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Anglija Nebeteko Vilties Sulaikyti Kare T

Prisirengimai Prie 
Karo Eina Visur

' f^LUĮ

Karo Žinios
Anglija klausia Franci 

jos ar prisidės su sa 
vo laivynu pagelbon.

Oro laivyno manevrai 
Francijoj. Francija bi
jo Vokietijos.

Anglija atsisakė atski
rai tartis su Italija..

• * . ’l J '*

Vokietija busianti neu
tralė.

turėjo labai slaptą pasikalbėji
mą su Anglijos užsienio minis
terija. Bet matyt nieko nepe
šė. Anglija per užsienio riii- 
nisterj S. Hoare pareiškė, kad 
ji laikysis Francijos ir tautų 
sąjungos.

Prasidėjo gyvos tarytos apie 
Anglijos ir Francijos laivynų 
bendradarbiavimą. Anglijos ad* 
miraltija užklausė Francijos, ap
gali laukti Francijos kariško 
laivyno pageltos, jeigu prasi
dėtų karas su Italija. Anglija 
tą užklausimą slėpė, bet Fran
cija apie tai paskelbė viešai.

Francija dar nedavė ofi- 
cialio atsakymo, bet veikiau*- 
šia atsakys, kad taip.

GAISRININKAI ATEINA I PAG ALBĄ CHICAGOS GAISRO AUKAI
4 : ■.

■ / 

šilta

j-;
/f■--v;:--- fci,.

Oi

■ C; - : :
’■ V;-.' ’

L, 'v

y./.:.:

OIIISIIįĮįiį

ra

Kariškas ūpas Italijoj

Anglija kviečia visus 
talkon

LONDONAS, t1 <.
Anglija nebeturi. vėUe^.'khd 
galima butų išvengti karo. Am 
glijos valdžia nori dabar patir
ti ar kiti tautų sąjungos na 
riai padės jai pravesti “sankci
jas” prieš Italiją. Anglijai ypa
tingai rupi, ką dąrys Francija; 
Franci j a bijosi, kad ją gali už
pulti Hitleris, jeigu tik ji eis 
prieš Italiją. Apsagynimui 
prieš vokiečius Franci j ai rei
kia ne tik Anglijos, bet ir Ita
lijos paramos.

Anglija jau sutraukė savo 
karišką laivyną strategiškuose 
punktuose Viduržemio jurų, o 
taipgi ir Raudonojoj juroj.

Anglija užklausė Francijos ai 
ji prisidės ir su savo laivynu. 
Francija veikiausia sutiks ir 
gaus Anglijos pažadėjimą pa 
dėti Franci j ai kariauti prieš 
vokiečius. Anglija savo keliu 
mano, kad ir Amerika turėtų 
ateiti Anglijai pagelbon.

Anglijos valdžią rūpinsis, kad 
kilęs karas butų lokalizuotas 
Afrikoje ir nepaliestų Europos.

Anglijos darbininkai 
už baudimą Italijos

BRlGiHTON, Anglija, spalio 
1 d.—čia įvyko Darbo Partijos 
konferencija apsvarstyti ai 
Anglijos darbininkai rems bau<*. 
džiąmą karą su Italija, ^Pąrlą* 
mento nariAi ' bhisįai smerkė 
Mussolini už jo Afrikos politi
ką. Vienas parlamento nary s 
Cripps palakė: “Niekas širdin
giau neapkenčia Mussolinio 
kaip aS.’’; / 'f ',,' /•

Buvo priimta rezoliucija, kir 
rioje konferencija pasisako už 
darbininkų paramą ’ ^aiitų są- 
jungai baudime Italijos.’ c

» » ■ >, Fi' • • r .»• .

Francija daro oro 
laivyno manevrus i

Frau-

Mussolini nieko 
nepešė Anglijoj

Eina tarybos tarp Ang
lijos ir Francijos apie 

karą su Italija
LONDONAS, spalio l*.d. — 

Italijos premjeras Benito Mus* 
solini labai grudriai bandė ves-* 
ti tarybas atskirai su Anglija, 
o jeigu ne, tai su Francija, ir 
atitraukti vieną ar kitą vals
tybę nuo tautų sąjungos. Ita
lijos ambasadorius Dino Graudi

■1 miras

PARYŽIUS, sp. 1. 
cijos valdžia ūmai paliepė orei 
laivynui pradėti manevrus Lor 
raine ir Ghampagne apskričiui 
se. Taipgi naujas pulkas miškų 
infanterijos tapo pasiųstas prie 
Vokietijos sienos ties Stras- 
burgu.

Tie oro manevrai turės pa 
rodyti, kaip greit Franci j a ga
lėtų apsiginti, jeigu ją užpultų 
vokiečiai. ' •;

Manevrai be abejo turi ryšį 
su derybomis tarp Franci jos ii 
Anglijos dėl savitarpinės pagel- 
bos, kad Anglija gelbėtų Fran
ci ją, jeigu ją užpultų vokiečiai, 
o Franci j a duotų pageltos Ang 
Ii jai, jeigu Anglijai tektų ka
riauti prieš Italiją Viduržemio 
juroje.

cagai ir apielinkei 
lio oro biuras šia- dienai prana
šauja:

Giedra ir truputį šilčiau.
Vakar 12 vai. temperatūrą 

buvo 550.
Saulė teka 

5:32.
5:47, leidžiasi

CHICAGO. — Užvakar Chicagoje kilo didelis gaisras, kuriame žuvo 10 žmonių, o sunkiai ap
degė kiti 6. Paveikslas parodo gaisrininkus, teikiant pagalbą nuo durnų apsvaigusiai Lillian 
Debrito. Krautuvininkas F. Vitale prisipažino pasamdęs piktadarį namą padegti, (žiur. žinią)
—--------—-------j---------—------------ * ■, -■‘..į.,.,-.............:  —< ■ ■'

Po audrų susilaukė- 

prez, VRodseveltas
LOS ANGELES, Gal., sp. 1. 

—Atvykęs į Los Angeles prezi
dentas Rooseveltas pasakė kal
bą diįelęi njriniai žmonių Colt- 
seume. • . \ į;. ■', . ,'į ■,
/ Savokalboj Prezidentas pa
brėžė/ įtad ekonomiško gyveni
mo; dangus jau eina giedry n. 
Savo kęlįdftėjė jis matęs, &ad 
žmonės iąu Aurį linksmesniuš 
veidus. z.- S

“NeT tik skaitlinės tą sake, 
bet ir didėlės masės Amerikos 
žmonių dvasia visose šios šalies 
dalyse rodo, kad mes po aud
rų jau pasiekėme giedros.”

Prezidentas atvyko į Los 
Angeles specialiu traukiniu tie
siai iš Nevalos, kur jis daly
vavo Boulder tvenkinio dedi
kacijoj.

me. i

Netikusi Rinkimų Sistema 
Klaipėdoj Pakenkėlietuvai
Vokiečiai iš džiaugsmo geria alų, tikri, kad 

gavo didelę didžiumą balšų
Klaipėdoje rinkimų laiku bu- suotojų padavė savo balsus, 

vo daugybė korespondentų iš Kaikuriose vietose visi žmonės 
visų pasaulio kraštų. Kaip tik 
rinkimai pasibaigė, jie visi iš 
važiavo.

Chicagos angliškų laikraščią 
korespondentai savotiškai apra
šė rinkimus, kaikųr gal pferde- 
damai, kaikur teisybę pasaky* 
darni. Apie Klaipėdos balsavi
mus mes kol kas žinome 
iš jų pranešimų.;

Jie vienbalsiai pabrėžia 
kamus dalykus:

kad balsavimo sistema
vo labai kebli;

kad žmonės už tai labai
murma prieš Lietuvą}

kad dėl balsavimų netvar- 
kumo Lietuvos prestižas nu
puolė visame pasauly;

kad Vokietija per šiuos rin- 
r kimus įsigijo daugiau šimpa*
- tizatyrių ne tik Klaipėdoje, 

bet Ir kitose šalyse;
f kad pačios Lietuvos val

džios reorganizavimas yra ne» 
išvengiamas.
Kaikuriems korespondentams 

šrodė, kad Klaipėdos balsavi
mai gali tęstis visą savaitę. Te- 
čiau jie užsibaigė panedėly. Nt 
mažiau kaip 90 nuošimčių bal-

tik
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šveicaHjbs; kongtitu- Japoniją rengiasi ,

BERNAS, Šveicarijoj, spalio 
1 d.—šveicarai šiandien balsavo 
ar< pakeist Šveicarijos konstitu
ciją ar ne. Už konstitucijos 
nekeitimą būva paduota 150,- 
000 balsų daugiau negu už kei
timą. Taipgi Šveicarijos kon
stitucija nebus pakeista;

Vaikai važiuos bo
sais už penktuką

Vokietija išstos iš 
tautų sąjungos 

. n . ------------------------- B ' l ?

GENEVA, Šveicarija, spalio 
1 d.—7Iš paskutinių vokiškų šal
tinių sužinota, kad Vokietija 
išstos iš tautų sąjungos spalio 
21 d. ir bus neutralė Italijos 
kare su Ethiopija.

V?
rdbtišiaurmęi
inijos dalį

PEIPINGAS, Chinija, sp. 1. 
r—Ghinijoj vis daugiau prisibb 
jom, kad Japonija rengiasi pa
sigriebti šiaurinę Chinijos da
lį. Jeigu Europa įsivels į ka
rą, tai Japonija turės liuosas 
rankas: ir galės prijungti šiau
rinę Chiniją prie Mandžurijos.

>

.... Chicagos busų kompanija va
kar nutarė už važiavimą bu.-' 
sais imti tik po 5 centus nuo 
vaikų tarp 12 ir 17 metų am
žiaus, kurie eina j mokyklas.

Mokyklų principalai turi iš
duot vaikams amžiaus paliudy
mus. Tikėtus reikia pirkti po 
20 ar 50, knygelėse.

..... 5 •" *

Laivas Rotterdam 
šaukias pagėlbos

Italijos laikraščiai 
atakuoja Angliją
RYMAS, spalio 1 d^~ Kard 

karštinė auga Italijoj kasdien. 
Dabar jau oficiališki Italijos 
laikraščiai pradeda >■ atakuoti 
Angliją. IValdžios laikraštis 
Ottobre kaltina Angliją, kad ji 
leidžianti Basiliui Zaharovui, 
misteriškam amunicijos carui, 
išvežti Ethiopijon ginklus per 
Anglijos koloniją Somoli ir per 
Sudaną.

------  /‘"T

GIBRALTARAS, sp. 1. d.- 
Vyriausias Anglijos laivyno 
šarvuotlaivis nejučiomis atplau
kė j Gibraltarą ir taojaus iš
plaukė į Suezą.

Illinois^ angliakasiai 
sugrįžo į darbą

SPRĮNGFIELD, 111., spalio 1 
d;—United Mine Warkers ir 
progresyvės unijos maineriai 
šiandien gryžo j darbą, gavę 
mokesties pakėlimą. Nauja mp- 
kėstieš skalė sųlyg Wasliing- 
tono sutarties bus * nustatyta 
Chicagoje. . / >
/ / IIIIINU■ I

Vabzdžiar užpuolė St 
LoUis miestą

. . ■ ____ __________įsį ■

ST. LOUIS, sp. 1. — Spie-
*

Planuoja tunelį tarp 
Francijos ir Italijos

J . -■............. -......- ' '<

PARYŽIUS, rugp, 80. —Fran- 
cijos ir Italijos valdžios pla
nuoja nutiesti naują automo • 
biliams kelią tarp Francijos ii- 
Italijos, kurs eitų per augščiau- 
sią Mont Blanc kalną spirališ- 
ku tuneliu. Kelio ? nutiesiamai 
ir tunelio pramušimas kaštuotų 
$26,000,000. Kelią ir tunelį da- 
rys Francija, bet Italija prisi- 
dėsianti prie kaštų pakėlimo. 
Išviso reiksią trijų tunelių, ku
rie sykiu butų dvylikos mylių 
ilgumo".

apnykd St Lduisi miestą; ’’ įjio 
spiečiasi visur kur tik yra švie
sa ant gatvių* ir veržiasi 
langus.

f,

NEW YORK, rūgs; 30.—Hol- 
land-American linijos’ laivas 
Rotterdam užvažiavo ant seklu- 
mo apie 60 mylių į rytų-pie- 
tus nuo Jamaikos miesto Kings- 
tono. -Manyta buvo, kad tai gal 
uraganas užputę laivą ant ry- 
fo, bet laivo kapitonas pranešė, 
kad jura aplinkui rami, tik jis 
negali laivo nuo seklumos nu
varyti. Ant laivo yra 450 pa- 
sažierių -ir 526 žmonės koman
dos. Anglijos, laivas Ariguari 
priplaukė prie laivo Rotterdam 
ir paėmė jo pasažierius. Ari- 
guani plaukia iš Anglijos į 
Kingstoną. Rotterdam laivas 
buvo begrįžtąs į New Yorką iš 
St. Thomas miesto Virgin sa
lose.

Paukščiu dainų 
kordai

Yellostown Parke paukščių 
tyrinėtojai padarė paveikslus 
su balsų rekordais įvairių retų 
paukščių. Tuos paukščių balsų 
ir dainų rekordus greit gailina 
bus gauti visur.
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Raudona ir mėlyna
* duona

SPOKANg, Wash., spalio 1 
Vienas duonkepys vardų

A. gummers išrado, kaip iš
kepti duoną ir pyragus visokių 
spalvų. Dabar šeimyninkės, 
sako, galės turėti ne tik baltos 
& juodos duonos, bet - taipgi 
raudonos, * žalios ir mėlynos. 
Išradėjas tikisi didelio biznio, 
nes, sako, moterims tokie ne
paprasti dalykai labai patinka.^,,

■ ■

iki vienam balsavo.
Skrynios su balsais dabar su- 

vežamos Klaipėdon ir laikomos 
vietinėje gimnazijoje. Rinkimų - 
komisija nuspręs kokiu budu 
balsus skaityti, ir tuomet jie 
bus suskaityti. Oficialia bal
savimo pasekmių paskelbimas 
tur būt tik sekamo j savaitėje 
bus padarytas.

Bet vokiečiai ir vokietininkai 
jau dabar švenčia savo perga
lę. -Vokiečių partijos patalpo
se vokietininkai džiūgauja, rė
kauja ir geria alų. Alaus, sa
ko, jie išgėrė be galo be kraš
to. Vokietininkai yra įsitiki
nę, kad ne mažiau kaip 90 
nuošimčių balsų buvo paduota 
už vokiečių partijos kandidatus. 
~ Tfcp lietuvių džiaugsmo nėra.

pripažįsta ,kad jie nebus gavę 
daugiau kaip 25 nuošimčius 
balsų.

Anglijos, Franci jos ir Itali
jos diplomatiški dabotojai 
jau pasirengę apleisti Klaipė
dą. Visi trys sutinka, kad rin
kimai buvo blogai suplanuoti 
Kauno valdžios.

Uždrausta Išvežti A u 
iš Lietuvos

Kalbama apie lito nuvertinimą greitu laiku
KLAIPĖDA. —sp. U d. — vą tokį įstatymą įvesti. Iš ki- 

Kaune tapo paskelbtas naujas tos pusės, šituo įstatymu yra 
įstatymas, kuriuo uždrausta 
išvežti auksą ir svetimų kraš* 
tų pinigus iš Lietuvos.

Valdžia paims savo koritro- 
lėn visas pinigų siuntimo ir 
mainymo transakcijas. Tas įsta
tymas įvesta tikslu sulaikyti 
didelį aukso ir svetimos valiu
tos išvežimą iš Lietuvos.

Vokietijos ekonomiškas spau
dimas Lietuvos privertė Lietu-

taikoma į žydus, kurie labai 
daug pinigų pradėjo vežti iš 
Lietuvos į Palestiną, žydai bė
ga Palestinon rodos todėl, kad 
Lietuvos valdžia labiausia spau
džia žydus mokesčiais.

Kalbama, kad neužilgo ir li
tas bus nuvertintas arba nuim
tas nuo aukso papėdės. Lietu
vos valdžia iki šiol labai spy
rėsi prieš lito nuvertinimą ir 
net draudė apie tai kalbėti.

-
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Dar sykį tyrinės ‘akto
rės mirtį

WEST CHESTER, Pk., Sp. 1. 
Gruodžio mėnesio .grand džiu
te tyripė j o aktorės Eyelynos 
Hoey mirties prižąstį, ar jį pa
ti nusižudė ar tapo nušauta nu- 
lionieriaus H. Rogėrso farmo- 
■. • • -
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Senatorius Lewis 
taisosi

MASKVA, rūgs. 30. — Nuo 
vakar dienos Illinois senato* 
riaus Lewiso sveikata pradėjo 
eiti geryn. Jis pavojingai sir 
go dvi savaites pneumonija. 
Daktarai sako, kad j savaitę ąt 
dešimt dienų senatorius busiąs 
visai sveikas ir galėsiąs keliauti.

——t—-----

Kyla kviečių kaina
»

CHICAGO.—-rūgs. 30.— Kvte- 
čių kaina Chicagoje ir viso 
pasaulio marketuose pradėjo 
žymiai kilti. Kviečiai šiandien 
čia .pakilo huo 1U iki 2 7/8 
Centų ant bušelio. Kviečių kai
na kyla matomai dėl to, kąd 
yra laukiama karo.

Gindami kompaniją 
nušovė moterį

SCOTCH PLAINS, N. J., 
rūgs. 27. — Būrys šautuvais, 
revolveriais ir dujų bombomis 
ginkluotų šerifo pagelbininkų 
atėjo į namus Joe Crempa, jį 
suimti už priešinimąsi elektros 
kompanijai. Jis ir jo moteris 
Sophy tam pasipirešino ir depu 
čiai paleido šūvių pąpliaupą, 
nuo kurių moteris liko vietoj 
nušauta penkiomis kulkomis, o 
vyras lengvai sužeistas. Crer.< 
pa duktė irgi suimta.

Depučiai ėjo juos suimti kaip 
Į tikrą karą. O tai todėl, kad 
Crempa jau keturi metai kaip 
kovoja prieš elektros kompani
ją, kuri pravedė per jo žemę 
elektros vielas.

z:
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyno Padangėj

Vaitkus

b u mnim įsuam*
tintoms j marmūzę negalima 
•pritarti. Bet tąrp kalima žmo
nės, kurie klausėsi* tų musų 
racfijušų linkėjimų Vaitkui. 
“Laisvė” ir “Vilnis” juos pa
ukštine, o “Dirva”, ir “Lietu
vis” turavojo.

Gąj ir p. Bajoras $ąbar liau
sis šaudęs įš toą kabelės* kif* 
rią jam ^ienyMs’* redakto
rius buvo paąkęlinęs ^vįrl> 
ttams šaudyti.

Vaitkaus šis perskridimas 
Atlantiko labai sujudino visus 
skridimo rėmėjus* pakėlė jų 
upQ. Tik dėt nepalankių skerdi
mui jšgM: įyeateiekta
tikslo pilnai. Visgi ūpas nenu-

Kol Vaitkus laukė tinkamo 
oro skridimui, tai visi priešai 
korė šunis ant ALTASS, Gri
gaičio ir socialistų. Visi kaip 
vienas Be priešai sielojosi.

Ypač tas radijušas, kurs 
draskė aviacijos dienos apgar
sinimus, tai per praėjusius du 
mėnesius tiek durnavojo, kad 
iš savo “Jaunos Lietuvos” re
daktorių padarė tiesiog j onvai
kius. O ir per radto skleidė 
visokias nesąmones, buk apga
vikų būrys susidaręs pąsipįni- įpuola ir vis$ jaųčiasį pas ųius 
gauti, buk lakūnas neskrisiąsv 
Pačiomis paskutinėmis diėną? 
mis prieš išskridirhą, kaip pav. 
19 įr 20 rugsėjo, jie rėkė tiek, 
kiek jgerklės leido, kad jaui 
Vaitkus neskris, jau Litųanięą 
veš į Wisconsiną, išardys, ir 
t. p. Kaip ir rėmėjas, dar bu
vęs aviacijos dienos sekreto
rius, Thomas irgi prisidėjo prie 
tų durnų pasakų ir rugsėjo 20 
d. pusėtinai terliojo skridimą.

Tik štai rugsėjo 21 d., ryte, 
Vaitkus išlėkė! Tada jau pra
dėjo kitą giesmę giedoti saky
dami, kad pervėlu, nes Grigai
tis Vaitkui neleidęs pirmiau 
skristi, ir t. p.

Tai šitokius paskatos ir daug 
kitokių leido musų tautininkai), 
paakstinti bimbukų. Mat bim- 
biniai-mizarrnis frontas sakėį 
kad Vaitkus tada skrisiąs, kai 
mes Attontiko vietoj šieną 
piausime. Dabar, kai Vaitkus 
yra jau Europoj, rodos* miza- 
rrniai ir bįmbiniai dalges pasi
ėmę ir pasiraitę kelnes turėtų 
eiti šieno piaati Atlantike.

Ale vietoj Šio darbo “Lais? 
yėj” rūgs. 23 d, didelėmis rai
dėmis sakoma, buk jiei tfomti^ 
nistar, visuomet buvę su Vait? 
kum ir veliję jam laimės, tik 
buvę priešingi skridimo rengi
mui. Suprask mat, kad bimbi- 
nių politika yra šitokia: “ Jo^ 
nai, aš tave myliu, bet tavo 
raštus deginu,”

Taip, bimbiniai laimina Vait
kų, kai jis išskrido ir pasiekė 
Europą. Bet ką jus sakėte per 
pirmą aviacijos dieną 1934 me
tais? Kas leido visokius šlamšn 
fus, kas skebais vadino? Kaip 
jus pirmą Vaitkaus atvykimų 
į Brooklyną vadinot? Tai via 
buvo “Laisvės” dvaro linkėji
mai: “Jonai, aš tavę myliu,, bet 
tave naikinu kiek tik galiu?* 
šiemet vėl per aviacijos dieną 
net ir Dr. Petriką jus išvadi- 
noil fašistu už tai, kad jis įtei
kė aukas nuo profesionalų 
draugijos. Jus tiesiog pasiutote 
už tai. “Laisvė” rašė, kad Vait
kus neskris, nes jam labai pa-, 
tinka viešbuty gulėti ir per 
langą žiūrėti į jurą, kur pus
nuogės mergos maudosi. O da
bar, kaip musę prarijusi, ji jau 
rašo: ir mes linkime Vaitkui 
laimingos kelionės. Tai bent 
logika, ką ir kalbėti 1

“Vienybė” irgi labai skep
tiškai žiurėjo į tą skridimą. Ir 
kaip dar jos redaktorius sako 
nepaprastoj laidoj rugsėjo 21 
d. ir 23, tai tikrai jiem gamta 
davė didelės kantrybės viešai 
tylėti. Bet prie sielojimosi pa
kuždomis, žinoma, ponas “V.” 
redaktorius visgi prisidėjo. 
Kaip nebūtų, bet tie “Vieny
bės” ponai tai griežė dantis 
ant Skridimo ir tą auką, 
kurią SLA buvo paskyręs skri
dimui. O nuo* penktukų biznio 
tai neatsisakė, net porą “Vie
nybės” ekstra laidų atspausdi
no. Vaitkus nugalėjo Atkmtiką, 
o šie ponai laimėjo penktukų. 
Dabar gal jau bus “satisfietf”.

Vienas tautietis man, pasa
kojo:’ “Brolau* jei bučiau bu
vęs arti prie radio, kur tas 
Thomas blevizgojo apie skridi
mą ir Vaitkų pėtoyčioj, tai tik- tčia: visi kovokim už Lietuvos; 
rai bučiau kirtęs j marmurą užP’ 
tokias paniekas.” žinoma, kir-

įgerai? jaučiasi gerai, kad jie 
j prisidedami auto auląf parėdė 
tok j didėlį pasiryŽftną žūti ar 
laimėti. Ir laimėta! Ir lekcija 
priešams tr rengėjam įr pa
čiam lakūnui daug pamokos. 
Dabar gi pas mus visi tik lau
kia, kad Vaitkus pasiektų Kau
ną ir pasveikintų visą Lietuvos 
liaudį. Ne taip svarbu, kada 
jis pasieks, bitę tik pasiektų. 
Priešai vis dar burzgia, bet jau 
atkando dantis.

Prašo? Uisves muštis
Dar rugpiučio mėnesio pa

skutinėmis dienęmis kriaučiai 
turėjo mitingą ktįubo kamba
riuose. Kai kambariuos laikyta 
mitingas, tai viena moterėlė 
prie baro gurkšnojo, alutį, lai
kydama skunerį rankoj. Susi
rinkimui pasibaigus ir atsida
rius durims, moterėlė 
pas duris, ir klausia: 
yrą tas Michelsonas ?”

Kas ten jai parodę Michelso- 
ną. 0 moteris, priėjusi prie joį 
klausia: ““Ar tu esi tas Michel- 
sphas ?”

Michelsonąs mandagiai jai 
atsakė: “Taip, poni#, *#Š.” •

Moteris kirto Michelsonui per 
veidą šaukdama: “Tu vis rašy
si į gazietą apie mus, tu rup..., 
tu šioks, tu toks!

Tiškus užsistojo už Michel- 
soną. Tada moteris kirto jam. 
Tiškus sakos pastūmęs ją į ša
lį. Tada šoko prie Tiška.us mo
teriškės vyras kriaučius šaky-? 
damas “duokit mano moteriai 
laisvę, duokit laisvę”. Tai* mat 

; kokios laisvės dar ir šiandie 
reikalaujama.

, Trim dienom praslinkus Tiš- 
Įku» gavo vadinamą summons, 
tkad pribūtų į teismą ir paaiš
kintų teisėjui* kodėl jis užpuo
lius nekaltą moterį'. Tat Tištui 
•teko ieškoti apsigynimo civi
liam teisme. Kuo byla baigės^ 
dar neteko sužinoti.

i ' > < " ■ ■■ ■

“Didvyriškai” kovoję
i

Abekas ir Mažeika parėžė 
Jmums “baranką” ir mes ją “su- 

t maumojom” kaip Pruseikos 
kumpį. Abekas ir Mažeika sa
ko, kad jiems labai sėnkiai te
kę grumtis. Kaune su Smete- 
nos adjutantais iki jie pajėgė 
jsigrusti j priemenę. Bet to
liau negalėjo pasistumti, ' ba 
u^ kitų durų sykiu su Smeto
na gurkšnoju Vitaitis, Trečio*, 
kas ir • Pittsburghoi delegatas 
Pivarunas. Komunistiniai “kon- 
gresmanai” sake: kai, girdi, 
mes laužėmės į kalėjimą pa
matyti kalinius, tai musų kiti 
delegatai didžiavosi fašistine 
kariuomene ir karių šperais, 
Abekas dar pasakojo, kad ka
lėjime jiems parodę* didtelį baL 

?tos košės bliudą. O košėj ir 
spirgučių būVę*.' Bet kas košę 

• valgo, tai nė kaMniaf nežino.
Girioj turėję gražią gegužio 

nę, kurioj dalyvavę visų sro
vių žmonės, kaip socialdemo
kratai. liaudininkai, komunis- 
Jtai ir katalikais Buvę tam pjk- 
ųeke apie 800 žmonių.. Ir viąi! 
prisiekę kovoti už demokrati- 

'ųę. laisvą Lietuvą. Ir Ąbekas* 
susirinkimui kalbėdamas kvi^

atsida- 
atbego

p-
fceeiadiems, -Spal. Ž, 1936 
■W*'r i u « v r r" i
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Raibėjo kalbėjo
w bėševi%iškai bet tikrai

w itf<’ MMam - Wp ji 
lnžų< ;?*■ Aga^avo,, umdm visi,flu ~•*“ «
kaip vienas lietuviai ginti 
'Klaipėdą ir Lietuvą ąų Vib*

Pruseika sako, kad jis savo 
gyvenime^ niekuomet Uenieki-

i

tiškus jausmiis ir nesiprieši
nęs jiems. Tačiau visi žiųo, 
kad Pyųseįįa sielojos
|įr niekino*, kaip įr komunis
tai-, kajda jis tartu su bimbu- 
kąis dirbo. Tėguf tik jis pasi- 
'žitfrf į* savo knygutę “Vytautas 
Mažasis”. O kaip kalbėjo jis 
Detroite po SLA. seimo Chf- 
cagoj^ kur įvyko skyliimaa?’ 
Visus socialistus vadino fašis
tais.. '

Toliau P^useįĮtą pranešė, 
kad jau Brooklyne jjie turėję 
jĄpiė Ms susirinkimus skirtim- 
■gų srovių, žmonių- tialy^avę 
j nuo /‘Laisvės” Bimbfe n? Miza- 
įra, nuo Gadynėš” prds.ei- 
įįa, nuo “Vienybėj* Tysbava. 
tarėsi kaip galint suderinti 
įveikimą ir sušaukti visus lie* 
tuvius kaip vieną į masinį sur 
štįrinkimą ir paskelbti kovą 
^įderini ir lenkams,, o; Smeto- 
jndi pasiusti režolįiuciją^ ka^ 
Lietuvoj tuoj butų panaikim 
tas šmotas iv au^auktas sei
mas- Seimui atstovai turi M* 
B Miavąi ir slaptai balsuoja-
O ” ,

JPruseika sako^ kad 
ib^aa? tai sumanymm 
įla,, Pruseiką pąt$ jpyitarją h?!

i į s&tinka.-, “Vienybė”' gįdrsu
tiktu bet Amerikos

. Ikėįne* 
‘beri seimo, nenori laisves .Lie- 
flivai ir sakosi esąs patenkin- 
:ta^ tuo, kas dafe^r dėdąsi Lie-

I .;Tai tokį raportą išdavė Pru
seika. v Iš jų kę|ųrių galvų l.į- 

!k‘o t’ik" t’rys.
, Pruseika aiškino,; kad trys 
melai atgal jis kalbėdamas? pa
saką j*ogeį VįlniUs prikįĮjau?Q 
Lietuvai. Už * ^girdi, b’įm-t 
^bfema's Fabaf*^akėjfe irk fąšis- 
itu, kruvinu pamidAvėMu vadin 
no, O dabar esą žiūrėkit!! 

f Op* bimbizinas guldo galvą 
'UŽ laisvą demokratiją Lietui 
Vbj, kad nef mmgtabu darosi^ 
Ir iškėtęs “Laisvės”* numery su 
įPetrikienės karikatūra Prūsei^ 
:ka rodo publiką/. Mat «Petri-: 
kieiiė būdama įpernai Kaune 
pęr. radio kAėjb, joge-j nprė^ 
tiį matytu kad ^iilniųs butų 
Lietuvai) grąŽiųtilsi h- “Lietuvą 
taptų laisva.

Laidotuvių DirektoriąL|^TĮ^
LIETUVIS

f Optometricąlly Akių Specialistas.
* Palengvins akių- Įtempimų, kuris 
esti prięžastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso

[Į trumparegyste ir toliregyste. Priren- 
gia teisingai akiniu?. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
'das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-

• I taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
fNedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Ąv.
Phone Boulevard- 7589l fu nuju.ni .liiIiit.ili.li.rf1 niRK.t ■■■ Į._■ 

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

MW

sėdi aut pagrindų laiptų bt 
ktew& c

nustebome kad
jau šaukia už demokra
tinę laisvę. Nęs vos kelętas.sa- 
va^ha ąfea! j^ ir 
nistai šaukė kpvęU už tokių 
tvarką, kaip Rusijos sovietai. 
Greitai pasikeitė ĄbekRs. Kas 
jam ir jo tavorščiams pasida
rė? Ir “Laisvė” jau pradėjo ra
šyti apie demokratinių teisių 
reikalą Ltotuvai. Kur gi, po 
plynių, dingo) jų per eilą metų 
reikalauto, Lietuvai sovietų 
tvarka — diktatūra? Atrodo, 
kad jeigu? Abekas dar kartą nu-, 
vyktų į Lietuvą, tai parvežtų 
vėl ką nors naujo.

Abekas aimanuoja, kad i^i- 
gu ne Pruseika, Butkus, Gri
gaitis ir Strazdas, t,aJ komu
nistai butų pasiuntę į Kauną, 
į tą Lietuvių Kongresą, bent 
15 delegatų.; Q ,tumnet tai Šiur 
Smetonos: nė palaižyti nebūtų 
likę. Ba dabar jie tik keturi 
tavor$čkd įvarę tiek baimės 
Smetonai, kad tas, apsistatęs 
adjutantai^ Vitąiėiu, Trečioku, 
Pivarųnui ir ‘ Kru^a,. drebėte 
drebėjo, kai jie grūmėsi prie* 
menėj., Taverščius Abekas sa
ko, jjogeį tie šeškai' daug ką 
jiems sugadino. Bet, girdi, pa
moka jiems ir kitiems yra, kad' 
Lietuvoj galima lengvai’ 
toną nuversti sudarius “bend^ 
rą fitototą”;

Pe? keJiohką pastarųjų, me
tų man teko ne vieną komu
nistų prakalbą girdėti. Viaue^ 
met komunistai kalbėdavo, kad 
Lietuvos socialdemokratai B 
liaudininkai esą kraųgerfei* 
pardavus, socialfaštotoi. ■ - ,v - ™
bar VW « selim., ti«.
kia. Jis jau pripažįsta, kad so-

i?-rw*... ..... .................... .‘'T1------ - - Ų'1
&tatt «įl šio PeiWfeen.«* P® 

reiškimo bambukai įdėjo **Lai- listai nesudarytų bendro fronr

Smetonos pantapjy burno j a. 
Taigi Pruseika ir sako: žiu-

' .W deda^ t^buH “Lais- 
fvėj” jie pątys Jau sufaŠistėjo. 
Na, ir nesigailėjo Pruseika ko
munistams “komplimentų”.

Tysliava rūpinasi, kad soekr

to sus komunistais SLA. reika? 
le. Węliy W to
kio? Kodėl gegužinė klika sųr 
darė bendrą frontą su f ašis*

AX.Davidonis, M.D. 
4910 S. Michigan Avė. 

VALANDAI K“TO°d
W 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare;

Apattt šventadienio ir ketvirtadienių.

;nęs. tų, įmeni*. fcųrie »w« W-! &iaHdfe;. rugsėjo 28 d.,

I gųjį elementą Susivienijime? 
Ar todėt, kad vėl galėtą duoti* 
po $25,000 paskolų* kaip kad 
davė Deveniui ir kai kurioms 
kitoms jstaigoms?

tas 
durnelių r&dijušas vėl su sa
vo jonvaikiads atakuoja Vait
kų ir skridimą. Via prikiša! —
apgavystes, sakydauni, W| ęajte, kad p. Gjnkus turi 
“NąujįĮenos?’ visą garbę pasi- j^g, o neturi priešų, 
s avino nuo jų., Girdi, visi dabar jis rengia koncer- 
skridimą rengė, o “Naujienos K g d spalių mgn Ir pasiro- 
,garbę pasiima.. Aš. manau, ^a(j jr jjg įur« 
kad ręąkia ir m šaijcai garbė H jšeina ieš j{ Ginkus 
atiduota už draskymą aviacijos 

; dienos posterių, plakatų iri 
klaidinimą žmonių savo ir I 
lenkų rądio* jogei nebus avia
cijos parengimo.

■ W' l^atuseviėius pranešė, | 
kad jis jau “redi” su geru mo
toru ir rengsi# skristi j Lie- 
įtuvą E>ariaus-Gjj»ėno. žygj už 
■baigti. Esą, kad ir ke^ais su- 
'stojamai# ar visai nesustoda
mas,. bet skrisiąs. Ba Vaitkus 
įsu “Naujįenomi#” apgavę; 
^Vaitkus nenuskridęs be susto- 
jjimo. ’ - 
Į Ąr gali būtį didesnį melas 
ir biauresnią purvas už šito
kias kalbas?

ko, kad koncertą rengia pa
laikymui radio valandas*. Turi 
užkvietęs daug naujų, dar ne
girdėtų lietuvių dainininkų. 
Įžanga 50c asmeniui.

— Frank Lavinskas.

ADVOKATAI

(luUvgv *

“Kuris ‘ciaMėmokratai yra geri kovo-
: tojai už Lietuvos liaudies tej- 
įses ir juos reikėtų paremti*. 
.munistų laikraščiai taippat bu-, 
davo pilni aršiausių atakų 
prieš socialdemokratus; Bet da- 
£r Abekas , užgieda kitokią

?srhę, *^bimba;Vi- 
dikasinė-gurgti'!* Reiškia, spiau 
dė į vandenį, o dabar visi su
kišę nosis geria ir sako, kad 
viskas su socialdemokratais yra 
O. • K. Lietuvoj: sovietams. nė
ra vietos.

, “Naujoji Gadynė” dar juo- 
ikiasi iš ščirųjų komunistų už 
'tokį “atsivertimą”. Ęet atro 
do, kad ir “Gadynė” turės, lai
kui bėgant, prisipažinti prie 
klaidų,, kaip prisipažino “Lais^ 
ve”.

Musų. tautiški redaktoriai, 
kurie gali, jau išvažiavę gry
bauti. Tas radijušas su savo 
Bajorais ur Bukšnaičiais, nai
kindamas 
garsinimus, sunaikino įr savo 
“Jaunąją Lietuvą”; kurį nebe-? 
pasirodo nuo birželio mėnesio. 
Taipgi Paulausko “Rimbas” 
tur būt susitrumpino iki rimb-? 
kočio, kadangi jis nepasirodė 
nuo. gegužės mėnesio.

P-nra Narvidienė visuomet 
sakė: “Aš pritariu Vaitkui, 
bet tai yra sociaHstų apgavys
tė, pasipinigavimas. / Vaitkus 

; neskrido ir neskrįšj jei taip 
“Dirva” ir °Lietuvis” rašo”. 
INa, p. Narvidienė, Vaitkus jau 
^Europoj.
i i—o*—
‘ Matusavičius dar vis skere- 
čiojasi, kad Vaitkui reikėsią 
pėsčiam pareiti. y Mat Matu
savičius turi- surtokęs pinigų 
iš tos aviacijos dienos, kuri 
buvo rengta pernai. Jisai sa- 
jke, kad pinigus atiduosiąs* kaį 
j Vaitkus nuskris. Pamatysime 
jąr jįsi atįdu*os> kaį Vaitkus tą 
įpadarys,
i , -m-O—

Skloka turėjo prakalbas.
——...i.į „.i.. ... .. . ..... i. <,, :

aviacijos , dienos

WDQTUVTV DIRSK-EORIAI

EUDE1KIS 

. ir TĖVAS '
Laidotuvių Sąlygok 

Lengvais Išmokšjimųis

demokratšką civiįę laisvę, vi-, 
siems lygias teisės. Bimbą gi 5340 So. Kedzie Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 iv nuo 1> Hd 9 

vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted SL 

TeL Boulevard 1401
Tel. Office Wentworth 6KW. 

Re* Brfe Perti »»5
Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų lyrų gydytoja
6900 So. Hafeted St

Valandos 1—4’ po pietų. 7—8 v. vak, 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. VezeHs
Dentistaš

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki- 8 vųkaro. 
Seredoj pagal sutarti

j

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Teli Boulevard 1310, 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pa^al sutarties.
■ - * -T" ■ —T" —~““T—• - ■ ■ I ■— » "I,... ■—— » I. . I.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
ir

Norbert Tumaviek
r Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Res. 1227 So. 50 AvC„ Cicero 
. Telephone> Cicero- 5395.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vato Nuo. g. iki 4 fr W 6Vsi 8 

vak. Nedeiioj. nagai sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1936

Musų tautiškame Grand stri 
ty jjra gan djąug lietuviškų 
ką^Čtąmų. Eidamas šalygatviu 
vakare matai, kad vienas žmo 

‘gus stovi vienoj baro pusėj, o 
kutas* kitoj. Kostumeris' geria 
įalą iž stiklo b? net nosį sušla- 
pįna? Bet ir patarnautojas 

i skersai baro prikiša savo no
sį. taip,carti, kad, rodos; ir jįal'----- ----- -------------—
^norėtų paragauti alučių, iš to į JOHN B. BORDEN 
.paties stiklo. Keistai atrodo toksd lietuvis advokatas 
elffesvs. 2201 W. Cermak Road (W. 22 St.)

f 6 Ofis.o valandos iKasdien nuo 9 iki 5.
: —.0.— , Vakarais! Panedelio; ŠeredOs ir

Bimba norėjo, padaryti su i 6 iki 9.
' ii.,-’u-L.- l . . i •, Telefonas Canal 1175.sklųktomkų ąariąis bendrą * Namai: 6469 S. Rockvell Street 
įfręntą ir atkišo; vienam .aklą- Į Telefone Republic 9600.
kiptokui bimbišMr ranką “Lala : Wt cifriivir ii 'iTd/ii A i

'AaW.‘’ Bet 'sklokininkas ai'j į AH1LI' Si livl ALlSl Al 
$akė: “D.ar peranksti, Auta- ;
nai. Tu žinai kur yrą L.p.D. ,Į1Į> (2 SERNER 

tai kreipkis ten”, ši-1 ’ 
'tok? atsakymas Bimbai labai 
nepatiko. 

t-.m;'į-i.įi .ii., į!Rji"'j'*'.-1' į-    

-Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgiui® 0036 

Ofiso, valandos nuo. 2—4 ir nuo 
6?-8 v^ vak. Nedalioj pagal sutarti
■ ' 11 11"   1 ‘ U- .-"i y ■ i J- ... . ....——

Dr. C. K. Kliauga
Dengtas
Valandos nuo 9*—9 __

2420 West Marąuette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7828

■ t II. I-II T I II M'H f ' .'I - ■ .'II."1 .............................., il!lii.Mi "lp""

Dr. A. J. Maidkas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryt 
,1 iki 3 po. Piet, nuo 6 iki 8^3 
.kasdien; Nedaliomis nua 11 iki.

Tel, LAFĄYĘ^E 3051
Kiti Lietuviai Daktarai

>. nuo 
to vak. 
1P»P

Valandos:* nuo, 10. r. iki g po p\etų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone Boulevard 8483

......I , I W >H ,, II*

/I, I! lŲUOI... 'J111*?
G®R& Naujienų skaityto- 

jpM skaitytojai prašomi 
J bfrkfoįų ? Reikalais, eiti į tas 

■ krautuves, kurios skelbiasi

LIETUVIS1 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
kreivas* Akis-

Ištaiso.
ir Akinių Dirbtuve

West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
j I,Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena, 
į P ——i ii     W įomįAįį^—, III II ■ ■ III

Tel. Boulevard 5944 Dienų ir Naktį 
Ofiso vaiandoų: nup 2 iki; 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl nuo 10; iki 42 ą.m.

, Dr. S. Naikefis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

! Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Naujienose,

Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

■f .——. ...i ■—■■———

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ, 
! Turime Kofdydįa? Visose Miesto 'Dalyse.

.ir....

■ S. M.SKUDAS -
718 West: 18W Sirirat ■ I Phone Monroe 3377
» nKWi»J'Ki.y—u.a įOm'it’ .«>■ nnj'i»w.i«i>..i Įi».rr

,'' ; ■ v
. .. . „. r...

L 1646 West 46th Street Phonęs Boulevard 5203-8413
II.1 ................. .. ■ ■ i■■■■■ ■■■■■■■»■ i ■ n

" ir-Oi EUDEIKIS .'
f 4605-OT ‘S. Hęrmitage Avence Phones Yards 1741-1742
L ^piĮitiniįi i n 'iAiI.m.....................r"1 .......... n^r—   

' . LĄCH AWICZ ir SŪNUS
2M4 Wes4 23rd Ptece Phones- Canaf 2516—Cicero 5927 

u iliii.»,. .u, ! .... .............. III ..... ■,jtt.iX.w7M»wwi». JI. I1

'■ LEVIČTUS* ■ '
Phone tafayette 3572

>—'4.Jl ijitel,0*įįniĮ;iĮ»i^WUiM ,»H UHim H.T.WW|. ■ ui..

f<W

Amerikos Lietuvių* Daktarų 
Draugijos Nariai;

• S. .1 ...
8819 Lituaniča Avenue Phone Yards 1138

... gIWii.Hi "< i'įseiiim "TH.iiu,

i n A MASALSKIS
LitųąuW Aveia^ , BoulevardĮ 4^

... v Ą. PĘ^tFS
1410 S<mtW/4^ęą^' ■ Cicero Phdną Cicero 2109 ,

668 West t8t|: Street •

>al'"«įrfl! myk1

' • AMBULANCE_PATAB

W

Pho.ne Ganai 6174

YA&fe- i74i-jm r r.
/HSK,. •• • • -

KITATAUČIAI
Dr, Herzman

- IŠ RUSIJOS
* Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
•vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus, 

, Ofisas ir Laboratorija;* 
1634 W. 18th St., aetoU Morgan SL

Valandos nuo 19*—12- pietų ir 
nuo. 6 iki 7:3^ vai. vakaro.

Tęl. Cąhal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. AsHan4 Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO; ILL.
OFISO, VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 vat. ryto; nuo 2 iki 4 
vai. po pietų w ųuo 7 ik» 8:39 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 1(1 iki 12 
valandai' diena.

Phone MIDWAY 2880.
■■■■■'- 1 ' ■' — 'II ■ I ; .11 UI m

' • Telefonas Yards 0994

West Town Štate Bank Bldg. 
2400 West Madfeon: Street 

Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 
p Tek Seeley 7330

Namų telefonai Brunswięk 0597
—*rr—. ■'j-— ' "'■■ ■* .i.iin..iiė"i|ii,i,T-""....i...... ..

Ofiso. Tel. Boulevard 5913 
Rez. TekVictory 2848- 
Dr.Bertash

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

p O©sb valandos nuo l-8 nun6:3(k8:30 
Nedčliomis pagal, sutarti.

4631 SOUTH ASHLAND ĄVE> \ 
Ofiso valandos:

Nuo. 10. iki
* 7 iki 8 v
’ Rez.. T

i ■ i*

na. 2 įki 8 po vijotų ftaLi'*“

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir

Moteriškų. Vyriškų, V
Ofisas Halsted SL

arti Slst Street _ „

diena.

ir visų

Valandos: nito l*-3 ir 7-r-8 
’Seredomis ir nedek etai sutarti 

Į Rez. 6631 So. Cahfornia Avenue
Telefonas Republic 7868

Dr. J. Shinglman 
Praktikuoja* 25 metai 

Reumatizmas ir širdies Kgo? i,o 
specialybė

Valandos 11«-12 A. M. 2*4, 7*8 R M. 
. Gyvenimo vieta ..

1638 So? 50 Avė. Phone Cicero 3656 
Office 4930 W. 13 St. Cicero 49



ENGLISH SEGTION jis naujas!
jis didesnis!

DYKAS
wants back

ŠAPOJ. Pa

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

RADIOS 1936
Ištobiiflntos dėl gražaus bhląęi^pagauna inažas ir toli-

insy

world

TYPEWRITERS
Taiso

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTEK

INC0RP0RATED

and 
and

light in the powder riia- 
Ethiopia, will that spark 
the powder keg of Me-

Allen, 
Texas

Ame-
Unless

DYKAI 
NAMIE

to parti- 
One iš a 
with all

Lietuviškos
Degtinė!

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
KentUcky 
Bourboh

galite ■.... 
Visada 

sutaupyti 
apie

never dreamed of by Co 
or Magellan.

over the Vandals and 
overran Europe about 
ago?

Deaths”
Yourself to Death

59.00 
49-00 
29.00 
29.50 
36.00 
*6.95

Lašt
with daylight
gained an hour

your clocks i
hour you had lošt lašt spring,

Sunday, if you lived in a 
saving time, 

by setting 
and- watches.

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

FEDERAL COUPONS GIVEN

THE WORLD AT 
A GLANCE

tiktai 
$6950 

$5 Įmokėti 
kitus mėnesiniais, 

išmokėjimais

when H Duče, thwart- 
Ethiopian kili by the 

nations, is kicked from

Skyriai Electric šapu atda 
ri iki 9:30 vai. vakaro 

subatomis. ‘

Rockne, Will Rogers 
Post. H Duče pilots 
through thunderstorms 
his powerful

Michigan, and Julia .is back to her 
desk at thė rheeting.

Dvorak Park bdught a radię šo 
that they may be kept enterfąined 
before and aftet meetings. We 
heąrd that they are pląnning sofnė- 
thing special, mtiy we know about 
it? - * XYZ.

KAM RENDUOTI kuomet : 
bystės perdirbtu typewriter’į. 

veikia kai naujas, tik

Main Electric Šapos atdaros 
iki 5 vai. po pietų sūbatoms

Vėliausio Modelio

ABC 
Washer 
su.ekstra dideliu tub

she denies
Memel are

When 90,000 yelling, roaring fans 
paid over a million dollars to see 
Joe Louis, the Brown Bomber, 
knock out Max Baer, they showed 
that many Americans of 1935 are 
not much more civiližed thąn the 
crowds who cheered gladiatoriai 
fights in the Roman arena. While 
sport fans in 
screech as the bull gorės a horse 
in the bullring, the 90,000 at Yan- 
kee Stadium roared as Louis pound- 
ed Baer’s face into a mass of bruis- 
es. and beat him to his knees.

More thanj $100,000,000 for about 
five minutes punching; more than 
$200,000 to Baer, loser in the fight. 
Yet only $1200 to $1800 for a 
year’s work of a sočiai worker or 
a high school teacher. The pugi- 
’st stimulates the ape and tiger 

in us. The teacher and sočiai work- 
er helps to civilize us.

How far have Americans of 1935 
progressed 
Goths who 
1500 years

“Kaimiečiai”
PRINCESS THE ATRE — 

Naujas sovietuose gamintas 
filmas, ‘‘Kaimiečiai” spalių 4 

debiutų 
prie Jack-

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

Europe’s Sore Spot
“Live Dangerously”
‘ Never too Old to Learn” 
One Hour Gained • 
Barbarians of 1935 
“Mercy 
Eating

city 
you 
back 
That 
when you pushed your timepieces 
ahead.

When the calendar was revised 
and the date put far ahead, ignor- 
i*nt people, especially the women, 
among our European ancestors 
protested that the new reckoning 
had taken days out of their lives 
and so made them older. They 
called the new calendar a cheat.

Most of us, by day-dreaming, 
by idling away our time, lose not 
hours and days, būt whole months 
and years. Before we know it, 
many of us will have wasted a 
lifetime.

Sutaupykite SCjj 
ant visokių Y—

Išdirbysčių

Žada" sii’k'ęiįti $3 nulio-■ 
nūs. labdarybei

Vakar Chicagojie buvo pradė
ta kampanija sukelti $3 milio- 
nų dviejų šimtų tūkstančių do
lerių fondą ;ląbdarybės reika
lams. Pinigų^ nukėlimui dirba 
2,000 savanorių; darbininkų.

Nuo Muskulu Gėlimo ir 
' Skaudėjimo 

reikalaukit vitame pasauly 
■ . pagarsėjusio 

ANCHOR
PAIN-EXPELI.ERĮO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

. palengvinimą^_____ _

greitai. Tub yra “corrugated”, kad pridavus 
pagerinimas

“Live dangerously”, is the motto 
which Mussolini carries out unde- 
terred by the maiming and killing 
by airplane and automobile of 
such notables' as Queen Astrid 
Knute 
Wiley 
plane 
driveš 
top speed.

“Live vvisely’*, the motto of 
sages dovvn through the cenfuries, 
is far better counsel. For it is 
better to be a live dog than a dead 
lion.

Perhaps

Memel 
spot, 
news. 
people as Peoria, Illinois, Memel 
has been a danger spot ever since 
1923 when Lithuania occupied it.

Germany claims that the inhabit- 
ants of Memel are largely German, 
and that they are' mistreated by 
their present government. Lith
uania, on the other hand, insists 
that the majority of the Memel- 
anders are Lithuanian and want 
to remain such, and 
that the Germans in 
mistreated.

Germany, of course, 
this territory vvhich she lošt in the 
World War. Lithuania naturally 
insists upon keeping it.

With Europe’s attention fixed 
on Mussolini and Haile Selassie, 
the Nazis may seize Memel, r^egard- 
less of what the League may do.

If the spark of a European war 
does not 
gazine of 
fall into 
mel?

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
LietuviųKalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

mas stotis.
PHILCO, ZENITO, GEN. ELECTRIC

Seną radio imame mainais.

When 71-yeared L. G. 
former dean at the West 
State Teachers College, enrolled in 
that institution for courses in 
cducation and English, he illus- 
trated the old adage, “You’re Never 
too Old to Learn.” He gavę this 
reason: “Time passed too slowly 
with nothing to do.”

Educators and psychologists have 
shown that the human mind learns 
about) as easily after 25 as it does 
before. Only when the brain be
gins to deterioratę with the Corn
ing of old age — senility — does 
the ability to learn essentially di- 
minish.

All over the world thousands 
and even millions of adults are 
again becoming studentą, likę Dean 
Allen. For following the nose of 
one’s curiosity into the mountains 
of knowledge which rnankind has 
piled up can be one of the most 
fascinating of pursuits. It yields 
pleasure and satisfaction and 
hundred-fold.

So the sensible person, becom
ing a learner again, explores new 
vvorlds 
1 limbus

tcday Europe’s sore 
even if Ethiopia hogs the 
Containing about as many

IŠPARDAVIMAS ANT 1935 RADIO
PHILCO 11 tūbų už

league of
the top of the Italian heap, he vvill 
thoughtfully wišh he had lived 
less dangerously būt more wisely. 
Perhaps, dying by an assassin’s 
hand, he will do his regretting as 
Charon ferries him over the Styx, 
fabled river separating this 
from the next.

ABC Modeliai 
nuo $49.50 iki -$484.50
Prie paminėtų kainų matų skelbimuo
se it pažymėtų ant musų tavorų, pa
prastai turės būti dadėta 3% dėl tak
sų illaidų. Klauskit tnūsu apie leng
vų Umokėjimų planą. Tik biskį rei
kia įmokėti, o kitus lengvais mėne
siniais išmokėjimais prie elektros bi-

and
roadster at

Divinety vvise, thęn, is he who cutting down the food consump 
makes best ūse of each vvinged tion of many people, tended to im 
minute.

PARDUODA— Perdirba
1|S dabar galite NUSIPIRKTI bile iSdir- 

., garantuota, kuris išrodo kai naujas ir 
veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 Į MENESĮ- 
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo j naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444

A D TYPEWRITER 
X O 1 /Arv COMPANY

189 WEST MADISON STREET

Si ABC skalbykla padaryta, kad duotų daugelįmetų 
ekopomišką, liuesą nuo trubelių .patarnavimą. Ekstra 
didelė 8 svarų vieta skalbipiams, išskalbs juos leng
vai ir greitai. Tub yra “corrugated”, L ‘ 
greitesnj. skalbimui Veikimą. Naujo typo 
apsaugoja rubus nuo susivėlimp.

Pamatykit ją artimiausioj ELECTRIC 
bandykit ją namie be atsakomybės.

C O M M O N W B A L T H E D 

Electric
Downtown-12^.AdamsSt. 132 So. Dearbom St.

,• Ttlepbont RANdolpb 1200—Loeal 535
4562 Broadway e 11116 S. Michigan Avė. 3460 So. State St.
4833 Irving Park Blvd. 4231W. Madison St. 852W.63rdSt.
2618 Mdwaukee Avė. 4834 So. Ashjand Avė. 2950 E. 92nd St.

MALEVOS
Likusios duo bankrotą ir nuo gaisrą 

čia ■ , ant viaą
‘ žinomą

visoj 
šalyj 

malevą
Ttikstančial malevos galioną, žinomos 
visoj šalyj, pardžvinėjamdS kitur visur

w -25 
5 galionai skysto cemento

$3.00 slidus, baltas <4 fiA
enamel ------------ - * • v
Didžiausias Ir geriausias pasirinkimas 
malevą ir ’enamel visame mieste — 
viskas nuo 1/3 iki 1/3 pigiau. 100% 
garantuota ’ arba grąžinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE OF
AVK.

L.Y.S. has two affairs 
’ipate in for this week. 
neighborhood Festival 
nations doing some folk dances on 
Friday, October 4th, 7:00 P.M. at 
Fuller Park, 45th and Princeton 
Avė. * ' : ' *| Įįf Į

The second important affair, as 
the only delegation of ten, dressed 
in national costumes, taking part, 
will be the opening of the 29th 
season of the Sunday Evening 
Club, at the Orchestra Hali, on 
Sunday, October 6th, 7:00 P.M. The 
program is arranged in tribute to 
the late Jane Addams.

Lithuanian lessons will be given 
starting next week, in - the 18th 
St. distriet 'The days were not sėt 
as yet, būt all those who have sent 
their narnės in will be notified and 
an artiele to the effect will appear 
Saturday in the “NAUJIENOS”. 
Those who did not send their 
narnės are asked to do so as soon 
as time permits.

A bicyclę party was; given lašt 
Monday by the Roseland branch. 
Casualties štili unknown, būt we 
suppose that Kazy Bukšnis suf- 
fered a dislocated joint. ...Interest- 
ing sights in Roseland — Stella 
Matulis in one of her laughing 
spells. .. 1 ■ • -I . '/.!:■/■■'•r-

Thė Basket: Ball 'team had' their 
first practice ląst Wednesday at 
Mark White Gym. We intend to 
m ak e., this group the ..LYS star 
team. We are certain of its suc- 
cess, since Wally Zaremba is the 
able coach. Too bad that they do 
not admit females to the boys 
gym, for if Jhat were possiMe, 
they vvould be able to behold the 
Apollo-like muscular and svveating 
bodies of our players. Venus Tu- 
mosa tried to break in, and ife took 
the handsome McCarthy to keep 
her out. Julia žogas and Albiną 

have just returned from

d., padarys savo 
“Princešs” teatre, 
son ir Clark gatvių.

Nors, paprastai, rusų filmai 
pasižymi, didele doza propa
gandos, New Yorko spduda 
sako, kad “Kaimiečiai” yra 
daugiau meno, kūrinys, negu 
karo šūkis. Janie bandoma at
vaizduoti kaip Rusijoje teko 
kovoti, kad įvesti kolektyviza
ciją į;

“Special Agent”
CHICAGO — Per kurį laiką 

spaudą, radio ir kinomatogra-t 
?ai idealizavo taip vadinamus 
“G-men”, Jie yra federalio tei- 
s^ngunto departamento slap
tieji agentaai—kurie pasižy
mėjo nukaudami Dillingerį ir 
kituą žymius kriminalistus.

Iki šiol beveik užmiršti bu
vo “T-men”. Q “T-men” yra 
federalio iždo departamento* 
slaptieji agentai. Tie agentai 
pagarsėjo suimdami Al Capo- 
ne, kitus kriminalistus ir eilę 
žymių 1 turtuolių; kurie bandė 
išsisukti iš pajamų mokesčių 
sumokėjimo. Paskutiniu Idiku 
jie labai pasižymėjo suimda
mi stambų Nėw Yorko bąn- 
kierių Mitchėll.f

Tų agentų 'žygiai atvaizduo* 
jami filmo j “Special Agent”, 
kuris bus rodomas Chicagos 
teatre pradedant penktadie
niu, spaliių 4; d.. Jame vaidina 
Bette Davis George Brent.

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 080$

If you are past 30 or 35 and 
are over-weight, you are digging 
your grave vvith your teeth. For 
after a person leaves «youth be- 
hind, his waist-line is; his < life- 
line. '?<'

Insurance companies ęonsider fat 
people “poor risks;” Dr. Harrison 
S. Martland of New Jersey found 
overeating the chief cause of 1000 
sudden deaths in persons between 
45 and ‘ 66. The world depression, Budria

Mrs. Ąhelią K. Janisz 
.-y.- , Physičal Therapy

OK and Midwife
| 6630 S. Western

Avė., 2nd floor 
k ■ | Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar b^on^ėse, duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir mągne- 

' tie blankets ir tt.
; Moterims ir mer-

ginomš ' patari
mai dovanai.

When farmers put their old or 
broken-legged horses out of misery 
by a bullet of mercy, should aged 
and hopelessly siek persons be 
forced to endure their agony un- 
til their life force goes out? Or 
should they as well as dumb 
brutes be released from their suf- 
fering by a “mercy death”?

Mrs. Charlotte Perkins Gilman, 
noted author and reformėr, hope
lessly afflicted with cancer, cross- 
ed the river of death with chlo- 
roform. A California jury freed 
Mrs. Ruth B. Weimer who “put 
her sister out of misery,” as a 
Chicago jury did Dr. J. H. Haisel- 
den for letting die an idiot baby 
whom -he might have saved.

Enlightenment and culture make 
people . more and more sensitive 
to pain. Increasingly folk are ašk- 
ing, “Why mušt we allow a human 
being to dią in prolonged agony 
which we mercifully end in any 
other creature?”

“When all usefulness is over, 
when death is evident and unavoid- 
able, a ‘meroy death’ is justifjed,” 
answers the civiližed 'and enlight- 
ened person.

brqye health. Ninon dė Lenclos, 
famous French ‘ beauty of the 18th 
century, who took regular fasts 
had the fresh skin and clear eyes 
of thirty v/hen she died at 96. At 
nearly 90, too, she had lovers in 
the early 20’s.

Overeating is as much s 
rican disease as speedihg, 
you want to have death at your 

Spain and Mexico elbow after you reach 35 or 40.
eat moderately, sparingly, even fast 
occasionally, ‘ ..

JOHN I^ EVVALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 
TELEFONAS; YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
KASTINĖJE -V.?.--' B

1-' ^n~r ri

Telefonai: Armitogb 1440.

' •• v- '
-lUį-'‘ - '-jį- > '-Į''

■ ■ ■ ; .
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newg Pub., Co., Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone tANal 8500
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Subscrlption Ratas: «
18.00 per year in Canada 
|7.00 per year outside of Chic&go 
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BALSUOTOJV susigrota- 1 

VlMAS KLAIPĖDOJE

rūmų insp., Aušrą — muit. vyr. 
kohtr, ir namų < šav., Gudaitis 
^- dirėkt., Stubra ūkio ve
dėjas, Maliauskaš1' — siuvėjas, 
Lyčiš — gėlžkėlietiš, Gutevkas
— medžio prek., Garbaliauškas
— stoties virš.; Simutis

Gudaitis

Naujienas eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. LeidMa Naujiems Ben
drove, 1789 S. Halžted SL, Chicago, 

Telefonas Canal SMO.

$7.00 
3J50 

Trims mėnėsiSihs — ...<a*.a*Ai 1.75
Dviem mėnesiams _1JI5 
Vienam mėnesiui ......... *.....a 750
Uettvėh ir kita* užsieniuose 

(Atpiginta),
Metams $8.00
Pusei metų <>.ii.iii............ . 4.00
Trims mėnesiams  ___ 2;50
Pinigus reikia siusti palto Mbney 

Orderiu kartu su ttlsakymu. 
' ' ■ ' r -- ...... ........ ■■•...b.*.*.

RELIGINIS FANATIZMAS Ift OFICIALIS 
PATRIOTIZMAS

Lynn mieste (Mass.) 8 metų amžiaus vaikas atsi
sakė mokykloje sveikinti Jungtinių Valstijų vėliavą, 
pareikšdamas, kad vėliava tai “velnio emblema”. Su
prantama, kad tai ne paties vaiko Sugalvoti žodžiai. Jį 
išmokino taip sakyti jo auklėtojai.

Mokyklos vyriausybė baisiai susijaudino dėl šito
kio “vėliaVoš paniekinimo”. Ji pašaukė vaiko tėvą.-Pa
sirodo, kad tėvas priklauso kokiai tai “Jehovos Liudi
ninkų” religinei sektai. Atėjęs į mokyklą su savo sū
num ir vienu draugu, jisai taip pat atsisakė “duoti pa
garbą” vėliavai,.ir už tai jie visi trys buvo suareštuoti.

Tėvas, Charleton Nickols, pareiškė,/kad toks apsi
ėjimas SU juo ir jo sunum tai “tironija0, kuriai jisai 
nepasiduošiąs. Jo bočiai atvykę beveik prieš trejetą 
šimtų metų į šią šalį, bėgdami nuo priespaudos, ir jisai 
Bemanąs išsižadėti savo įsitikinimų.

Ta “Jehovos Liudininkų0 sekta, matyt, daro savo 
narius fanatikais, kurie net mažiems vaikams įkala j 
galvas visokių nesąmonių apie “velnią”. Bet nedaug 
išmintingiau elgiasi ii* mokykla^ kuri vartoja prievartą 
prieš mažus vaikus, kad jie pasidarytų “patriotai“. 
Mokykla nėra kareivinė.

GRAMOZllŲ POLITIKA

Atrodo, kad lietuviai ‘ ir' vėl bus pralaimėję rinki
mus Klaipėdos krašte. Viena svarbiausiųjų to priežas
čių tai nevykusi rinkimų procedūra. Visa užsienių spatfc 
da pažymi Šitą faktą. Amerikos laikraščių korespon^ 
dentai, kurie bendrai daugiau simpatizuoja Lietuvai, 
negu Vokietijai, savo pranešimuose apie sekmadieniu 
ir pirmadienio balsavimus nurodo, kad komplikuotas 
balsavimo būdas labai suerzino klaipėdiečius, iš ko pa
sinaudojo vokiečiai.

Balsuotojams tekdavo stovėti eilėje po kelias va
landas, iki jie gaudavo progos įeiti į balsavimo vietą. 
Balsavimai ėjo taip lėtai, kad Lietuvos valdžia buvo 
priversta prailginti rinkimų laiką ištisa diena; ir antrą 
dieną balsavimai tęsėsi iki po 10 vai. vakaro.

šitoki faktai — prasta reklama Lietuvai pasaulio 
akyse. Vokietijos hitlerininkai dabar turi naujos me
džiagos Lietuvai atakuoti. Valstybės vyrai Kaune no
rėjo pasirodyti gudrus, įvesdami labai painią (painiau
sią, kokia yra pasaulyje) rinkimų sistemą, bet, vietoje 
to, susikompromitavo patys ir sukompromitavo Lietu
vą. Svetimose šalyse atrodo labai keista, kad distrikte, 
kur viso yra tik apie šešios dešimtys tūkstančių balsuo
tojų, reikėjo sugaišti žmonėms dvi dienas su viršlaikiu, 
iki jie pabaigė balsavimus.

Bet kam iš viso reikėjo keisti rinkimų tvarką? Jau 
vien šis faktas sukęlė užsieniuose nuožiūrą, kad Lietu- 
Vos valdžia bando dirbtinomis priemonėmis pakreipti 
rinkimus savo naudai. O jeigu jau balsavimo sistema 
buvo keičiama, tai reikėjo ją keisti taip, kad ji butų 
kuo paprasčiausia, nes tarpe lietuvių balsuotojų yra 
daug paprastų darbininkų, kuriems naują sistemą su
prasti yra sunkiau, negu labiau pamokintiems vokie
čiams.

Lietuvos santykiai su Klaipėda jau ir taip negali 
būti geri, kol Lietuvoje nėra seimo. Klaipėdiečių pasi
tikėjimą, laimės tiktai žmonių išrinkta valdžia. Gramoz
diški Kauno gudravojimai gali Lietuvai brangiai kaš
tuoti.

Vienas korespondentas rašo 
iš Klaipėdos, seimelio rinki
mams prisįartinus, kad tenai 
yisi vokiečiai susidėjo į vieną 
bloką ir išstatė bendrą kandi
datų sąrašą, pavadintą “Ein- 
heitslifete”.

“ ‘Einheitsliste’ rasime ži
nomus komunistus, socialde
mokratus ėihahčiiiš drauge 
su savO priešais — dvarinin
kais, fabrikantais, valdinin
kais, kurie gauna augštas al
gas ir prieš kuriuos jie kėlė 
gvoltą vakar. Šiandie niekam 
nepašlaptiš, iš kur atsirado 
ta Menybė’.

“Kodėl , j sąrašą pateko ko* 
munistai ir socialdemokratai 
drauge su buržuazijos ii 
Stambiųjų dvarinihkų atsto
vais? Viena, rinkimų įstaty
mo pakeitimai leidžia kas ką 
nori pasirinkti, o antra, 
anksčiau vokietininkų vesto
ji ūkiškai ekonomiškoji po
litika, kuri visus krašto gy
ventojus suvarė į Vokietijos 
bankus, galinčius visiems 
diktuoti savo valią.”

Vaidinąs svarbią rolę ir re‘ 
Ilginis elementas. Koresponden
tas Sako, kad Klaipėdos krašte 
prieš rinkimus priviso labai 
daug Visokių “sakytojų”, kurie 
po priedanga religinių fcusiriii*| 
kimų, rengia mitingus ir įkal-i 
ba tikintiemsiems, kad jie-baL; 
suotų tik už vokiečius, nes jei
gu balsuos Už lietuvius, kurie 
yra katalikai, tai ateisiąs ga
las eVangelikų tikėjimui.

Jie puikiai žino, kad šio 
krašto tikintieji fevangėlikai 
yra labai prisilaiką tikybos 
it ttaiViai bijo jkataljkiško 
pavo j aus, tai; įr tą ■> jų, »jlpJ 
nybę išnaudoja, nors lietu
viai toje srityje parode di
džiausi toleraniingųmą.” 
Bet Didžiojoje Lietuvoje ka

talikiškas klerikalizmas yra la
bai netolerantiškas. Todėl ne
nuostabu, kad klaipėdiečiai 
tblo jo bijo.'

LAIŠKAS Iš

iš

is

Apžvalga
‘ ■ į i mni ir-.......... . imu .. ...................

SLA. PROTESTUOJA PRIEŠ 
HITLERIŠKĄ BARBARIZMĄ^

Adv. F. J. Bagočius, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje pre
zidentas, pasiuntė rugsėjo 27 
d. Tautų Sąjungos sekretaria- 
tui Genevoje tokio turinio ka- 
blėgramę:

Gavome įdomų laišką 
Maskvos — apie Amerikos lie* 
tuvių atsilankymą Sovietų Są
jungoje. Netrukus tilps “Nau
jienose0.

—s^i.

KANDIDATAI Į KLAIPĖDOS 
SEIMELĮ

žemiau telpa kandidatų 
sąrašas į Klaipėdos seime
li, kuris buvo.renkamas rugsė
jo 29 it 30-tą.

Patvirtintų sąrašų buvo vi
so 7. Į seimelį turėjo būt iš
rinkta . 29 atstovai. Kai bus 
pranešta, kurie kandidatai ta
po išrinkti, tai pagal tuos są
rašus galima būs matyti, kuri 
grupė kiek laimėjo.

KANDIDATŲ SĄRAŠAI
KLAIPĖDOS SEIMELĮ

I".........  .......... I I *...............  <1

“One million Lithuanians 
in America unanimously and 
vigorously protest against 
Hitler’s terrorism of Liti* 
uania iri respeCt to’ its so-
vereign riights ift Mėmei tė- 
ritory and against any ahd 
all attempis to ehslave any 
part Of Lithuania or easteth 
Europe to the most abomin* 
able barbarism of modern 
times -■* the Nazism.°

šitos telegramas kopijos bu-

siu
vėjas, Sikiedąncas — valdinin
kas ir žiobrys — auosto tar
nautojas.

2 (Visuomenes, sąjungos): 
Kybrancas — žemės banko Vi- 
cedirekt.;
mech
Aųgustaitis —* muit. virš., Ke- 
štonius tol../ ūkininkas, Tonas — 
gim. dirėkt*) Šneideris 
to virš., Bajoras ^ 
dirėkt., Steponavičius M—i. paš
to Virš., Plonius mokytojas, 
Petkelis muit. virš., Simaitis 

žvejys, Simonaitis — laiški- 
Mikėla valdininkas, 

pri- 
muit;

Vald., Baltutis pašto virš., 
Kuųurgiš — ūkininkas, Tydekš 
•— kopų sargas, Urmonas 
pašto virš., Paitinas — pašto 
agent. ved., Pleškyš — tarnau- 

*-«• laiškininkas, 
mokytojas, Bieka —

, Juodkazis ■— pašto 
Anysas -e referentas,

kas, Plaušinaitisi ukin., Guf* 
gždys —- laukininkas, Zabėlia- 
ViČiuS —* vyt. agron., žygau* 
das — ukin., Reizgys — ukin., 
Kartinis
Ukin., Ašmys ukitt., žiobryš
— ukin., Klimąltis
Kaizeris
ukin., Jurgaitis —

- ukih,
namų savininkas.

7): Jankus —
tas — namų savin., Pečiulaitis

vyt. agron., žygau

ukin., Padagas

ukin.

Sabalius

- Ukin., 
Dumpis*— 

laukininkas, 
RažavičiUS

ukin.j Lėbar-

paš- 
vid. mok.

nink 
Vėsulas vyri, žvejyb. 
žittr») Chainauskaš

tojas, Ciuikys 
Šulcas 
mokytojas, Klimaitis pašto 
ageilt. Ved;, Valiukaitiš lai- 
vb vadovas, ožkinis pašto 
virš., it kilaitis valdininkas.

3 (Ėltthmsliste) i Betkfe — 
pirklys, Baldžius ūkininkas, 
.Zuhrau — darbininkas, Jaku- 
žeitis — ūkininkas, Borbe — 
ūkininkas, Tenigkeitis vals
čiaus teismo patarėjas, Lei- 
ėhardtas — ūkininkas, Galeiva 

nuomininkas, Papendikis — 
pirklys, ' Dyčmonas — ūkinin
kas, Zurau-—buhalteris, Mielke
— ūkininkas, Bormanas -^-sta
lius, Monynas slėsorius, Ber
genas kuro 'sužalotasis ir 
ukinink., RutkOVškis kurpių 
vyr. meisteris, švindtas — ūki
ninkas, Dilba “- vyr. seminari
jos mokytojas, Dingau pirk-
ys, Riechertas — policijos im 

spekt., Plogštis,. ūkininkas, 
kfešpblis —žvejys, ■ Engelynas
— mūrininkas; Vaičys 
invalidų rentes 'gavėjas it Ūki-; 
ninkas) Feiferiš — pirklys,! 
šmidtas — bu$» gelžkelietis,1 
štencelis — ūkininkas, pieninės 
savininkas, Tyd^kas — darbi
ninkas ir PakMhiškis — Ūki
ninkas.

4) (Lietuvių Darbininkų Są
rašas): Baltrimas darb»
Bertųlaitis darb., Bladukas 

darb., Butkevičius gelž-
kfelib tani., Daugėla — darb., 
Gedgaudas
— darb*, Juraška darb., Ka- 
karotas — pašto tarn., Kemėža

siuvėjas, Kuršius — Uosto 
tarnautojas, Kaminskas «— 
darb., MikaUtavičius — darb., 
Lingys — darbininkas, Loku- 
ševičius — darb., Marašinskas
— darb., Naujokas kalvis, 
Sakutis — darb., šernas — 
gelžkelio tarn., šiupinaS * 
darb*, šiupėnas P. — darb., 
Petraitis —> darb., Povilaitis — 
tarnaut., Paura pašto tar
nautojas, Tašius — darbinin
kas, Preikšas darb., Visku- 
paitis —pašto .Jam., Varinin- 
kaitis — dar., ir Zaleckis — 
darb.

5 (Lietuvių darbininkų šą-

Nr. 1 (Visuomenes 
god): Dr. Trukanas 
torius, Gailius 
narys.

Vyriausioji Klaipėdos apy
gardos rinkimų komisija priė
mė šiltos kandidatų sąraštis: i 

Sąjun-, 
rtaw<TV direk-

uosto direk.
buv. Direktorijos pre- 

Grudzinskas direkto
rius, Purvinas stud. patarė
jas, Simoliunas — ptof. štai, 
ihži, Šimaitis mokyklų re- 

gydy- 
paštinin- 

ukininkas, Kon
čius O banko dirėkt., Plonai- 
tiskr. apdr. įst. dir., Šu
kys darbininkas/ Klemas 
guber, refėr., Dr. Zubovas 
agronomas, tMiteris — M 
pašto eksp., Markelis ■ kuo
pų insp., LevkavičfUs *u- pašto 
Virš,, Laukžemis valdinin
kas, /KroMtette m prabavifrib

fėr*, Dr. Ciplijauskas 
tojaš, Spikeraitis*- 
kas, Kynhs

karo

Daugėla
— darb., Gocentas

raštas): Artnonas — darb., Ba- 
— darb., Bendikas 

‘ i — darb., Bu* 
darb,, Gaubtys —*

-^■ukih., Davilas — tikim; Mar
ksas
ukin., Mačiulis

pašto virš., GelžiniS-— 
laukininkas, 

Kalvaitis — ukin., Subaitis — 
ukin., Enžfelaitis — ukin., Gei
džius —- 
Telieps 
ukin., Rimkus — ukin 
radas — ukin., Patega ji 
Kirliks 
ukin*

Sąrašą Nr. 8 (Šilutės lietu
vių darbininkų) dėl f ormalutnų 
trukdmų komisija nepriėmė.

Ukih., Šimkus ukin.,
— ukin., RogaišiUs —

Kon-
ukin.,

ukin., Hiubneris —

Dramatiški epizodai iš dideles radio 
dramos

I A IU M 1

ALDONA 
tUriu stop 
jau, kad manę vaikinas buvo 
vagis ir hold upus darė, aš 
nieko nežinojau, tėtuk...

ANTANAS. — Tavo vaiki
nas. Jau geriau tu nors dabar 
nebevadink jo savo vaikinu.

ONA. —- Ach, Aldute, aš 
kalta prieš tėvą ir kalta prieš 
tave, dukrele, kad tau padė
jau meluoti ir leidžiau susidėt 
su tuo bjaurybe Maiklu Bam- 
balini.

ALDONA. . Mamyte, tu Čia 
nieko nekalta. Aš pati kalta. 
Aš nežinau kas man buvo pa
sidarę, kad aš nieko nema
čiau, nieko nenorėjau matyti, 
vis tik bėgau ir bėgau pas tą 
savo Maikį.

ANTANAS. — O ar tu ne
nujautei, kad jis hold upus 
darė?

ALDONA. — Ne, aš nieko 
nežinojau, nieko nieko... Tik 
good times ir automobiliu va
žinėtis.

ANTANAS. — Automobiliu 
Važinėtis? O ar tu nenujau
tei, kad tas automobilius ga
lėjo būti vogtas?

ALDONA. — Aš nieko blo
go nemislijau, tėtuk, ir nieko 
iiėhUjaučiau.

ANTANAS. — O tu man da
bar teisybę sakai,

ALDONA;
kau tau teisybę. Ir niekad nie
kad tfati daugiau nebemeluo- 
siu.

ANTANAS. — Matai, poli
cija spėja, kad tu buvai vagių 
gengvėj ir kad žinai visą tą 
gengvę. )}!>

ALDONA. — ; _
jiems viską, kąmiau. Bet jie 
mane mučija ir nori, kad aš 
sakyčiau, ko nežinau.

ONA.— AJdute, mes jau tau 
pastorojom advokatą, jau jis 
gal tave apgins nuo tų kan
kintojų.

ALDONA. —- O kokį advo
katą? j , .

ANTANAS., —J Jau , kųoge- 
tiauslą. Paskutinius centus 
sukrapŠtėm. Penkįs Šimtus do
lerių sumokėjom. Bet gal 
reiks daugiau.

ONA. — Bet nebijok, Aldu
te. Jūu mes darysim viską ką 
galime. Jeigu mums truks pi
nigų, tai Petrukas mums ke
tino paskolinti.

ALDONA. - 
Ach, mamyte...

ANTANAS. • 
rele, kur savas tai savas.

ALDONA.z— Ach, mamyte, 
aš nebegaliu to visko pakelti. 
Aš norėčiau, kad aš numir
čiau dabar ir gana... O! aš no
riu mirti mamyte!...

ANTANAS. — 
dukrele, laikykis 
tave gelbėsim... Pakęsk dar 
truputį... Viskas bus gerai...

ONA. — Aldute, Aldute.... 
Dukrele... štai imk, aš Čia 
tau keiksukų atnešiau...

(Bus daugiau)

* AŠ nieko ne
turiu slėpti, tetuk, AŠ nežino-

Skelbiamų scenų vaizdavime per radio daly
vavo sekami asmenys:
Antanas Makalas........ ..... KL. JURGELIONIS
Ona Makalienė ........ PETRONĖLE MILERIENE 
Aldona, jų duktė...... JADVIGA GRIGAITE
Juozaš, jų sūnūs .... ANTANAS RUTKAUSKAS 
Petras, mėsininkas ..................... ST. RIMKUS
Petraitis, kūmas.............. .............. K. LIUTKUS

..... NORA GUGIENE
ANTANAS. — Oh, the jud

ge...
CAPTAIN. —Now this way. 
ANTANAS. — Yes, yes... 
ONA. — Tai jau pas Aldu

tę eisim.
ANTANAS. — Taip, taip* 

Mat sako sudžia apie bondsus 
hušpręš.

CAPTAIN. — Oh, Mollie... 
Lėt thesė folks see their daug- 
hter.

MOLLIE* >-“■ Alright... Over 
hėre folks, over here«. Kere 
she iš.i. Hey, Alice, ydur folks 
arė hęre.

ALDONA 
ONA; — 

, ANTANAS 
dona.

ALDONĄ. — Tėtuk...
. ANTANAS. — Na, tul kaip 
dabar, vaikeli, čia tau?

ALDONA. — Ach, blogai, 
tetuk.

ANTANAS, 
davė tuo pinigus, ką aš tau 
palikau? Ar nusiperki pa
valgyt?

ALDONA. — Nusiperku, tė
tuk,.. Bet aš negaliu miegot.

ANTANAS. — Tai matai, 
vaikeli... Džeta
Tai tau ant šito kieto suolo 
turi miegoti?

ALDONA. — Taip, tėtuk. 
ONA. — Ir nieko minkštes- 

nio tau neduoda?
ALDONA.

jie mane vis mučija su viso1- 
kiai klausimais.

ONA. — Nabagėlė tu mano, 
čia tave visai numučys.

ANTANAS. — Mučija, duk
rele. O ar tu jiems visą teL 
sybę pasakei?

Petraitienė, kurna....... .
(Tęsinys)

CADTaIN. —BecaUse what?
ANTANAS.— Because she 

love some Italian boy... Būtį 
say no, nothing doing, yes) I 
say nothing doing.

CAPTAIN. — I šefe, that’s 
hoW šlife Ibarned to lie.

ANTANAS. — Ves, Mr. Po- 
liceman, she lie to me, būt, 
she not lie to you.

ONA. — No, Mr. Policeman, 
Aldutė no lie, she not lie, Mr. 
Policeman... Me lie, me, me, 
that’s a shąme, Mr. Policeman, 
me lie to pupa tliat Aldutė 
can go Avitli Mike Ėambalini... 
Because she love Mike Bam- 
balini, that bum.. •• J ■. ■. ' ■

POL1CE. — So she loved 
Mike, the leader of the bad 
gang., They were swfefethearts, 
feh?

ANTANAS. — Būt i šay hO, 
hothing doing; Mr. Policfemhn.

CAPTAIN— Yes, yes, I see. 
Now you better* tęll her to 
kiss Mike good by. Shfe ^vont 
sėė him for a long time..* May 
be for fever.

ONA. — 011, Mr. Policeman, 
that’s a shame, būt Aldutė 
not lie, me, lie, me.

CAPTAIN. 
and tell her not to 
her Mike any more... 
her oWh good.

ANTANAS. — Yes, 
licemahn. And then may be 
we can fix’n bonds for Aldo
na and take’rii hbttiė.

CAPTAIN. — It’s up to the 
judge, Mr. Makalas. No bonds 
hoW. Judge will decide what 
to do...

—Oh... Mamyte..
Aldute *** Aldute.,.

Aldona. Al

Ar tau pri-

ne namai*..

Tetuk, aš sa-

Aš pasakiau

Petrukas —

Matai, dūk

Now, you go 
stiek to 
It’s for

Mr. Po- Neduoda. Ir Laikykis, 
Jau mes

ta*——

GAISRAS, KURIAME ŽUVO DEŠIMTS ŽMONIŲ

luškevičius
>■»»■ II ■ darb., Bibilis 
čiunas —■ 1 
darb., Gložaitis — Stalius, GnP 
žauskas darb;, Kalinskas 
darb., Kuršaitis —— Barbi, Mer- 
tinaitis --r darb., Pranaitis 
darb., Petravičius — darb., Sb 
maltis darb., Sipkus — šalt
kalvis, Survila r- darb., Tolei- 
kis — darb., AŠmonas — darb., 
Budrus darb., Ceplevičius— 
darb., Jurkšaitis darb., Pi-
ragynas -** gelž. darb*, BumbU 
lis darb*, Purvins — 
žemis, Tilvikas — darb

6 (Lietuvių ūkininkų sąra
šas) i Ašmys *- 
— Ukin., Lekšas 
chertas 
ukin. ir žvejys Brožaitis 
ukin., Lazeris — ukin., Stubra 

ūkininkas) Beigys ukU 
lietas, J6fcūWfe *■ ntanin-

ukin

ukin., Žvilius 
— ukih., Bčf* 
, DaVilas H4

CHICAGO. — Namas adresu 558 Taylor Street, kuriame užvakar rytą kilo gaisras, žuvo heps- 
hose 1$ žmonių, suaugusių, ir kūdikių, o 6 buvo sužeisti* Gaisras buvo padegėjų darbas, (žiur.
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Kitų Kolonijų Lietuviai Ruo-
šiasii“NAUJIENŲ”Bankietą
, . I,—'■I'■ I ■■—■■■■..  

Būrys Kenoshos veikėjų iš anksto ir vie
tas užsisakė; laukiama daug publikos

Lietuvių kalbos pa- Įrengs žaidimo aiks- 
mokos

i

P

į

?■

“Na»jie«ę” bankieiui prisiartinant* ėmė į jį rengtis ne 
vien chicagiečiai, bfet ir kitų kolonijų lietuviai.

■  ■■■'■■■ ■■■■»■11 ■■■■———■« z
Bankietas įvyks spalių 13 d., Sokol svetaįnėjey 2345 

South Kedzie avenue. Paliko nepilnai dvi savaitės lai
ko, tad kai įurie kitų miestų lietuviai iš anksta užsi
saką vietas. -

štai aną dienų atskubėjo į “Naujienas” laiškas nuo 
Kenoshos darbuotojo Charles K. Braze, kuris užsakė 
visą eilę vietų ir pastebi, kad “į bankietą atvažiuos su 
drg. Martinais ir kitais kenoshiečiais^.

Rengimo komisija praneša, kad bankiete svečiai 
ne vien sulauks puikių vaišių, bet gaus progų ir sma
giai pasilinksminti. .

BankieUd yra ruošiamas įvairus muzikaĘs ir juor 
kų programas, šokiai ir įvairus pamargininjai.

Kadangi salėn bus galima sutalpinti tik apribotą 
skaičių žmonių^ tad visi, kurie planuoja dalyvautu yra 
raginami bilietus nusipirkti iš anksto. Juosi galimą, gau
ti ^Nau^enose^. Kaina $1 asmeniui. . i

1 VI'!1 ...  1 ■■

Sį betą Edvardas Če
pulis pralošė ir išly 
gino — mielu noru

mokėjo lažybas, vakarei} pra
tęsė p. K. Stuparas, prisidėda
mas prie jo; nors ir nepralai- 
mėjęs lažybų.—X.

Surengė vakarėlį draugams pa
gerbimui Vaitkaus žygio

“Pirmyn” e b ar a s 
ruošia scenai opere
tę “Gražioji Galatea”
Komišką ir gyvą veikalą pa

statys Liaudies Koncerte, 
hpkričto 1# C

WGHTQN PĄRK. — Kajp 
ir visi kiti, ir Edvardas Če
pulis, stambus Brighton par
ko tomerius, 350& So. Cal& 
forma avenue^ nemėgsta pra
lošti betų.. Bet vieną betą jis 
pralošė.. Nors jam Bepasisekti, 
vienok p. Čepulis pareiškė, kad 
tą betą jis pralošė ir išlygino 
— mielu noru. Negana to; jis 
butų tobaj nusiminęs, jei bę-. 
tą jam butų tekę laimėti

Taigi, sekmadienį po pietų 
p. Čepulis surengė nepapras
tai smagų vakarėli p. P. Pu 
kiui, kuriam pralošė betą, ir 
visai eilei savo draugų. D*“oka- ĮRimkiutė, . 
zija” vakarėliui buvo laimingo .Albina Trilikaitė. 
Vaitkaus skridimo pagerbi
mus..

Dalyvavo daug svečių.
Vakarėlis įvyko Lemobte, 

kur susirinko pp. Čepuliai* Pil
kai, Daubarai, Stuporai; Ste
ponavičiai, Baronai* Mateko- 
ųtiai* ir visa eile kitų, kuriuos 
suminėsime kitoje vietoje.

Džiaugėsi susirinkusieji, kad 
jaunam lakūnui — pasisekė 
atlikti didelį žygį, nežiūrint t(, 
kad atvejais jo gyvybė kabo
jo ant plauko. Kai kurie iŠ se
nesniųjų džiaugsmą ir susi
jaudinimą parodė ašaromis.

“Vaitkui ant cigaretų”.
Bet p. čepuliui neužteko; t^ 

kad jis pralaimėjo betą. K. 
Steponavičiui talkininkaujant, 
jis sukėlė $25.00 “Vaitkui ant 
cigaretų” ir tuoj įteikė pini
gus ALTASS’ui. Aukavo seka.-, 
mi asmenys:

K. Čepulis ........ $5.00
J. Pūkis .....
Pp. Daubarai ....
K. Steponavičius
Mrs. J. Pūkis ... 
K. Stuparaa,_

Matekonis 
Strakša .... 
Gasparaitis 
Šimkus

“Pirmyn” choro nariai prieš 
kiek laiko pradėjo repeticijas 
naujos operetes,, kurią pasta
tys lapkričio JO dl, žiemos se
zono atidarymui.

Operetė yra “Gražioji Gala- 
tea”,, kurią paraše kompozito 
riųs Von Sųppe. Veikalas yra 
gyvas ir komiškas ir jo* roles 
dainuos Pranas Pūkis, Stella 

, Jonas Rakštele it

į “Gražioji Galatea” bus pa-> 
i statyta Liaudies Koncerte, kū
lę j “Pirmyn^1 rengia lapkričio 
; 10 d., C.S.P.S. svetainėje^ H£6i 
■West 18th Street.
j “pirmyn” praeityje; vykusiai 
'pastatę eilę kitų operečių; tark 
kurių yra “Laima”, “Kamjnr 
kretys iy MalunihfokasT; “Kor- 
nevitin Varpai”, “ Agurkai” į 
“Pepita”, “Bailus Daktaras”,, 
etc.

Kaip ir pereitais metais* 
choro dirigentu yra p. Kazys 
Steponavičius, kuris vedą ir 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
orkestrą.

< 'i1;..-..1

' Ateinančią savaitę pamokės 
lietuviu kalbos bus pradėtos. 
Klaaės bua Jaikomoa aštuonio
liktoj apielinkėj ir Bridge- 
porte. Mes kviečiame į jaa 
Ikiekvienąf,. seną ar Jauną. Ku- 
Įrie tik nori mokintis, lietusių 
dalbos, gramątikos, sintakses 
■ir rašybos, lai įstoja į šias 
iklases. Prisiųskite mums savo 
‘antrašus, ir mes jums prane- 
?šime kokią dienį pamokos 
bus laikomos ir kur, 
; Pamokos, veltui,, ir jeigu 
‘mes (Lietuvių Jaunimo Drau
gija) mielu noru stėngiamės 
patarnaut! tamstoms, ir au
kauti taiką tamstų gerovei; tai 
tamstos, iš savo pušės, turite 
atidėti dvi valandas vieną 
kartą per savaitę ir 'atsilanky
ti1 į šias pamokas. Prisiųskite 
savo vardus adresu: Vytautas 
Beldajus, 3259: Sb. Halsted1 St. 
Tei. Victory 5259.

Lietuvio# dalyvaus.
Lietuvių Jaunimo Draugija 

gavo pakvietimą dalyvauti 6 
spaliui mėrt. 7 vai. vakare, 

tautiškais drabužiais pasirėd
žius teatre,, kur žymus Sunday 
Ęyęning Club: atidarysi savo 
darbuotę^ 2.9 metų Specialiu 
pamwj imu» mirusios- darbuo- 
tpjĮęs Jane Adams..

Spalio 4 d., taippat septintą 
valandą vakare;. Fu/Mter Paark, 
pvie 45> ir Priame ton gatvių, 
minės sugrįžtuvių savaitę rai^ 
kdarbių paroda ir tautiniais 
šokiais^, kuriuose Lietuvių 
Jaunimo Draugijas bf- Belia- 
jaųs mokyklos šokėjai daly
vaus, pasigėdydami ne vien 
lietuvių šokiais, bet ir kitų, 
tautų—anglų, rusų, ir 
palestiniečių ir meksikiečių.

Beliajaus šokiif koncertas1..
Padėkavonės dieną> lapkri 

28 d1., penktą vafand& vakare 
Lietuvių Auditorijoj bus Be>t 
Įiajaųs mokyk.lba: didžiulis 
koncertas. Šis parengimas bus 
įdomiausias ir gražiausias,— 
toks, kokio lietuviai nebuvo 
matę. Ne tik daugelis artistų 
jame dalyvaus, bet ir malonių 
siurprizų pamatysite. Virš ke
turių dešimčių numerių, re
prezentuojant * dvidešimt sep
tynias tautas, bus rodoma vi
sus mitrumus ir charakterin- 
gumus tų tautų, kurias tik 

. Beliajaus grupė jums taip gali 
parodyti. Tokių numerių ne
galėsite matyti nė didžiausioj 
'miesto mokykloje. Smulkį 
nių žinių bus paduota vėlįauį 
“Naujienose”. įžanga ti> 35) 
centai.

Reikalauja $100,0000 
iš teisėjo už ap~ 

* šmeižimą

Mr.
Mr.

Mr, 
Mrs. Čepulis ..
K, Baronas .... 
B. Salaveičik . 
M/. ir Mrs. Ą

; tęir parką Cicero
*

• Valdžia pasiryžusi
. deportuoti Dillin- 

gerio išdavikę
Nenori “moteriškes raudonais 

rubai^’ pasigailėti

W. .A, A. paskyrė tnrn 
$137,324t (en įrengti ir 

aiiė^o ^koleyiją. 
... .

CICERO. - Prie Cicero, 
šiąutipęje pusėje Roosęvelt 
'Bulvaro tarp Cicero avenue 
'ir CentfAl avenue, randasi1 di
delis ir apleistas plotas žemės. 
IkiŠiol kai kurie sportininkai 
.mądoda»v0< jį žaidimo aikštei, 
bet didžiumoje buvę naudoja- 
.mąso išmMomsi r

Dabar praneš,ama, kad Cbb 
cągos wkyfch| taryba yra pa
siryžusi paversti tą žemės 
plotą į parką & žaidimo aikš
tę, Tapyba gavo iš Works 
Progress Administratibn, ku
ri rūpinasi vie^ąia darbais be
darbiams, $137,324.. Parko ir 
žaidimų įrengimui, prie darbo 
bus prūiąty^ 225: bedarbiai, 
kurie dirbs per yįenuoliką 
mėnesių.,

. kolegiją.
Dalį dabar apleistojo žemės 

ploto ^manoma suuaudoti pa- 
įstatynįų# Chicagos? mwicipar 
lės kolegijos^

Nežiūrint; to, kad f ederalės 
^valdžios agentai greičiausia’

nukovę Dillingerio;. jei 
|“moteriške raudonais rūbais”. 
ineWų atėjusi jiems į talką, 
.darbo: departamentas , yra pasi
ryžęs; ją išdteportuoti.

Išdavikė yra Mrs. Anna 
Sage; su kurios pagalba žval
gyba suėmė Dillngerį prie 
Biograph teatro, Northsidėj& 
(Moteriškei buvo pažadėta $5;000 
pinigais ir teisė pasilikti Ame- 
ivikoje. Pinigus ji gavo, bet 
^piliete nepaliko.
' Valdžia žada ją1 iŠdėportuoti 
f Rumuniją rytoj.

, —. —.. ,r

Susirgo Antanas 
Rypkevičius

NORTMSlbĘ. - 
netikėtai susirgo
bmio vedėjas Antanas Rypke- 
vičius. Užvakar vakare dir- 

ofise jis pradėjo jaustis 
nekaijp, o vakar jau nebegalėjo 
išeiti iš, namų’.

Naujieniečiai linki drg. Ryp- 
kevičiųi kuo greičiausiai pa
sveikti.

Vakar rytą 
“Naujienų’1

Terpę Haute strei- 
kierių vadas kalbės

RADIO
Kas trečiadienį ir šeš
tadienį—Lily Pons ir 

Martini
Du, žymus dainininkai, Lily 

Pons ir Niiio Martini, nuo šio 
vakaro kas trečiadienį ir šeš
tadienį dainuos per CBS radio 
stokis.

Programą finansuoja Ghes- 
terfield Cigaretų gamintojai, 
Liggett and Mąyers Tobacco 
Company, kuri praeityje ke
liais atvejais rengė panašius 
programas. ,

Dainininkai dainuos ntio 8 
iki 8 :30 Chicagos laiku. Akom 
panuos Andre Kostelanetz or
kestras.

Pirmesniuose Chesterfield

Pou)ers Hapgood Labor Lycė- 
‘ ame' ctnirddien, sp. 8 df.> 
į ' . .—n------

Antradienį sp^' 8 čk, Ckfyia- 
įos Labor Lyceum; Kedzię ir 
Ogden įivyks;masinis mitingai 

n^0^’ Įkuriame kalbės žymus darbi- 
srlhiP^^v ninku vadas Po.wer& Hapgood.

Būdamas vien(as iš dalyvių ir 
;vąd!ų Tęri^e ftaųfe, Ifld^ geųe-r 
tralio streiko^ Mr 
įkalnes ąpię “^ijit 
Terre Baute’pje”.
mą streikuojančių darbininkui 
teisių kalbėtojas bus teisia
mas ir teisman stoja, berods, 
trečiadienį, >s ;i L

Mitingą šaukia Labpr j
Socialiu
kuri ‘

Ižą^ wl|w t. I

šie du jmi; vyrail

!
 PERDAUG SVERTT PAVOJINGA JŪSŲ 

SVEIKATAI
NumaŽiiikit svori saugiai su 

METABODIN
Dykai medikais egzaminateija' ir patarimas. Į Keturių savaičių, gydymas kainuoja tik 
$5.00: Tėljefonpokit, rašykit" arba ateiSaukit. 

Metaholin Laboratories, W ly.

Hapgood 
rų terorą 

T?erre Haute’pje”. Už ,.gyni-

DR. BRUNO 
WAIN0RIS 

gerai prirenka akinius, akis

ną dieną

P. Pranokus jau su
grįžo iš ligonines

tądarM ■' W
automobi^ųpse,. fe 

automobilius, iB.štm-
Klenite o?

ram Ws> o; w»
sukatos- ■;>

ar.geRo*- 
m spalvos frėmais,, šefuoti 
stiklai ) lijnkami 
tobtam io tru ma$y- 
mui-

M "7K

2.00 
£00 
2.00 
£.00 
£00

1.00

1.00
1.00
I. 00
J. 00 

Pack

Chicagos advokatas Josepb 
P. Savage vakar užvedė įjylą 
apskričio- teisme, kurioje rei
kalauja iš to teismo teisėja 
Stanley H. Klarkowskio $1QO>? 
000" už šmeižtus.

Savage buvo narys firmos 
CrOwe, Gorman and Savage, 
priėš kurią yra užvestos dvi; 
'bylos, reikalaujančios; atskaitų. 
,Savage esąs neva išeikvotojas- 
Tokiu Klarkovski teisme jį in 
pavadino.

P. Pranckus, 1049 5$ith 
St., kuriam pora savaičių ą$t- 
gal buvo padaryta sunki’ viįdto 
rių operacija,, 
ninės namo rugs&ėjjoi 2^ <

Ligonis jaučia^ Ta
čiau, nors operacija, buvo'sėk
minga, bet P. Pra'uskui 
teks pagulėti kiek laiko k>vo$ 
iki jis pilnai pasveiks.

Pažinties draugai prašomi 
atlankyti P. Pranckų aulęščiaųf 
nurodytu adresu. f

— Senas Petra^ 
Suteikė d i vorsą 
Martai ir Juliui Krū

miniams

IT metų,; w W TrumbuB ąye.,J

^Naudingo laike 
praleiotmo Kengre- 
/ sas" Čikagoje ■.
| CWag9i^ dabar vyksta 
^cre^l(W*: kongresas, J jJJ 
.snvažiavoi kelidĮe* 

viso» pas^
{1K$ ik papjaojuo.tr ateitai.

MFJitt,*
OPTICAL and 
3WMRT€0. 

m M Halsted St.
"■...... ‘ '

j. .yijiĮU

PADĖKA

A.

K. Simanavičius 1.00 
Smukių auką nue 
“Pirmyn- choro jau
nuolių ........... 1.00

Viso ......... . $25,00
Po vaišių ir vakarėliui puse

lė 
•M

tinai jpuSėjau, kai p. i 
visko šprėndžTagį: p»

Chieagiečiai nebeęisšem- 
ja, skundžiasi leidi

nių biuras
■ -F V n1*11’

Apskričio vędybfniiį. lęitjiuių 
biuras vakar nusiskundė, kad 
chicagiečiai kaž kode! nebesi- 
ženija taip
nai. Biuras suriša šįmet 702

ROSELAND. — Pereitos sa
vaitės pabaigoje teisėjas R. 
F. Desort, apskričio rūmuose, 
^suteikė divorsą Juliui ir Mar
tai Krūminiams, 135 E. 107th 
Street.

Julius Krumipis, kuris dir
ba alinėje, 6614 S. Weštern 
avenue, apie divorsę bylą niė 
ko nežinojo. Tik netikėtai ga
vo pranešimą telefonu k.ąĄ 
yra laisvas.

Divorsuotoji žmoų^ užjląįk0 
biznį Roselapde. /į - ’ P»]

— Petras, penkis
• — •• —0.-- . *“> i .

diėn^ ■ j
“ReęreatioiL” yra fermi-f 

nąs namįoj ąmas apibudinimui r 
sporto, ž^imųv & į
siėmimų, ki^ie ši^įtor $aW 
mybę riaudingąi paleisti/ ML | 
ką. t \ Į

Chicagos paštus 
■ dė 708 naujus dar- 
‘ biųinkus
; ’’ ■ ■ 1 ij. .'"įiĮi , I

Pašto virših^nk^ KfcėUt&ed 
paskęlięėj kad Vakar' pasamdė 
708* natajfe -darbininkus tarp jųd 

uš* ;277 Įaiškanešiis, jj 
įtes y »darbininkus ii ėdrius. 17

Laiškai Pašto
f

i šie laiškai yra atėję jš Eu
ropos, Kam jie priklauso, te- 
gul nueina į vyriausįjj paštą 
(Ganai ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

3 Andrasui Comininkui
12 Kikelo Mrs. Michalina
16 Matutis Zelly

programuose dalyvavo Grace 
Moore, Leopold Stokowski, 
Rųth Ętting (kuriai akompa
nuoja lietuvis p. Briedis, Rosa 
Pouselle ir kiti.

■ mrį    m. '■

J?.ęONRAI>
, STUDIO
420 W. 63rd St

Iriau įrengta.

(

Crane CoalCo.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

SlifU0tV| aktai, ISKudaTfaia.

Prastoji regėjimą; 
silpnas ir kreivas akis galima 

su naujai išrastais 
Jie apsaugos j

$7.50Jj
r dažnai atitaisyti
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins aklą nuo
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIV GYDYTOJAS 

Akinių Dirbtuvė. __ Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1824>

FURNACE
TAISYMAS

DEGINIMUI PUODAI, kitui
svarui 18c; musų į/Į.
kaina ..._______________*■»«*
GROTELIAI, kitur svarui 4 g 
ton;, musų kaina -----  *VY
vAndbNiųi viedriukai, 
kitur svarui »2c;

40%
PIGIAU

BOILERIŲ
D A U Y S

Mes turime pasirin
kimui pilna ataką 

WHOLESALE IR 
RETAIL

Kitų Furnace ir Boi
lerių dalys apkainuo- 
tos Propordonaliai rotom. HaSnp.------------- pigiai.

ACME FtlOACE REPAIR
.!/ ■si-,;:: ų »• ’| • n-: : r i 'B! -'i | ;• I i.. ‘į.U., ;į d-'-pi . . ■i' "j1 j.:-••j’' .!|-'| .' įi'iPARTS C0J2 krautuvės]

DŪMINES PAIPOS
colių įlenkimas arba* 9 A jA 
ipa ______ :______ ^Ur
colių įlenkimas arba

, ipa -----------.----------- ’53r
9 colių Įlenkimas arba 40*

4S*

7 <
paipa
8 < ’
paipa

paipa
10 colių įlenkimas
arba paipa —------

86 Gaure Galvanizuoti. >

; "■ jiyywjww"ff^'..... . ....  -............... t.. ........... m11! i" ■ i....... i.................. ■—-*—»

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

AUFABETO TVARKOJ!

amen tikite pagelbėti mus* skaitytojama su- 
nusipirkti Iškirte paprasti ir nepaprasti

arahte susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik

MAKUTĄSR&S -I

Palaidotas šeštadienį rugsė- 
jb: 28 dieną. 1935 in. Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse, vadovau
jant laidjotuviu direktoriui p, 
Antanui Fętkui.

Manp/ mifeH prieteliai srera- 
dąriaį priimkite nuo mainęs 
štodiųgią padėką jus: visus, 
ypatiįŠKąi’ pamatyti, mano spė- 
$os; neleidžia, tad pasinaudoju 
to pačiai skaitomą laikrašti 
Naujienas, tariu vištom ąėių,. 
l$Xbams, ka mano vyras vėlio
ms juose veikė, už tai jus sa
vu patarnavimu atsilifcinot; 
taipgi širdingą ačiū gėlių UUr 
kautojams ir visiems kas kuo.-. 
mi mane suraminote, toj liūd
noj valandoj.

Liekam nuliūdę ir labai nu
skriausti:

Petronėlė MakutėnUnto 
ir Stasys Sūnūs.

LIUDVIKAS

:■ 'i'.

ė Čia susirasit ko tik 
jums reikia 3 

T « '
>1 M'ė'iiii įl MII* WiĄli "IW Itll . 9 ■■ M.. .....

AUTOMOBILIŲ Tais.
AUTO RERAĮRING . 

iii »'>■.

RADIATORIŲ. FENDERIU IR 
BODY TAISYMAS

Automobiliu malevojiiuas. radiato
rių valymas, 100% garantuota.

R & R RADIATOR AND
: ’ BJQD?Y ęo. . ■

k H, a Reichert. J>. J. P. 
. . Reuther* Jr. •

Ištekto W . 
3572-74 Archer Avenue 
Phone Lafayette 7688

j i ji 11 in <■ .m ii ■ H"i h

. .. ■ ANGLYS• * coal ■
I "I» I n U lig

W, J, Freek^lton
| . Coal Co. ■

Anthracite COAL BituminoUe

PIONEER 
Pocohontas Mine Run, tonas 

$7.15, perkant 5 tonų lodą 
SHULMISTRAS BROS. 

2«& W. 421K, St.
Phone Lafayette 6300

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

r 24 valandų patarnavimas.
GUARANTEED BAILER AND 

WELDING SERVICE 
324d South Archer Avenue, 

2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė.
r Tel. Virginia 1930.

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

,i<

■ F«" 1 t-"J.............. ......................................... 11,1 1 
THE. BBIDGEPORT ROOFING CO.

Ar jūsų ■togai reikalauja patai- 
'•yme? Pašaukite mui ir mes paša-

įsteigta 1880
[ Musu reputacija yra išdirbta, per 
Į ilgus metus pardavinėjime aukštos 
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SAKO, LAI JAUNUOLIAI IMA PAVYZDĮ 
Iš LAKŪNO VAITKAUS

“N.” Red; P. Grigai- 
tis, kalbės į Keistu
čio Kliubo narius —r ' y? ;

' ' ... ............... . .. ............ .

Pastaruoju laiku lietuvių, 
ypač amerikiečių, gyvenime 
pradėjo reikštis įvairus nepa
prasti atsižymėjimai.

Rugsėjo 21 d. lietuvis lakū
nas užėmė pirmą vietą ne tik 
lietuvių laikraščiuose, bet h 
anglų ir gal visų kitų tautų 
spaudoje. > Lietuvos vardas ir 
vėl nuskambėjo per visą pla
tųjį pasaulį.

Feliksas Vaitkus, žymus la
kūnas, nors buvo priverstas 
nusileisti . Airijoje, nugalėjo 
pavojingą oro erdvę viršum 
Atlanto - vandenyno. Jo pasi
ryžimas, drąsa ir perskridimas 
Atlantiko pasilieka amžinai 
įrašytas į aviacijos isitolrijos 
lapus. Kiekvienas lietuvis-S ga
li pilnai didžiuotis prieš visą 
pasaulį šio lietuvio lakūno di
dingu žygiu, i
Didvyriai — Pasaulio akysto.

Kaip žinome,7 jau trys lie» 
tuviai, turėdami didvyriškų ga
bumų ir dėdami dideles pa* 
stangas, perskrido Atlantu. 
Jau trys drąsuoliai amerikie
čiai lietuviai, Darius, Girėnas 
ir Vaitkus, įrašė ir musų bran 
gios tėvynės Lietuvos vardą j 
aviacijos istoriją. Nors jie ir 
nepasiekė savo užbrėžto galu
tinio tikslo, jie yra tikri už
sipelnę laimėtojai, genijai ir 
viso pasaulio akyse didvy
riai. Tokius žygius gali atlik
ti tik ypatos su vertingomis 
asmenybėmis ir nepaprastais 
gabumais. Dariaus, Girėno ir 
Vaitkaus žygiai sukėlė nema
žai kitų tautų pagarbos ir sim* 
pati jos jausmų pas kitus mit

Garsinkite “N-nose
--------- i.

REIKIA VISIEM PERSIIMTI JO DRĄSĄ PASIRYŽIMU IR 
PASIAUKAVIMU TĖVŲ ŽEMEI”.

1'7- ■ '.Į

sų mažai ir naujai atgimusiai
tautai, ypatingai Klaipėdos ir 
Vilniaus situacijoje. i

Visi žmonės aiškiai mato, 
kad po Didžiojo Karo ir per 
trumpą laikotarpį, nei jokia 
kita tauta nepažengė tiek daug 
pirmyn, kiek musų numylėta 
Lietuva. Ji atsiekė daug nau
dingų sau ir visai žmonijai 
laimėjimų. Jos vardas žymia! 
pasirodo anglų spaudoje be
veik kasdien. Nemažai prisidė
jo prie abelnos pažangos ir 
gabus lakūnas Vaitkus.
Nereikėjo verkti prie naujai 

supilto kapo.
Yra labai malonu ir džiaug

sminga, ’ kad po Įeit. F. Vait
kaus perskridimo Atlantos, ne 
reikėjo musų nuvargintai tau
tai didvyrio kūno laidoti. Ne
apsakomai linksma, kad po šio 
laimingai perskridimo, Lietu
vos sūnus ir dukterys nesto
vėjo su ašarotomis akimis pri« 
didvyrio karsto ir naujai su
pilto kapo, *

Dabar visų lietuvių yra pa 
reiga Įeit. Vaitkų tinkamai pa 
gerbti ir jo nuveiktą didingą 
ir sunkų darbą pilnai įvertin
ti. Tad visi lietūviai-ės pasvei
kinkime lakūną Vaitkų nors 
savo nuoširdžiais dėkingumo 
ir pagarbos žodžiais.' Palinkę 
kime jam ir ateityje būti drą
siu ir naudingu veikėju mu
sų tėvynei Lietuvai.

Tegu visi lietuviai jaunuo
liai gimę ir augę Amerikoje 
ijna iŠ drąsuolio lakūno Vait
kaus pavyzdį, ir persiima jo 
pasiryžitnu ir pasiaukojimu 
jųjų tėvų gimtam kraštui, Lie
tuvai.

Adv. N. Vtalasina.
. - * • - f k :

Pakviestas pasakyti kalbą spa
lių 6 d. susirinkime >

Rudens sezonui prisiartinus 
ir piknikams užsibaigus, į 
darbą pasileido Keistučio
Kliubo .apšvietos komisija. 
Jos tikslas rūpintis intelektu
aliu draugijos gyvenimu. 1

Pildydama savo pareigas, 
toji komisijaf nutarė surengti 
seriją kalbų ir joms pakviesti 
įvairių laįkraščių redaktorius.

Spalių'6 d., Hollyvfood salė
je, 2417 West, 43rd; Street, 
įvyks klfubo susirinkimas, į 
kurį kalbėtoju pakviestas 
“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis.

Susirinkimas prasidės 12-tą 
vai. dieną. Visi nariai ’ yra 
kviečiami atsilankyti ir red. 
P. Grigaičio kalbą išgirsti.

—B. Rudgalviute .

Del $400 skolos pade
gė namą ir pražudė 

10 žmonių
Krautuvninkas Vitale prisipaži 

no esąs Taylor Street gaisro 
kaltininku y

----------------------------------------------- :■ ■ ■

Suimtas dėl didelio Taylo: 
gatves gaisro, kuriame; užvakar 
rytą žuvo. 10 žmonių -/(Vietoje 
mirė 8 ir 8 buvo sužeisti, bet 
Vėliau du sužeistųjų mirė ligJ- 
ninėje), kratuvninkas; Frąnh 
Vitale vakar rytą prisipažino 
pasamdęs sėbrą už $160.00 nu 
mą padegti.

“Skolos iš proto varė”
“Skolos, skolos, jos .mąne U 

proto varė”, raudąją yitaįe P9

NAUJIENOS, ffiūgągo, Iii. 
licijos kvorumas kodėl įiataų' 
padegė ir, ai jis žino kiek dau<; Daily Times štabo narius,, jis 
skausmo ir ’ niįostolio pridarėm dirbo laikrašėiui, “Southtown 

Pasirodo, kąd Mitale turėjo Economist”. v 
atmokėti $400.00 kreditoriams, 
bet pinigų neturėjo. Nerasda
mas kitos išeities, jis nutari 
savo krautuvę padegti ir gauti 
$3,000 iš apdraudos bendroves. 
Darbui atlikti*; jis pasamdė 
girtuoklį Joe Di Chįara.

Ir Vitale ir Di Chiara yra 
uždaryti . kalėj iriie. Maxwell 
stoties policija sako; k$id jiems 
gręsianti mirties 'bausmė. Vi- 
taįe krautuvė t>uv^ adresu, 558 
Taylor Street. ’>>

licijos kvo

lureciadienis, spal. 2, 1935*
mo mokyklą. Pirm. Įstojant ji , PRANEŠIMAI

PILIETYBES pamokos 
Prasidės Ketverge, Spalio 

(October) 8-Čią 19Š5 m., 7:30 
valandų vakare. 

Kreipkitės prie
JOSEPH J. GRISH 

4631 South Ashland Avenue 
Telefonas: Boulevard 2800 

Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICĄGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Ar Tamsti'esi nariu? 

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

Konkursas baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašytis . 

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Ofisas atidaras 

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visų 
dienų, o sekmadieniais iki 1 pp. 

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

1739 So. Halsted St. 
(“Naujienų”‘name 2-ros lubos)
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Lietuvaitės automo
bilio nelaimėje

šeštadienį, rugsėjo 28 d., 
p-lės Bernice ir Emilie Kiela, 
18 ir 16 metų lietuvaitės gy
venančios prie 80 ir Vincennes 
gatvių, važiavo automobiliu. 

| Arti jų namų kitas automobi
lis įvažiavo į jų mašiną. Bro
nė tapo skaudžiai sutrenkta. 
O Emilijai perlaužta šonkau- 

| lis ir ji buvo nuvežta į šv. An- 
i„ tano ligoninę.

Jaunas lietuvis re- 
porteris su preziden- 
tu F. D. Rooseveltu Išdaužė barzdaskutyk-1 
'•' los langus

18 APIELINKE. — Spalių 1 
d., anksti rytą nežinomi pik-

Dabartiniu l^kų prėžideritas> tadariai išmušė lietuvio barz-. 
Rooseveltas yąlinį^a po vaka- dąskutyklos, 1827 So. Halsted • 
rines valstijąšį^ajtyiiąmas agi-' Street, langus. Išdaužymo prie 
tacines kalliaę fr rinkdamas 
balsus 1936 metų rinkimams.

Specialiam ■ traukiny j e, ku
riuo važiuoja pjrezidehtas, yra 
ir vienas jaunas lietuvis, Chi- 
čagps dienraščio7 ‘‘Daily Times’ 
reporteris, Victor Sholis. Jis 
vykusiai ir plačiai ąprkšp pre
zidento vizitus įvairiose vietose 
laikraščio skiltyse. Dabartiniu 
laiku randasi Ąįiįęleš mies
te, Californijojė;

V. Sholis yra (jKiMgiečių,\pp. 
Sholių sūnūs, baigas žurna\iz-

>■" -
• ''"'t—..... ,,

Victor Sholis raMo, įspūdžius; 
dienraščiui “baily Times”

žastis nežinoma.
—z Senas Petras

Sako, biznis Chicago je 
gere jąs

Chicago Ascociation if Com- 
merce skelbia, kad šjmet biznis 
daug geresnis negu pernai. 
Pernai statybai per rugpiutj 
buvo išleista $420,910, gi šį- 
met—$1,317,340. Biržoje Šerų 
šių metų rųgpiutį parsidavė 1,- 
549,000, pernai!—-642,000.

PASKOLOS—ŪKIAI—NAMAI—KURORTAI 
MORGIČIAI IR BONAI

Skolinam pinigui, perkim visokios rųšies morgičius ir bonus ir išmokam 
cash. Taipgi perkafri rtatnūs, .kurie yra bargenai. Turim dideli pasirinkimą 
visokių ūkių ir kūrorii) pardavimui ir mainymui. Ofiso valandos nuo 9:80 
A. M. iki 6 P. M. Subatomis iki 2:30 P. M.

J. NAMON & CO.
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Del apžiūrėjimo ūkių—kurortų, galite kreiptis' Subatomis ir Nedėliomis 
4 Indiana ofisą, 50 mylių hųo Chicagos. Kurie neturite automobilio ir no
rėtumėt kartu su mumis važiuot, jums nieko nekainuos; mes kožiitt penk
tadieni po piet važiuojam iš. Chicagos1 ofiso.? Antrašas A milės East of 
Vhlparhišo, Ind. Hl$hwhy No. 2. Phorie Valpriraišo 1608 W 11'

.........       a... ........ ............... ......................—  . , ■ .rl.  ...............—į

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaig 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. resristerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm nejru pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU Liudviko Leikos. Išvy
ko iš Rygos i Amerika 1913 m. yra 
kilęs iš Kušlių kaimo, Užpalių 
valsč., Utėnos apskr. Paskutiniu 
laiku gyveno BroOklyne. Kas žino 
ap!e ji ar jis pats, prašau pranešti 
už ką busiu jieginga.

5022 W. 16 St.
=»

MARY BELL.
Cicero. III.

Association of Lithuanian Proper- 
ty Owners of Bridgeport, laikys mė
nesini susirinkimų trečiadieni spalių 
2 diena. 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorium, 8183 S. Halsted 
St. Visi nariai namų savininkai 
malonėkite laiku pribūti, nes ran
das daug svarbių reikalų kuriuos bū
tinai turim aptarti.

S. Kunevičių, rašt.
1 JSLA. 36-tos Kuopos. Laikys mėne

sini susirinkimų spalio 2 d. 7:30 va
landų vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorium, 8183 S. Halsted St. Pra
šau visų narių pribūti i susirinkimą, 
randasi svarbių reikalų aptarti, bus 
raportas iš pikniko kiek pelno liko.

J. Balčiūnas, rašt.
' Brighton Parko Moterų Kliubo su

sirinkimas i vyks ketvirtadiehi spalio 
8 d. 2605 W. 43 St. po tuo pačiu 
antrašu 7:30 1 vai. vak. Malonėkit 
narės skaitlingai atsilankyti, nes tu
rime keletu svarbių bėgančių reika
lų aptarti, po vakacijų jau laikas ši 
tų nuveikti. >•

Draugė Ona Davgin žadėjo atsi
lankyti ant susirinkimo ir palinks
mins. lauksim. Pirmininkė.

Kalendoriai
1936 m

Naujienos gavo pa
vyzdžius labai gra
žių kalendorių 1936 
metams.
Biznieriai, kurie ma
note spausdinti ka
lendorius ateinan
tiems metams, malo
nėkite atsilankyti į 
‘Naujienas’ pamaty
ti musų pavyzdžius 
ir kainas.
‘Naujienų’ ofisas at
daras kasdien iki 8 
vai. kas vakaras.
! 1739 S. Halsted St 

Tel CanaI 8500

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA salesmeno kuris turi pa
žinčių su tavernomis. " ‘ ‘ 
komišinų. 300 žinomų gėrimų parda
vinėti. Roxy Liųuor Co. 
Madišon.

Mokam gera
810 W.

REIKALINGAS žmogus prie na
mų triūso, pečiu pakurti, pašluoti ir 
panašiai. Pragyvenimas ir primo
kėsiu penkine dnt mėnesio. Rašy
kit: Naujienos, Box 331. /

HMp Wanted—Female 
Darbininkių reikia .

REIKIA merginos nuo 18 iki 25 
metu amžiaus prie namu darbo. Gy
venimas vietoje. Krikščionių šei
myna. Mansfield 8510;

REIKIA patyrusios moteries arba 
merginos prie namų darbo. Gyveni
mas vietoje. Mrs. Reifman, 1457 S, 
Sprihgfield Avė., 2 floor. ——o......

. 1 - .v' , ‘

REIKALINGA moterų ir merginų 
imti darbų i savo namus — Rašykite 
i Naujienas. Box 832.

REIKALINGA mergina namų 
darbui — nuo 80 — 40 amžiaus — 
Kambarys ir valgis. Atsišaukite i 
Naujienas seredoj 2:00.
.. M III IltH—llM      .......................... .■!■!■■■■■!—I. „Į

RElklA merginos prie namų dar
bo. Gyvenimas vietoje. $4 i sa
vaite. B. Kaplan, 4701 Maypole Avė.

REIKIA patyrusios merginos 
Srie namų darbo. Maža šeimyna, 

tereikės Virti. Gyvenimas vietoje.
Juniper 1704.

’Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU bile kokio darbo prie 
skrap yardžio, anglių išvažiojimo ar 
bile kokio kito, kad ir ant fermos, 
esu 40 metų amžiaus. Praneškite 
J. Stonis, Tel. Victory 5849.

7) p .

PAIEŠKAU darba už janitorių. 
turiu ilgų metų patyrimą prie oil 
arba apšildimo — Suprantu visų 
darbų. Turiu gerus paliudijimus. 
A. C. 3218 Lame St.

REIKIA merginos prie namų dar
bo. Nereikia virti, bet reikės biskj 
skalbti. Mrs. Koplin, Mansfield 
4705.

.Aį’7

BusinessService 
Biznio PatarnavimasTurkiško tabako priimnus skonis ir 

kvapsnis yra beveik reikalingi jeigu nori 
gerą cigaretą.

Turkiškas tabakas yra brangesnis kuomet 
atsimename kad turime muito mokėti net 
35c už svarą, bet jis būtinai reikalingas su
maišymui su musų lengvais, nunokusiais 
namie-augintais tabakais.

■ NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sp 
rendauninkais. Maža narine mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryta iki piet * 

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame Jau šiuo adresu virš 

50 met

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav., 

.. Local and. Long Distancė 
W TIalsted’street*

jiems duoda tą geresnį skonį. Tik paban 
■adykite juos

• N - - >

JAUNA LIETUVAITE lankanti 
Chicago suniversiteta ieško darbo 
prie typrewriting ir jknygvedystės 
vakarais ir šetštadienyj. Pinigai rei
kalingi apmokėjimui mokyklos, šau
kite iŠ ryto tarp 7-8.Klauskit Aldo
na, Wentworth 4292.

ag ar etų suvirs pundų
turkiško tabako . ..

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ŠI SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

*; ■'
■'“.‘/i. i

turime ant rankų < 
visuomet dėl CHESTERFIELD

PASIRENDUOJA kambarys ap
šildomas karštu vandenių, dėl dvie
jų pavienių arba vedusios poros. 

10858 So. Albany Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai____

TAVERN pardavimui, su namu ar
ba bė namo. Geroj vietoj. Savi
ninkas apleidžia miestų. Atsigaukit 
po 6 vai. vakare. 2647 Chicago Road 
Chicago Heights

PARSIDUODA Tavern ir Lunch 
Room, biznis išdirbtas per daug me
tų. Randasi prie dirbtuvių. Prie
žastis pardavimo — turiu du biz
niu. 3641 S. Morgan St.

Jūrinio tabako lafai suverti 
vienas paskui kitą kaip karte
liai {Surikite kaip tas daro
ma paveiksle). Po lapų suve- 
rimu jie supakuoti punduose 
{kaip paveiksle parodyta) 
kartais net 80,000 lapų 
į pundą. v.

TAVERN pusiau veltui, ant dide
lės karu lainės, ant kampo, tarp ša
pų, su laisniu ir staku $650.00.

6556 So. State St

Real Eštate For Sale- 
PatforiimH

PARDAVIMUI 10 akrų žemės, 6 
kambarių stuba, bamės, vištininkas. 
70 mylių mlo Chicafcds. Juodžemi? 
Rašykit anglų kalboj. R. 8 Box 
244 La Porte, Ind.

Furnished Rooms
RENDON furnišiuotas bambarys, 

didelis ir šviesus. Pavieniui arba 
vedusiai porai. J. Paskauskas, 3409 
So. Leavitt St

NIEKO NEJMOKfiT — 12 iki 18 
menesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
yojimas. apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai. apskaitliavimas, towing dy
kai. 1 .

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

EDADSCLASS1FII•
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Laiškas iš Maskvos
Patirk

M

Tel. Office Wentworth 6330

Moterų ir vaiku ligų gydytoją

40,000 ūkininkų minia antika/prezidentą Rooseveltą, kai jisai ten su

išvąiz

nelei

Lengvais

delį ilgesį siekti tę geresnio, 
žmoniškesnį© gyvenimo, kąd 
žmogus žmogumi paliktų, kad

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

idai vakare.
etvirtadienjo.

gew 
palikę

Nuo savo gydytojo ar 
“Pain” gyduolės kurias 

vartoji yra saugios.

SS&R nėra spaudos 
ląisvės.

SSSR tik valstybine
diriguojamą spauda

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistąi

pirm yra priskirtas tarpe greičiau
siai veikiančių metodu kaipo pagelta, 
nuo galvos skaudėjimo ir visu pap
rastu skausmu ir, saugios kiekvie
nam žmogui vartoti reguliariai.

Amerikos lietuviu Pastarų 
Draugijas Nariai.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

JOHN R. BORDEN
’ LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 2? St.)
Ofiso valandos: Kasdien; nuo 9 iki 5.

Telefonas. -Cahhl 1175.
Namai: 6459 $. Rockwell Street, 

Telefonas Republię 9600.

Nepąvesk Savo ir Savo 
šeimynos Gerbūvio Neži 

nomiems Preparatams

SIUSKFTPER.
HAUJ1EHAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėslr 
taip pataria Lietuvos bankai

>pirin bile. kokioj vaistinėj—pirkdami 
neminękit vien tik varda “aspirin”, 
bet visuomet reikalaukit BAYER 
ASPIRIN kuomet pirksite.

Bayer Aspirin

Ofiso valandos:
U *H 8 "įj“’* 

A 2406

Jarusz
PhvsięaJ Therapy 
O2daMįd5yife 
6630 S- Western 
Aye., 2nd floor 
Tlęinlock 9?52 

iPatarnąuju pęie 
gimdymo, namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massagę

ALJJavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 • ir * 

Apart šventad

Mirtinas smerkimas kitaip 
manančių.

Ar jums neįkyrėjo tas mirti* 
nūs smerkimas kitaip galvo
jančių* kritiškiau manančių, 
Stalino nogarbįnančių marki
ais tų? faunus jaunuoli Jonai 
Ormanai, kuris čia nemaža 
simpatijų įgijai, jėi skaitysi 
šias eilutes, gerai pagalvok ar 
nerasi čia teisybės ir ar turėsi 
pilietiškos drąsos pasakyti, 
kad daug teisybės čia pasa
kyta? Jei šitas abejones aš 
SSSR viešai pareikščiau, var
gu ilgam gyvas likčiau. Deja, 
aš tamstos nuomonės neišgirs 
siu, neturiu tos laimės laisvos 
spaudos1 skaityti, neturiu lai* 
mės ąavp akipns pamatyti, 
kaip jus buožių šaly š. Ame
rikoj gyvenat, man ten durys 
uždarytos, betgi tamsta ture- 
jai progų įr galimumų mus 
aplankyti, manau, už tai tam
stą tęnais ųiekąs nebaus, į 
kalėjimą neki§ ir galėsi visai 
nesivaržomai laisvai kalbėti. 
'Bet ąš čia, Stalino valstybėje, 
neturiu teisės dėl tamstos at
silankymo pas mus savo nuo* 
monės pareikšti* arba aš turiu 
kalbėti taip kaip, kalbas SU-* 
lino pamokyti, arba turiwkie-

Phone Roųkvard 704?

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

. j. v*. ry■! ■ ■?—*■■■. ■■

Ęoųlęvard 2800

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO. JLL.

Dėlko
Stalino.
išeina, delko neleidžiama vie-. 
šai ir kitų krypčių spaudai pa
sirodyti? Pas jus, rodos, nėra 
politinių Amerikoj kalinių, 
o mes turim daug* daug. iš-> 
tremtų tikrų mąrk^stų, bet gi 
kurie Stalino negarbino.

šaunus š. Amerikos jaunuo
liai, mes džiaugiamės mus ap
lankius, bent iš jus 
dos įsitikinom* kad jus nesat 
ąlkani, jus gražiai apsirėdę, 
nors ir buožių valstybėj gyve
nat. O čia mums diena iš die
nos kalte kala, kad visur 
siaučia badas, bedarbė, kad 
darbininkai driskąis gyvena, o 
jus savo gyva malonia išvaiz
da mus įtikinot, kad ne tik ne 
prastai gyvenat, bet net galė
jot iš tolimo krašto ir mus ap
lankyti. Jaunuoliai, šekit, ste
bėkit musų gyvenimą, juk tu
rit jaunas jautrias ausis* tu
rit žvalias akis ir dar gryną 
nesuterštą darbininkišką są
žinę, tai galite daug patirti, 
pastebėti. Sakykit, ar jums ne
rėžė nemaloniai ausį tas kiek- 
vienaipe žingsny * Stalino ver-j 
giškas garbinimas ir kiekvie
nos kalbos užbaigimas, lyg 
vaiko iškultuos poteriuos — 
musų galingasis, plieninis va
das Stalinas?- Juk lygiai taip 
vokiečiai šovinistai šaukia: 
“Heil Hitler”, italai taip ly
giai garbina Mussolinį... Juk,, 
jei jus esate nuosakus mdfrk- 
sistai, tai visame turit pripa
žinti kolektyvinį pradą, o ne 
vadizmu visame vaduotis. At
rodo, lyg vergams sudarytas 
.bėrojo, vado kultas (gerbi
mas), kurie patys nepajėgia 
savistoviai tvarkytis. Ar jums 
neatrodė SSSR gyvenime 
daug dirbtinumo, ar nepaste
bėjot visame daug teatrališ
kumo, ar- nepastebėjot vergiš
kumo žymių 
melo, kuris apsupo jūsų visus 
žingsnius ?

TffT, TO*i'1 "i' V'

tiarai visame pasauly kolek
tyvi pradas įsigalėtų, kad 
dariio vaisiai visiems lygiai, 
teisingai butų prieinami, kad 

’žėmėj išnyktų .žmogaus kit^, 
; naudai išnaudojimas.
i Deja, mes beturime laimės 
savo gimtinės Lietuvos aplan
kyti ir š,. Ameriką pamatyti, 
betgi tamsta galėjai tai pada
ryti ir, spėjam, laisvas grįžai 

•į buožių kraštą ir laisvai pa- 
i sakysi ką čia matei, bes mes 
laisvai apie tamstos atsilan
kymą pas save negalim kai-

& P. MAŽEIKA
8319 Lituanika Avenue , Phone Yards 1138
•  W> t' I! .......... ..........f ' ' ................... .................................................................

Jonę, per rankų rankas, kad 
pasiektų bet/kurio jūsų laik
raščio redakciją. Mes žinom, 
kad pas jus š. Amerikoj eina 
visokios krypties spauda, čih 
net gaunam iš jus jūsų komu
nistų lietuvių laikraščius skai
tyti, bet kitų, nors ir socialis
tų, spaudos mums visai neten
ka matyti* taigi jaunuoliai ar 
neuždavė! tokius klausimus 
tiems, kuri© jus po Maskvą 
vadžioj© ir daug melavo apie 
aukso SSSR laikus, delko jie 
socialistinės ir kitos spaudos 
neįsileidžia pas save* kuri nų* 
garbina Stalino* kuri bent 
kiek kritiškiau rašo* galvoja?

Kodėl

Dr. Herzman 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žipp 
metus kaipo pr"----- —
rurgas ir akušeris.

Gydp staigias ir 
vyru. . ‘ 
jaųsius metodus X-Ray ir Ibtokita 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. ISth SU nętor 

Valandos nU£> 
6,

Rezi<lencij
Hyde Pąrk 675

............. ant visų
1/2 Si' 

malevq
maleVos galionų. Žinomos 

pardavinėjamos kitur visur 
mu'ų ____ $1.00

*■».»■!■*■1 y "uj1

Telephęne:;

JOSEPH J. GRISH 
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland, Avenue,

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marąuętte Rwd 

arti Węstern Avė., Hemlojjk 7828

$1.95 
$1.50

ir geriausias pasirinkimai 
____ _  .. enamel visame mieste — 
viskas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau. 1O<>% 
garantuota arba grąžinami pinigai. 
Pirklį r-afyjniaųs/pj/krautijf CK. .. r. ’ '

PAINT EXCHANGE OF
IBS? MIV AVĖ,
683h S. UALSTEO 8T» 

2274 ĘL8TON AVĖ. 
Telefonai: Armltage 1440.

MALEVOS
Likusios nuo bankrotų ir nuo gaisrų 

Ola 
galite 
visada 

sutaupyti 
apie

Tūkstančiai 
visoj Šalyj, 
iki $3.00, 
kaina tijk__________ ...__ w
$2.50 vertfis maleva 
grindims --------------------------
5 galionai skysto cemento 
stogams ___________
$3.00 slidus, baltas 
enamęl

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

TeL Vardų 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampaų Halsted St.
Valandos nuo 16—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nup. 10. iki 1,2 vai. dieną.

Morgan $t. 
Pietų ir 

... vakaro. 
ąn,al 3110

,«4DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitir 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 16 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys ątitaisor 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip, pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

ORIĘŠ vartojimą kokių nors gy- 
* duoliu apie kurias jus visko .ne
žinote, kaip tai nuo galvos skaudė
jimo, reumatizmo, neuritis arba neu
ralgijos, klauskite savo gydytojo ką 
jis mano apie jas—sulyginant su 
Tikru Bąyer Aspirin.

Mes sąkomę todėl, ka<l prieš at
radimą Bayer Aspirin, daugelis va
dinamu “pain" gyduolių, gydytom 
buvo patariama nevartoti jų, nęs jęs 
kenkė skųvim ir, ląbąi tankiai, šir
džiai. Bet išradimas Bayer Aspirin 
pakeitė medikale praktiką.

Nesųskąitomi tūkstančiai žmonių, 
kurie vartoja Bayer Aspirin kiek
viena meta, įsitikino, kad medikų 
atradimas apie jų saugumą yra tei
singas.

LĄJPOTUVIU DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEKIS
ir TfiVAS

rgųtk 
imals

styrės gw 
toris.

ir chroniškas ligąs.
moterų ir vaikų pagal nau-

N e iškenčiu nerašęs gal 
gausit, pasiskailysit. Įr kaip, 
gi nerašyti I Musų lietuviškam ’ 
gyvenime vis dėlto šiokių to
kių naujienų atsirado, štai 
Maskvą aplankė š. Amerikoj 
gimęs, augęs lietuvis jauni- 
kąitis* kurį laikų Lietuvoj vie
šėjęs Jonas Ormanas. Tai ma
lonios išvaizdos jaunuolis* 
aukštas, linksmo veido, nuola
tos į dantis pypkę įspraudęs, 
smalsos pilnas,- jis domėjos 
kiekvienu menkniekiu. Mes jį 
pilnai suprantame ir jam yi- 
same^dtjautėm. Mums rodos, 
kad Š. Amerikoj dabar daug 
yra tokių jaunuolių, kurie 
baigia aukštus mokslus ir jau 
nebeturi kur pasidėti, turi in
teligentų bedarbių eiles didin
ti. Taigi jų dėmesį traukia 
tas pasakingas rusų kraštas, 
kuris, kalbama* yra pilnas 
visokių galimumų, arba kaip 
Jonas Ormanas sako, jus dar 
jauną valstybė, taigi jus Š. A-r 
menkoj jau sena valstybė ir 
nebeturi! kur pasidėti, ką (ja-r 
ryti. O tame krašte, pilname 
visokių galimybių ir valstybi
nė tvarka labai savotiška, nei 
Europa, nei Amerika tokios 
tvarkos neturi. Taigi su šia 
tvarka susipažinti ne vien tik 
Jonas Ormanas atvyko, tokių 
jaunuolių iš š. Amerikos da
bar atvyksta gana daug.

Daug jaunuolių atvykta 
i’J Amerikos.

Štai tik ką išlydėjom ir vos 
tik-ką Š. Amerikos universite
tą baigusią jaunuolę lietuvai
tę Sabiną Buąch (Bušiutę) , iš 
Lawrence’o. Sabina Bušeli be 
lietuvių ir anglų kalbos mo?- 
kėjo ir lenkų, o J. Ormanas 
mokėjo tik lietuvių ir anglų 
kalbas. S. Busch norėjo, čia 
stoti į svetimšaliams sudary
tus sovietų teisės ir istorijos 
kursus, bet deja, tie kursai 
dėl mažo skaičiaus susirinku
sių neįvyko, tai šioji simpa
tinga jaunuolė išvyko į Lenki
ją, o paskui turbut ir Liętuvą 
aplankys, nes jos tėvai Lietu
vos kilmės. Ir daug tokių jau
nuolių smalsuolių iš Š. Ameri
kos atvyksta, berods, vis ne 
anglų kilmės, bet kitų tautų, 
kokių tik tonais pas jus yrą. 
Vieni tų jaunuolių atviri kor 
munistai ir, kaip tokie, visu- 
kuom yrą SSSR sužavėti; kiti 
žiuri į viską kritiškiau ir dar 
tik skaitosi komunistų simpa- 
tikais. Rodos, tokia simpatikė 
yra ir S. Busch.

w Brangus jaunuoliai, mes 
žiūrime į jus ir gėrimės jūsų 
gerais norais mus pažinti, ge
rą įspūdį daro jus gerds iš
auklėjimas, mandagumas irta 
smąlsa, kuria atsidėję sekat 
visa, kas čia yra. Ir kartu 
mes jums pavydim, o kaip 
mes jums pavydimi štai jus 
švariai, gražiai apsirėdę, pyp
kutę nuolatos rukot ir tonais 
smilksta geras tabakas, kurio 
mes negaunam. Jus turėjot 
galimumo atvykti iš tolimos 
Š. Amerikos, pabuvoti Pran
cūzijoj, Vokietijoj, o lietuviai 
ir Lietuvą matyti. Męs čia gy
veną tai negalim padaryti, 
nes tiek neuždirbam, o. beto, 
kas svarbiausia yra, Stalino 
vyriausybė mus neleidžia j už
sienį išvažiuoti.

Stalinas savo valdinių 
džia į užsienį.

Daug mes turim savo gimk 
nių Lietuvoj* bet mums už
kirstas kelias juos matyti. 
Stalino vyriausybė tik žymius 
komunistus leidžia užsienį ap
lankyti ir dideli valdininkai 
tąį gąli piadaryti, bet mes ei
liniai dirbduinkai, kokie jus 
esate jaunuoliai iŠ Š. Ameri
kos atvykę* neturime tefeės. ki
tur išvažiuoti, kitų gyvenimo 
pamatyti. z'

Jaunuoliai* iš svetur atkelia*’ 
vę, ir jus žinot, kad iT šitas 
mano laiškas turi eįU per

Telephęnę: Cicero 53Q5.
r.' T.1.' ' ","1' ll>' ■ll'

1410 South 49th Cour< 
iiti,!!>.' j*) > ? n i?!.,r i rwiiimwin

WWRAI>US
Street
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ADVOKATAI

Dr. V. A. Šimkus
QXPYTOJAS IR CHIRURGAS

9

3343 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2201 Węst 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomia ir nadėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic. 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
ciucago^Įll 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto* nuo 2 Iki 4 
vąl. po pietą ir nuo, 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 16 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY
*. '.JI ii ■■*■■! m m i,..—■Įg , ,

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Rez, TeteDtane

KITATAUČIAI

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

2406 Wes| Mądison Stręęt
Vąl. 1 iki 3 po pietį, 6 iįj 8. vąk, 

Tel. Seelęy 7330
Namą telefonai Rruns^ick

1 ' » ' ' ' ....”......... 11,1
Ofiso 'Tel. Boulevard 5913

Rez. Tel. Vietpry 2343

■■ 1 ■' ..... ■"lBenmp*Mi ■■M.rnA

Ofiso T«L Cakimet 6893
Re?, TeL

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, Vyriškų.,,Vaiku ir visų

VąJanjdos.: 2~—4, vai. vak. NediL
liomis ir šventadieniais 10—4^ 

diena.
,,j r.. >i|Ri"." wnwiiw»*Jt uj-ui —

Dr. J, Shinglman
Praktikuoja 2.5 metai 

Reunįatizmaa ū $iiįdies ligos jo

Vająndęs 114

1638 So. 50 Avė. Phone Cicere 3656

Buk svęikąs ir, parvykęs
save, drąsjąi fcalfeėk; te^ ¥

b.ę, bet belenk nugaros prieš ĮT'riephone^ Republic a9733, 
mu&ų Staliną, kaip tai daru 
1^ jti« ,.
?/'■ įsakdi^s-gielžkelietis.

Tarp Mąškvos
Rugpiučm d, '

; J. MULEVIČIUS
4092 Ayęber Avenue, Phone Lafayette 3572
.   4im.i>* 'W <«UI 'H ■ J,Į|, W.'iM IRJIU UI »T— ' " —.............. —— —,   —1 —-

1646 West 4ątįh

J.F.EUDEIK1S
4005-07 & Hęmįtage Avenue Phones Yards 174X4742

"i""" ' f. H  i fį ■ < 'iii.il.ii.ii!     ...i., u ........... J’1!'J. J................."T.’1,11!111!  "

... LAeHAWICZ ir SŪNŪS .
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisąs—-127 N. Dearborn £t. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
'Nąipų ofisas—3323 So. Halsted $t, 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3Q.
1 Tęl. Boulevard 1810. ' 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

į ’ pagal sutarties,

Dr, Margelis 
3325 So. Halsted Sk, 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 PO pietų 
’* ir'W6 liW 8^kšro.- 

. <■ šventadieniais tik susitarus 
Phęae Bąutevtard 8483

................1,-j.. —..I.-..I • , .

TęL Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso, valandos: puo 2 ik* 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a. m.

, ji/i.'iynm   -į.’.j.1, 1 v.'n;.i'nu',, n.'i1" 1 i1 ' ■■ ■— > ■ ■■ i i 11

S. M. SKUBĄS
718 West 18th Street____ ______ Pbone. Monroe 3377

I.J.ZOLP |
Street Phones Boulevard 5203-8418

■■lT^r-Tl*,*.TY,,,-0i'"V I.1«' l m " n" i 111 .'■|i"ni| ....'.'i-.. i '.'it1, i".... i*.... . .... . i"11!"

A. MASALSKIS
8307 Utuanica Ave*uę Phone Boulevard 4139
..... -....................  į nun .nu m t,jm

PETKUS
Cicero Phone Cicero 2109

FRĘMONT, NEBR 
stojo pasakyti ką Washingtonas žada ūkininkams po 1936 metų rinkimų. Ūkininkai sutiko pre 
zidenlą labai entuziastiškai.

tai lupas suspaudęs tylėti. Su
prantu, kovos metu daug ne
kalbama ir neleidžiama daug 
kalbėti, bet jei tai daroma vis-! 
kas darbininkų vardu, jų ge
rui, tai betgi delko tas darbi
ninkas net neturi tų teisių, 
kokias tu turi buožių šaly š. 
Amerikoj?

Tamsia patyriai pas mus 
didelę pažangą pramonės sri
ty padarytą, darbininkų švie
timas ir milžinišką šuolį pir
myn yra padaręs, tai vis. ne
ginčijami faktai, bet ir pas jus 
į Amerikoj veikia visuotinas 
mokslas ir fenais* tamsta lan
kai universitetą (?—N. Red.)., 
sakysi* kad pas tave ne vi
siems taip saulutė nusišypso
jo, ne visiems ir ji vienodai 
pas mus šypsosi. . Taip, mes 
kuriame čia kolektyviniais 
pradais gyvenimą, mes daro
me didelį istorinF%sg^įmęn- 
tą, bet kiek tai auk^^areika^ 
tautą, kiek vargo skurdo teko 
patirti ir dar vis^m galo ne
matyti, o kas svarbiausia* kad 
vis delta pasaulio proletaria
tui mes nesijaučiame esą kel
rodžiais ir turlmt jais nebu
sime, nes perdaug paneigėm 
žmogų, perdaug aukų sudė
jom vien tik kitus marksistus 
mirtinai smerkdami. ,
Kas patikės “bendro fronto” 

: žukiu?

štai dabar lyg ir nuoširdžiai 
visus šaukiam į bendrą fron
tą, bet kas dabar mums gali 
taip greit patikėti, nes per il
gai mes kitus niekinom ir 
Šmeižėm* kad dabar jie mums 
taip greit patikėtų. Ar tik 
šmeižėm? Ne tik šmeižem, bet 
ir šaudėm tuos, kurie neprita
rė Stalino taip vadinamai ge
neralinei linijai.. O kiek melo, 
kiek visokių klastų apie save 
pasėjom, kad tik kitus įtiki
nus, jog Stalinas yra tikras 
musų vadas?!

š, Amerikos jaunuoliai, iš
mokit atskirti dekoraciją nuo 
tikro darbo, melą nuo darbi
ninkiškas tiesos, teisybės, iš* 

; moki t ir kitų marksistų nuo
monę gerbti, juos suprasti, 
pažinti, tuomet surasime tikrą 
nuoširdžią kalbą ir jums mus 
atsilankius nepavydėsim, nes 
įr mes tai turėsim, ko dabar 
pas save neturim,

Jūsų graži pypkut 
smilkstančia tabakas

S blankets ir tt,
Moterims ir mer- 
rinoms pątari 

L mai dovanai.

Laidotuvių Direktoriai

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vabNuo 2iki4 ir nuo 6iki8 

vak. Nedelioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel,: Prospect 1930

.į. ji i.n.,1ii ..i , r- į '4.", x'atAiawj*»' 11 **—

Ik. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415Ž ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgmia 0036 

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

Office 4930 W. 18 St

756 West 35th St.
Cor. of 85th ainį Halsted Sts. 

Ofiso valandos BUO 1^3 nuo 6:30-8:30 
Nedčliomisr Tagab sutarti.



NAVJIBNQ& Cfcięagp, III
You can come

Eikime

Tai jis čia didelįBIRUTE Oh, I see. How
Petrukas ?

Please Mr. lavvye:

Mes gi turime gei

ne-

Wėll

Call

Taip, žinoma

see. Oh, Mr,
sviete

Good even
O iš kur mes

eveliing, Mi

telefo

ON THE WEAKNESS' OF WOMEN

Alright, GEROSBirutė

wefor ex

(Smpany,
MMMJ_____ -___ -_______________......... _ . ~ te

ersTai jau

Kad mes

Vienutine TokiaWORDS WITHOUT MUSIC

o ją kan

Anglų Kalboj

The Dainathe rain,
Šiandien mes

MUSIC, MYSELF, AND RAIN

darytų ir

Kaina $2.00

Haha, Laugh CIown,

i, m ui

NATHAN 
KANTER

Mat, lengva 
iŠ bėdos iš-

Lietuviško*
Degtinis

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

vis
Jau

The name is 
about the

imti pinigus. Nors jis ir myli 
Aldoną, bet tu sakai kad Al
dona jo nemyli. Tai čia pasi
daro keblumas

ŠALTAS ORAS jau tik už kele 
tos dienų bus čia. Kodėl neprisi 
rengti prie jo DABAR 
nuojant mums, kad atvežtumčm 
vežimą, GARANTUOTŲ ANG
LIŲ arba COKE?

Heilo, O’Brien.... 
— čia gal koks

Good by.
- Tai jau gal

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Mes turime tūkstančius už 
ganėdintų kosturrierių. Je 
pirksit e anglis nuo musų ii 
jus busite užganėdintas.

Dabar yra gėriausis-., 
laikas pirkti anglis.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva 
sios istorija.

Gerkit ir Reikalaukit

ON THE GREATNESS 
OF MEN.

Not long ago, rain fell heavily 
and, far, far into 

men everywhere

jam, kad 
mes kito

Ah, rain, how truly you portray 
the courageous, fighting man, and 
the mere woman who walks under 
your fall. Rain, you tęst the indi- 
vidual’s worth. ,

Būt Mr. O*- 
you are our lawyer, we 

money^ big money, 
mušt go tell ’em she

ir jų jau nebėr.
— Is the boss

COAL- COKE-ICE 
BUILDING MATERIAL

cup of life would be in 
then, as 1

Tis is one of those prematu- 
rely cold, swollen Fall days 
when instead of having to 
scour the far, icy reaches of 
this town I’d rather be keep- 
ing my feet parked up on an 
office radiator. To add to all 
my concems I learn that the 
Dushess has not submitted her 
copy. Just likę the show going 
on, so mušt this column every 
week. Būt dear interested ones, 
I can’t tell you what happened 
at the lašt meeting, or the 
Studio Party. I was not there! 
Forgive me! Fiseal worries, 
you know. And new moods 
beset me. Who cares about my 
moods? Just likę this machine 
that I metrically tap out fla
teriai on, I am a gadget of 
Fate, that’s what I am. A bio- 
logical impressionistic bulk.

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

......... NORA GUGIEN® 
kyti. O dar sunkiau pądary

Yes, about

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Busy ?
— You can

The scene changes. Slowly San
dara Hali appears and we see a 
group of feminine faces—curls of 
blonde and brunette shade quiver 
about them as soft voices are raised 
in song.

At this moment a shivering, sorry 
malė correspondent pokes his head 
into the rqom. He is awed by the 
sound of many singing voices.

Howevęr ,in vain he searches for 
a vestige of masculinity. Ah yes, 
they are at home battling diligent- 
ly for the benefit of humaniiy. 
Three Cheers for the valiant man, 
especially for the Birutė man who 
never acknowledges a sense of duty, 
or a chorus faith, or feeling of ob-

Kažin ar jis bus

Jus gausite greitą, gerų patar
navimą, geriausios rųŠies kurą 
ir garantuotą ųžganėdinimą su 
kiekvienupristatypjii.

that’s not right a good giri 
Jceep in jail — Aldona a gooJ 

she no bum — you 
mušt hurry up, Mr. lawyer.

O’BRIEN. - 
Mrs. Makalas, 
your daughter is a good giri 
Only by some mistake she go’. 
mixed in bad company. Bu’ 
hęw can statės attomey know 
it, how can police know it?

ANTANAS.
Brien 
pay you 
and you 
's a good giri

ONA. —■ 
Mr. lawyer.

(Bus daugiau)

Maybe I can work myself up 
to a good cry, or a good sweat, 
or find someįthing to flaunt a 
banner about By the seven il- 
ligitimate daughters of Nep- 
tune I wonder if my faith in 
Providence is justifiable?

thing else besides fnoth from 
the 
this column.
am a little touched, I vvouldn’t 
notice. Good-bye, I’m going to 
šit back and blow a few smoke- 
rings. —bunni.

Yes, you tell ’em

day was Trusday Sept. 26. Oh 
yes, their wonderful memories also 
nudged them to the effect that they 
thought fleetingly of the scheduled 
evening rehearsal.

Pooh! What ,was rain and cold io 
our dauntless Birutė men? Nothing, 
absolutelly nothing. Būt how to 
win a sweeping victory in pinochle 
with a straight, four aces, and a 
double pinochle—ah, that was a 
problem worthy of any red-blooded 
man’s supreme effort and wit.

While some of our great malęs 
were waging a courageous battle in 
Pinochle Swamp, others fought a 
pesky sense of duty which threaten- 
ed to overcome the Knights of the 
Easy-Chair. These valiant gladiators 
mušt have truly waded thru a war, 
for it takes a great deal of compla- 
cency and smugness to overcome 
an encumbersome sense of duty.

So the Knights of the Easy Chair 
downs the forces of duty and stay 
at home bravely. Indeed, it takes 
a very brave man to resist the 
glamorous prospects of a cold, wet 
and miserable evening ride, or even 
more intriguing walk thru heavy 
rain to Sandara Hali.

O’BRIEN. - 
in now;

ANTANAS.
bar į jo ofisą,

ONA. —■ 
ofisą .turi.

O’BRIEN. — Please, be seat

skolina.
Ach, tas tiesa. Bet VISITOR

Maybe 
little sunshine outside^ some*

s. Skolindami it 
jo pinigus, mes kaip ir žade 
tume jam savo dukterį, o jei 
gu ji jo nenori, tai mes 
negalėsime versti, ir čia 
eis kaipir prigavimas.

ONA. — Tik mes dabar 
žadėsime Aldutę, bet jeigu

ANTANAS. — This is me 
yvife, Mr.* O’Brien.

>, O’BRIEN
lo you do Mrs. Makalas?

ONA. — j
ANTANAS. 

now Mr. 
natter 
įbout our daughter 
in jail, all the time in jail

ONA

JULIUS JANEUUNAS
3133 So. Halsted Street Tel Victory 9163

Heilo, Mr. lawyer.
Yes... and

O’Brien, what’s the 
you no do nothing 

she is

ligation, būt works for the finer 
things of life—Pinochle Play and 
Easy-Chair Snoozes.

ANTANAS.
tuos antrus penkis šimtus p& 
imsime? Jau šituos vos-vos su 
krapštėme,

VISITOR
home?

SECRETARY. — Yes, he is

PATOGIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Orchestra—Šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bile dieną tiktai 
už 85 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar- 
ųavimą^ Vjenintėlė tokia lietuviška ištaiga Chicagoje.

fall 
and 
damp street-car. Should she go to 
the rehearsal or not? Her desision 
wavers in the balance. Not for one 
moment is her mind really madeup.

While her thoughts sway to and 
fro over the perplexing problem, 
she dons her raincoat and galoshes.

At the door she hesitates and be- 
comes strong for a moment as her 
eyes light on the wet pavement out- 
side. She thinks of her warm room.

Būt out into the rain she goes 
and strides ųuickly to the car-stop. 
She waits for the light of the sway- 
ing street-car. The rain is unada- 
mant, wet, chilly. A cold breeze 
sends shivers down her spine. Būt 
what matters all this to the Battle 
of Pinochle Swayp, or the War of 
the Knights of the Easy-Chair? Ah, 
those vigorous, valiant, 
fighters—the men!

Mere woman walks in

ONA. — Kažin ar nepalauk
tume kol kas ateis.

ANTANAS. — Kad atidary
tos, ko čia laukti. Eime... Ma
tai ten lawyerio sekretorka... 
A hm... Is Mr. Lawyer home?

SECRETARY. — Do you 
want to see Mr. O’Brien?

ANTANAS. —■ Yes., 
SECRETARY. — He is bu

sy now, Please, šit down.
ANTANAS. — We wait. 

May be not long. /
SECRETARY. ~ You will 

be called. What’s your name?
ANTANAS

Makalas. We are 
case of our daughter Aldona 
Aldona Makalas.

SECRETARY, 
You’ll have to wait a while

ANTANAS. — ' Yes> 
wait... Sėskime, ųiotip.

ONA
mums reiks laukti? 

ANTANAS.
musų eilė ateis

ONA 
laukiame ir laukiame 
nedėlios praėjo, o musų naba
gėlė Aldutė vis dar toj bjau
rioj džėloj tebesikankina. Kad 
tas lawyeris nors ką darytų.

ANTANAS. —- Na jau jis 
turės ką nors daryti. Tiek pi
nigų sumokėjom.

ONA. — Tik kodėl jis nie
ko nedaro. Juk mergaitė nie« 
ko-o-nieko nekalta.
kiria kaip kokią blogiati'sią' nu
sidėjėlę.

ANTANAS, 
papulti į bėdą, 
sikrapštyti, tai sunku ir ima 
daug laiko.

ONA. -r- Kur gi teisybė ant 
svieto pasidėjo, kad nekaltai 
taip reikia kentėti.

ANTANAS 
turėsime galo prieiti. Aš jau 
prisispyręs reikalausiu lawye- 
rio, kad jis ką nors 
kad greit darytų.

ONA. — Pasakyk 
jeigu jis negali, tai 
turėsim j ieškoti.

ANTANAS
Tik tas ne taip lengva paša-

Yes, indeed, 
we all know

O’BRIEN. — So long, 
me up to-morrow. Good by.

VISITOR?
ANTANAS 

niusų eilė dabar ateis.
SECRETARY.—These people 

are waiting for you.
O’BRIEN. — I

Makalas.
ANTANAS. — 

ing, Mr. O’Brien.
ONA, — Good 

layer.
O’BRIEN. Good evening, 

evening. You came to see me 
about your daughter’s case?

ANTANAS 
Aldona.

At our arrival, it’s the first half 
of the ninth inning with the Sharps 
and Flats tied at O—O. Both teama 
of this Pirmyn game have been un- 
usually quiet of late, with the Flats 
winning many of their outside prac- 
tice games, būt neither doing much 
in the league games.

On the first eight innings, with 
rehearsals and the Studio Party as 
the only events outatanding, we’ll 
say very little. Those of you who f°r a whole da^ 
were there saw what there was to the night. Birul 
be seen, apd who were too busy dis- were well aware of the fact that the 
cussing the possibilities of the St. 
Louis Cardinals versua the Chicago 
Cubs game are now probably too 
concerned with the World Senes to 
give notice.

For you who missed the announ- 
cer’s statement in regard to the 
people who have defaulted in the 
payment of their dues, we will re- 
peat. Any and all members who are 
behind in their dues in excess of 
two months, and who fail to pay the 
šame within the next two weeks, 
will be given notice of their suspen- 
sion from the chorus. Reinstatement 
of these members will follow the 
šame procedufre as that taken with 
any Lithuanian youth wishing to 
join Pirmyn, and that only after he 
or she has paid his or her old dėbt 
to the chorus. This excerpt from the 
Policy holds good irregardless of 
your position with the club; prize 
pitcher as well as bat boy mušt pay 
up or—!

Obsęrved from the bleachers: A 
perfėct model for those new halo 
hats—Marcella Maculis, and how 
about bringing that blonde down to 
rehearsals sometime?. . . And it 
seems that Frank Pūkis has found 
his blonde at lašt—sorry to havė 
walked in on you likę that, būt I 
ask you, how were we to know? ... 
Although at the time. it seemed 
foolish to throw such an easy bąli 
his way, Bruno Beleckis just stood 
there and let it pass for a Strike. 
The offer to print any six lines you 
wish won’t hold for Iong...At lašt 
the inevitable has happened. Not a 
home run with three on base, būt 
Georgie Stephens going “ste-ady.” 
It’s Antoinette Mankus... We*d likę 
to send scouts to inųuire in a 
round-about way where J. J. Žukas 
acquįred that southem accent, būt 
then it might bring about another 
fhlly of allpsive remarka,,on ,the part 
of C. F., as it’U have to be ©alled 
a sacrifice and let go at that... 
And just while looking around, the 
ninth inning has passed, and the 
game called on account of the deep- 
ening dusk.

Perhaps if instead of relying on 
unreliable means of getting here, 
we’ll hustle and get here for the 
first inning next time, we’ll have 
more to relate. Until then.

—Auf Wiedersehn.
The Duchess.

vavo
Antanas Makalas 
Ona Makalienė 
Aldona, jų duktė... 
Juozas, jų sunuš ... 
Pėtras, mėsininkas 
Petraitis, kūmas ... 
Petrąitienė,, kurna

‘ (Tęsinys)
Scena 55.

ANTANAS 
musų lawyerio ofisas.

(Beldžias Į duris)
ONA 

namiei.
ANTANAS. — Bus, dabar jo 

ofiso valandos.
(Vėl beldžia).

ONA. — Kad niekas neatei
na atidaryti durų.

ANTANAS. — Palauk... O, 
durys atidarytos. Eikime j vi-

I look around the walls of 
this place that I work in. 
There they are, mottos. Prods 
of contemporary and ancient 
educators and inspirers — 
“Don’t put off itil tomor—” 
and such 
Laugh.

Dramatiški epizodai iš dideles radio 
dramos

Frail are tender women, 
weaker sex that has none ( 
characteristics of greatness s 
parent in men—especially 
men.

Take lašt Thursday eve, 
ample. A Birutė wdman stands by 

window and watches the rain- 
outside. She thinks of rehearsal 
visualizes a half-hour ride in a

ADAM BERNADIŠIUS

GRANT WORKS COAL YARD
16th St. and 49th Court, Tel. Cicero 311

KL. JURGELIONIS 
PETRONĖLE MILERIENE 
... . JADVIGA GRIGAITE

JAU TIK UŽ 
KELETOS DIENŲ!

VISITOR. —
SECRETARY,

step in.
VISITOR. -
ANTANAS.

kitas lawyeris pas j j atėjo 
ONA.

nau, kad jeigu mums reįks ki 
tą lawyerį imti, tai-gi Petru 
kas mums' g 
penkis Šimtus

ANTANAS.
Hm... Kažin ar jis tiek turi 

ONA
me bučernę, jis sakėsi turjs

ANTANAS.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St.

. TeL YARDS 0803

ONA
bėti Aldutę, klip galėdami, tė
ve. Prieš nieką negalime su
stoti. Jeigu šitas lawyeris ne
sirūpina, turinje imti kitą.

ANTANAS. — Bet žinai-gi, 
motin, kitą lawyerj dabar im
ti — reiškia išsižadėti tų pen
kių šimtų dolerių ką mes ši- gali paskolint, tai tegul 
tam sumokėjom

ONA
musų dukrelė mums branges O’Brien 
nė už tuos penkis šimtus dn 
lerių.

ANTANAS
brangesnė. Brangesnė ir už mi
lijonus. Bet kaip eisim pas ki
tą lawyerj, tai reiks kitų pen
kių šimtų dolerių, o gal ii 
daugiau

ONA

JOHN P. iOED 
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk: 

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUOAVOJIMO B-VtS
RAšTINeJĖ; : - .' 'Sitai
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KARAS PRASIDĖJO?

kainas, lygiai su kitais Rusijos gyventojais.Taigi Stalinas panaikina didžiausią ir vienintelę Rusuos darbininkų privilegiją — pigią duoną. Visos kitos darbininkų teisės Sovietų Sąjungoje seniai buvo atimtos. Jie neturi nei žodžio, nei spaudos, nei susirinkimų laisvės. Renkant vai* džią, jie negali balsuoti slaptai, bet turi “balusoti” rankų pakėlimu.Panaikinus duonos korteles, Rusijos darbininkų skurdas padidės dar labiau.
VOKIETIJOJE PRASIDEDA 

SUNKI ŽIEMAVokietijoje, kaip praneša Amerikos korespondentai, jau prasideda “sunki žiema”, kurią

pati Hitlerio valdžia seniai pranašavo, norėdama iš anksto prirengti žmones prie vargo, kuris jų. laukia. Jau esąs jaučiamas įvairių maisto produktų trukumas.“Pirmiausia pasireiškė sviesto trukumas”, rašo vienas korespondentas. “Ir jau pasklido gandai, kad šią žiemą bus įvestos sviesto kortos. Manoftia, kad gal pritrukti ir kitų maisto produktų.”Daugelyje krautuvių, esą, tik nuolatiniai pirkėjai galį nusipirkti ketvirtą dalį svaro, sviesto, kitose — tik aštuntą dalį, o kai kur šviestas visai neparduodamas.Bet valdininkai bando raminti žmones, kad tas trukumas esąs tik laikinis.
Vakar Etiopijos imperatorius pasiuntė telegramą 

į Genevą, pranešdamas Tautų Sąjungai, kad italų ar
mija jau įsiveržė į Etiopijos teritoriją. Protestuodamas 
prieš tokį Italijos elgesį, Haile Selassie pareikalavo, 
kad. Tautų Sąjunga apgintų jo kraštą nuo užpuolikų.

Ar tai reiškia pradžią Italijos-Etiopijos karo, šio
je valandoje dar negalima pasakyti. Bet labai panašu, 
kad tai yra karo pradžia. Tuo pačiu laiku, kai iš Addis' 
Ababa atėjo žinia, kad 25,000 italų kareivių perėjo 
Etiopijos sieną ties Assab miestu, Italijos pasiuntinys 
Etiopijoje įsakė visiems Italijos konsulams apleisti 
Etiopiją, o Mussolini Romoje pareiškė sAvo valdiniams, 
kad “iškilminga valanda istorijoje tuo jaus išmuš”.

Pasaulis, užėmęs kvapą, žiūrės, kas iš to išsivystys. 
Dabar atėjo laikas veikti Tautų Sąjungai. Įdomu, at 
ji tą begėdišką tarptautinės taikos laužytoją paklup
dys?

n M................ II . ................................................................ ...... ....................................................................................

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
2 . ,,,K . ■ .'Ak. '/-vi- 4

Apsaugojimas vaikų 
nuo apkrečiamų 

ligųRašo DR. S. BIEŽIS Chicago, III.

čiąu pastarieji esti bendrai menko supratimo žmonės ir net visai nesiskaito su aiškiais faktais. Taigi, žinoma, nėra reikalo į juos kreipti nei mažiausio dėmesio.

N

Ketvirtadienis, spal. 3, 1935

PER F. VAITKŲ JIE VAKAR PASVEIKINO LIETUVA

ALTASS valdyba, kuri suorganizavo antrąjj trans-atlantinį skridimą.Sėdi iš kairės į dešinę: Dr. A. L. Davidonis, vice-pirmininkąs M. Narvid, lakūnas Felik- Vaitkus, vice-pirmininkas Wm. J. Kareiva, iždininkas J. Mackevičius.Stovi, iŠ kairės į dešinę: A. A. Dobbs, sekretorius A. Vaivada, prezidentas A. G. Kartūnas, p-ia B. Bitautienė, vice-pirmininkas P. Grigaitis, auditorius G. J. Stungis ir J. Hertmana- vičius. <
sas

(Tęsinys)
ALTASS SVEIKINIMAS LIETUVAI

Kada (Feliksas Vaitkus baigė ruoštis skristi per 
Atlantiko okeaną, Amerikos Lietuvių Trans-Atlantinio 
Skridimo' Sąjunga įteikė jam sveikinimo laišką Lietu
vai. Laiškas yra adresuotas Lietuvos Aero Klubui, 
Kaune*

Vakar Amerikos lietuvių lakūnas pasiekė laikiną
ją Lietuvos sostinę ir tą laišką įteikė Lietuvos Aero 
Klubo pirmininkai, prof. Z. Žemaičiui. Štai kas AL
TASS sveikinime j sakoma: ‘ :

“Mes geidžiame, kad šis Felikso Vaitkaus žy
gis sustiprintų Lietuvos išeivijos ryšius su gimtuo
ju kraštu, padidintų Lietuvos prestyžą tarpe pa
saulio tautų ir padarytų draugingesnius jos santy
kius su kaimynais.

“Tad, išleisdami j pavojingą kelionę per Atlan- 
tiką AMERIKOS LIETUVIŲ GEROS VALIOS 
PASIUNTINĮ, mes sveikiname Tamstas (Aero Klu
bą) ir sveikiname Nepriklausomą Lietuvą, linkėda
mi visiems jos gyventojams laisvės, gerovės ir lai
mės!” .
Vokietijos Hitleris nenorėjo, kad šis Amerikos lie

tuvių sveikinimas pasiektų Lietuvą. Todėl lakūnui teko 
keliauti į Kauną aplinkiniu keliu, per Rumaniją ir So
vietų. Sąjungos žemę. Bet ko stebėtis iš Hitlerio, tokių 
pat, kaip jisai, Vaitkaus žygio priešų pasireiškė nema
žai ir tarpe pačių Amerikos lietuvių!..

Pas lietuvius, deja, da yra daug dvasios vergų. 
Klaipėdos krašte, kur dauguma gyventojų yra lietuviai, 
rinkimus laimi vokiečių nacionalistai. O į laisvą Ameri
ką emigravusioje Lietuvos išeivijoje skerečiojasi ele
mentai, kurie gatavi atiduoti paskutinį lietuvių centą 
Romai arba Maskvai, bet pikčiausią neapykantą rodo 
tam, kas yra naudinga jų gimtajam kraštui.

Lietuviams trūksta pasitikėjimo savim. Todėl hero- 
iškas musų jaunojo lakūno pasiryžimas ir jo nuostabi 
pergalė ant Atlantiko audrų turi be galo didelę moralę 
vertę musų visuomenei taip Lietuvoje, kaip ir Ameri
koje.

Apžvalga
duos po medalį su svastikos ženklu.

VIENAME FRONTE SU — 
HITLERIU

11 "■■■-'.....Hitleriškoji Vokietijos valdžia neleido Feliksui Vaitkui' skristi per Vokietiją. Todėl Amerikos lietuvių lakūnas rėjo keliauti Lietuvon per charestą (Rumaniją).Vaitkaus skridimui darė daugiau kliūčių maskvimaimunistai, Marijonų organas su šimučiu priešakyje ir vanagai- tiniai. Taigi jie atsidūrė “bendrame fronte” su hitlerininkais.“Draugas’* Hitleris gal jiems

SOVIETAI PANAIKINO 
MAISTO KORTELES

tu-Bu-
dar
ko-

Sovietų valdžia paskelbė dekretą, kuriuo panaikinama maisto ir kitų gyvenimo reikmenų kortelės. Sakoma, kad šito pa* tvarkymo tikslas — stabilizuoti (padaryti pastoviu) rublį.Kortelių panaikinimas reikš, kad fabrikų darbininkai jau nebegalės gauti maišto, rūbų ir t. t. “uždarytose” dirbtuvių krautuvėse, kur tos prekės buvo kelis kartus pigesnės, negu komercinėse (arba “atdarose”) krautuvėse. Jiė dabar , turės už viską mokėti auįęštas rinkos

Skiepijimas prieš Raupus.Kuomet Dr. metais pirmą prieš raupus, tai buvo vienas didžiausių darbų, nuveiktu medicinos moksle. IŠradim’as šių skiepų buvo ‘ padėjimas tvirto pamato apsaugomąja! medicinai, kuri, šiia linkme eidama, vis daro naujo progreso ir vis daugiau ligų užkariauja.Kad tinkamas skiepijimas yra tikrhs būdas : apsisaugoti nuo &uširgin$P° kaupais, tai šiandien jau nebegali būti nei mažiausios abejonės pas*protaujančius žmones. Senesni žmonės dar pamena šios ligos epidemijas, kuomet skiepijimas tik retai kur buvo praktikuojamas Gi šiais laikais vykinant sistemalinį skiepijimą, ši liga tarsi visai išnyko, nors visos kitos gyvenimo aplinkumos veik tos pačios.Čia paduosiu tik porą pavyzdžių. štai, Detroito mieste, ačių nualatinei propagandai ir sistemačiui skiepijinųii, bėgy pastarųjų keturių metų nebuvo nei vieno susirgimo raupais. Metropolitan apdrau- dos kompanijos skaitmenimis už 1933 metus 46 valstijose (ateituose) susirgimų buvo už- rekor duota 6,122, o 75% (4,589 atsitikimai) atsitiko dvylikoj valstijų, kurių bendras skaičius gyventojų siekia tik vieną penktą dalį J. A. V. gyventojų. Reikia pažymėti, kad šiose valstijose bendras sentimentas skiepyti gana nepalankus. Dešimtyje rytinių valstijų, kurių gyventojų skaičius dvigubai dinesnis už pirmąsias dvyliką ir kame skiepijimas labai populiarus, susirgimų už tuos pačius 1933 m. tebuvo įregistruota vos tik keturi (4) atsitikimai. šitokiam dideliam skirtumui tiesioginis kreditas prklauso skiepijimui, nes visi kiti faktoriai veik nieku nesiskiria. Europoje randasi valstybių su priverstinu skiepijimu, kame raupai yisai nežinomi. 'Patsai akiepijimas, kuomet tinkamai atRekam^ jau milijonais sykįų negįučijainąi įrodė, kad yra visai nepavok jingas, kad skiepijimas nesudaro pavojaus. O nauda iš td labai didelė. Taigi Šioje gadynėje nei vienas vaikas netu* rėty būti palikto neskiepytų; čia noriu priminti, kad ir dabar dar atsiranda fanatikų, kurie tam gana fcrieįiati. Ta*

Jenner 1798 sykį skiepijo

daug parankesne.

H

iiyįįį' 'i.inento žurnalas žėjimo mirčių buvo pasiektas m. ir jau tokį
sako: “Suma- nuo difterijos rekordas 1934 laipsnį pasiekėme, kad pirmiaus diftęrijąbuvusi viena iš dažniausių apkrečiamų ligų, o dabar fak- tinai pasidarė tik retas atsitikimas. (Kad skiepijimas yra geriau- budas apsaugoti vaikus difterijos, tai šiandien nebėra dviejų nuomonių,sias nuo jau

baimintis, žinoma, pats skiepijimas turi būti atliktas tinkamai ir tik veiklus skiepai tevartojami, nes atvirkščiai galima skaudžiai nusivilti. Taip pat yra nemažos svarbos patikrinti, ar ištikro laukiamas atsparumas yra pasiektas, nes prarečiais' to neįvyksta. Tai pastaruosiuose atsitikimuose būtina pakurtoj ti skiepijimas.(Bus daugiau)
Kauno Miesto Valstybinė 

LigoninėRašo DR. D. PILKA.Kas yra ta Kauno Miesto Valstybine Ligoninė? Tai yra senas, senas, apipuvęs, aptru- pėjęs, aplūžęs, samanotas mūras, veik pusiau pasinėręs į žemę Nemuno pakrantėj. Riogso žemutinėj Kauno miesto daly nuo pamirštų šimtmečių. Tai yra 500 metų amžiaus re- Hkas, pusiau nusmegęs į purvą, juokiasi prieš žaliąjį kalną* iš vienos pusės, ' Nemuną ir Aleksotą—iš aitros, kad po jo kiaura pastoge dar ir šiandien mokslo, civilizacijos ir technikos gadynėj reikia Lietuvos piliečiams skausmuose sveikatos ieškoti. Ne vien purvas, kuris puošia išlaukinį vaizdą šitos liekanos vadinamos “ligoninė”, bet atmosfera nepakenčiamai bloga, nes čia pat arklių rinka, žydų biznio centras, tranzito trukšmas, etc. Tai nėra paveikslas, kurį reikia įsivaizdinti, bet tai yra musų tautas žaizda, kurią reikia gydyti. Tas yra žinoma netik Lietuvos gyventojams, bet lyginai ir daugeliui amerikiečių lietuvių, kurie būdami Lietuvoje turėjo progos matytį ir susipažinti su šita bakūže.Einant į vidų ir porą akmeninių Įaiptų palipus, atsidaro senps, aplužusios, ‘ girgždančios durys, čia, rasi, stovi sargas, vyras iš peties ir liemens. Jis čia jaučiasi didelis, nepažindamas nei savo ignoranci- još, ir teisia kiekvieną, su lei- dimu ar be leidimo. Jįs £ia tankiai nustato ligonio diagnozę, ligos eigą, išbara, ligonio gimines ir panašįąi. J eigų tu esi ponas, tai? jis > taugal pasilenks, bet jeigu tu esi provincijos ligonis, tai jis tąve dar labiau apsirgins ir gal šimtą-

Skiepijimas prieš diftęriją.Apie 1920 metais didesni J. A. V. miestai pradėjo vajų už skiepijimą prieš difte- riją. Kaip visi kiti nauji dalykai, taip ir šisai iš pradžios rado nedaug pritarimo, gerokai visokių priekaištų. Užtat progresas buvo visai nežymus. Tačiaus ilgainiui gerų pasėkų įrodymas vis daugiau ir daugiau įtikino šio skiepi? jimo naudingumą. Dabar apie tai j aų> nebėra nė mažiausios abejonės. Užtai jau visi sveikatingumo departamentai, medikalės t mokyklos ir gydytoj ai vienu, balsu rekomenduo- ją bei ragina skiepyti visus vaikus pripš difteriją. Geriausias laikas skiepyti? tai kūdikius pradedant nuo šešių mėnesių amžiaus. Kaip ilgai skiepijimas galioja dar iki šiam laikui,nėra tikrai nustatyta. Viendk jau yra žinoma, kad tai veikia per daugelį metų.Iš pradžios skiepijimas buvo atliekamas trimis įšvirški- mais per odą vienos savaitės protarpiu. Vėliau skiepai liko patobulinti, kad galima tai atlikti tik dviem įšvirškimais. Dabar jau bandoma tą patį atlikti vienu įšvirškimu, kas, žinoma, padaro procedūrąReakcijųarba laikinų lengvų susirgimų labai retai pasitaiko, jei atliekama su atsargumu. Su patobulintais skiepais veik niekados neturėtų pasireikšti reakcijų.Imunizaciją arba atsparumas įvyksta tik apie porai mėnesių praslinkus po {skiepijimui. Taigi, kur susirgimų difterija atsitinka, šis skiepijimas nevartotinas, nes perilgai laiko ima- atsparumui pilnai įsigalėti, šitokiuose atsitikimuose reikia mažų dožą antitoksino vartoti, kad laikinai apsaugojus nuo susirgimo. .Čia paduosiu vieną kitą pavyzdį kaip skaičius susirgimų nuo difterijos sumažėjo iš priežasties vartojimo skiepijimo. 1918 metais Detroito mieste daugiausia mirčių buvo nuo difterijos. 1926 m. mirė nuo šios ligos 450, o 1934 m. vqs tik aštuoniom (8) mirtys teįvyko nuo šięs ligos. New Yop^b valstijoje, išskyrus patį Nęw Yęrko miestą, 1914 m.: mirčių butą &408, o 1934 tįk 442 atsitikimai. Taigi su- viršum dešimtį sykių sumažėjo mirčių skaičius į taip pa- lygiMmai trumpą laiką. The Health News (sausio 21 d., 1935 m.) New Yorko valsti-l kitą kilometrų namo sugrą jos sveikatingume depąrta- Jžinsr Nesveikatoj esantį žino ■ ■ ’ . • . . . v •• >V> “ . ...

gų yra lengva užgauti. Tokių atsitikimų šiame tarpduryje nestokuoja. Tiek apie šitą charakteringą praktiką, ir eikime toliau į ligoninę.Viduje ligoninė dalinasi į du skyrių—medicinos ir chirurgijos. Medicinos skyrius užima visą žemutinį aukštą, kuris, palyginti, yra nugrimzdęs žemiau1 gatvės lygumos. Antras aukštas yra skyriamas chirurgijos ligoniams. Viso ligonine talpina apie su virš porą šimtų ligonių ir būna visuomet perpildyta. Veltui gydymo čia nėra; visi ligoniai privalo užsimokėti valdžios nuskirtą kainą. Žmonės neturintys iš ko užsimokėti yra reikalaujami priduoti liudijimą iš ministerijos, kad leidžiama tiek ir tiek dienų gydytis.Pasakymas, kad yra “kaip danguje, taip ir ant žemės”, visai ątatinka Kauno ligoninės išlaukiniam vaizdui ir viduje esančiam. Vasaros laiku dar šiaip taip, nors kartais lietus gerokai prišlapina, bet visgi vasarą. Žiepios gi laiku—tikra tvorų daržinė! Viduje i vėjai švilpia, langai tarška, grindys braška, lubos krinta, tamsu, šalta—Amerikos mastu imant —tai bent ligoninė! Ligoniais prikimšta pilnos palatos, visos kauiurkps, koridoriai ir kur tik randasi tuščios vietos. Paprastai vidury palatos riogso pelenuose paskendęs pečius apšildymui, bet 'koridoriuęse šalta. Jeigu koks liuktinis pečius ir randasi viename ar kitame kampe, tai ir tas paprastai būna, suiręs, kad kūrent nėra galimas, nes “ponas” mūrininkas neturi laiko pataisyti. Bendrai imant, lovos ir paldojimas yra prastos, bet užklojimas li^onįo dar pras- ' tesnis. Katulo ligoninėje nėra

r sto-

1111 " 1 ' '■ i iiir todėl jo niekas neturėtų naujiena matyti ligonį drebant nuo šalčio, kur nors tam šiame koridoriaus kampe apklotą cukraus maišais. Daugelis ligonių atsiveža savo užsiklosimų, bet kiek tokių yra? Didžiumoj Lietuvos žmonės yra skurdžiai, biedniokai. Ligoninė taipgi neturi.Daugelis iš musų amerikiečių paabejos, kad taip galėtų būti valstybinėje ligoninėje. Bet faktai paliks faklais, kad taip yra. Jeigu jums, gerbiamieji, reikėtų sveikatos ieškoti bile Amerikos ligoninėje, kur vėjai švilptų iš visų pusių, kur langai gale lovoį butų storai sniegugas kiauras, 'kur jumsf pagalinus reikėtų gulėti be vilties ir drebėti po cukraus maišais, ką jus į tai pasakytumėt? Lietuvoje tai nėra naujiena. Ne vien mes, kurie ten buvome, esame tą matę, bet amerikiečiai, kurie net ligoniais pateko į minimąją ligoninę besilanky-. darni svečiais Lietuvoje, gali liudyti šitą vargą, nedateklių, nes “tautos aruodas tuščias.”Nežiūri į Kauno Miesto Valstybinę Ligoninę nei Lietuvos vyriausybė su džiaugsmu. Remontas po remonto nieko negelbsti. Jau kelinti metai kaip yra kalbama ir žadamą būdavot! naują valstybinę ligoninę. Bet kuo? 5,000,000 litų juk iš piršto negi išlauši? Todėl reikia laukti kol kraštas šiek-tiek prasigyvens.
Fabrikas ant dviračioBIRŠTONAS. — šiomis dienomis Birštone pasirodė šaltkalvis, kurio visas instrumentas pritaisytas ant dviračio, kuris jam tarnauja ir kaip susisiekimo priemonė ir kaip dirbtuvė.Ant išilginio rėmo pritvirtinta visa serija instrumentų: keli tekėlai, žnyplinis laikytu- vas, virintuvas ir kiti to “fabriko” instrumentai.šaltkalvis dirba sėdėdamas ant dviračio balnelio ir tekėlus sukdamas kojomis, pedalais, kuriais varo ir dviratį. Tik darbo metu dviračio varomasis retežis nuimamas, o vieton jo uždedamas kitas, kuris jungia krumplinį ratą su tekėlų sistema, kuri yra pastatyta irgi ant dalies paskutinės dviračio ašies, paimtos iįi kito dviračio.Tekėlai sukasi zimbdami ii kelia nemažą triukšmą, trauk darni publikos dėmesį.Vasarotojai “fabriku ani dviračio” domėjosi, apstodam tūriais.. .
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Skelbimai Naujienoje 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PRINCESS TEATRE
So. Clark prie Jackson

Bus rodoma rytoj 
SOVIETU RUSIJOS FILMĄ 

“KAIMIEČIAI” 
2«n iki 9 vai. kasdien

Valstijos finansų departa
mentas paskelbė, kad Sales 
tąx mokesčiais laikę rugsėjo 
mėnęsįo buvo surinkta $4,- 
922,352.
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Vyrą Ckma statyti 
vęikalą scenoje; kvie&a vi- 
aust talkom 
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‘■vokiečiai jau sker
džia lietuvius!”
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NAUJIENŲ
Bankietas!
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Pasklido, gandai, kad prasi
dėjo kąrąs tąrp hitįęrinlnkų 
ir Lįętuyos.

Vakar po pietų per ilgą lai
kų brūzgej.o “Naujienų” telę- 
fęnąs ir ofiso darbininkės vos 
spėjo raminti susijaudinusius 
lietuvius, kurie išsigando iš
girdę buk Vokietiją jau ką- 
riauja su Lietuva.

Vakar dievų kas tai paleido 
gandą tarp lietuvių, kad; Hit
leris pasiuntė sayo armijų ųžr 
imti Klaipėdą, įsakęs jai nu
šluoti viaus aziatus, — lietu
vius. nuo, žemės kamuolio^

Kąi kurie iš informuotojų 
bažinimaįs ir prisiekdami ant 
pundo biblijų tvirtino, kad ži
nias matę laikraščiuose ir gir
dėję per iradio, tad atrodę 
daugelį tokių, kurie jiems pa- 
tĮlk^jot.

Kanuolės dar nesitranko
Išsigandę ir susijaudinę žmo

nes ir §me šaukti '‘■Naujienas”'. 
Tik po ilgų aiškinimų ir įro- 
dinejimų, kad kauuolėa Klai
pėdoje dar nesitraukę, jie su
tiko nusiraminti.

“Naujienos” atsiklausę laik
raščių ir radię sjęčįų ir pa
tyrė, kad jos uęprauęšę netik 
apie karų, bęt neminėję kąd 
yra karę galimybė.

ral Communications Commis
sion $3,000 metams.

Kaudidąląi iešką Šio darbo 
turi išpildyti aplikacijas ne
vėliau spalių 21 d.

. ■ ■'.'■TF-Tr”................... ■■'r-T-y-.

streikuojančių ūkininkų, kurie 
nkietuęja kelius, ir ūkininkų, 
įurie bandė pieną įvežti, įvy
to susirėmimai. Ūkininkai 
streikuoja, reikalaudami iš 
pieninių $2,50 už šimtą svarų 
yieno. Dabar jie gauna 

$1.50.

tarybos pirmininkas McCahey 
paskelbė, kad tam tikslui bus 
išleista suvirk penki milionai 
dolerių ir didesnę dalį tų pi
nigų parūpina P. W. A.

Surinko 5 raibomis 
“sales tax”

Sweitzeris tębesistengia 
atgauti iždininko vietų

13
» fe' ■
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SOKOL HALI
2345 So, Kedzie Avė
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MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas

Pradžia 5 vaL vakare

TIKIETAS ?1

Vakarienei skanus kepsniai

LYS rengs lietuviu 
dailės parodą Fair 

Krautuvėje
Kviečia visus dailininkus 

statyti savo kurinius.
iš-.

Graborius J. J. Bagdonas, 
kurią byla dėl James Kelly 
kurtų skandalo vakar pasibai
gė apskričio -teisme, JU Vuvo, 

'' f ' S ■'nubaustas sumokėti $200 pa^- 
baudos ir teismo kaštus.

Redori jąu seniai CMeągos 
lietuviai yrą. bmatę grąžą vei
kalą 'vRImdąw. Tai yra tikras 
lietuviškas veikalas, kuria pa- 
atatymui rrikia daug spėkų.

Bet nė|iųrin,t ta,, ir kad ne
nustotų lietuvių pažangus ir 
darbininkiškas judėjimas, tai 
•Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras bendrai su LSS centraline 
kuopa ir nutarę pastatyti tą 
grąžą veikalą nedėlioj, gruo
džių & dieną, Lietuvių Audito
rijoj.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho-

'.UJ.A L. 1̂ ' j \ U'A.il",,- ,,, , ,i , n

daug federacijų buvo tveria-. 
ma,? bet joą greit ir mirdavo 
dėl viepęs ar kitos, priežasties, 
Mirdavę, daugiausiai dėl to,. . . nriridūtikad praeityje lietuviai buvo ra’ w - MJeiiia, yiaus pnsideti 
i u • i • «...__ ne, prie choro, kad sudarius di-labai skirtingų nuomom. Jis. £

[tačiau kaą <laWUniuldes^s ®
laikų lietuviai didžiuiųpje yra «*džiag<« yra, tik daugelis pa- 
deW6krat»ai nusiteikę, ir, jei tingimui. Chicagos Lie-
fęderacija butų įsteigta, j tai Vyrų Choro damų pamo
jus 4ięnos. ųęb.ųtų nei tiek k,^. !v^ta n^eldiems 
vargingos, nei tiek trumpos, Į gražioj Neffo^ svetainėj, _ 24^5 
kailį), ^rmjąų. lis taipgi mai ° 
no, kad federacija butų gali
ma įsteigti daug lengviau, ne-r 
gu praeityje.

Brighton Parko Amerikos 
Lietuyių Piliečių Kliubas no- 
įrėtų išgirsti iš kitų pelitinių 
■organizacijų ką jos mano apie

S. Leąvitt St, Priklausykite 
prie chorą, pąląikykite kultū
rinę organizaciją. Chore bus 
smagu sueiti su savo senais 
draugais, tad i? kvįęčiame vi- 
sų prisidėti prie Chicagos Lie
tuvių Vyi:ų Choro,

Senas Dainorius.

Prieš teisėjų Fisher apskri
čio teisme vakar įvyko argu
mentavimai byloje, kurią bu
vęs Cook apskričio 
kas S^Meitzer užvedė atgavi
mui vietęs ii 
šalintas, 
ris buvo priverstas apleisti 
iždininkystę, kai- paaiškėjo, 
kad laike jo administracijos 
susidarė $400,00Q trukumas.

Sweitzeris argumentuoja, 
kad niekas neturėjo teises jį 
prašalinti, tol kol jo kaltė ne
buvę- įrodytaJ teisme, 
nebuvę padaryta. 

... .  . ■ ' ■ > ■■ ■

5 mėnesius kalėjimai! 
pasigėrusiam šoferiui

6 motina įkalinta už pa
što dėžutės apiplėšimą
Julia Borkevičienę, 4fK še

šių vaikų motiąa, 2725 North 
Mozart st., vakąr buvo areš
tuota už ątlupinejimą pašto 
dėžučių. Ji išimdavo laiškus 
ieškodama pinigų. . į

William A. Pollack, 42, 
1440 N. Avers avenue, buvo | 
pasiųstas kalėj iman penkiems 
mėnesiams’už tai, kad jis va
žiavo automobiliu pasigėręs.

180,000 svarų sviesto 
bedarbiams

l

Pradedant pirmadieniu, Illi
nois Emergency Relief Com
mission išduos bedarbiams 
180,000 svarų sviesto kas sa
vaitė.

P. CONRAD
STUDIO 

420W.63rdSt 
EngĮevood 5883-5840 

Dar gražiau, modenuŠ- 
kiau įrengta.

Pradės statyti 27 nau
jas mokyklas

Už savaitės kitos, Chicago
je prasidės stayba 27 naujų 
pradinių mokyklų. Mokyklų
-------------- -------- —4--------------- 1------- —-------- -T- , „

Ifederacijoa Heigimą- 
ba^n

Spdlių 12 d».į HoJlywood lųn 
svetainėje, 2417 W. 43rčl si.* 
įvyks kliubo! rudeninis balius, 
Rengėjai tiki, ka^.s svetainės 
savininkas, p.' J. Yūška, kuris 
lankėsi ‘Lietuvoje kaipo spor-n 
tininkų globejgs ir atstovas 

; Pasauliniame ‘ kongrese, pasi-. 
dalins sų susirinkusiais įgy
tais įspudžiaiš.
į ____

Federalė valdžia 
skelbia kvotinius vi
sai eilei naujų darbų

■ ■ j.. ■■■I. .1, ■■■«—.

Visi piliečiai turi teisę pac?uo- | 
ti aplikacijas; darbą gauna 
išlaikę kvotimus.

Pradedant lapkričio 2 
'per visą savaitę Fair Krautu-.
vėje, prie' State if Adams gat-.( 

’vių, ,vyks lietuviu/' dailininkų 
kurinių paroda. Ją rengs. 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Vakar Sąjungos pirmininkas 
Vytautas Bieliajus gavo laiš
ką nuo krautuves prezidento, 
Mr. Kelly, kuriame praneša
ma. kad krautuvė suteikia pa
rodai -7-.tą rūmų aukštą.

Rengėjai yra pasiryžę su
traukti įvykiui visus lietuvių, 
dailininkus Chicagoje ir ki
tur, kad parodą padaryti tur
tingą ir įvairią eksponatais. | 
Pailininkąi suinteresuoti šiuo 
dalyku yra prašomi susižino
ti su p. V* BęHajum, 3259 So, 
Halsted stręęt, pasiunčiant 
jam atvirutę ar laiškelį.
Surengė dvi parodas praeityje

Jaunimo. Sąjunga surengė 
dvi pasekmingas pąrędas pra
eityje!. Viena iš ją įvykę 
Woodmano, svetainėje, ę kita 
Mediąąh Temple kliube.

——....

Nori žinoti ką kiti 
mano apie pol. klin- 

bų federaciją
Apie grupes suorganizavimą, 

galvoja Brighton Parko Pi
liečių, Kliubas.

BRICHTON PARK — Brigh,- 
ton Parko Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas 12-tam warde. 
mano, kad butų geras dalykas; 
įsteigti politinių kliubų fede-

Kliubo korespondentas, Paul 
Petraitis rašydamas ^Nau

jienoms” sako, kad tas klau
simas buvo gvildentas pasku- 
itipiamę kiiubo susirmkimę, 
kuris įvyko trumpą laiką at
gal. Nariai nusprendė, kad 
pelitinių kliųbų ‘ ffede^acįją 
butų labai naudinga, kai btęis, 
laikas lietuviams parodyti ąa- 
vę spėką.

fęd^įĮo^ mirį

Del streiko Giicagoj 
pieno trukumas

Del pieno1 streiko, kuris 
prasidėjo pirmadienį naktį, 
šiandien Chicagoje bus jaučia
mas dideliso pienę trukumas. 
Pristatomo pieno kiekis suma-, 
žėjo iki 50%.

Kai kuriose vįetose tarp

Washingtonas ‘‘Nau j ienoms”11 
specialiai pranešė, kad vai-1 
džia paskelbė kvotimus kan-| 
didatams visai eilei naujų 
darbų. Kad darbus gauti,( 
kandidatai turi išlaikyti tam 
tikrus kvotimus, kuriuos duo
da Civil Service Commission 
AVasbiogtęne, Chieagoje ir 
kituose stambesniuose mies
tuose^

ĄpUkącijss darbams gali 
paduoti visi piliečiai. Jas ga-, 
limą gauti m reikia įteikti pąs, 
Untęd States Civil Service 
Commission, naujuose Chica
gos Pašto rūmuose, prie Canal 
ir Van Buren gatvių,

Juuior l'abuląting Machine 
Operator, $1,440 metams.

Juuior Btuepriut Qp.erator,| 
<$1,44Q metama.

Ųnder Węprint CperątorJ 
$1X2M metams,

Juuįęr P-hę,tostai Qpęratorx 
$1,440 metams/

Under PboWat O.pęratorJ 
$L.20Q, ,

■ Jųmpę Photę^tai and Blue- 
print ^perator $lx440 metąmdi 

Telegraph Ctemtęr, $1,800|

Under Car4rSwch Opera-Į 
tor, $l,260jni

A1Pha4bę^ts . T „__„c 
Puncli Operator $1,440 me

I

■

Dui

turi būti įti 
spslią U d.

FURNACE
TAISYMAS

DEGINIMUI rUODAI, kitu* 
svarui 18cf musų. < 
kąlną ------------------------
Groteliai, kitur svarui < 
aOc; musu kaina ------
VANDENIUI VIEDBIUKAI, 
kjtųr svarui 
musų kaina ---------
l’KLĘNAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui Miai Ifitį 
musų kaina------------- •te

ĄO%
PIGIAU

Mes turime pasirin
kimui pilną ataką 

WHObESALE IR 
BKTAIL

Kitų Furnace ir Boi
lerių dalys apkąinuo- 
t o s proporcionaliai 
pigiai.

BOILERIU
DUMINRS PAIPOS 

colių Įlenkimas arba
. ipa _____________  OVe?
8 coUų įlenkimas arba 
paipa ------------------------^9^
O colių įletikiąnAS arba 
pąipa —- ------------------
10 colių (lenkimas 
arba paipa —-----—.

ąC Gaure GalvaniruotL

7 < 
paipa

JOSEPHINE ŽUKAUSKIENĖ 
po tėvais šhiotaitė

Peręiskyrė su šiuo pąsąuli.u 
spęjio į d.ieua. 7 valandą rytą 
1935 m., sulaukus 46 m. am- 
žiįąus, gimus Kauną rėd.\ Tel-. 
šių ap., Gadunavo parap,K Sa- 
vaku Mįmąs.Amerikoj išgyveno 20 metu.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Vietoję Ę.uk$ę» ? swms 
Vaciova ir Alfonsą, dukterį ir 
žentą Aleksandra ir WladislĮ0r. 
va Petruškevičius,, sęsęrį Ievą 
ir brolį Joiią, o Lietuvoj tėvą 
Juozapą Šluotą ir seserį bar- 
borą.

Laidotuvės įvyks subatoje 
spąlio, 5 dieną, <

Del tolesnių žinių kreipkitės 
4023 S* Montgoniery St. i lu
bos,

Nuliude liekąme.
Vyrąs, Sunai, Duktė, 
Žentas,, Brolis, Seserys 
ir Gilumos.

MARIJONĄ PAULAUSKIENE 
PO tėvais PlopHute

Persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Oętobęr 1 dįęną, 2 valandą po 
pietų 1935 m., sulaukus 70 
metu amžiaus, gimus Mariam-. 
poles apskr., Pilviškių P.ąrap,. 
Plopliu kaime. *

Amerikoj išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nubudime 

Kazimierą, supu WiŲiam, mar
čia Paulina ir anuka ViliĮnuką, 
seserį $pring Vallėy, III. Ona 
WiipbaUskie»S, 4 broliu^ 
daug pusbroliu ir pusseserių 
ię kitu KŪniuįu- ■ ■ .

K,unąs pašarvotas randasi 
Lacfravičiaus koplyčioje, ’ 2314 
W. 23rd Place. \

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
spalio, 5 dieąa,. 2 vąl. po piet 
iš koplyčios į Tautiškas kapi
nes.

Vųsi ą. ą. Marijonos Įfaująu- 
' skienės giminės, draugai ir pa- 
Šyątamiesat nuoširdžiai kviečia-, 

. ,1Ą dąlyvaUtF U«MiW§sa ir ra?. 
' teikti jai paskutini patarnavi- 
'mą ir atsisveikmiina.

NųĮiWVyras, Marti, Sūnūs, 
Anūkas, Seserys, v 
Blaivu

Patarnauja laidotuvių direk-
* ■ \awįęj$ w Sunąį. Tel.

ACME FURNACE REPAIR
PARTS CO. [2 krautuves]

Tel. 11 evmarket
1013 ST ( I! \ RI-I

i ei. Mavuootl

W" W 1»UVO-.....i .................. ....... . ■'■'■rre--rjĮ'j!-g'-uTĮr^vir"'

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

ALFABETO TVARKOJE

Ko skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musą skaitytojams su- 
sirapti, kur gulima nusipirkti įvairią paprastą ir nepaprastą 
teiktą, iųtaisą ir reikmeną. Jeigu ii telpančią čia skelbimą ne
galite susirast} ko jieškot, pasaukite Naujienas, Ganai 8560, ir 
klauskite Siamu Patarėjo. $ia 
ją kw galima gauti,

Čia susirasit ko tik 
jums reikia

jųa gausite informaciją, jeigu tik

AUTOMOBILIU Tais.
AUTO. KEI-AIRING

RĄPAATOniU, FENDERIU IR 
BODY TAISYMAS

Automobiliu mąlevojimas, rądiato- 
rm valymas, 100% garantuota,

S. ę..iReichert, Jr, J, Ę.

3573-74 Archer Ąvertus 
phęne Ląfayętte 7088

PIONEER 
Pocohontas Mine Run, tonas 

$7.15, perkant 5 tonų lodą 
SHULMISTRAS BROS 

2405 W. 42nd St.
Phone Ląfayette 6300

BOILERIAI
BOILERS

BOILĘRyTSjTM^OM IR 

24 vąlandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELJDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue.

2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tel. Virginia 1930.

v

ANGLYS • 
CQAL

W. J. Freckelton 
Coąl Co.

Anthracite COAL Bituminous
PootoųtM ir Ritų raiių 
Raięyąy Yard and Office 

Forty-tSevenlh and Loomfą Streets

WR

Musu reputacija yva išdirbta per 
iįguą. inetms pardavinėjime aukotos 
rūšies anglis ir geru patarna
vime \

STOGU DENGIMAS
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ąr Jura ftogąi reikąlaują pąUi- 

•yinoT Pašaukite moi ir mea para- 
kyšime kiek kaštuos

1216 So. Halsted Stroot 
■NL Viętoro

ųi 1 ■ Ii'—ir' ■ ............  ' .

PAŠAUK MUS DEL DYKAI

CO,



•m.

GRIŽO IŠ LIETUVOS

*

o

Kętvittadienis, spal. 3, 1935

Visi Kalba Apie Iškilmingą 
“Naujienų’’ Bankietą
Ir jau rengiasi jame dalyvauti

. ................. .

Susitikau vieną savo pažįstamą gatvėj ir pradėjo
me kalbėti apie visokius dalykus-dalykėlius.

Apie Vaitkaus skridimą kalbėjome plačiai.. Jis ir 
aš sutikome, kad lakūnui Vaitkui pavyko laimingai per
skristi Atlantą ir jau jis dabar Lietuvoje didvyris.

—Na, o į “Naujiehų” bankietą ar jau rengiesi? — 
paklausiau.

t^Kut gi ne. Kaip galima apleisti “Naujienų” pa
rengimus. Kaip gyvenu Chicagoje dar nesu praleidęs 
nei vieno “Naujienų” parengimo. Būtinai dalyvausiu ir 
šiame “Naujienų” bankiete.

—Kodėl esi toks didelis “Naujienų” rėmėjas? — 
užklausiau. ( .

—Mat, aš skaitau “Naujienas” nuo pat jų įsikūri
mo. Per tą laiką esu daug gerų dalykų išmokęs iš “Nau
jienų”. Prisipažinsiu, kad be perskaitymo “Naujienų” 
neinu nei gulti. Kai jau perskaitau visas “Naujienas”, 
tada ramiai einu gulti.

—Na, gerai, pasimatysim “Naujienų” bankiete. Iki 
pasimatymo.

Kastantas ir Julia Augustai, kurie vakar grįžo 1 “Naujie
nas” ] 
“Naujienų” antrasis redaktorius, o p-ia Augustienė - 
jienų” knygvedė.

po keturių mėnesių atostogų Lietuvoje. K. Augustas yra 
“Nau-«

■ i? C

timųjų, ku^iė ilsis Tautiškose 
Kapinėse.

^arvykus iš laidotuvių, grab. 
Petkus gražiai pavaišino visu* 
grabnėŠiijs,c. nėą* pats yra: 
kliubo narys.

Mirė tragingai
. . .. z '

Liudivko Makutėno netekome 
labai netikėtai. Jo trukumas 
bus labai jaučiamas. Cicero ju
dėjime, neš jis buvo veiklus ir 
turėjo plačią pažintį. Trekin
gos. Makutėno mirties aplinky
bės, (jis buvo rastas pasiko I

.. I,,, 'l. _ • • > v • • ’

žmonai ir jai reikalinga visų 
užuojauta.

Tiesa, atrodo, kad Šioj gady- 0 
nėję artimo meilės nėra. Ve- ■ 
lionis apie tai dažnai kalbėda
vo, sakydamas, kad šis pasaulis 1 
labai sugriuvęs. Kažin, ar a t | 
širąs kas tą sugriuvusį pasaulį 
Sutaisytų^ kad viešpatautų mei-1 
lė ir lygybė? Aš' jau nebesi
tikiu to sulaukti.

—Nuliūdęs Draugas.

PRANEŠIMAI-
PILIETYBĖS PAMOKOS 

Prasidės Ketverge, Spalio 
(October) 3-čių. 1935 m., 7:30 

* ' valandų vakare.
Kreipkitės prie

JOSEPH.J. GRISK 
4631 South Ashland Avenue 

Telefonas: Boulevard 2800 

Apie 3000 lietuvių . 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
v , u . , . i Ar Tamst! esi nariu?

Z«s)į buw labai skaudžios jo jėiKu nesi, tat; taria?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

Konkursas baigsis spalio 31 d. 
Metas tuoj visiems rašytis 

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Ofisas atidarąs 

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visų 
dienų, o sekmadieniais iki 1 pp. 

Kreipkitės: ,
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

1739 So. Halsted St.
(“Naujienų” name 2-ros lubos)

» '

Įclassified APS ]' 1

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. rpgisteriūs ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.
■ .................................. .................. ... ......

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

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA senyvo vyro dirbti ant 
farmos; turės melžti karves. Charles 
Petrulis, 946 W. 81 st PI.

Naujienų Bankietas įvyksta Sekmadieni, 
Spalių 13 d. Sokol HalLSvetainėje; 2345 South 
Kedzie Avenue.

$200 Pabaudos ir Bylos Iškaščiai 
-J. J. Bagdono Bausmė

Pasibaigė lietuvio graboriaus vargai 
“elgetos” Kelly turtų skandale

Bagdonienė teisme 
išnešė nuosprendį 

vakar rytą. Kamba- 
J. J. Bagdono, p-ia

valstijos

reikalą- 
Bagdoną 
pataisos

Graboriaus J. J. Bagdono il
ga odisėja po Chicagos teis
mus dėl turtingo “elgetos” J. 
Kelly turtų, vakar pagaliau 
pasibaigė.

Teisėjas La Buy apskrido 
teisme vakar nusprendė, kad 
Bagdonas už savo dalį tame 
Kelly skandale turi sumokėti 
$200 pabaudos grynais pini
gais ir turi atlyginti teismui 
kaštus. Be to, teisėjas davė 
Bagdonui 60 dienų apeliavimui 
bausmę sumažinti arba ją visai 
panaikinti.

Bagdonas,
Teisėjas 

10:20 vai. 
ryje buvo
Bagdonienė ir Barbora Pocie
nė, 2321 West Marųuette Roal, 
kuri rūpinosi kaucijos sukėli
mu ir šiaipdaug padėjo byloje. 
Be to, buvo Bagdono advoka
tas Scott-Stewart ir 
prokuroras.

Prokuroras Sherwin 
vo teisėjo nubausti 
vieniems metams į
namus ir sumokėti $2,000 pini
ginės pabaudos. Bet po ginčų 
tarp advokato ir prokuroro jis 
išnešė nuosprendį, kuris Bagdo
nui buvo daug palankesnis.

Bagdono legalių vargų pra
džioje jo byla buvo sprendžia
ma kriminaliame teisme. Bet 
kai tas teismas nusprendė, kad 
Bagdono rolė Kelly skandale 
nebuvo kriminališka, ir kad jis 
papildė tik “misdemeanor”, tai 
byla buvo pasiųsta j civilį teis
mą apskričio rūmuose.

Bagdonas džiaugėsi
Bagdonas ir visi kiti jo šali

ninkai buvo teismo kambaryje, 
nepaprastai apsidžiaugė išgir
dę teisėjo nuosprendį. Jie puo
lė prie vienas kito, spausdami 
rankas, juokdamies, mušdami 
vienas kitam j pečius*

Bagdonas atėjęs į teismą iš 
blyškęs, susirūpinęs (ir smar
kiai sumenkėjęs) nušvito, ir 
tuoj pareiškė, kad jis ‘‘nelauk
damas, iš naujo gyvenimą pra^ 
dės. Grįžšiąs į graborystės

leidimo, kurį nustojo įsivėlęs į 
bylas.

Dėkoja draugams
Besidžiaugdamas nuospren

džiu Bagdonas neužmiršo žmn- 
dių, kurie jam pagerėjo ų pa
reiškė, esąs jiems begaliniai 
dėkingas. Jis pasakė/ kad be 
tų, kurie rūpinosi jo kaucijos 
sukėlimu ir be tų draugų, ku 
rie “gerais žodžiais jie guodė”, 
jis vargu būt galėjęs sunku
mus panešti.

Bagdonas dabar gyvena su 
žmona adresu, 7033 South 
Campbell avenue.

Be graboriaus, į Kelly turtų 
skandalą buvo įsivėlę keli kiti 
lietuviai. Iš jų, Bella Butma- 
nienė, kurios namuose James 
Kelly mirė, gavo 6 mėnesius 
kalėjimo už testamento klasta- 
vimą [

Adv. Waitches yra paleistas 
po kaucija ir laukia teismo. Ra
dis taipgi laisvėje. Tebesėdi 
kalėjime ir laukia teismo kun. 
Zalink ir Roselandietis J. Dat- 
lydė, kurie figūravo skandale, 
kaipo testamento liudininkai, 
pasirašę jį po Kelly mirties.

J. Bagdono prasikaltimas bu
vo ieškojimas svetimo turto ir 
neteisinga sąskaita už 
ves.”

laidotu

Jie nebetikės, 
šuo geriausas 

gaus draugas

kad 
žmo-

Kastantas ir Julia 
Augustai užvakar 
sugrįžo Chicagon

Dalyvavo Fį-sauliniam Lietu
viu Kongrese, Kaune; atstos 

vavo “N.” ir C. L. D-ją

Kanstantas ir Julia Augustai, 
“Naujienų” antrasis redakto
rius ir “N-nų” knygvedė vakar 
po pietų sugrįžo į “Naujienas”, 
praleidę apie keturis menesius 
Lietuvoje.

Jie grįžo Chicagon užvakar 
vakare Grand Trunk linijos 
traukiniu. New Yorką pasiekė 
sekmadienį, rūgs. 29 d. švedų 
laivu “Gripsholm”.

Pp. Augustai, beviešėdami 
Lietuvoje, dalyvavo Pasauli
niam Lietuvių Kongrese, kuris 
įvyko Kaune. K. Augustas at
stovavo “Naujienas”, d p-a 
Aiigustienė-r-Chicagos Lietuvių 
Drąugiją. .
v Jie atlankė Lietuvoje ir eilę 
buvusių chicagiečių, tarp jų, 
“Naujienų” redakcijos : 
Antaną Lalį, kuris dabartiniu 
laiku ruošia naują lietuvių 
kalbos žodyną spaudai.

Rašančiam ir visiems “nau- 
jieniečiams” yra smagu pp. 
Augustus vėl turėti savo tarpe.

' i.........V"

akyse bus kepamas ir tasai 
avinas. / 1 ‘

Humboldt parke’ ganiava bu
vo gera, tad avinas užaugo la
bai didelis ir riebus ir bus ko 
valgyt ir bus kuo tepti.

Kaip girdėti daugelis north- 
sidiečių jaU rengiasi į tas šau
nias vaišes. Nėra abejones, 
kad kliubiečiai tiiręk daugdafį 
bo aprūpinti skaitlingus sve
čius. Jei pasitaikys graži die
na, be abejo, svečių prįvažiuos 
gana daug, bet kad kliubiečiai 
yra sugabųs, tai galima tikę 
tis, jog bus viskas ”okei”. Vi
si bus gražiai priimti.—X. š.

Roselandiečiai džiau
gėsi Vaitkaus žygio

REIKALINGAS kriauČius geisti
na. kad butų patyręs ant moteriškų 
kailinių (furs). Atsišaukite tuo jaus, 
4545 S. Paulina S t.

Zarasiškiai varduvių 
proga pagerbė Miką

žymus dailininkas, “Naujienų” 
b-vės tarnautojas, genas lietuvis

Sveikina lakūną 
Vaitkų ir ‘Naujienas’ 

už tvirtą dvasią
Skridimo darbas ir pats skri

dimas jau kaip ir užbaigtas, 
Apie džiaugsmą jau čia nėra 
ką pasakoti, nes mes visi ži
nome tą. Bet dabar vienas da
lykas nebūt pro šalį pastebėti.

Mes žinome jog iš visų dien
raščių “Naujienos” labiausiai 
skridimą rėmė ir protegavo, 
nors buvo puolamos ir šmei
žiamos kaipo sukčių lizdas, o 
betgi pasįrodė, kad “Naujie
nos” buvo ir pasiliks tikriati

NORTHSIDE.-iL. Praęitą sek
madienį, tai7 jftA J'rugsėjo 29 
dieną, buvo Mik# diena. Tarp4 
northsidiečių > HėtuVių randasi 

narį, ramus pilietis, tai Mikas Šilei
kis. Bet Miką# Šileikis’ yra 
netiktai ramus‘ gyventojas, bet 
ir vienas geriausių dailininkų 
tarpe lietuvių; piešinius 
galima užtikti ir Chicagos. Art 
mųžięjuje. Taigi, zarariškiij 

rodosi pksf draugę Žu
kauskienę kilo sumanymas su
rengti kokią nors pramogą Mi
kui šileikiui ir žmonai. Suma
nymas ir buvo įvykintas ne
dėlioj rugsėjo 29 dieną draugų 
Žukauskų farmoj, prie Cicero 
avė. ir 106 St. Susirinko gra
žus bųrelis Zarasiškių, ir Šiaip 
d-gų šileikių pažįstamų, kurie 
prie visokių smagumų linkėjo 
draugams šileikiams geros klo- 
ties.—-Northsidiėtiš. 
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A. Balčiūnas surengė vaišes 
Altass skyriaus veikėjams

ROSELANDr-Arttanas (Bal- 
chunaš yra žymus vietos biznie
rius užlaikytojas alinės, pa var
du “kingsbury Garden”, 10314 
So. Michigan avė. Tai vienas 
iš vietos biznierių, kuris daug 
rėmė Altass Roselando skyrių 
ir yra Altass nariu.

Kada jis išgirdo ,kad F. Vait
kus jau išskaido su Lituanica 
II iš New Yorko, tai A. Bal- 
chunas labai nusidžiaugė, kad 
musų darbas eina prie pabai
gos. Kad tik laimingai Vait
kus perskristų vandenyną! To 
džiaugsmo pagautas jis sukvie
tė veikėjus susirinkti pas j j 
sekmadienį, rūgs., 21;. d. Vakare, 
nes buyo manoma, kad Vaitkus 
tuo laiku jau bus Kaune. .
Susirinko gražus būrys veikėjų

Geras būrys veikėjų susirin
ko. Nors ūpas nebebuvo toks 
kaip buvo šeštadienį, nes F. 
Vaitkus nepasiekė galutinojo 
tikslo, vienok buvo laimingai 
perskridęs vandenyną ir nelai 
mei įvykus, išliko nesužeistas. 
Visi džiaugėsi bile Vaitkus iš 
liko nesužeistas.

Pas A. Balchuną vakarieniau
jant .buvo malonus draugiški 
pasikalbėjimai. Susirinkusieji 
buvo gerai pavaišinti. Skirstė
si namo kas 
A. Balchunui
‘‘LitunaciailI” ir už vaišes,

sau dėkavodami 
už jo paramą

■Kaimynas.

šeštadienį palaido
tas cicerietis Liudvi

kas Makutėnas
- . ■, . . . .. 1 . - v r o * s-'

Brighton Parko Moterų Kliubo su
sirinkimas ivyks ketvirtadieni .spalio 
3 d. 2605 W. 43 St. po tuo pačiu 
antrašu 7:80 vai. vak. Malonėkit 
narės skaitlingai atsilankyti, nes tu
rime keletą svarbiu bėgančių reika
lu aptarti, po vakacijų jau laikas Ši 
ta nuveikti.

Draugė Ona Davgin žadėjo atsi
lankyti ant susirinkirho ir palinks
mins, lauksim. Pirmininke.

Morning Star Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimu spalio 3 d. 1935 
m. kliubauzėj, 2038 North Avė. 8 
vai. vak. Draugai malonėkite atsi
lankyti ir nesivėluoti, nes yra. daug 
dalyku aptarti ir atsiveskite naujų 
nariu prirašyti į kliuba.

• M. ChepuI, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimą penktadieni spalio 4 diena, 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorium 8138 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų, ka
rius būtinai turim aptarti.

S. Kunevičia, rašt.

Kalendoriai 
1936 m.
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Naujienos gavo pa
vyzdžius labai gra
žių kalendorių 1936 
metams.

REIKALINGI keli darbininkai 
dirbti ant fanuos. Stanley, 

428 E. 64 St. 1 lubos.

patyrusio kriau- 
taisymo vyriškų ir 
drabužių. Geram 
geras užmokestis.

REIKIA 
Čiaus prie 
moteriškų 
kriaučiui
Atsišaukit Liberty Tailor Shop 
1403 S. 49 Ct., Cicero, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA merginos nuo 18 iki 25 
metų amžiaus prie namų darbo. Gy
venimas vietoje. Krikščionių šei
myna. Mansfield 8510.

REIKALINGA moterų ir merginu 
imti darbu i savo namus — Rašykite 
į Naujienas, Box 882.

REIKIA merginos arba moteries 
“maid’s” vietai. Mrs. Rotteport, 
3342 Douglas Blvd., Rockwell 6300.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo —* Kuri galėtų virti valgi — 
Valgis ir guolis ant vietos. Tel. 
Willow Springs 62.

REIKIA merginos prie namų 
dafbo. Gyvenimas vietoje. Atsi
šaukite nuo 11 iki 3 vai. po pietų.

Lakeview 6411

REIKALINGA mergina apie 80 
metu amžiaus namu darbui — Val
gis ir guolis ant vietos.

4159 W. Frenshaw Avė.

REIKIA merginos nrie namu dar
bo. Nereikia virtį, bet reikės biskj 
skalbti. Mrs. Koplin, 5512 Congress 
St.. Mansfield 4705.

18 APIELINKS.—Iškalbingi 
oratoriai gali sau kalbėti kiek 
tik jie nori, bet Stasys Lūs- 
pinas, 1951 Canalport avenue 
ir jo sūnūs Antanas, 3125 W. 
38th Street, nebetikės, kad šuo 
yra geriausias žmogaus ((rau
gas.

Aną pirmadienio vakarą, ka
da sūnūs Antanas lankėsi pas 
jį, tėvas Luspinas norėjo paro
dyti kokius šposus jo šuo gali 
padaryti.

Netrukus po Margio gabumų 
demonstracijos ir sunuš ir tė
vas pasirodė apskričio ligoni
nėje su sukandžiotomis rauko- i • • w j* *
ms ir nojuiuiB.

Už prasižengimą, šuo laikinai
biznį”. Pirm apleidžiant teismo*mis ir kojomis, 
rumus jis jau buvo nuėjęs .ptnfe 
sirupinti atgavimu graboriaus įkalintas miesto šunų garde.

6^

siu ir įtakingumu musųdien- Ilsėsis Lietuvių Tautiškose Ka 
raščių.

Taigi sykiu linkiu p. Valį 
kui ilgiausių metų ir laimęs už 
atliktą žygį, malonu yra ir dien
raščiui “Naujienoms” linkėti 
to paties už tvirtą dvasią ir: 
pasirįžimą ginties nuo užpud- 
likų ir laimėti.-7-KipŠas No. 1

Northsidiečiai suga
vo aviną; kviečia vi- 

sus Į skerstuves
HkiliĮii 

šeštadienio Makarą Jefferson
Parke aviną sudoros

• . ' . •- ’■ * . '' • ‘

NORTH SIDE.— Savo laiku 
jąu buvo rašyta, kad Humboldt 
parke atsirado avinas, kurį da
bar jau sugavo. O sugavo 
Humboldt park politiškas klin- 
bas.

Mat, klubas rengia vaišes 
nedėlioj, Spalių šeštą dieną 
Jefferson giriose. Ten visų

pinėse; laidotuvės iškilmingos

CICERO.-—šeštadienį po pietų 
buvo palaidotas -Liudvikas Ma
kutėnas. Palydovų susirinko 
didelis būrys. Antrą valandą 
po pietų, prie graboriaus An 
tano Petkaus koplyčias ėmė jie 
grupuotis. Prįe grabo daininin
kas S. Rimkuj smūkininko ir 
kornetisto lydimas, giedojo liūd
ną giesmę. -

Visiems atsisveikinus su ve
lioniu, Vakarinės žvaigždės 
•kliiibo nariai išnešė vainikus, o 
Raudonos Rožes kl. nariai — 
grabą. UŽtrtuko ilgokai kol

rikiavo ir nųtrabkė į Lietuvių 
Tautiškas kalines?

Nelinkim niekam ne
laimės, bet jei pasi

taikys, tai—
i ——————

Turite atsiminti štai ką:
Jei bevažinėjant automobiliu 

jus ištiktų nelaimė, tai yra, jei
gu įvažiuotumėte j kitą auto
mobilį, ir sužeistumėte, arba 
užmuštumėte žmogų ,arba su
gadintumėte jo automobilį, tai 
turite štai ką padaryti:

Sustokite, ir spžeistąjam ar
ba sužaloto automobilio savinin
kui duokite: savo vardą, adre
są, laiąnį numerį. Be to, nu
gabenkite sužeistąjį pas dak
tarą ar į ligoninę.

Už neiŠpildymą šitų reikala
vimų gali priseiti sumokėti 
stambią piniginę pabaudą ar 
pasėdėti kurį laiką už grotų. 
-—  uiU      — ____ —. *

Biznieriai, kurie ma
note spausdinti ka
lendorius ateinan
tiems metams, malo
nėkite atsilankyti Į 
‘Naujienas’ pamaty
ti musų pavyzdžius 
ir kainas.
‘Naujienų’ ofisas at
daras kasdien iki 8 
vai. kas vakaras.
1739 S. Halsted St. 

Tel Canal 8500

Situation Wanted *
Darbo Ieško

KAD PAGELBfiJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BA, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TU Už SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ši SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBA TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

JAUNA LIETUVAITE lankanti 
Chicago suniversiteta ieško darbo 
prie typrewriting ir knygvedystės 
vakarais ir šetštadienyj. Pinigai rei
kalingi apmokėjimui mokyklos, šau
kite iš ryto tarp 7-8.Klauskit Aldo
na. Wentworth 4292.

49 METŲ amžiaus vyras * ieško 
darbo i saliuna arba ant farmu. 
Esu pilnai patyręs abiejuose dar
buose. Atsišaukite Joe. Izdonis, 
6609 S. Campbell Ąve.

S

ilga virtinė automobilių išsi

■ -į

Irjcąpinėse, prie duobės dat

kėlė
S. Rimkus sugiedojo

Nusiminę palydovai prie pro
gos atplaukė ir kapus kitų ar-

S®1'’
f;

5332 S. Long Avė.
TeL Republl® 8402

T
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CLASSIFIEDADS
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Automobiles
NIEKO NEJMOKfiT — 12 iki 18 

menesiu išmokėjimui. Įst. 15 metu. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas. towing dy
kai.

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Furro^
PASIRENDUOJA kambarvs ap

šildomas karštu vandeniu, dėl dvie
jų pavieniu arba vedusios poros.

10858 So. Albany Avė.

Business Chances 
ęų^ayiąiui Bizniai

PARSIDUODA Tavem ir Lunch 
Room, biznis išdirbtas nėr daug me
tų. 'Randasi prie dirbtuvių. Prie
žastis pardavimo — turiu du biz
niu. 3641 S. Morgan St.

Business Service

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis,* Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. yak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU °f 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitaire 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

TAVERN pusiau veltui, ant dide
lės karų lainės, ant kampo, tarp ša
pų, su laisniu ir staku $650.00.

6556 So. State St.

TAVERN pardavimui arba priim
siu pusininką. Vienam persunku. nau
jo styliaus fikčeriai, su laisniu, bar
menas. Yra gyvenimui kambariai. 
Parduosiu už pirma geriausi pasiū
lymų. 1752 W. 47 St. 

---------------------- ------------------------
TAVERN parduosiu beveik pus

dykiai. Viskas moderniškai įreng
ta. Kas nusipirks, džiaugsis ir bus 
dėkingas, 2707 N. Sawyer Avė. prie 
Milwaukee Avė.

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint?

3406 S.* Halsted Street
Phone Yarda 3408

Real Estate For Sale 
Namai-temė Pardavimui

NORIU MAINYTI medini narna, 
4 pagyvenimų, cash, nėra mortgagų 
ant bizniavo namo su mažais mort- 
gagiais, $1,000 arba $1,500.

2907 Lowe Ave.
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