
atsinešė visokių instrumentų 
išbandymui mokinių, ir kada 
jis užbaigė savo bandymų, jis 
surado, kad Salomija buvo 
tiek jau talentinga muzikoje, 
kaip ir Rožė. Tas parode, kad 
mokytojaus ir mokinių nuo
monė apie Salomijos muzika- 
;liškus gabumus buvo klaidin
ga. Toliau tas faktas aiškiai 
mums rodo, kad randasi ži
nomi budai, kurių pagelba 
yra. galima sužinoti, ar mes 
esam talentingi muzikoje. 
Apie tai aš ir noriu daugiau 
pakalbėti.

. Pirmoje eilėje išradime ir 
išbandyme visokių būdų, ar 
žmogus yra talentingas muzi
koje, stovi profesorius Carl 
Emil Seasbore. Jis yra gimęs 
Morlunda mieste, Švedijoje, 
1866 metais. Jis yra švedas. 
Jis taip jau yra baigęs Gusta
vus Adolphus kolegijų, Švedi
joje, ir turi daktaro laipsnį 
iš Yale universiteto. Jis yra 
psichologas, ir dabar profeso
riauja Iowa universitete. Jis 
taip jau yra autorius kelių 
knygų psichologijos srity, 
kaip tai: The Psychology of 
Musical Talent, Psychology in 
Daily Life ir kitų.

(Bus daugiau)

Reikalaukite “NAUJIENAS“ 
ant bite kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

ĮGALIOJIMUS
t (Covu-tnartir)

;gahte padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

f negu- kitur.* = I ’ >
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS 
17311 So. Halsted St.

CHICAGO, ItL
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Antradienis, spalių 9, 1934 NAUJIENOS, Chicago, III. .   j>

Buvęs Baužienės vyras tarpininkas Bau 
žienės-Mitchellienės vyro gavimo

* ‘‘konspiracijoje”
; , . ------—
Pirmi Baužienės vizitai pas 

burtininkę
. . .. .

(tęsinys)
T0WN OF LAKE.- Vakar 

palikome p. Ievą Baužienę-Rą- 
dvilienę skaitant burtininkės 
V. Mitchellienės, '6224 South 
Karlov avenue, garsinimo kor
telę, kurioje išdėstyta kaip ji 
gali atnešti laimę nelaimin
giems, kaip sutvarkyti netvar
kingas meilės problemai, etc., 
etc.

kad lapkričio mih 
1932 metais buvo 
Baužienės- (Radvi-

Pasitaikė, 
nesj, 16 d., 
užmuštas I. 
lienės) vyras Joakimas Baužą.
Dirbo Bauža Swifto bendrovei 
ir kaip ten pasitaikė, kad be
dirbdamas buvo užmuštas. Be
rods, buvo pagautas elevatorio 
kabelio ir sutrintas.

Byla prieš $wifto kompaniją
I. Baužienė užvedė bylų prieš 

*5wift and Company, reikalau
dama atlyginimo už vyro UŽ

Progress Furniture Co.
Šiandie Prasidėjo Didis 

RUDENINIS NAMŲ APRŪPINIMO 

IŠPARDAVIMAS!
Siūloma Mažiausios Kainos Mieste ant 

Visokių Namams Reikmenų 
BARGENAI, DIDŽIAUSI BARGENAI!

$100.00

Seklyčiom Setai, parsi
duoda pusdykiai. Naujos 
Mados, Gražus Setai ver
ti $85.00 pb .... $44.50

Moliair Setai po
$58.75

PLATUS PASIRINKIMAS

$110.00 Namų Frieze 
Setai po 
$69,50

Miegamų Kambarių Setai 
parsiduoda senov i š k a i 
mažom kainom po

$39.50 ir $49.50
7-nių šmotų Valgyklos Se
tai $75.00 vertės

už ;........  $39.75

( Pertaisyti Pianai. Gerai Grajina po
$18.50

GROJIKLIAI PIANAI Po
$39.50

MATRASAI

Bargain Kainus ant Matrasų ir 
Springsų. $12.00 dubeltavi Spring- 
sai po ..........   $5.95
$8.50 Vatiniai Matrasai po $4.88 
$18.00 Springsiniai Matrasai

po ...............  $8.95

KALDROS

Stambaus padarymo gra
žus ir tvirti Breakfast Se
tai $40.00 'verti po

$22.50
Kili lik po....... $12.95

mušimų. Byla nuėjo prieš In- 
dustrial Commission of Illinois 
ir ten per ilgų laikų buvo svars
toma ir nagrinėjamą.

Nusibodo našlei laukti rezul
tatų ir rūpintis, tad, perskai- 
čiui V. MitchelUenės-burtinin- 
kės kortelę, nutarė nueiti pas 
jų ieškoti informacijų. Norėjo 
paklausti ar ji * laimės byla 
prieš Swifto kompanijų ar ne. 
O jeigu laimės, tai kiek pini
gų gauta.
Pirmas vizitas pas burtininkę
Ir nuėjo Baužienė-Radvilienė 

pas burtininkę. Tai buvo rug
sėjo mėnesj, 1933 metais.

Papasakojo Mitchellienei Bau- 
žienė savo bėdas. Išdėstė savo 
sunkios gyvenimo problemos, 
kalbėjo apie meilę ir kitus rei
kalus. Bet Mitchellienė neno
rėjo kreipti domės į kitus da
lykus, jai tik rūpėjo išprana 
.šauti, kad Baužienė laimės ar 
nelaimės bylų prieš Svviftogal
vas.

Paėmusi drebančių Balsienės 
rankų ir giliai žiūrėdama į jos 
akis, Mitchellienė “vajnažino”. 
“Varažino” jai kaip ir kodėl ji 
laimės bylų, jeigu jų laimės: 
kodėl bus veinaip ar kitaip ki
tame atvejyje. Bet optimizmo 
gaida skambėjo Mitchellienės 
godžiuose, tad Baužienė-Badvi 
lienė jautėsi patenkinta ir su 
mokėjo burtininkei už gerus 
patarimus.

“Atidengia” paslaptį
Po kiek laiko Baužienė-Rad 

vilienė ir vėl nuėjo pas burti
ninkę klausti apie bylų.

“Tas dalykas yra tvarkoje h 
apie jį nereikia ‘ rūpintis”, grei
čiausiai išgirdo Baužienė, “bet 
aš tau kitų didelę paslaptį ‘ati
dengsiu’,”

Ir pradėjo Mitchellienė pa
sakoti apie jos meilę, žiūrė
dama į kortas burtininkė pa
sakojo nustebusiai Baužienei, 
kad ji, Baužienė, mylinti vyrų. 
Ji labai vyrų mylinti. Bet, kor
tos rodo, kad gaspadinė to vy
ro, pas kurių jis gyveno kiek 
laiko atgal irgi ta vyrų myliu 
ti ir ji bandanti jį nuo Baužie- 
nės paveržti.

“Bet nesirūpink, mano mie
loji”, nuramino Mitchellienė I. 
Bai?žienę, “aš tau galėsiu pa
dėti tų vyrų gauti. Tik nie
kam nesakyk, kad pas mane 
buvai ir niekam nesakyk kiek 
man užmokėjai, nes tada visi 
mano burtai ir kerai niekais nu
eis”, j

Didžiai sujaudinta tokiomis 
burtininkės reveliacijomis, Bau- 
žienė, kaip ji pati pasakojo, 
sumokėjo jai $60.00.

Taip prasidėjo
Mitchellienės konspiracija 
ti Baužienei vyrų, 

(bus daugiau)

Ežerskiai pavyzdingai sugy
vena, sėkmingai bizniavoj a ir 
yra tikri aristokratai Town of 
Lake kolonijoje.

Verta dar pažymėti, kad p. 
Ežerskis yra Kęstučio KBubo 
narys, Vytauto Spulkos direk
torius. narys Unity Club ir 
American Legion. Plūs —ge
ras “Naujienų” draugas.

Klimas ir Marcinkevičius.
Well, taip sakant, du Chica- 

gos Lietuvių Draugijos nartai 
—Klemensas Klimas ir Anta
nas Marcinkevičius, abu vie
name biznyje. Biznio vieta 
3830 So. Honore St. P*nas 
Klimas gerai pažįstamas 18-s 
apielinkes lietuviams. Per 
daugelį metų jis Čia yra už
laikęs karčiamos biznį. P-as 
Marcinkevičius gana plačiai 
pažįstamas Brighton Parke, 
jis čia senas gyventojas.

Reiškia, abu plačios pažin
ties tautiečiai įėjo į platų, 
gražiai įrengtų aludės biznį. 
Klimo ir Marcinkevičiaus už
eiga tikrai aristokratiškai at
rodo — barai, rakandai, sė
dynės, stalai viskas sulig rei
kalo ir publikos skonio. Kam 
priseis bu H 38-tos ir Honore 
gatvės apielinkėje neužmirš
kite užsukti į gerų musų tau
tiečių — Marcinkevičiaus 
Klimo Tavernų.

ir

noriSenas Petras 
jums parduoti ra- 
dio, lovą, “aisbaksį”
Nuo šios savaites agent'auja 

J. F. Budriko krautuvei.

Labai mažos kainos ant Kaldrų $2.95 
vertės puikios Kaldros po......  $1.49

$6.50 vertes didžiausi blanketai 
po ............. -..................... $3.79

PEČIŲ BARGENAS

$38.00 Gramofono mados Parce
liuoti šildytuvai .. $19.95
$22.00 Lietos Geležies Kitchen

Heaters ......  $13.99
$55.00 Gesiniai Pečiai po $28.50

Ir šimtai kitokių dalykų, kurių nėra galima suminėti 
rasite, jei tuojaus atsilankysite į šį išpardavimų.

Parduodam už pinigus ir ant išmokėjimų su mažomis
palūkanomis

3222-24-26 SO, HALSTED STREET
J. KALEDINSKAS, Vedėjas.

Tel. Victory 4226

Baužienes-
gau-

Musų Tavernų 
Bizniai

Rašo Petras Bedalis.
......... .

Joseph J. Ęierskis
Apie p, Ežer&kį kalbėdamas 

prisilaikysiu jo paties biogra
fijos. P-nas Ežerskis atvyko 
Amerikon 1904 metais į Ex- 
port, Pa. Dirbo anglių 'kasyk
lose. Atkeliavo Chicagon 1911 
metais. Biznyje nuo 1919 me- 
tų.

Iš Lietuvos p. Ežerskis pa
eina iš Drabukščių kaimo, 
Varnių parapijos, Telšių aps
kričio. Reiškia šimto nuošim
čių žemaitis.

Musų Juozas sėkmingai biz
niaudamas sumanė apsivesti. 
Jis šitų šposų iškirto 1927 me
tais — veda sau už žmonų 
p-lę Antaniną Simoniutę, ku
ri dabar yra žinoma kaipo 
geroji pusč » p-no Ežerskio. 
p-as Ežerskis visuomet ♦‘bizi“' 
-Mūri jau sau įpėdinius — sū
nų ir dukterį. ?nų ir dukterį. Man būnant 
Town of Lake teko matyti 
lakstant gandrą, prisibijau, 
kad jis nenutuptų ant p. 
Ežerskio stogo.
' Man smagU/ pažymėti, kad

•<
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DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų rėjo. čia jus gausite Informacijų, jeigu tik jų 
r reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galima gauti.

/

negalite susirasti ko jiečkot, pašaukite Nau
jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Pata-

bus galima gauti.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILES

LENTOS IR MEDIS
LUMBĘR

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Gaujas 1984 Studb. sėd. sutaupysi 
$2251 Antonsen 6455 S. Western Ay.

APTIEKOS
DRUG STORES

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

INGAUOJIMAI
POWER OF ATTORNĘY

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

KNYGOS
BOOKS

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

KRAUSTYMAS
MOVING

.............  ■>■«■■ ■■ r I ■■ IM ■ ■■ f"   

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus,) pianus ir tt.
8358 South Halsted Street 

Tel. YARds 3408.

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

CARR BROS. WRECKING CO.
Pas mus visuomet gausite visokių 

nauju ir vartotu lentų, sienojų ir 
budavojimui medžiagos. Pigiau negu 
kitur. 8003 So. Halsted St Tel. 
Victory 1272.

NAMAI IR ŽEME v
REAL ESTATE

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

PINIGŲ SIUNTIMAS
FOREIGN EXCHANGE

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
RAKANDŲ Bargenai I
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ----- $25.00
$800 kaurai .......    $85.00
Parlor, mfegkambario 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, pridėkite 8c persiuntimo 

i kaštams vienam svarui, pinigus ga
lite siusti / stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1739 So. Halsted Street, 
Chicago. III.

Importuoti Kaurai už Storage Kaš
tus, Aukštos Rųšies Rakandai.

$125 Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
$150 Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
$175 Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00 
$125Rieš. Bedruimlo sėt. dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programus. plaka

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

NAUJIENŲ SPAUSTUVE 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

......... .......... ........... ........... /______

Gerbiami Seno Petro drau
gai ir rėmėjai, jau metai-dau- 
giau, kaip buvau išėjęs iš ra- 
dio ir kitų rakandų pardavėjo 
biznio. »r

Bet nuo šios savaitės vėl “iš 
teisybės” pradėsiu agentauti 
ir parduoti įvairius reikmenis 
iš Jos. F., Budriko krautuvės, 
3417-21 South ■ Halsted Street. 
J. F. Budrikas, senas biznie
rius, kuris per daugelį metų 
operuoja, užlaiko daug įvairių 
radio aparatų, muzikos ins
trumentų ir kitų įvairių ra
kandų, šaldytuvų, laikrodžių, 
etc.

Pašaukite Seną Petrą.
Taigi, norėdami ką pasipir

kti Kalėdoms^ I fkreipkitea ) 
Seno Petro keliaujančių krau
tuvę, arba reikalui atėjus šau
kite telefonu CANal 8500 ir 
palikite savo adresų. O Senas 
Petras pribus į jūsų namus ir 
suteiks jums visas informaci
jas apie gerus reikmenis, ku
riuos jis parduoda per Bud
rike krautuvę. Senas Petras 
parduos jums gerą, minkštą 
lovų, gražų setų rakandų, ra
dio pigiai, etc.

Tuomi jus suteiksite didelę 
paramų Senam Petrui, kuris 
jau penkti metai, kai išmes
tas į bedarbių eiles. Už kiek
vienų parduotų daiktų jis

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

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

*■-

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

Naujienų Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St„ Chicago, 111,

gaus kelioliką centų komišino. 
Pasitikėdamas jumis, kad rei
kalui esant pirksite per ma
ne, tariu širdingų ačiū iš ank
sto, —Senas Petras,

Daugelis naudojasi 
District bank asme
ninėmis paskolomis 

_____________ , »

Ma^as paskolas pirkimui an
glių, atmokejimui užsilikusių 

skolų, etc., duoda vietinis 
bankas.

ŠimtaiBRIDGEPORT.
asmeninių paskolų aplikacijų 
suplaukė į District National 
bankų, 1110 West 35th Street, 
kai jis atidarė tokių paskolų 
departamentų.

Daugelis vietinių gyventojtj 
ir vietinių industrijų darbi
ninkų naudojasi banko planu 
ir skoliną $25.00• ir daugiau 
mokėdami 6 nuoŠ. Jokio už
stato paskolai bankas nerei
kalauja.

Asmeninių paskolų skyriaus 
vedėjas yra B. J. Sclmeider, 
kuris per 15 metų1 darbavosi 
toje srityje, Aplik autams sky
riaus vedėjas stengiasi suteik
ti kuo gerinusį . patarnavimų, 
sako vedėjas, ir paskolos ga
vimų palengvinti. " Tam tikslui 
'bankas pašventė dali rūmų vien 
tokiems aplikantams,

Bankas skolina pinigus as
meninėmis paskolomis apmo
kėjimui daktarų sąskaitų, pir
kimui reikalingų baldų, ap
mokėjimui mokslo lėšų, etc.

(sp.)

Laidotuvės
ŠIANDIEN 

Reimondas Budrikas
Mirė sulaukęs 7 metų.' Kūnas 

pašarvotas adresu 500 W. 45 
place. Velionis bus išlydėtas iš 
namų 10 vai. ryto j Tautiškas 
kapines. Laidoja J, J. Bagdo
nas.

RYTOJ
Jęnas Milkeraitis

Mirė sp. 7 d. 40 metų am
žiaus. Kūnas 5819 So. Whipple 
Street. Laidojamas 12:80 iš na
mų j Chicagos Lietuvių Liute
ronų bažnyčių ir į Concordia 
Kapines. s

NOT A “SHOW”

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar ju$ų stogas reikaląuja patai

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

3216 So. Halsted Street
 Tel. VICtory 4965.

■•■■r

Regarding the article 
had in your paper Thursday, 
October 4, describing the ac
cident which oecurred at Rich- 
mond and Archer and whereas 
Joseph Markus happened to 
injure a maą. Your paper had 
it that it was a Kshow” until

yofc

STALIORIAI
CARPENTERS

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

SIUVĖJAI
TAILORS

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

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

VALGYKLOS
RESTAURANTS

MARTIN’S RE8TAURANT. Lietu
viškas. 6236 S. Weatern. Hem, 6416

they cought the defendant. I 
can’t understand where the re- 
porter got it to be a’ show. 
Probably he never has seen a 
comedy to think this was a 
show. An accident likę this 
might happen jto anyone driv- 
ing ,a car. This accident was 
unavoidable and the defendant 
was not trying to run away, 
būt wag merely finding a place 
to park his car as the Street 
was crowded at that time.

I wish you would put this in 
your paper, so that the repor- 
ter or sender of <this article 
węuld understand there was 
no show about it.

Interested.

RAIMOND BUDRICK
. Persiskyrė su šiuo pasaulių 

spalio 4 dieną, 4:45 valandą 
vak. 1934 m., sulaukęs 8 me
tų amžiaus, gimęs Chięagoi 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudimo 
tėvą Petrą, motiną Stanislavą 
po tėvais Milikauskaite ir Pet
ro Budrioko tėvus Lietuvoj. 
Juozapas ir Uršulė, brolį Pet
rą, dėdę Raupių, cioęęą ir dau
geli giminįų ir pažystamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
500 W, 45 Place

Laidotuvės jvyks antradieni 
spalio 9 dieną, 10 vai. ryto 
iš namų i Tautiškas karines.

Visi a. a, Raimondo Budric- 
ko giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą it 
atsisveikinimą,

tfuliUdę liekame,
• . ' ' ,4

Tėvas, Motina ir Daugelis 
Giminiu ir Pažystamų.

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

, i; **

JONAS MILKERAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 7 dieną, 6:00 ■ valandą 
ryto 1934 m„ sulaukęs 40 me
tu amžiaus, gimęs Meldikvir- 
šių kaime; Tauragės parapijoj 
ir apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Mary, po tėvais Jurk- 
šikė, sūnų Waldemarą ir daug 
kitų giminių Amerikoj ir Lie
tuvoj. Į

Kuna$ pašarvotas randasi
5819 South Whipple St.

Laidotuvės įvyks seredoj 
spalio 10 diena, 12:30 vai. ry
ta iš namų i Chicagos Lietuvių 
Liuteronų parapijos bažnyčia, 
2209 Šoo. Irving Avė. Pamal
das atliks Kun. E. Koris, o iš 
ten bus nulydėtas į Concordia 
kapines, Madison Ir Desplai- 
nes St.

Visi a. a. Jono Milkeraičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patąrnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs ir Giminės.

DEL RINKTINIŲ GRABŲ 
MREIPKITfiS PAS 

Hamilton Casket Co.,
Ine.

4235-59 S. Western Blvd
CHICAGO, IBL.

Tel. Lafayettę 256fr4-7-$ 
—, „          i. 'r,

Tefcfonai:

Yards 1741-1742
' <.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia Ir Vargonai D^kai!

J. F. EODEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

.■
Oi



Šiandien paskutinė proga užsiregistruoti 
rinkimams

šiandien yra paskutinė pro
ga užsiregistruoti lapkričio 6 
d., rinkimams. Visi piliečiai, 
kurie turi balso teisę ir nori 
dalyvauti rinkimuose, kuriuo
se bus renkami 
skričio, valstijos 
valdininkai, turi 
t i rytoj. Visos
stotys bus atdaros nuo 8-ių iki 
9-tos vakare, Chicagoje, ir nuo 
6-ių rytoj iki 9-tos vakare

miesto, ap- 
ir federaliai 

užsiregislruo- 
registracijos

NAUJIENOS,:,Chicago, III. 
I

Kaip automobiliai ir 
radio, taip oro regu-

Antradięnis, spalių 9, 1934
Dalykas yra tame. Kai ku

rie Chicagos lietuviai atva
žiuoja į Oak Forestą ir mato 
tiktai tuos, kurie po lauką 
vaikščioja ir atrodo nelabai 
reikalingi pašalpos. Tas butų 
kaip ir tiesa.

Tikri suvargėliai.
Bet kaip aš galiu kiekvi<% 

nnm atsilankiusiam parodyti 
tikruosius^ vargšus ir invali-

1.... iąbnegali niekur išeiti

sugrįžo iš Lietuvos, prašo, 
kad atsišauktumėte sekanti 
asmenys: Justina Bražinskie- 
nė, J. Sidorf J. Pliuškevičius, 
P. Girdvainis ir B. Stoupelis. 
Pagal pp. Pociams paduotus 
antrašus gal visi yra chica- 
gieČiai. Suminėti asmenys yra 
prašomi ateiti pas Pocius as
meniškai, o kurie negalite, 
tai nors laišku praneškite 
kur esate. — Reporteris T.

IMPS bow before A 
B.C. Buckeyes,

15 to 0 k eina ir 
rubežiai.

WALTER P.

eago Heightš, Rerwyn, Cicero, 
Summit, Evergreen Park, Sti- 
ckney, Morton Grove ir Elm- 
wood Park piliečiai.

Registruotis turi 1. tie bal
suotojai, kurie persikėlė iš vie
no precinkto į kitą; 2. kurie 
paliko pilnamečiajjjpo pasku
tinių registracijų ir tie, kurie 
paliks pilnamečiai| prieš lap
kričiu 6*d. 3. tie žir ’ 
paliko' piliečiais

second game team showes 
great improvement in playing
In

A much improved and a con- 
fident IMP team entered the 
Douglas Park bąli park Sunday 
pfternoon to encounter the Jew 

)es, kurie jsh eleven of A. B. C. Buckeyes. 
paskuti- The Lith team lošt to the tune 

priemiesčiuose, kurie prikloti- niu registracijų ir^tie, kurie'of 15 to 0, the players came home 
so prie Chicagos rinkimų ad- paliks piliečiais prieš lapkričio 
ministracijos. 16 d. 4. tie, kurie nėra užsire-

Rytoj turi registruotis chi- gistravę savo precinkte, ku-
cagiečiai, ir priemiesčių Chi- riame gyvens lapkričio 6 d.

Žmonos, vaiku akyse Jo romantiški žygiai, 
nušovė aludininka mat £uX2.per"

A. Augustiną daug karšti
Tiek

’žmogžudžiai įsibriovė į Au
gustinu namus sekmadienį 
rytų išdauždami namų langą

karšti, kad užsiliepsnojo 
jo “idealo" namai

giai už valandos po jo įvyki
mo.

Nesusipratimas kilo štai ko
dėl. Mat, tąja gatve, kurioje 

'įvyko ' apiplėšimas, 
Chicagos-Stickney
Apiplėšimas įvyko Sticknėy 
miestelio gatvės pusėje, tad 
Chicagos detektyvai nuspren
dė, kad jie vagių suimti ne
gali. t —Sticknėyjietis.

NORTH SIDE — Du žmog
žudžiai sekmadienį rvtą įsi
brovė į aludininko Miko Au
gustino namus, 
Street, ir nušovė 
žmonos ir

2153 Walton 
ji vietoje, 

trijų vaikų akyse, 
bildesį prie prieki- 
Augustinas atsikėlė 
pažiūrėti. Klausė, 
O tuo tarpu vienas

Augustino žmo- 
pasakyti kur pi-

bėgant laiptais

Išgirdęs 
nių durų, 
ir nuėjo 
kas ten. 
iš piktadarių išdaužė užpaka
linių durų langą ir per jį puo
lė į vidų.

Augustinas tuojau puolė pas
kui įsibrovusį vagilį. Tas jau 
spėjo nubėgti į miegamąjį ir 
ten užklupęs 
ną reikalavo 
nigai.

Augustinui
žmonai į pagalbą, antras pik- 
tadaris paleido kulką iš revol
verio, užmušdamas Augustiną 
vietoje.

Augustinienė ir trys Augus
tinų vaikai šaukė pagalbos, 
bet veltui. Nužudę Augusti
ną žmogžudžiai vagiliai pra
sišalino, todėl manoma, kad 
jie ne apiplėšimo tikslais už
puolė Augustinų namus, bet 
jam keršijo.

Policija prisiminė, kad 
trumpą laiką atgal buvo api
plėšta Augustino alinė, 925 N. 
Campbell Street, o vėliau bu
vo išdaužyti alinės langai.

ENGLEWOOD — Jeigu Ed- 
į die O’Brien’ 28, 6228 Eberhart 
I avenue, myli, tai jis ištikrųjų 
i myli ir jo meilės neapsimoka 
malšinti, nei neigti.

Pasakojo Edvardui jo drau- 
I gai, kad merginos įsimylės į 
bet ką, “kas tik joms paš- 
švilps”, kaip sako musų lie
tuviškos motinos.

Pasiremdamas ta teorija, 
romantiškas Edvardas išėjo 
širdį užkariauti. Važiavo gat- 
viakariu. Sėdėjo šalę gražios 
19 metu merginos, Helen 
Butts, 5739 S. Peoria avenue. 
Neužmiršdamas .teorijos apie 
merginų romantiškumą ir 
greitą įsimylėjimą, į tuos ku
rie moka pašvilpti, Edvardas 
prisiglaudė prie merginos. Ta 
atsitraukė, pasislinkdama ar
tyn prie gatvekario lango. Ed
vardas vėl artyn, o Helen vėl 
tolyn.

Matydamas, kad tokiu budu 
jam nesiseka širdies užkaria
vimas, Edvardas prabilo, kad 
“gražus vakaras“. “Tas tavo 
dalykas“, atkirto gražioji Ele
na.

Kai Elena išlipo iš gatveka
rio, Ervardas paskui. Elena 
j namus ir Edvardas vidun. 
Atsisėdo ant sofos, nusimovė 
batus ir ' pareiškė. “Mergiot, 
mes turėsime šį reikalą apkal
bėti“.

Bet pasitaikė, kad Elena tu
rėjo'didelį brolį, kuris jai pa
tarnavo išmesdamas Edvardą 
į gatve. Bet ir tas Edvardo 
didelės meilės nenumalšino, 
nes jis susigraibęs popiergalių 
ir sumetęs juos į Elenos namų 
prieangį, juos uždegė.

Atvykusi policija rado Ed
vardą susiraukusi ir bedumo- 
janti kodėl jo teorija apie šir
džių užkariavimą pasirodė ne
vykusi.

happy and smiling.
They were pleased with the 

resu.t of the game as far as 
the playing of the team was 
ooncerned, būt thought that the 
IMPS should have won the en- 
counter. Had the players shown 
the spunk and zeal in the first 
ųuarter that they demonstrated 
in the later ųuarters of thė 
game, the tables would have 
been reversed, they believed.

The A.B.C. Buckėye team 
should have gone down in de- 
feat before the now bold and 
energetic attaeks of the Lith 
players, būt for the unfortunate 
first ųuarter.

The players wil] discuss the 
showing of lašt Sunday and 
other vital matter concerning 
the team at a meeting vvhicb 
will take place tonight at “Nau
jienos” offise, 1739 South HaL 
sted Street.

The pląyers are reųuested 
te gather at 7:30 P. M. at the 

tibove 
ence ęf 
team is

Trumpai ir aiškiai iš 
18-tos Apielinkės 

gyvenimo
Apmainė namus

given address. Pres- 
all members of the 
reąuested.

Išvogė drabužius; 
vaiką užmušė, ki
tą sunkiai sužeidė

, JR.
Numatydami, kad laikui bė

gant, oro reguliatoriai (air 
conditioners) . namuose bus 
taip populerųs, kaip automo
biliai ir radio priimtuvai, bu
vo suorganizuota firma, kuri 
tokius oro reguliatorius ga
mins ir parduos populerėmis 
kainomis.

Naujoji bendrovė yra Am- 
plcx Manufacturing Company, 
ir jos prezidentu yra Walter 
P. Chrysler, Jr. Nauja firma 
yra dalis Chrysler Motors 
korporacijos. ’ “ •

Oro reguliatorius vadinsis 
“Airtemp” ir jį rinkon paleis 
Tempera ture Corporation, spe- 
cialė organizacija suorgani
zuota platinimui produkto 
rinkoje.

1 Firma mano padaryti pigų 
reguliatorių galimu gaminant 
jį masiniai, taip kad kiekvie
nas namo savininkas galėtų 
jį įsitaisyti namuose. Oro re
guliatorius atlieka kelias fun
kcijas. Vasara jis orą namų 
viduje vėsina ir valo, o žiemą 
šildo ir valo. (sp.)

APIELINKfi.—Vietos18
ventojai, p.p. Steponas ir Emi
lija Miežiai, šiomis dienomis 
jamainė savo nuosavybes: du 
namu (cottages)* 2954 S. Erne- 
rald Avė., ir du lotus Michigan 
3ity, Indiana, į didelį namą 
Vest Sidėj, prie 24 ir Oaklev 
Avė. šiems mainams patarpi
ninkavo p. Frarias Savickas, ži
nomas 18-tos apielinkės neju
damo turto agentas. P.p. Mie
žiai jaučiasi padarę gerą mai
ną.

gy-

dus, kuriįltoegali niekur išeiti 
ir kuriaisJjjįiekas nesirūpina. 
Bet metų jnętus niekas jų ne
atlanko. Iš niekur jie negauna 
jokios paramos. Kai kurie tu 
vargšų afciHiis nemato, kai 
kurie kom neturi arba negali 
jų naudoti’, kai kurie kitaip 
sužaloti. Sėdi jie per ištisas 
dienas prie savo lovų ir ver
kia arba liūdi.

Kai kada aš nuo savęs duo
du jiems po pakelį tabako ar 
dėžutę degtukų, bet ir aš bū
damas prieglaudoje nekiek 
galiu juos sušelpti. Tad pra
šau visuomenės atkreipti do- 
mę į tuos tikruosius vargšus 
šioj prieglaudoje. Žemiau pa
sirašęs mielai sutiks parodyti 
kurie invalidai yra lietuviai. 
Jie bus labai dėkingi vien 
atsilankymą.

— Jonas Rusteika, Inst.
Ward 5?, Oak

Forest,

PIRKITE * IVpicair Anglis dėl 
ūmios šilumos. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run —$5.75. Screen- 
ings — $4.75 Northern CoAl Co. 
Meirimac 2524.

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES
Vestuvių Fotografijas 

744 East 79th St. 
Triangle 4240

už

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

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

šis Bankas siūlo toki pa
tarnavimų per savo Biz
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

Atsirado grybu re
porteris!

Pranykęs kelioms dienoms, 
“Grybų Reporteris” 
atsirado, bet tokioje 
tokioje apverktinoje padėtyje, 
kad šiandien dar negalime jo 
viešai parodyti. Ką patyrė 
grybų reporteris savo gryba
vimo ekspedicijoje, jis žada 

jeigu at- 
*

pagaliau 
liūdnoje,

vimo ekspedicijoje 
papasakoti rytoj - 
sipeikės.

P-nė Budrikienė tai patyrė grį
žus iš darbo: vienos dienos 
incidentai

ATLANTIC.—Kai Stanislova 
Budrikiene pagrįžo iš darbo 
apie 6:00 vai. vakare ji rado 
namų langą išplėštą ir drabu
žius išvogtus. Plėšikai buvo 
įsibriovę į namus 2-rą vai. po 
pietų. 4-tą vai. po pietų jos 
7-nių metų sunus Reimondas 
grįžęs iš mokyklos nuėjo su 
kitu* savo draugu malkų ieškot 
prie apleisto namo. Namui 
griūnant, Reimondas buvo už
muštas vietoj. Jo draugas E. 
Shęehan mirtinai sužeistas. O 
broliui Petrui, gelbstint Rei- 
mondą, buvo subraižyta galva 
ir kitos kūno dalys.

P-ė Budrikienė pasakoja, kad 
ji Reimondą nesiuntusi eit ieš
kot malkų, nes jų turinti Už
tektinai. Bet jis, greičiausiai 
nubėgęs ten bovytis. Pamatęs, 
kad kiti vežasi namo malkas, 
tai ir jis pradėjęs krauti med
galius į savo “vegeniuką“, tuo 
laiku, kai namas pradėjo griū
ti.
Nukritęs nuo laiptų užsimušė 

brolis
Prieš porą savaičių p. Bud- 

rikienės brolis eidamas iš na
mų, griuvo nuo laiptų ir užsi
mušė. Tapo palaidotas Tautiš
kose (kapinėse.

šiandien sunus Reimondas 
taipgi bus palaidotas. Kapinėse 
p. F. Bulaw pasakys kalbą.

—Klajoklis.

RADIO
Specialis radib programas 
paminėjimui *16-tu metinių 

sukaktuvių 1A10 Vilniaus 
užgt^fiimb.

Pastangomis *ar lėšomis Pe- 
oples Rakandu IŠdirbystės 
Co. šiandie, 7-tą** Valandą va
kare iš stoties WGES bus 
transliuojamas reguliaris an
tradienio programas. 4 ,<

Programo turinys bus pri- 
tainkintas paminėjimui Vil
niaus užgriebimo sukaktuvių. 
Jo išpildyme dalyvaus žymus 
dainininkai ir dainininkės, 
kurie padainuos šiam įvykiui 
pritaikintas dainas.

Bus kalbėtojų, kurie kal
bės apie Lietuvos sostinę Vil
nių. Prie to bus pritaikintos 
muzikos ir kitokių svarbių 
bei įdomių dalykų. XX.

Tie rubežiai! Jie ne
leido Chicagai savo 

užduoties atlikti

Kaip policija gaudė vagis, 
dariusius apiplėšimą 

Sticknėy.

pa-

LINCOLN S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbo^i 100 Proof”

(ITS EIGHT MONTHS OLD)
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

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

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

BRIDGEPORT UQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

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

STICKNĖY, 
darytas apiplėšimas.

Apiplėšimą matę patelefo
navo Chicagos policijai, o to
ji išleido pranešimą detekty
vų patrolėms per radio.

Išgirdusi žinią apie apiplė
šimą, viena patrole nuskubė
jo į nurodytą vietą.

Atvykę į 'apiplėšimo vietą, 
detektyvai greit nusprendė, 
kad jie negali? nieko daryti. 
Tad, grįžo atgal J stotį ir ra
portavo viršininkams, kad jie

čia buvo pa

iii

1gflvl

Nusprendžia, kad negali vagių 
gaudyti.

Tuomet Chicagos policija 
pašaukė Sticknėy miestelio 
policiją per telefoną ir pra
nešė liūdną žinią, . kad jos 
įpiestelyje ten ir ten buvo pa
darytas apiplėširtias.

Po šių važip^jimų ir tele
foną vimų, Sticknėy policija 
pasiekė apiplėšimo vietą ly-

Išdykėliai *
Ne vienas tai kitas išdykė

lių darbas. O kas nors visgi 
turi nukentėti. P-a Martha 
Zulpienė, 1823 Canalport Avė., 
turėjo prisisodinus ^dailių 
lių ir laikė jas laiko pusėj, ant 
laiptų. Po pereitos nakties vi 
sos gėlės rastos arba išrautos, 
arba nupiautos. Padaryta blė- 
dis, bet naudos iš to išdėkeliai 
negavo.

Svetimtautis laidoja lietuvį
šiandien tapo palaidotas vie

nas lietuvis. Jį laidojo ne vien 
kitos tautos, bet ir kitos tiky
bos graborius. Kaio tas at
sitiko. Berods, mes turime 
gana $saVi^ graborių. Chįcagoje 
jų yrk apščifti, 8 13 apielinkėj 
mes turime/' Simoną Skudą, 
718 < W. 18 gatvė, Juozą F. Ra
džiu, 668 W. 18 ir Adolfą But
kų ’ ir Kompaniją, 710 W. 18 
gatvė. • *

Man šiandien p. Skudas juo
kaudamas pasakė, kad mes tu
rime per mažai lietuvių gra
borių. Nejaugi?

Kodėl nemėginti priežodžio, 
“savas pas savą?“

-—Ursus.

Rašo apie tikruosius 
vargšus Oak Forest
Yra invalidų, kurių niekas 

neaplanko ir neapdo
vanoju.

O AK FOREST. — Gyvenda
mas per 9-is metus šitoj varg
šų prieglaudoje ir viską maty
damas, atsišaukiu į Chicagos 
geraširdžius lietuvius.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

NBr* reikalo, W« •»

kolei*. Jdeteriae Tooth 
mdeUe tabu pareiduode ai

Ji valo ir *p»au»« daa- 
tie Be to taute ■ntanpiat) 
»a. ai kariaoe taute eneipirk- 
4 plrBUaaitee ar ka , klt*. 
MSVbeH Phanaaaal Oo

LISTEklNE
TOOTH PAŠTE 

25e
................ ... į. '■............ .......... ..........

■ ■ - , » > ' ,, - r J

Yourms 

Nlght and Moming to keep 
them CJean, Clear and Healthy 

Write įot Free “Eye Care?* 
et uEyeBęauty" Bodk

Marine C<h,D®pt.H.S.,9E.OhioSt.,Chk«lo

III.

autu įvažiavo į sto-Su
vintį pienininko ve

žimą 1
Apvertė, sudaužė batelius, iš

pylė 25 galionus pieno ir 
sužeidė arklį.

NORTH SIDE — Vakar 6 %
vai. ryto greit važiuojantis 
automobilius įvažiavo į sto
vintį pienininko vežimą 2800 
N. Harlem Avė. Jį apvertęs 
greit nusiskubino. Pieninin
kas sugryžęs rado gatvėj ar
klį ir vežimą apversta ir pie
ną ištaškytą. Prie gulinčio 
arklio rasta |automobilio lem
pa ir kitos dalys. F. R.

Grįžo iš Lietuvos ir 
nori pamatyti šiuos 

chicagiečius
ROSELAND

11026 Edbrooke avenue, kurie
S. Pociai,

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos mė

nesinis susirinkimas ivyks antradie
nio vakare spalio 9 d., pradžia .7:30 
vai. vak. Masonic Temple svetainėje, 
1547 N. Leavit St. šiame susirinki
me dainuos geras tenoras, Antanas 
Kaminskas, prie piano Birutės cho
ro mokytojas Jonas Bvanskas. Drau
gijos nariai atsilankykite. Kviečia

Valdyba.

Bridgeport Draugystės Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas ivyks spalio 
10 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Prašome i laikų pri
būti, nes yra daug kų aptarti.

Prašome į laikų pri-

Valdyba.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicagd. I1L

TEL. REPUBLIC 8402

P.CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollywood Šviesoms.
yt20 W. 63rd St. 

Ėng]ewood 5883-5840 
r*

m* : 1 ;

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

—O—
KAILIO KAUTAI

ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 
RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai Juos neatsiėmė; black pony 
kkutas $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 serafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

CLASSIFIEDADS
Business Service . 

_______Biznio Patarnayimag < 
NAMŲ SAVININKŲ A3YDAI 

Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
renaauninkais. Maža narinč mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto<i^i 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto Iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. - 

.Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame Jąu šiuo adresu virt 50 met

Furnitiire & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

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

1831 So. Halsted St.

Personai
Asmenų . Ieško

savo brolio Joe 
arba savo švogerio Frank 

Jie patjs arba kas apie 
žino praneškite, busiu dėkin-

WILLIAM E. MEYERS 
Box 95 

Birchdale, Minn.

PAIEšKAU 
Myers 
Vandetiski. 
juos 
Ras.

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS KRIAUČIUS. Tu
ri suprasti apie kailinių kautų dar
bų, 2210 W. Cermak Rd. arti Leavitt

Help Wanted—Female
______Darbininkių , Reikia__
REIKALINGA mergina arba mo

teris prie lengvo namų darbo, užlai
kymas ir mokestis, 815 Waveland, 
Tel. Bittersweet 3017. šaukite po 6 
vakare.

Help Wanted—Male-Female

REIKALINGAS vyras ir mote
ris prie .moterišku drabužių. Atsi
šaukite tuojaus, 3351 Irving Purk 
Blvd. Tel. Keystone 5286.

For Rent
ANT RENDOS farma ir road- 

house. žinoma vieta per daugeli me
tų, 91 ir Robert Road. šokiams 
svetaine ir kambariai gyvenimui. 
Elektra ir telefonas. Galima ren- 

atskyrai farmų arba road- 
Savininkas

MORKUS.
5529 So. Neva Avė. 
Tel. Prospect 2559

davoti 
housę.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, geras biznis, kitos bučemės nėra 
per 3 blokus. Kaz. Ūselis, 246 So. 
13 Avė., Mayvzood, III

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

SPECIALIšKAS BARGENAS
2 aukštų muro namas, 2 po 4 

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

Savininkas
2608 W. 47 St.
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