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MŪŠIŲ PAVEIKSLAI Iš ITALIJOS-ETHIOPIJOS 
r FRONTO
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Anglija jau pradeda pritaikinti sankcijas
■ i ' •

Italai skelbia naujas pergales Ethiopijoj

Jungt.. Valstijos nėr 
prisideda prie tautų 

sąjungos sankcijų

.. "4"^ ’

A n g 1 i j a paskelbė 
Italijai ginklų ir 
žaliavų embargo

Visam Pąreiniui gręsia maisto 
trukumas ir ten mėsą ir svies* 
tą galės valgyti tik darbi
ninkai » z

BERLYNAS, s.- 27.—Išleistų 
dekretu, Pareinio, Palatinato ir 
Saar distriktu nacių vadai ir val
džios darbininkai turi apsieiti 
be mėsos ir sviesto, kad šutau- 
pinti maistą dirbtuvių darbi
ninkams.

Tie dekretai 
kad Vokietijai 
maisto.

Valdžia, kad
to trukumą, veda derybas su 
įvariomis šalimis apie Vokie
tijos gaminių išmainymą ant 
maisto, ypač mėsos ir sviesto. 
Kiaulių busią gauta iš Latvijos, 
iš kur neužilgo busią atvežta 
1,500 kiaulių.

aiškiai parodė,
labai trūksta

sumažinti mais-

Nurodo, kad jos laikosi neutra
liai ir yra paskelbusios gink
lų embargo o ir šiaip 
galimais budais remia 
■pastangas

visais 
taikos

Tuojaus prasidės ir finansinės 
ir ekonominės sankcijos, vi
sai sustabdant prekybą šu 
Italija

27. -WASHINGTON, spalių
Jungt. Valstijos atsakė į tautų 
sąjungos pakvietimą prisidėti 
prie finansinių ir ekonominių 
sankcijų prieš Italiją.

Savo atsakyme, kuris tapo 
parašytas po ilgo j>asi|arimo su 
prezidentu'’ Roosevetftl,* Valsty
bės sekrėtoHfe ^tutf^nuitodo į 
Jungtį Valstijų neutraliteto ak
tą ir šios šalieš pastangas iš
laikyti pasaulio taiką. 4 X

Nieko nepasisakydamos ap’.e 
tautų są jungės sankcijas, 
Jungt. Valstijos pasisako tik, 
kad jos yra paskelbusios abiems 
kariaujančioms pusėms ginklų 
embargo, taipjau4, kad tie ame
rikiečių, kurie veda prekybą su 
kariaujančiomis šalimis, veda' 
ją savo atsakomybe ir primi
nusios ką Jungt. Valstijos iki
šiol yra dariusios kad nepri
leisti prie to karo, galiaus, iš
reiškia viltį, kad karas bus 
baigtas ir kad vėl pasaulyje už
viešpataus taika. Reiškia, 
Jungt. Valstijos veiks savysto- 
viai ir nesidės prie tautų są
jungos paskelbtų prieš Italiją 
sankcijų.

Jungt. Valstijų atsakymas bu
vo pasiųstas per ambasadorių 
Genevoje Wilson ir bus įteik
tas-tautų sąjungai prieš šį ket
virtadienį, kada sąjunga nusta* 
tys nuo kurios dienos pradeda 
veikti sankcijos prieš Italiją.

LONDONAS, spalių 27. —An
glija atsakė į Mussolini “tai
kos” pasiūlymus, paskelbdama 
ginklų ir visokių karo reikmenų 
embargo.

Ne tik nebus galima iškaben- 
ti į Italiją visokios rūšies gink
lus, bet ir jokių medžiagų, ku
rios gali būti naudojamos ka- 
re^pav. gthna, medvilnė1 ir me
talai. Dagi arkliai, kupranu/ 
gariąi ir mulai skaitysit kaipo 
uždrausta išgabenmui karo mc 
džiaga.

Šias sankcijas tuojaus seks 
kitos finansinės ir ekonominės 
sankcijos, kurios visai sustab
dys prekybą su Italija ir už
draus x importuoti Italijos pre
kes.

liginimas darbo va
landų trukdo ša

lies gaivinimą
■ ■■■■■■i.-—»n.r 4

Gen. Johnson; sjako, kad nedar 
iOmO dęlei samdyto ji 

ilginim#';
t

r- 
jį' J

Kunigas nušovė 
du žmones

COLUMBUS, G>a., sp. 27. — 
H. S. Perkins, 60 m., pamoks
lininkas, kuris sakydavo religi
nius pamokslus gatvių kampuo
se, kažin ko jdukęs laike savo 
pamokslo nušovė Jewel Ąrring- 
ton, 18 m. ir poličistą Evans. 
Kitas policistas betgi peršovė 
ir patį pamokslininką.

Q R R.S«
Chicagai ir apielinkei Tederą* 

lio oro biuras šiai dienai prąna-
Apsiniaukę, nedidelę 

na temperatūroj.
Saulė teka 6:17,

4:51.

permai

leidžiasi

Italai briaujasi to 
liau į Ethiopiją 

dviem frontais
Siekiasi paimti Makale, taipjau 

esą paėmę du kitus miestus .

WASHINGTON, sp. 27. —Bu 
vęs NRA. administratorius gen. 
Johnson sako, kad šalies atgi
jimas sparčiai didėja, bet ne
darbas visai nedaug tesumažėjo. 
Dabar industrija ir biznis yra 
pasiekę 60 nuoš. normalio sto-. 
vio, bet dedarbių., labai mažai; 
suimta. Jei taip ir toliau tę^ 
sis, tai ir industrijai sugryžus 
į 100 nuoš. normalų stovį, vis- 
tiek bus 6,000,000 bedarbių.

Pasak gen. Johnson, bedarbė 
nemažėja todėl, kad panaikinus 
NRA ir kodeksus, samdytojai 
pradėjo ilginti darbo valandas. 
Vien New Yorke algos liko nu*- 
kapotos ir darbo valandos pra
ilgintos 20 nuoš.

‘ RYMAS, sp. 27. — Prie Ita
lijos armijos esantys korespon
dentai praneša, kad Italijos ar
mija nepaliauja žygiavusi į prie
kį šiaurinėj Ethiopijoj ir dabar 
eina linkui Makale, 60 mylių 
atstume.

Eritrėjos negrai kareiviai pa
ėmė du Ethiopijos miestns — 
Debra Sion ir Tecla-Aimanot.

Kita Italijos armija veržiasi 
į pietinę Ethiopiją iš Italijos 
Samoli žemės, kad susisiekti su 
armija, kuri eina iš. Eritrea ir 
atkirsti visišką Ethiopijos susi
siekimą su Franci jos ir Angli
jos kolonijomis ir tuo atkirsti 
ethiopų priėjimą prie juros.

Pa. mokytojai turi 
sudėti priesaiką 

vėliavai
Kitaip turi būti pašalinti 

iš vietų

J-aponai draudžia 
chiniečiams siusti 
kareivius į Hopah

PEIPINGAS, Chinijoj, spalio 
27 d.—Chinijoj Hsiang-ho apie- 
linkėj kaimiečiai pradėjo kelti 
revoliuciją prieš taksų kolekto
rius. Hopah provincijos gene 
roląs šang-čen bandė pasiųsti 
kariuomenę kaimiečius nura
minti, bet susilaukė protesto iš 
Japonijos kariškų viršininkų 
Japonija sako, kad chinai netu
ri tiesos siųsti čia savo karei- 
VM-

PITTSBURGH, Pa., sp. 27.- 
Generalinis prokuroras Mar- 
giotti nusprendė, kad turi būti 
pašalinti iš vietų visi mokyte* 
jai, kurie dėl religinių įsitiki
nimų, ar kitokių priežasčių, at
sisako sudėti ištikimybės prie
saiką Amerikos vėliavai, ar at
sisako reikalauti tokios ištiki 
mybės vėlavai iš savo mokinių.

< Mokiniai gi, kurie atsisako 
pagerbti vėliavą turi būti bau
džiami kaip ir visi kiti, kurie 
nusikalsta mokyklų reguliaci
joms.

Muviai prie saulės

MASKVA, Sovietų Riisijoj, 
spalio 27 d. -—Sovietų Rusijoj 
padarytas išradimas, kaip ro
dyti muvius arba j udpmus pa
veikslus ne tamsoj, bet prie 
saulės. To atsiekiama yra su 
veidrodžių pagelba. Išradimas 
esąs pasekmingas.

a .. '/r -ii a.
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• Viršuj, Ethiopijos karo lėktuvui studijuojant priešų pozi?

. . Z I ..." t
ciją, ethiopiečiai pėstininkai maršuoja priekin; mulai velka ką-
nuoles ir neša krovinius. Apačioje, ethiopiečių priešlėktuvinis
skvadronas< daUkia lėktuvų atakos.

Ethiopai galų gale 
ivisgi išvarė Italijos 

atstovą

New Yorko gangste
riai žudo vieni kitus;

6 užmušti

1,500 Žmonių Žuvo 
Haiti Uragane

Tik viename mieste jau atrasta 200 lavonų, 
žuvusių uragane ir potvyniuose, nuo 
kurių nukentėjo ir apielinkės salos

PORT-AU-PRINCE, 
spalių 27. —Gautomis pavėluo* 
tomis žiniomis, šimtai žmonių 
žuvo potvyniuose, kurie kilo 
po uraganą sekusiu liūčių. Spė
jama, kad nuo uragano ir po t * 
yynių visoj saloj žuvo virš 
1,500 žmonių.

Vėliausiomis žiniomis iš Jac- 
mel, mieste jau 200 lavonų su
rastas. Pirmosios žinios iš pie
tinio iškišulio sako, kad ir ten 
daug žmonių žuvo. Jeremie, 
mieste, kuris, kaip matyt, la
biausia nukentėjo, neoficialiais 
apskaitymais žuvo gal 1,500 
žmonių.

Potvyniai ištiko po kelių die
nų labai smarkių liūčių, kurios 
sunaikino visus 
kuose. Valdžia 
teikti pagelbą 
apielinkei.

pasėlius laų- 
stengiagi su- 
nukentėjusiai

Haiti, salas, pastarojoj pridarydamas 
nuostolių už $2,500,000).

Susisiekimas -vis dar tebėra 
pakrikęs ir tik su Cayes yra 
atsteigtas x telegrafinis susisie
kimas. Miestas yra mažai nu
kentėjęs, bet ten gręsia badas, 
kadangi visi pasėliai sunaikinti.

Iš Nicaragua pranešama, kad 
uraganas ir ten pridarė didelių 
nuostolių.

Hondūras uraganas ir potvy
niai pridarė nuostolių bananų 
laukams.

21 žmogus žuvo Kuboj
HAVANA, sp. 27. — Laike 

uragano Oriente provincijoj 
žuvo 21 žmogus. Vanduo upėse 
nepaliauja kilti.

Išsigelbėjusieji yra pasislėpę 
ant dviejų ^calvų ties Baire. Bet

(Tai tas pats uraganas, iairig jj^jjieturi nė maisto, nė pašto- 
taipjau kliudę Kubą ir J amate a1 ges

a-u.ii't'.'. * 1 ’ 1 ■b|...'y ’iaĄB.agy

Didelis Gaisras Californijoj
Jau kelintą dieną siaučia nesuvaldomi girių 

gaisrai pietinė] Californijoj. Nuostoliai 
siekia $10,000,000

ADDI'S ABABA, sp. 27. — 
Italijos atstovas Ethiopijoj gra
fas Vinci-Gigliucci ir jo karinis 
atašė pulk. Calderini liko paso
dinti į traukinį ir išsiųsti į Dji- 
bouti. Ethiopiją pareikalavo, 
kad jis apleistų šalį jau dvi sa
vaitės atgal,, už savaitės po pra
sidėjimo karo, bet italas atsisa
kė išvažiuoti ir užsibarikadavo 
ambasadoj. Pagalios, jį iš ten 
pasisekė iškrapštyti ir jis buvo 
kalinamas vienuose namuose, 
iki, pagalios, tapo visai išvary
tas.

Ethiopai (įar nežino apie de
damas pastangas Sirtąikinti ir 
užbaigti karą. Ir karą užbaigti 
nebus taip lengva, nes demo
bilizuoti karingus ethiopus bus 
labai sunku ir jie atsisakys 
gryšti namo be didelio mūšio, 
net jei italai ir pasitrauktų. 
Jei karas užsitęs, tai vien dėl 
Mussolini kaltės. Karalius Se- 
lassie žino savo žmones, todcl 
jis kaip įmanydamas vengė ka
ro, nes žinojo, kad kartą i į 
pradėjus, nebus lengva sustatė 
dyti. :

NEW . YORKE, sp. 27. — 
Yorke prasidėjo savitarpinis ka
ras tarp gangsterių, kuriame 
jau žuvo žymiausi gangsterių 
vadai.

Ikišiol jau 6 gangsteriai yra 
žuvę, o daugelis guli ligoninė
se sunkiai sužeisti.

Kova iškilo tarp dviejų žy
miausių gangsterių šaikų—Ar- 
thur (Dtttch Schultz) Flėgen- 
heimer ir Louis (Pretty Am- 
berg. Abiejų šaikų vadai jau 
žuvo. Jų vadovautos šaikos 
pradeda krikti,' nes kiekvienas 
bijosi prarasti savo gyvybę.

Policija neįstengia sustabdy
ti tų gangsterių savitarpio žu
dynių ir atvyko būriai fede- 
ralinių agentų.

LOS ANGELES, Cal., , spalių 
27.—Jau šešias dienas siaučia 
nesuvaldomas girių gaisras pie
tinės Californijos kalnuose. .

Keli šimtai gyventojų Semi- 
nole Hot Springs ir Malibu eže
ro rezbrtų ruošiasi bėgti iš sa
vo narfių besiartinant gaisrui

Nauji gaisrai kilo Malibu kal
nuose ir 'Santa Monica apielin- 
kėj. j

Gaisras, kuris pradėjo siausti 
pereitą antradienį, pridarė jau 
už $10,000,000 nuostolių. Gais
rui išsiplėsti gelbėjo labai stip
rus vėjas. (

Gaisras dabar yra tik už 
pusantros mylios nuo Malibu 
ežero kolonijos, kuri yra tik už 
7 mylių nuo mūviu kolonijos 
$1,000,000 pliažo. Gaisras buvo 
priėjęs prie pat byčių koloni
jos, bet ten jį pasisekė sulai
kyti ir neleisti kolinijai užsi
degti.

Dabar vėjas pradeda pamaži 
aptilti ir gal pasiseks gaisrą 
suvaldyti.

Tečiaus paskutinėmis valan
domis vėjas pradėjo krypti j 
priešingą pusę ir gali nunešti 
ugnį į naujus girių plotus. 
Gaisrą gesina 2,000 žmonių.

33 valstybės atsisakė 
pardavinėti ginklus 

Italijai

Bolivija protestuoja 
tautų sąjungai 

dėl belasvių

Įkalino Danzigo so
cialistų redaktorių; 
laikrašč. konfiskuoti

Italai jau norį tartis 
dėl taikos su 

Ethiopiją
PARYŽIUS, sp. 27. Po 

premiero Lavai pasikalbėjimo 
su‘ Italijos ambasadorium pa
tirta, ka^ Italija sutinka at
naujinti derybas su tautų są
junga apie 
su Ethiopia.

atsteigimą taikos

GENEVA, sp. 27.— Jau 3$ 
valstybės pranešė tautų sąjun
gai, kad jos nepardavinės gink
lų Italijai. 13 valstijų gi pri
sidėjo prie finansinių sankcijų 
ir neteiks Italijai jokių pasko
lų. Bet dar tik 4 valstijos už- 
gyrė ekonominį boikotą.

Costa Rica pranešė, kad ji 
netaįkys Italijai jokių sankcijų. 
Viena, ji yra toli nuo Italijos 
ir neveda su Italija prekybos; 
antra, ji nepriklauso tautų tą- 
j uogai** trečią—nori būti pilnai 
neutralė ir vengti bet kakių ki- 
virčių su? kitomis valstybėmis.

GENEVA, sp. 27. — Bolivija 
aštriai užprotestavo tautų są- 
jungai prieš Paraguay elgesį su 
karo belaisviais.

Apie 20,000 boliviečių yra 
belaisviais Paraguayjuje ir kaip 
kaltina Bolivija, jie yra laiko
mi tikroje vergijoje, verčiami 
dirbti sunkius darbus, iš kurių 
Paraguay semiasi didelį pelną.

Bolivija reikalauja, kad visi 
karo belaisviai butų paliuosųp- 
ti.

DANZIGAS, sp. 27. — Kari 
Toepfer, socialdemokratas, na 
rys Danzigo volkstag (parla
mento) ir redaktorius savait- 
raščia “Die Arbeit”, liko Danzi
go valdžios, areštuotas, kadangi 
jis savo laikrašty, nežiūrint ad
ministracijos atsišaukimų, ra
gino Danzigo bedarbius pasilik
ti vietoj, bet ne važiuoti į 
kieti ją, kaip Danzigo nacių 
džia nori.

Toepfer yra kaltinamas
sabotažavimą administracijos 
programo “kovai” su nedarbu.

Laikraščiai Die Arbeit, cent
ristų (katalikų) Volkszeitung 
ir žydų Echo liko konfiskuoti 
irgi “už sabotažavimą Danzigo 
valdžios.”

Vo- 
val

irŽ

artį- .i

GOUVERNEUR, . N. Y., sp. 
27— Laukų darbininkas Wal- 
ter Phippins, 50, m., nušovė mie
gančią kitą samdytą mergaitę, 
Ruth Clark, 13 m. ir tada pats 
nusišovė.
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Laidotuvių Direktoriai

1410 South
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Viduguris .—- 
kAūt su 85 . pe 
tu dirbo,- ten paį iš savo darbo

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

kaip 
įSiai 
kuro 
duoda po

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Lietuviai > dar visi nau 
nu 

koloni

še&teūdie 
iė paikių ^ėiičiU plūgo 

sujoja draėgėri ir darb lie

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Ned&iomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401 . ..

A. Montvid. M. D.
Wėst Town Statė Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick. 0597

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPII J. GRISU
Lietuvis Advokatas ' 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell Si. 
Telephona: Renublic 9723

GYDYTOJAS rfl CHIRURGĄ^ 
2201 West 22rid Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

ir liepsha ir savo paširįžiriiu 
gyvenimo kovai atlieka šios 
šalies kultūros ir civilizacijos 
nešėjų folę. S. K-.

Tek Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Sušauna Slakii 
Moterų ir vaiku ligų gydytoja

Gydytojas Ir Chirurgas 
Vyrišku. Vaiku ir visu 

chronišku ligų.

BrO-
Vidugiris apie Misiones

Kaip kuriasi Lie-

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

‘ Ofiso valandos:
. ,_1 dienų, 2 iki 3 po piietu

d 8 vak Neda nuo 10 iki 12 
ež. Tefephonn PLAZA 2409 ,

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tek Victory 2348 
Dr. Bertash 

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

Ofiso valandos nuo l-8nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutartį.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.
y Didele nuolaida už senas plovykles arba pečius, 

mainant ant naują.

Reumatizmas ir šlrdies ligos jo 
.specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M.
Gyvenimo vieta

1638 So. 50 Avė. Phone Cicero 3656
/ aki™ msn w is SL

i v •'Unr•*< *v* * ti srAiLiDavidoius, 
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

Aphrt Šventadienio ir ketvirtadienio.'

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4831 SOUTH ASHLAND AVĖ.

V-'C“ ■

Nuo lO iki lŽ
7 iki 8 vak’

^MASALSKIS
8307 Ųituanica Avenue Phone Boulevard 4139

darbimetesr laiik 
niaiš 
mis •
tuVlŠkūs vakaTėlitiš. • Šūširerika 
50 žmonių, ūžgrježi& armoni
ka ir prasideda suktinis ir 
dainos. Lietuviai lūbrii tai
kingi! sugyvena' su visų tautų 
žmonėmis. Ypatingai ukrai
niečiai geibia* liėtuviuš ir sa
vo vargais bei džiaugsmais su

Sunaikinimui Peršalimo 
Krutinėję 

.rėikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrą 
L.... ^ftelengvinimą,

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock ; 9252

Patam aujd’-Urie 
gimdymo n am u o 
se ar ligoninėse, 
duodu mhssage 
electric treat- 
ment ir magnė- 
tic blankets it tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Ofisas ir Rezidencija .
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

talū, kas bėhi kirlius tūri kuo 
nusipirkti, tas greičiau’ . šavo 

vaišiaiš ų^ųdfbjasi.
‘ ' — pasakoja Br. 

pradėjo. ukinin-

dalinasi. Iguazų

^manUfacjuring company® 

4179-83 Archer Avė; 2536-40 W. 63rd St, 
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki. 5. 

Vakarais; Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwe11 Street 

Telefonas Republic 9600.

Ofisas ir __,
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo -10 iki 12 vai. diena,

Misiones teritorijoje, 
stoties jam 

Ten se
niau gyvena Lietuvos liutero
nų, pp. GrOsų šeitna1 ir d&f 5 
iiefūvių šeimynos. O UŽ pus
šimčio kilometrų’, Gampo 
Grande, yra susikurusi didoka 
lietuvių žemdirbių kolonija, 
kur gyvena pp. Ansaičiai ir 
dar dvylika lietuvių šeimyhtį. 
Nuo Buenos Aires iki PorA- 
dos reikia važiuoti apie pus
antros dienos. Traukiniu kūL 
nuoja 49 pesai, laivu 4T. Pas
kui tenka joti arba pėsčiam 
žinksniuoli. žemes ūkio mi
nisterija jau veda plentų ir 
planuoja geležinkelį lygiai pe’r 
lietuvių Gampo Grande (Dide
lis Laukas) kolonijų, kur lie
tuviai tuti užėmę ir jau išL 
dirbę 5 kvadratinius kilom'ėf- 
rus žemės.

Argentinos valdžia nori, kad 
žmonės eitų žemę railsti, ka
dangi apie šimtas miliojnų 
hektarų, tikamų žemdirbystei, 
dar guli miškais apaugusiais 
pūdymais. Del to valdžia 
duoda žemę labai lengvomis 
sąlygomis: Kolonistas gali imt 
tiek žemės, kiek gali savo jė
gomis apdirbti. Pirmus de
šimtį metų nereikalinga nieko 
už žemę mokėti (padotkų žem
dirbiai bendrai nemoka). Po 
to per 6 metus reikia žemę 
nuo vafdžibš i^prrkti^et 
sakėsi kad nėgeli, tai ir’ 20 
metų išbūna nieko nemokėda
mas. Paskui daro kaip kolo
nistui geriau, patinka: arba1 
pradeda mokėt, arba palieka 
valdžiai jau išdirbtą žemę. 
Yra5 olandų ir švedų, kad pėr 
penkioliką metų ^apo OHn- 
gaiš žmončmi^ .A^mkuose 

l>esy, ■ 
jakuriai. Viėinis Į ’ten 
siunčia Immigracijos 
zacijoš departamentas; kiti iš
vaikščioję skersai išilgai kul
tūrinamą kontinentą, miškuo
se apsistoja.

Pradžia gyvenimo Sunki. 
Jei tik randi niekeno \ negy
venamą vietą, gali joje apsi
gyventi ir dirbt. O tės negy
venamos vietos tai tankus miš
kai, kuriuos dar nepei’žengė 
jokios mokslininkų ekspedici
jos, kurie, apart indėnų nema
tė nė baltų, nė juodų žmonių. 
Drūtmedžių tarpuose apsiriję 
lijonai ir medžių viršūnės at
rodo kaip patalas, kur bež
džionės savo koncertus kelia. 
Kolonistas pakapoja Ii jonų 
šaknis ir kada nudžiusta — 
padegė. Išdenguš nudžiūvu
siam tankumynui jo palietkas 
atrodo, kaip miškas po karo: 
vien stori stuobriai ir nuodė- 
guliuotos šakos į padanges 
rankas atkišę riogso. Mat bal
to žmogaus rankas pajuto.

Protarpiuose kolonistas so
dina kukuruzus, kviečius, še- 
balbonus, bananus, pupa^. Dar 
šimtą metų be trąšų augs vis
kas. Užsiveisia vištų ir kiau
lių. Produktus superka atvy
kę almacenieriai (krautuvinin
kai) arba iškėičia prekėmis ir 
mašinomis. Neturint savo ko
operatyvo tenka parduot pus
dykiai. Prasidėjus be jokio 
kapitalo visą metų eilę tenka 
skęst skološe kriautuvninkams. 
Gal tik sekančioji karta ant 
sUVarguSių kolonistų kaulų 
tikrai gerai įsigyvens. Bet kas 
pradeda su šiokiu tokiu kapi-

įrmtR) 6 : iki S/vakaro, 
eritadieniais tik susitarus 
Phbite Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 _
2420 West Marąuette Road 

arti Westerii Avė. Hemlock 7828

Ofiso TeL Cąlumęt 6893 
Rež. TeL Drėkė! 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas 

Moterišku,
Ofisas 3102 So., Hhkted St. 

arti 31st Street 
Valandos i 2^, Tr^vaL vak. Ned« 

liomis ir švehtad&niafe 10—12 
diena.

Peoples Krautuvėse
LABAI

SUMAŽINTOS KAINOS ANT

PĄTARNĄVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias visose' Miesto Dalyse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEnas 
ir TĖVAS

Laidotuvių Šąlykos 
Leftgyaiš Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
» pairai sutarties.

tuvių gyvenimų tenka maloni 
£Ybga lietuviškam pasauliui 
pranešti.

Argentinos ir kiti
didmiesčiai su savo ūpfelmkc- 
mis jau nieku nesiskiria nuo 
senutės Europos. Tikroji Ar
gentina jau yr& likusi tik toli
miausiose kampuose. Ir į 
tuos kampus dabar 
nuo miesto triukšmo, 
brikų mstŠinų ūžimo 
Europos emigrantai; 
švedai, lietuviai ir vokiečiai.

Yra žinoma, kad Čako teri
torijoje dar galima gauti val
diškos žemes veltui kad ir 100 
ha. šeimynai ir verstis 
plantacijomis. Kaip 
taip ir ten pirmiems 
riams didele ištvermė 
linga. Kas abiem kojom at
sistoja, tas laimi, o kas kuriu 
čia, o siela kitūY, — to energi
ja palūžto ir nusivylęs vėl mie
sto dulkėsna grįžta, 
rašinėlyje kalbėsime 
siones.

Bronius Vidugiris 
menesių praleido svečiuoda
masis pas savo švogerį Pra
ną Kamaitį, prieš porą metų

ran-

1936 metų mados pagrąžin
tos ir pagerintos Maytag 
plovyklės $ 69.50

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nėdėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip piridiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__,Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Akinių Dirbtuvė

A1^0tANCfe^Al^NA^lMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
mat®

■ . , - 'C.'. ■ ‘ Z. • : j

Lietuvių sodybos nepraeina- toly n stumia neišmokusius že- kovėj 
muose Argentinos miškuose, mę arti indėnus. Apie tų ro- Nuo geležinkelio 
— Didžiausio Pietų Ameri- binzoniškų musų brolių lie- tik 62 kilometrai 
kos krioklio “Igutizu” — 
Apielinkią indeliai irtttt ei 
vilizaciją iŠ lietuvių 
nius 
girias 
tuvių sodybos Yebe Beri ir 
Caihpo Grande. t

stan. Savo ūkį pardavė ki
tiems už 700 pesų.- *

Bfaziliėčiai afėiria į Argen
tinos pusę, kelis mėnesius pa
kapojo miškttš; papurena že- 
inę if tĄ pratrintų fRnkiiriiy- 
rią Outbpiečiams pūrduorfa’. 
Yu'oriiet būna1 ierigvidū rižši^ 
vest ufcis, o sūmoket (enka 
vieni grašiai, hekurie nesie
kia nei šimto p^sų.

Klifnfltaš vistu^pakenčiamas, 
panašus į Buenos Aires. Ry
tais net ir šalnų, būna.

Vokiė’čirii, lėliai it olandai 
turi savo mokyj 
čitiš/ •Pefn’kiėii 
lahko vietinėš Aį’geritino' mo
kyklas. Lięthyi|į tarp sūvęs

Naujos Mados pilnai garan
tuotos Drabužių Plovyklės. 
Reguliarės vertės $49.50.
Sumažinta $041 "tFit 
kaina '2:...... f O

AR JUS EINATE Į BIZNĮ?
Tavern ir Krautuvių FikČeriąi už pigesnes kainas.

STANDARD Wd'RE‘'fINTURE CO
7 644-648 Mddison Št. Monroe 5066.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 
‘ .. Tel. YARDS 0803

gražiausio x padarymo 
parodyta, šildomi pė

dė! vartojimo visokio 
Verti $35.00, p arsi-

22.95
Alyva kūrenami šildomi pe
čiai, parsiduoda po

34.50

lietutiais 
krioklio ėpielinkėšė yta apie 
500’ indėnų. Anot vietinių gy
ventojų, juos, matohiai laiko 
dėl veislės. Jie jau pusėtinai 
civifizūoti. Jų vaikai it mer
gaitės apie iki 12 metų, tiesa, 
vaikščioja visiškai nuogi, bet 
moterys netik kūną apsidengę, 
bet kitos net ir pančiakomis 
apsimauna. Lietuviai indėnus 
priima labai draugiškai, na, 
panašiai kaip čigonės Lietu-, 
vojė. Dėl to indėnai lietėvius 
lUwi niyli, padeda lietėviams 
dirbti laukų darbus, žinoma, 
už tam tikrą atlyginimą. O ge
riausias nertis atlyginimas 
kontrabandinės braziliškos ar
ba patagvajiškos kartės litras, 

j kuris ten kainuoja tik 65 ceri- 
tavai. Indėnės labai didžiuoja
si, kada' lietuvaitės joms pa
dovanoja kurį nors savo ap-j 
dėvėtą rūbą.

i Liėtūvių kolonijose yra kal- 
‘rielių it lygUrtių. šaltiiiių van- 
dŪo labai geras getti. Ož 12 
kilometrų nuo Yebe Beri yra 
miestelis Obera iš 2000 gyven
tojų. Ten! ir kinematografas 
du kattu pėr savaitę Veikia, 
bet seanšaš kainuoja net 80c.

i Tai taip gyVeria musų lietu
viai Argentinos - Brazilijos - 
Paragvajaus parubežyj, kur 
jie patys, be jokių agentūrų, 
be jokių1 žemes piršlių žengia 

‘miškų tarikurriynan su 'kirviu

Pasiimkite Pietų Amerikos 
žemėlapi ir pamatysite, kad 
tarp 26 ir 55 gradusų, Argenti
nos teritorija Misiones yra 
kaip rankovė įsikišusi j Bra
zilijos ir Paragvajaus teritori
ją. Yra sakoma, kad kuomet 
Vištytyjo* užgieda gaidys, tai 
girdisi Lietuvoj, Lenkijoj ir 
Vokietijoj. O kuomet Iguazų 
upės pakrantėse lietuviai už- 
griežia suktinį, tai girdisi Ar
gentinoj, Brazilijoj ir Parag
vajuj.

Argentinos Lietuvių Balsas 
turi skaitytojų tolimoje Misio
nes teritorijoje. Taigi turime 
draugų ten kur ošia tankus 
miškai, kur tik dabar balto 
žmogau^ nešamas kirvis ir liep
sna nuvalo žemės paviršių 
pirmą kartą, kur šalia šios ša
lies pirmtakunų—indėnų, pra
deda apsigyvent senojo pa
saulio ateiviai ir vis tolyn ir apsigyvenusį Argentinos

Kiti LĮetiiviai paktaral.

Dj^Margeris

; J. LIULEVICIUS
4092 Archer Ąvenue Phone Lafayette 3572

' S. P. MAŽEIKA
3319 Litpanica* Avenue Phone Yards 1138

• Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pairai sutartį. 

t- .* •

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.:. Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj panai sutarimą.

Ofiso Tėl.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis 
gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virpinta 0036 

-Ofiso Valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutartį

z „„ v NAUJIENOS, Chicago, UI

Kai U žg r i ežia Lietuviškas Armonikas
Girdisi Argentinoj Brazilijoj 

ir Paragvajuj

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:. , 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. .vakaro.Tel. Carthl 3110 ^7-

Rezidencijoįs telefonai: -
Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki 4 
vai.; po pietį! ir- nuo 7, iki S w0 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. ,. <A; PETKŪS

Court ■ ęice’ro Phone Cicero 2109

J; F. RADŽIUS
668 West 18t^Stareet______ Phone Canal 6174
® / T S. M. SKŪDAS ..
718 West IŠtb" Street Phone Monroe 3377

r....... ■; y. .. J-,ž.-...... .. ■

- F- L J, ZOLP .. . '
1646 West 46tji Street Phmies Boulevard 5203-8418

J.F.ĖŪDEIKIS
4605-07 S. Hęrmįtage Avenue Phones Yards 17414742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 Wėšt 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. P. RAKŠTIS
I(DJ S,O. HALSIEI) ST. 

ip.tieku ChicaRoj
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Rochella Hudton

Ele* n ar Powell

MpįliaipĮtįM^

WILLIAM McKENZIE

Študent corps in marching
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cialį fondo plakatą, kuris bus naudojamas agitacijai
• • « »______ •____ • J> , _________________•____________________________ ... '

’ Grace Estep

Mįss
BERLIN. — IŠLEISDAMAS ĮSTATYMĄ, KURIUO 

įsteigia bendrą, naują studentą organizaciją, Hitleris 
uždraudė tas organizacijas, kurios jau egzistavo uni
versitetuose per metų metus. Dvi organizacijos, Deut
sche Burschenschaft ir Koesener korporacija įstaty
mui priešinosi ir nenorėjo likviduotis, bet šiomis dieno
mis jos buvo priverstos tai padaryti. Paveikslas paro
do tipiška “senovės” studentų organizacijų narius uni
formose.

CHICAGO. — MAJORAS EDWARD J. KELLY, 
dešinėj, uždraudė vaidinti veikalą “Tobacco Road”, pa
reikšdamas, kad jis yra pornografiškas ir netinkamas 
publikai. Pederalis teismas išleido indžionkšeną, draus
damas majorui "kliudyti veikalo vaidinimą.

LOS ANGELES.—Šis naujas karo lėktuvas yra vadinamas “Mirties Paukščiu’*. Lekia 238 
mylias j valandą, gali pakelti pusę tono bombų, nuodingų dujų, penkis kulkosvaidžius. Lėktuvas 
labai saugomas ir jo konstrukcijos smulkmenos laikomos didelėj paslaptyje.

King,: Kanados liberalų va
das, kuris atsistojo vald
žios, priešakyje, kai libe
ralai . laimėjo nesenai įvy
kusius rinkimus. Ikišiol 

' valdžioj buvo konsėrvaty-

CANONSBURG. •
Grace Ęstep, mokytoja 
vietinėje, mokykloje atsi
sakė atiduoti priesaiką J. 
V. vėliavai. Ji aiškina, 
kad jos tikyba neleidžian
ti, tai daryti. Priklauso 
sektai “Jehovos Liudinin
kai”.

, NUO LAPKRIČIO 4 IKI 27 D. VYKS AUKŲ 
rinkimas WILL ROGERS MEMORIAL Fondui, pager
bimui žymaus humoristo, kuris mirė. lėktuvo "kataštro- 

' vas, premjeras R. B, Ben- fojė Ąlaskoje, su Wiley Postu. Paveikslas parodo ofi- 
nett. cialį fondo plakatą, kuris bus naudojamas agitacijai.*CHICAGO. — TOWNSEND PLANO AUTORIUS, 

californietis, Dr. Francis E. Townsend atidaro savo ša
lininkų konvenciją Chicagoje. . Apie 5,000 delegatų su
važiavo į konferenciją, kuri yra pirmoji organizacijos 
istorijoje. • • \

ŠIS NEPAPRASTAS PAVEIKSLAS BUVO NUTRAUKTAS NETOLI ADUWOS: RAITELIAI YRA JUODVEIDŽIAI, AS- 
kari giminės kariai, kurie tarnauja Italij-ai. Jie pradėjo ataką prieš Ethiopiečius, praskindami Italijai kelią j mestus Adpwa ir 
Adigrad. . ... Copyright Hearst Metrotone News. ............... ..............

CHICAGO. — 5,000 delegatų iš visos Amerikos susirinko i Chicagos Stėvens. viešbuti ' pirmai 
TOWNSEND plano šalininkų konvencijai. Townsend planas reikalauja, Ikad. kiekvienas žmogus 
virš 60 metų amžiaus gautų $200 i mėnesį pragyvenimui. ’ \ ‘

NEW YORK. — NEW YORKE KILO GENGSTEP IŲ KARAS, KURIAME ŽUVO TRYS ŽMONĖS, TARP 
jų Arthur Flegenheįmer, kairėj, taipgi žinomas vardu Dutcu -Schultz. Dešinėj, Newarko alinės vidus, kur žu
vusieji buvo užklupti. Duich Schultz buvo vienas iš žy 
miaukiu New Yorko padugnių valdovų, kurį federalė val
džia buvo patraukusi atsakomybėn už pajamų mokesčių 
nesumokėjiinp.

NAUJIENOS, Chicago, It
• ......... ’k1 ■ *

Juodveidžiai prieš Juodveidžius Italijos-Ethiopijos Kare™ Hitleris prieš Studentus
--------- --- - ' ' - • - - _______ •_____________________ ._________ .___________ •____________ _______________ .___ •_____ :___ •______ ________» ■ ... . ____ *________________ ■____ .___ -JLL___ _____________________ - . /r__ '___  _________________________________________  ... ._____ __ •* '

OI

m— ■m-« I II III l , ■ $ .v ... '/p . 1 . ‘ ... ‘ 11 .'-.Į, . . * -'J1- ■' -*

GRAŽIOSIOS HOLLYWOQDO ŽVAIGŽDĖS MODELIUOJA PALTUS, SUKNIAS f IR KEPU- 
res, kurias kiekviena moteriške dėvės šią ■ žiemą, ' jeigu norėš^tėdyiis; pagal “vėliausią madą.” >
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily. News 

Pubbshed. Daily. Except Supday. by 
Jh& Lithuanian New» Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
JTelephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 ai the Post Office 
of Chicago, III. under the act oi 
March 3rd 1879. -

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem) Ben
drovė, 1789 S. Halsted St4 Chicago, 
Ui. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j'e — paštu:

Metams
Pusei metą .......... .............
Trims mCnesiams______
Dviem menesiams ____
Vienam mėnesiui

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams -----   $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams _______  1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

MILITARIZMAS
t.............. .....................i

Nuo to laiko, kai armijos štabo viršininku liko pa
skirtas gęn. MacArthur, Amerikoje prasidėjo sistema- 
tiškas vajus išpopuliarizuoti kariuomenę. Propaganda 
varoma per laikraščius. Kino teatruose taip pat nuolat 
rodomi visokie kariuomenės paradai ir žaidimai. Prie 
kiekvienos progos bandoma pabrėžti tas faktas, jog 
Amerikos kareiviai yra šaunus vyrai ir jie, reikalui at
ėjus, šį kraštą apsaugos nuo visokių priešų. Hearsto 
laikraščiai nuolat kartoja, jog geriausias būdas taikai 
palaikyti — tai tinkamas apsiginklavimas. Esą kai 
Amerika bus galinga, tai niekas nedrįs ją pulti.

Tos rųšies propaganda, sako gen. Smedley Butler, 
^paaMarė reikalinga nes pas Amerikos žmones kariškas 

nusiteikimas labai atslūgo. Isterija, kuri buvo pasireiš
kusi karo metu, beveik visai pranyko. Nors 1920 m. bu
vo priimtas Nacionalės Apsaugos Aktas, bet jis pasili
ko tik ant popierio. Niekas nematė reikalo didinti ar- 
miją ir stiprinti militarišką mašiną. Juo labiau, kad ne
būtų jokio pavojaus Amerikai įsivelti į karą.

Toks žmonių indiferentiškumas negalėjo patikti 67 
generolams, 77,000 armijos ir karo departamento civi
liams tarnautojams 9 bei tūkstančiams karininkų; Jie 
pradėjo vesti agitaciją, kad armija butų padidinta ir 
tuo pačiu patesinta jų egzistencija.

1930 m. prezidentas Hooveria paskyrė gen. Douglas 
MacArthur armijos štabo viršininku. Tas jaunas ir 
energingas militaristas pradėjo darbuotis. Prezidento 
palaikomas,; jis iškovojo‘Jfeana stambias sumas armijos 
reikalams. Ir tai tokiu laiku, kada kraštą pradėjo slėgti 
sunki depresijos našta. O tai reiškia,-jog Amerika yiš 
labiau ir labiau krypsta militarizmo linkme.

Kam priklauso armija ir kas ją kontroliuoja? Ban
doma įtikinti, sako gen. Butler, jog armija priklauso 
Amerikos žmonėms, jog jos uždavinys yra apsaugoti 
kraštą nuo išorinių priešų. Girdi, kareiviai turi pasb 
likti ištikimi savo krašto vėliavai.

Gerai. Bet kas atsitiktų, jei atsirastų koks diktato
rius ir tą vėliavą iškabintų savo palociųje? Ar armija 
nepildytų diktatoriaus valios?

Į paskutinį klausimą gen. Butler atsako: teigiamai. 
Juk svarbiausia karininko pareiga yra įkvėpti kareiviui 
paklusnumą. Ne kareivio reikalas galvoti kodėl; jis tu
ri pildyti įsakymus arba mirti. Taip buvo praeityje, 
taip yra ir dabar. Ir Amerikoje ir visur kitur.

Ne geriau yra ir su karininkais. Karo mokyklose 
jiems kalama visą laiką, kad jie turi būti lojalus ir pa
klusnus savo viršininkams. Tokia jau armijos discipli
na. • ’

Taip dalykams esant visas planavimas paliekama 
aukštęsnįems viršininkams. Jie yra armijos smegenys; 
Jų įsakymai turi būti šventai pildomi.

O kokio nusistatymo yra tie viršininkai? Gen. But
ler paduoda labai įdomų faktą, jog tik neseniai kon
greso nariai, kuriems jokiu budu negalima prikišti ra
dikalizmas, uždraudė vartoti militariško mokslo rank- 
vedį, kuriame jie surado štai, kokių dalykų: “Kąrąs yra 
normalus įvykis tautos'gyvenime” ; “Jungtinės Valsty
bės yra respublika, o ne demokratija”. Toliau daromą 
išvada, jog demokratiška santvarka yra nepageidauja
ma, kadangi ji yra paremta minios valdymu* Girdi, 
dauguma negalinti krašto reikalus tvarkyti, nes tai ve
da prie komunizmo, anarchijos, demagogijos, agitacijos 
ir nepasitenkinimo.

Tai aiškiai rodo, jog visokie generolai yra. didžiau
si reakcionieriai. Ir ne tik reakcijos šalininkai, bet ir 
karšti kapitalistų rėmėjai. Sunku butų, sako gen. But
ler, surasti armijoje tarnaujantį generolą, kuris nesva
jotų apie vice-prezidento vietą kokiojč stambioje kapi
talistiškoje įmonėje. Tad didinimas armijos, kame yra 
įvesta autokratiška, tvarką,, nieko gero nelemia kraš
tui. Netrukus ji gali pasicĮaryti rimtas. pavojus progre
sui.

čiau pg karo, kai prasidėjo visur smarkus bruzdėjimas, 
jie žymiai atsigriebė. Patys ^ovose jie beveik nedaly
vavo. O vis dėlto' jie laimėjo daug. Ir laimėjo todėl, kad 
jiems visękių lengvatų iškovojo miestų gyventojai; Ki
taip sakant, jie pasinaudojo svetimo darbo vaisiais;

Iš 98,000,000 gyventojų Čekoslovakijoje, Austrijo
je, Lenkijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Pietųslavijoje, 
Bulgarijoje ir Albanijoje 68,000,000 priklauso valstie? 
čiąms. Tokiu budu valstiečiai sudaro apie 70 nuošimčių. 
Vienok, sako M. W. Podor, The Manchester Guardian 
korespondentas, prie žemės reformų įvykdymo jie ma
žai teprisidėjo. Tąi vyriausia buvo darbininkų judėjimo 
nuopelnas. Valstiečių būklė buvo pagerinta miestiečių 
sąskaiton, nes jiems prisiėjo brangiau mokėti už žemės 
ūkio produktus- *

Prieš karą didžiausi žemės plotai priklausė stąin- 
biems dvarininkams. Pavyzdžiui, Čekoslovakijoje 2,000 
dvarininkų valdė vieną trečdalį visos žemės> p tuo tarpu 
2,000,000 valstiečių buvo bežemiai arba mažažemiai. 
Pravedus žemės reformą, didieji dvarai liko išdalinti. 
Pusė milijono su viršum šeimų buvo aprūpintos; žeme. 
Valstiečiai sustiprėjo ne tik ekonomiškai, bet ir politi
kos srityje. (

Lenkijoje buvo priskaitoma 16,000 stambių dvari
ninkų. žemės reforma juos gana skaudžiai palietė. Iš 
viso buvo nusavinta 10,000,000 akrų ir išdalinta vals
tiečiams. Rumunijoje . irgi tas pat atsitiko. Ten apie 
pusantro milijono valstiečių buvo aprūpinti žeme.

žodžiu, valstiečių būklė šiandien yra daug geresnė 
kaip prieš karą. Kartu su ekonomišku sustiprėjimu jų 
reikšmė didėja ir politikos srityje. Su jų balsu priversti 
skaitytis ir diktatoriai. Iš kitos pusės, valstiečiais poli
tikoje sudaro nežinomą faktorių. Jie yra neorganizuoti 
ir lengviau pasiduoda nacionalistiškai projpūgandai, ne
gu miestų darbininkai. Juos nėra sunku įtikinti, kad 
krašto ir jų interesams apsaugoti yra reikalinga didelė 
armija. Tokiu budu jie nesipriešina militarizmui,, kuris 
pastaruoju laiku pradedą smarkiai įsigalėti Europoje.

Ikorespondencijos
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Broklyno S. L. A. 38 
kp. tikrai istoriškos 

prakalbos
' a r r *■

kartu ir prisiminimai apie- 
kitus “istoriškus” Brooklyno 

parengimus ir įkykius.

O

BROOKLYN, N. Y. — Pas 
mus kas tik nė įvyksta, kas nė 
rengiama, tai vis sakoma, kad 
“istoriška.”

Gal taip ištikrųjų ir yra, 
nes ir paprasčiausi parengi
mai tankiai pasidaro nepap
rastais, įgyja nepaprastos 
svarbos.

Štai kad prisiminus dar ne
tolimą ateitį, gegužės 30 d., 
kada buvo rengiamas F. Vait
kaus piknikas. Iš paprasto pa
rengimo jis virto istorišku, nes 
jam pasipriešino visi; šimtapro 
centiniai tautininkai ir įniršę 
draskė pikniko skelbimus ir 
visaip šaukė per radio, kad 
tik kaip nors pakenkti paren
gimui. Bet pažangieji rengė
jai vistiek aplaikė pilną per-

f VĄLSTIĘČJŲ SŲTVI»WWĄS

Prieš karų Centralin^e^ Europoje > valfctiečiaP buvo 
prislėgti. Politikoje jie vaidino visai * menką- rolę. Ta-

! Tautiški “darbuotojai” kaip“ 
įmanydami šaukė prieš Gri
gaitį, o kiti net ir patį lakūną 
siuntė į pragarą. Bet išėjo vi
sai kitaip. Buvo lakūnas, kal
bėjo ir Grigaitis, o priešinin
kai tik nemalonų smūgį tesu
silaukė ir jiems teko ilgai ai
škintis musų visuomenei.

Paskui atsirado dar tokių 
priešininkų, kurie iš pavydo, 
ar piktumo prislinko ir pri
leido vandens į gasoliną, kad 
Vaitkus žūtų. Tai buvo vis 
tautiškas darbas “dėl labo tė
vynės”. Bet jų klasta liko lai- 
jku pastebėta ir nelaimės iš
vengia.,
. Dabar jiems turbūt labai 
nesmagu skaityti laikraščiuose 
kaipr Lietuva, iškilmingai pai
šiuko Atlanto nugalėtoją Vait
kų ir atiduoda jam didžiausią 
pagarbą.' Vaitkų gerbia ir my
li ne viena kuri grupė, ar 
sriovė, bet; lyguti visa. Lietuva, 
yisarLiętųyos- Jiąudis.

GJęįęk senai; tūli'šimtą- 
procentiniai tautininkai rei
kalavo, kad SLA.. ątsįįmlų 
skridimo reikalams pariarįus.

istoriškos SLA. 38 kp. pra
kalbos.

Spalio 18 d. įvyko pas mus 
tikrai istoriškos prakalbos. 
Jas rengė SLA. 38 kp. auksi
nio vajaus reikalais ir kaip 
pats pirmininkas d. Glaves-I 
kas pripažino, tokių prakalbų 
dar niekad nėra buvę, 
į. Buvo pakviesti tik apie trys 
kalbėtojai, bet išėjo taip, kad] 
kalbėjo ne trys, bet beveik vi-1 
są SLA. Pildomoji Taryba, 
f Pirmas kalbėjo SLA* iždo j 
globėjas p. Mockus. Kalbėjo 
trumpai SLA. reikalais, pri
mindamas, kad sueiną jau. 50 
metų kaip Dr. Jonas šliupas 
ir kun. Burba įkūrė SLA., kad 
lietuvius atskirti nuo* lenkų. 
Jis ragino visus rašytis prie 
SLA. ir bendrai ir sutarime 
dirbti lietuvių kultūrai ir sa? 
vyŠąlpai.

Antras kalbėjo SLA. Vice
prezidentas Mažiukna. Jis prį’ 
minė tuos vargus, kuriuos tu
rėjo panešti pirmieji SLA. ku-j 
rėjai. Bet tie musų kultūrinio 
darbo pionieriai dirbo su at
sidavimu nežiūrint visų sun- 
kūmų ir dabar SLA, yra išau
gęs į didžiausią lietuvių orgą? 
nizaciją, kuri yra nudirbusi 
daug kultūrinio darbo ir su
šelpusi nelaimėje ar ligoje 
daugelį lietuvių išeivių; Tad 
visi lietuviai ir privalėtų prie 
tos organizacijos priklausyti 
ir bendrai dirbti savo naudai, 
nes SLA. yra vietos visiems įr 
visokiausių įsitikinimų žmo^l? 
nėms.

Trečia kalbėjo pas mus pir
ma kalbėtoja, tai p-lė Miku? 
žiutė iš Ghicagos, SLA. Iždb 
globėją, Aug$ta,. jauna, gel
tonplaukė. Kalbėjo jį trumpai 
jaunuolių organizavimo reika-| 
įu* Jos kalba, matyt, patiko 
visiems,; nes jai buvo daug 
plojama.

Ketvirtas kalbėjo SLA. Iždi
ninkas adv. Gugis. Priminė, 
kad 50 metų, atgal Dr. šliupas] 
įr kun. Burba sukurė SLA. 
tikslu lietuvius atskirti- nuo 
lenkų. Abu jie buvo labai] 
skirtingų pažiūrų, bet jų dar
bas buvo vieningas ir nau? 
dingas lietuviams. Dėka jų paJ 
stangomis lietuviai pakilo ap
lietoje, pagelbėjo Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę ir 
per pastaruosius 15 metų, pa
siuntė Lietuvon nemažiau 45 
milionų doi. O ir patys, sau 
yra atlikę daug naudingų dar- 
bų.

Penktas kalba SLA.; Sekre
torius Vinikas. Jis primena, 
kad SLA. Pildomosios TaryJ 
bos nariai - nėra atvykę į;' čia 
vien prakalbas sakyti, bet kad 
jie laiko savo suvažiavimą: ir 
svarsto SLA. reikalus, kad su? 
rasti koridas, kas (taisytino, 
kas reikalauja pagerinimo. 
Prie SLA. priklauso visokiam ] 
šių pažiūrų žmonės^ 
likai, socialistai 
sklokininkai, 
kitokie. Ęet visi sugyvena ge-| 
rai, dirbįąmi bendrą darbą J 
Visi kiti privalėtų irg prisidė
ti prie SLA., nes dabar visi] 
gali prisirašyti ir gali: pasirin
kti kokį kas tik nori-apdrau- 
dos laipsnį, kaip didžiausiose 
apdraudos kompanijose.

Dar kalbėjo “Tėvynės” Re
daktorius Vitaitis, Kalbėjo* jįs] 
apie Kauno kongresą, bet: vis
gi jis nepasakojo kaip - gėrė 
“arbatėlę”' su Smetona ir veži
kų “džįoksųv apie Vaitkų.! 
Tik 
“džioksus” - 
čių šposus, kaip jie girti va-1 
Žinodami iš* Klaipėdos trauki
nius stabdė ir pabaudas- mo
kėjo; arba kaip amerikietis 
ąpsikaišęs pinigais Kauno gat? 
vėmis vaikštinėjo"; Tokie ame
rikiečiai -esą nepąrvežę Lietrn 
vai nė apšvietus, nė naudos) 
(bet jųt doleriai vistiek pasili
ko Lietuvoj). Vitaitis gyrė 
kongresą ir statybą, taipgi: pei? 
kė valdžią už šaudymą ukir 
ninku, nes ūkininkai; Lietuvoj 
tikrai vargsta. Jo kalba dau*

--------------- ------------------------ ------------------- ..

i.

pinigus, o gririorius Tysliava 
siuntė į peklą Grigaitį ir visus 
'skridimo organizatorius, Vi
taitis gi- pasakojo Kauno veži
kų “džioksus^^A) .

Dabar tie didįjį “patriotai” 
nudegė savo j^^tus, nądęgė' 
ir savo ilgus lįSuyius.

Jiems Hitleris geresnis.
Skaitant Lietuvos laikraš

čius ir klausanties sugryžusių 
iš Lietuvos* žmonįų..pasakoji
mų apie tai, kaip gražiai Lie
tuva pasitiko Vaitkų ir jo. 
žmoną, tai net ašaros išsirita 
iš džiaugsmo. 

. . _ / į
Jei ten dabar butų Grigai

tis su visa ALTASS valdyba, 
tai ir jie susilauktų tos pačios 
pagarbos už suruošimą skridi
mo. -

Visa Lietuva džiaugiasi At? 
lanto nugalėtojų, džiaugiasi 
ir Amerikos pažangioji visuo
menė suruošusi: šį skridimą, 
kuris tiek plačiai išgarsino pa
čią Lietuvą.

Betgi pas mus įvairus “pat? 
riotai” kaip įmanydami baiv 
dė pakenkti- skridimui, dėjo 
visas pastangas, kad tik tas 
skridimas neįvyktų. Jiems atė
jo pagelbon ir Hitleris, kuris 
neleido Lietuvos lėktuvu Vaitr 
kui skristi per Vokietiją.

TT«Bet ir nestebėtina yra Hit
lerio talka. Juk ir p. Tysliava 
sako, kad Hitleris visai nėra 
tokis baisus, kaip kad sociali? 
štai jį malevojai;: žinoma, Tys- 
liavai Hitleris ųėra tiek bai? 
sUs, kaip yra baisus Grigaitis 
ir socialistai; ;; i

Klinga irgi kaip įmanyda
mas plusta: socialistus ir ki? 
tus, kam jįe dryso šaukti su
sirinkimą, protestui prieš Hite 
įerį ir Smetoną ir reikalauti 
Lietuvai: demokratinės tvar
kos ir laisvės Lietuvos liaud? 
žmi.

Klinga!' ir jam panašiems 
gaivalams labai patinka . Lie
tuvos tvarka, bet patys Lietu? 
von. važiuoti nenori. Kad ir 
pats Tysliava: Jcada atėjo lai
kas išvažiuoti, tai jis ne į Lie
tuvą važiayopbet spruko į Ka? 
nadą ir iš ten baladojosi į 
Dėd,ėš ' Šamo?, durtom kad jį vėl.(geliui tįkrąįi nuribpiį^

ib j iš Karštai ragiho visus ra
šytis prie SLA., ypač jauniuo- 
hi|i$, kad. jie galėtų užimti 
yiętaę tų, kurie neužilgo turės 
visai pasitraukti iš veikimo ir 
eiti amžinastin. Palietė ir 
daugelį kitų svarbių klausimų.

L Nors ir buvo imama 10c į- 
žangos, tečiaus publikos buvo, 
pilna svetaine ir visi ramiai 
įr atidžiai klausėsi ■ įdomių 
prakalbų;
į Tik, po prakalbų įvyko ma? 
Žos “diskitojos”, Bagočiui pri? 
yąčiai paraginus visu# kovoti! 
prieš fašizmą ir karą. čįą( ir 
buvo prisiminta, kad Tysliava 
yra sakęs, jog Hitleris nėra 
Itokis baisus, kokiu socialistai 
įjį pristato^ Kitas- pastebi, kad 

i Tysliavai Grigaitis yra: dar 
baisesnis, o. Lavinskas prime
na Bagočiui, kad kadh Klinga 
buvo paguldęs. “Vienybę” ant 
mirties patalo, tai pats Bagę- 
čius atsiuntė penkinę ir prižą* 
dėjo kas mėnesį po penkinę 
r‘Viėpybės” prikėlimui iš nu* 
įnirusių, Dabar Tysliava ir a t? 

I sidčkųoja Ęagočiųi; už tas: au
kas, jį patį ir visus pąžangįuo- 

I sius žmones plakdama. Ragu
čius prisipažino pagelbėję? 
“Vienybę” atgaivinti, bet dau? 
giau nebeduosiąs. Tysliava 
pasiklausė, bet nieko nesakė 
ir nuėjo.

L —o—
Tysliava jau vėl prisiėmė 

LKlingą; už: burdihgierių prie 
Vienybes”. Mačiau jį sėdintį 

|;toj pačioj i kėdėje kurioj sėdė
davo Kružinaitis ir Steponais 
tis ir su vienu pirštu rankio
janti raides ant rašomosios 
mašinėlės. Juos suvienijo bfe- 

kiartinantys SLA* rinkimai, 
Įįnet abu lygiai nori pravesti 

(“tautiškus^’, taigi fašistinius 
kandidatus,
i Tysliava- jau paskelbė, kad 
pažangusis. sieitas tai Bago-r 
čiaus košė, kurios jįs pats ne- 
išėšiąs. Tai taip-grimuius “in? 
teligentiškai” kalba, bandyda^ 
mas paniekinti Bagočių,. kuris 
'jau per 30 metui dirba sunkų 
kulturinį darbą; ir dirvą taip 
prirengė, kad' dabar, ir tofcis 
Tysliava galį skerečiotis sce? 
noje be jokio; sau pavojaus. 
Tas Tysliavą, matyt, turi di? 
dalius ragus, bet labai mažai 
patyrimo,, o. jau koliotis yra 
išmokęs neprasčiau už bite 
kurią tautišką davatką..

’ Apgavo' bedarbius,
, Į. GoJdeji Bule samdos biu
rą’ atėjo, žmogus, kuris prista- 
tėFtieion- partijom atstovu, ir. 
įsakė biurui parūpinti tam. tik? 
rą dieną, 200• darbininkus,, iš
dalinti ir prikalinėti partjoa 
plakatus.. Kiekvienas jų turi 
turėti tam tikrą kujuką pri
kalti. plakatus prie sienų, Už 
tuo£ kujpkus reikią sumokėti 
po 25c užstato. Biuro savinin
kai matydamas padarysiąs 
gęrą btofi pats iš savo* kiše- 
piaųs sumokėjo tam samdyto
jui $50 kaucijos už kujųkus.

Paskirtą dieną biuro savi** 
pinkas surinko 200 bedarbių, 
išs kiekvieno paėmė po $3 at
lyginimo) už darbo parūpini- 
pą in pasiuntė juos, nurody
toji vieton, 

\ Nuvykę bedarbiai betgi: jo
kio dąrbo ir samdytojo, nera- 
doj Bet kad) bedarbių buvo 
daug, tai jje sutrukdė judėji
mą. ir privertė policiją įsimai
šyti, Toji* juos pasiuntė- atgal 
L biurą. Biuro savininkas tu? 
rėjo kiekvienam jų; sugrąžinti* 
jpo $3i kuriuos jie sumokėjo 
UŽ “darbą”. Bet pats savinin? 
kas vistiek nebatgavo- tų $50 
ilž “kujukus.” Taigi dėl pri
gaviko nukentėjo bedarbiai, 
pasidarę bereikalingai' išlaidų 
važinėjimams,, nukentėjo ir 
pats samdos biuras.
( —Frank Lavins kas,

JUOKAI
Tarp draugų.

Julius: AŠ esu tikras elek- 
trikininkas. Pereitą vakarą 
pas Marytę išdegė fiuzas ir aš 
jį sutaisiau.

Jonas^ Eh, tu esi ne elektri- 
kininkas, bet paskutinis kvai
lys.

Laisnis yra laisnis.
> JI vedybų klerko raštinę 
trenkdama* duris įėjo mergina 
ir piktai numetė ant stalo ve- 
dybų lUsnį,

“Ar jus išdavėt Šį laisnį ma? 
po apsivedimui su Petru Kibė* 
kliu?” piktai paklausė ji.
i. Klerkas atidžiai peržiurėjo 
laisnį ir pasiteisinančiai; atsa? 
kė: ^Taip< išrodo, kad aš jį iš
daviau.”
, “Tai ’ką dabar darysite? — 
sušuko mergina. — 
pabėgo nuo manęs !

Jis ėmė ir

Vienatinė Tokia
KNYGA

• kata? 
tautininkai, 

komunistai ir

papasakojo kitokius 
apie sugryštan?

įsilėtetįų į Ameriką* Tokie tai Paskutfmfcv kalbėjo SLA. 
‘^ąpąjtįį** :4ąj, ądV. Baąpčįi$
M9? nenori. /lajų kalbos niekąd^ netruksią

ii-'.!

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuvišką dainą anglą 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yraparašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Tėvai,. nupirkite dovanu savo

Gausite NAUJIENŲ ofise-
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Bet kaip Juozas Bels
kis išliko sveikas, jis 

nei pats nežino
Apdaužė du automobilius, įva 

žiavo j medį, užšoko ant žali* 
gatvio, vos nejvaŽiavo j na* 
mą—pats sveikas-sveikutis

Juozas Bėlškiš, 40 metų, 7144 
South Tahrian avenue, paklaus* 
tas, negalėtų pasakyti, kodėl 
jis dabar neguli ligoninėje ir 
neaimanutoja ir neglosto sopan
čių anatomijos vietų. Kad taip 
turėjo būti—yra neužginčijami 
rodymai, vienok šiandien jis, 
kaip paprastai, dirba ir kaso 
pakaušį galvodamas iš kur gau
ti dolerių tris sunkiai sužalotus 
automobilius sulopyti.

Sekmadienį anksti rytų grįž
tant iš iškilmių, kur neabejoja 
mai jis neatsiliko nuo tinkame 
paminėjimo Halloween švenčių, 
J. Belskį ištiko visa eilė nema
lonumų.

Jie prasidėjo, kai pasukęs iš 
69-tos gatvės j Rockwell, Bels 
kis nepastebėjo, kad pretenzi
jas naudotis, gatvę buvo pa
reiškęs ir George J. Stungio, 
6917 S. Washtenaw avemfe, au 
torftobilis. Stovėjo jis prie A. 
G. Kartano vaistinės, Rockwell 
ir 69th gatvių kampas. Bet kaip 
ten pasitaikė, kad automobilis 
pasimaišė Belskiui po keliu. Nu
sprendęs, kad Stungio Pontia- 
cas perdaug priešinasi ir įdur
tas į šoną, nenori pasitraukti, 
Belskis “atbekiavo”, tai dary
damas vos neįvažiavo į vasti- 
nę, ir dasigavęs nuo šaligatvio 
atgal į gatvę nudumė Rockvvell 
gatve į šiaurę.

Daug “opozicijos”

viduje su visa savo sunkiai nu- 
kerite] risią rhaŠinėrija.

Subėgo“ mirtia ištempti iŠ 
Chevroleto Belskio šmotelius. 
Bet šmotelių jiems riėpfišiėjo” 
rinkti, ries Belskis išsiifapštęs 
iš po sulankstytos skardos ir 
stiklų, į susirinkusius žvilgterė
jo ir nusišypsojo, “Nu, ar nė 
‘fories’ čia! dabar įvyko!”

A. Račkiui ne koją 
pakišo, bet revolve

rį įbedė į šoną
Suimti du lietuviai-piktadariai; 
sėdėjo Bridevvetlyjė k Ponitac

Chičago-gi paliko šriftus, Šta’ft- 
ley Griwcų, & fn.y 71 IŠ S. Tai- 
riiari avenue, ktfr gyVeria su 
žmona, Sophie Gawcienę; sūnų 
Chriflėš Gatfčų', 6100 S. Štiatie 
st.; įDsftriitfš, Jtišfį ir 
Praną Gawcus, kurių vieni gy
vena Daltone, kiti pačioje Chi- 
cagoje. Turėjo vėlioriisir vi
są eilę kitų’ ^lininių. /

Stambi Cicero mies
telio įmonė lietuviu 

■

rankose

pasimatymo likome draugai.
Aš linkiu į)p. Vadukui ir Bar- 

čiauskJ&hs geriausių pasek
mių pramonėje, o už Vis svar
biausiai, perisikėlkite Ciceron, 
sūstipriiišfte musų sugfiuvušį 
lietuvišką judėjitną1. D...

Šis vytas tvirtina, 
kad butų gerai įsi
brauti Ras čigonus

Bet jo bėdos toli gražu ne
buvo pasibaigusios. Ir pašitai- 
kyk, tu man, kad tiesiai ant 
tos vietos, pro kurią Belskis 
norėjo važiuoti, stovėjo kitas 
automobilis, priklausąs Kazi
mierui Urhikiui, 56 W. Wash 
ington st. šitam Belskio Chev- 
rotetas smarkiai drožė į užpa 
kalį. Tiek smarkiai, kad Ur 
niko keturratis staigiai iš gat
vės atsirado tarp krūmų ir me
džių Rockwell gatvės šaligat
vyje.

Tarp medžių ir krūmų atsi
rado ir Belskis. O vieni Bo- 
senhoferiai, 6942 S. Rockwell 
St., turi būti dėkingi tiems me
džiams ir krūmams, kad Bels
kis staigiai neatsirado jų buto

Keletą dienų atgal bridgepor- 
tietis, Antanas Bačkis, 725 
West 34th Street buvo apiplėš
tas. Jį užpuolė gatvėje, ir 
$9.00 pinigais atėmė, du jau
ni lietuviai piktadariai, Louis 
JokUbauskas, ir Jonas Bun- 
kauskas. Jie buvo suimti

žinioje apie apiplėšimą, kuri 
tilpo penktadienio “Naujieno
se”, buvo pasakyta, kad vagi
liai pakišę A» Bačkiui koją ir 
jis pargritfvęs. Bet A. Bačkys 
pareiškė, kad jam ne koją pa
kišo, bet revolverį i šoną įbe
dė. Jis ėmęs gintis ir tuomet 
vienas iš piktadarių dūręs jam 
peiliu. Kodėl piktadariai ne
šovė, p. A. BaČkis nežino, bet 
labai džiaugiasi.

Pasirodo, kad suimtieji lietu
viai jau yra sėdėję Bridwėllyje 
ir Pontiac kalėjimuose už pa
našius paplėšimus, bet buVopa- 
liuosuoti—“paroliuoti”. Dabar 
jiems gtęsia skaudi bausmė ir 
laisvės jie negreit tematys. Abu 
prisipažino prie apiplėšimo.

Lietuvoje mirė bu
vęs chicagietis, Kaz.

Gawcus (Gandus)
F ■ ■ • - • > 1T- • ■

Giminaičiai gavo; pranešimą 
iš Lietuvos, kad Gelindėnuose, 
Telšių apskr. mirė buvęs chi- 
cagiehtis, Kazimireas Gavvcus. 
75 metų amžiaus. Anot prane
šimo, mirė rūgs. 26 d., ir buvo 
palaidotas Plungės kapinėse.

Chicagoje velionis gyveno 
apie 10 metų. , Grįžo Lietuvon 
1931 metais ir ten iki mirties 
ūkininkavo. Būdamas Chicagoje 
gyveno prie 75th ir Cornell, o 
vėliau, 6100 S. State Street.

Paliko du sūnūs Chicagoje
Velionis paliko Lietuvoje 

žmoną, Juzefą, 65 metų amž.

Electto Cast Steel Corporation 
valdoma pp. Valako ir Bar- 
čiauškų. 

» t” f k t A

CICERO.— Čia randasi stam
bi lietuvių valdoma pramonės 
įstaiga, Ėlectro Cast Steel 
CorpordtiOh, tarp 15 ir 16 ir 
Cicero avenue. Jos savinin
kai yra p. Valakas, ir broliai 
Barčiriuskai — Barchėr.

Keletą dienų atgal teko mi
nėtą vietą aplankyti; susipa
žinti su savininkais ir kitiems 
pranešti kas musų tarpe ran
dasi.

Paspaudus ofiso skambutį, 
duris atidarė p. Valukas, ku
ris nusišypsojęs paklaUsė, 
“Yės, sįr?” Persistačiau, sa
ko, eikim toliau, pažiričėsim 
ką mes čia turirh. P-š Bar- 
čiauskaš aprodė visą įstaigą ir 
orderių knygas. Pasirodė, 
kad biznis eina plačia Skale 
ir dirba 50 su viršum darbi
ninkų, jų tarpe didelis nuo
šimtis lietuvių. į mėnesį fab
rikas atlieka apie 60 tonų plie
no “kastingų” įvairioms maši
noms. Dažnai gauna orderius 
ir iš Western Eletric kompa
nijos.

įmones kontrolė lietuvių 
rankose

Dirbtuvė operuojama nuo 
1923 metų. TuO1 laiku buvo 
tik vienas p. Valukas, tarpe 
•svetimtaučių, bet 1931 metais 
prisidėjo’ p. Barcher ir šian- 
dein 85% stako yra lietuvių 
rankose. Yra smagu tokią 
žinią pranešti apie savo tau
tiečius. Nesmagu tik tas, kad 
nei vienas iš savinnkų negy
vena Cicero, t. y. musų tarpe. 
Vienok, jie nuo lietuvių 
nesišaliria ir laikui bėgant gal 
bus “ciceronai”.

P-s Barčiauskas malonaus 
budo žmogus. Musų geras tau
tietis, p. A. Miliauckas, “Nau
jienų” bankietė mane su juo 
supažindino ir nuo to pirmo

Žmonija mažai težino apie 
&gdriuš. Gal tik tiek, kad jų 
vištih yrri, kad jie mėta kor
tas ir vagia arkliūs; Tas gal 
ir tiesa". Bet iš tikrųjų čigo
nai yfa didžiausi aktoriai, dai 
ninin’kai ir Šokikai pasaulyje, 
kurie sa\o artistiškumą ne- 
pardboda teatruose. Tik tada, 
kada jie alkani, tai dėl tuom- 
kartiriio valgio jie padainuos 
ir pašoks. Jeigu norite matyti 
estetišką artistiškumą, galite 
tai matyti vien jų tarpe jeigu 
busite prikisti.

Niėkas nežino iš kur čigonai 
atsirado. Spėjaitia, kad iš In
dijos, dėl to kad jtį kalba pa
naši į Hin^usų. Sakoma, kad 
ir lietuviai indusų gentėš, ir 
aš patėmijari kad daugumas 
čigonų kalbos žodžių panašus 
į letuvių. Gal kadaise lietuviai 
ir čigonai buvo giminaičiai. 
Palyginkite šias daineles:

Čigoniškai.
Mar mari, devla,- mar man! 
Tai merava, tai merava. 
Nai so te kerava.
Karia me inerriva, dėvla. 
Kori maria royiąfiela?

Lietuviškai.
Mušk man, dieve, mušk man! 
Mirt aš noriu, mirt aš noriu. 
Gyvent nebepaisau.
Kada mane numarinsi dieve, 
Kas mane apverks?

Pirmą kartą čigonai atsira
do Europoj atkeliavę iš Egip
to. Europiečiai inariė, kad jie 
egiptiečiai ir juos pavadino 
“Gypsies”. Jie save vadina 
“Romanis arba Kalos”. Fla- 
mėricos, Gitaiįos ir Zingara 
yra kiti vardai, kuriais juos 
vadina. Daugumas čigonų ap
sigyveno Ispanijoje -r-Andalu- 
sijoj. Ten jie sutvėrė turtin
giausią liaudies mėrią. Gar
siausi dainininkai Ispanijoj 
yra čigonai. Jie turi šimtus 
tūkstančių dainų, daugumoj 
kririų išreiškia savo meilę. 
D'augrirriaš apdaifdtoja vargus 
ir kalėjimus, kurhiose jiems 
tenka sėdėti už vagystes ar 
peštynes. Aš išvėrsiu tris pa
vyzdžius Kalo (čigonų-ispani- 
škai) kalboje:

KALO
Er demonio son los liombres 
Dieen todas las mujeres.
Y luego estan deseando 
ke er demonio se las yevan.
Viši vyrai velniai — 
Taip moterys sako. 
Bet kiekvieną jų riOri; 
Kad velniaš jas paimtų.

KALO
A la rėja de la carse 
NO me berigas a yora 
A ke no me kitas penas 
No me laš bengaš a da. z 1
Prie aptverto kalėjimo 
Nebeateik verkdama

Lengvirit skausmą negali 
Tad riesunkink kurį jau turiri.

KALO
Lastima me dan de ber 
Coiho van algunos, hombrės 
Šin iriu j erės ke les riari 
Y sin mares ke los yore. 
Kaip mari skaudu niatyt 
Vyrą amžius praleidžiant.. 
Be šypsenos meilužėlės 
Be aašrėlių motinėlės.

Daug čigonų apsigyveno 
Rumunijoj, Vengrijoj ir Rusi
joj. Galima jų rasti Lietuvoj 
ir visose kitose pasaulio vals
tybėse. Čigonų smuikininkai 
žavėja klausytojus. Jie yra gy
viausi šokikai. Buk tai Ispa
nijoj, Vengrijoj — gyvumas 
jų šokių nėaprašomas, jų dai
nų melancholiškumas užke- 
rėja kiekvieną. Mums reikia 
gailėtis, kad negalima įsibriau 
ti į tikrųjų čigonų tarpą ir 
juos geriau pažinti. Bet jus 
turėsite progą pamatyti kelėtą 
ryšių čigoniškų šokių Belia-

jaus koncerte, Lietuvių Audi
torijoj, lapkričio 28 dien$.

■.....   -................... -.a r i,

PERDAUG SVERTI PAVOJINGA JUŠU 
SVEIKATAI

Dykai medikais egzaminaclja ir patarimas. 
Keturių . savaičių gydymas kainuoja tik 
$5.00. Telefonuoklt, rašykit arba atsižauklt. 

Metabolin Laboratories, 
601 NOllTH STATE STAeĖT. Chlcaro, Ilk 

Pitone Delaware 0507

Paprastas

DRESES
IšVALOM

IŠPROSINAM ■
Vyrų siutai ir X Plūs 
Topkautai—33c. apdr.

3 ar Į>atig|ara 
Į MES PAIMAM iR PRISTATOM Į 

CAPITOL CLEANERS
159 N. State St., Kamb. 1323 

Dearbom 8746

PADEKAVONĖ

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyru, Motery,, 

Mergaičių ir Vaiku.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo
dam vilnones Rijas, storas ir 

plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
.„... , sekmadieniais. ..

*

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. PuIlmUn 6339

Hallovveen Palty,
Ketverge, Octobėr 31 d.

Niežėjimo, Išbėrimų ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina Iri tad j a nuo Eczemos, spuo
gu Ir panaSlų odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSallnlmul odos Irltadjų. Užkir
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c. 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

Taiso —PARDUODA— Perdirba

žemo
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI Bile išdir- 
bystės perdirbtą typewrUer’Į, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 j MENESI-
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEVVRITERIAI*

įerdirbimo, apskaitiiavimo arba mal-
F O R SKiN IRRlTATlONS Del dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apska 

nymo į naują, telefonuokite

Telefonas DĖARBORN 8444
A O TYPEWRITER

M O 1 COMPANY
189 WEST MADlŠOlSr STREET

PERMANENT WAVE
Del jūsų šokių ir pakių

$5. PINEOIL 
wave j ęlĮr

Viskas su šiito H|
apskelbimu |

Šiandien, 
Antradieny ir ... |ĮB|

Trečiadieny I—

MONIKA ATKOČAITIENfi 
po tėvais Peraičiukė

Kuri mirė 19 diena spalio ir 
palaidbta tapo spalio 23 d., o 
dabar ilsis šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilus ir negalė
dama atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jai paskutini patarna
vimą ir palydėjo ją neišvengia
ma amžinybės vietą.

, Mės atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinima iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėka dalvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui, kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos sielą; dėkavo
jame graboriui J. Liulevičiui, 
kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ja i amžinasti, o mums pa
lengvino perkesti nuliūdima ir 
rūpesčius, dėkavojame visiems 
giminėms ir draugams už gė
les — grabnešiams — švoge- 
riams Kajėnams už suteikimą 
jai paskutine dovaną — priė
mimą ja i ju lotą, ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musu mylima moteris ir 
motute sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje. - .

Nuliūdę lieka,
Vyras, Duktė ir Sesuo.

" :'1*'■ V ■ r w x

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Rankomis padirbti 
ACCORDIONS

Puikiausios rūšies, 
žemiausiomis kai
nomis. Pamaty- 
kit iuus pirm ne
gu pirksite. Be 
obligaciją. Eks
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA- 
LIOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. Chicago

P.CONRAD 
STUDIO 

420 W. 63rd St
Enzlewood 5883-5840

Dar gražiau, moderni! 
kiau įrengta.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos įmonės r 
tepataria Lietuvos taniai

FURNACE
DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18c j musų <

GROTELIAI, kitur svarui® 
20c; musų kaina ——- 
VANDENIUI VIEDRIUKA1. 
kitur svarui 22c: 
musų kaina -------------
PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui »2cj 
musų kaina ------------- -

40%
PIGIAU

Mea turime pasirin
kimui pilną atakQ 

WHOLESAL« IR 
RETAIL

•

Kitu Furnace ir Boi
leriu dalys apkalnuo- 
t o s proporclonAllal 
pigiai.

BOILERIU
I D A r, Y s

DOMINĖS PAIPOB 
colių įlenkimas arba

___________ 35*
O colių /lenkimas arba 
paipa _______________
10 colių įlenkimas jAK# 
arba paipa ......... ... ... -

Z® Gange GalvanlcnbtL

7
paipa--------------------
8 collq įlenkimas arba
paipa__ i____________

NAUJI
RADIOS

ii

goresnio gavimo pro- 
yra reikalingas

Del 
gramų 
geras»RadiO. Budrike 
krautrivčje jus matysite 
visus Radios, 'kaip tai:

RADIOLAS 
PHILCO, 
ZENITH 
R. C. A. VICTOR 
GENERAL! 
ELECTRIC, 
CROSLEY 
ir kitus.

Parduodamos lengvais išmokėjimais

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Lietuviški programai iš WCFL stoties 9:30 
vak. subatos vakare ir 10:00 nedėlios vakare

I iisi ........ Įiiį^jįįft^iįįaįįjMįi

AGNE FURNACE REPAIR
PARTS CO. [2 krautuvės] , ' >

. - ■ •• ■ - •-' • ■■■■

LOANS and INSURANCE
Jeigu Jįėikal a n j i pi ii ip ų ant B i r m cC įM č i o 

atsisaukapdiaiidoš riūo ų giri ės/ ve jo.; ėtc

S10 ritst ^rd Stirnet

ąrlKl

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDA VOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
roTABETO TVABKOJ*

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelblti mnsy skaitytojams su* 
skusti, kur galima nusipkkti įvairia paprasta acpapnuita 
daiktą, intalst fr reikmena* Jeigu iš telpančia Ša skelbtina ae* 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jqs gausite informacija, jeigu tik

BOILERIAI
BOILERS

iii...Ii aiirtii iiiii i h Ti 1 ii - • ĮT

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas.

3240 
2blokd

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
Ar jūsų stogai re&ataga patai* 

tymo? Pajaukite mus k mes paša*



CLASSIFIEDADSMUSŲ SKAITYTOJAI

kad
PRANEŠIMAIpas

nuos operoj ‘Martha’

CLASSIFIEDADS
Automobiles

Paminklo Fondo

Merfi stote

O

Gown and wrap by Jay-Thorpa

pajautimų
©P. Lorillard Co., Ine,

!SįW,

ALTASS Rengia Iškilmingą 
Vaitkaus Pagerbimo Vakarą

Opera Compa 
pirmai savaitei

State Banko depozi- 
toriams div. čekius
Taupomo sąskaitų savininkai 
atgauna 15% uždarytų pinigų

Padarys debiutą Chicago Civic 
Operoje trečiadienį lapkr, ,6.

ji nenaudi 
nuęjp

už tai Brazaitiene. turės

barnė, 
Su ar 

Arba mai-
I

Agentai neatsi-

Suimtas už pergreitą 
važiavimą

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

and Piano Moving 
Halsted Street

šį trečiadienį, sp. 30 d., Holly- 
wood svetainėje, 2417 West 43rd 
Street, įvyks bendras ALTASS 
Centralinės valdybos ir visų 
ALTASS lokalių komitetų val
dybų susirinkimas.

Įvyks Dėkingumo dienos išvakarėse, 
lapkričio 27 dieną

Torrio savo laiku buvo Chi- 
cagoje, bet neįveikdamas Capo 
nes, pasitraukė.

Raštai skiriami į ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Miisų Skaitytojams*’ būtinai pridedami savo vardų ir pavardę.

Miscellaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

PARDAVIMUI Tavern, visa arba 
puse. Gera vieta, seniai išdirbta 
Parduosiu už pirma pasiūlymų.

1752 W. 47 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

TAVERN pardavimui, kampas prie 
karu linijos, ir šapų, pilnai Įrengtas, 
su laisniu, didžiausis bargenas Chi- 
gagoj — 6556 So. State St.

PARDAVIMUI Tavernas ir Lunch 
Room, parduosiu pigiai, priežastį 
patirsite ant vietos.

1142 S. Canal St.

Real Estate For Sale
Namai-Žetnė Pardavimui____

PARDAVIMUI 6 kambariu cottage 
arba bungalow, Mt. Greenwood. 2 
karu garadžius, vištininkas 
daugiau pusė akerio žemės - 
be stako ir mašinoms.
nysiu ant namų Brighton Parke ar 
Marųuette Parke —- Agentai neatsi
šaukite. .

10424 So. Trumbull Avė.

150 VYRŲ
TUOJAU NUO 21 IKI 65 M. AMž. 
kuriems yra reikalingi pinigai ir ku
rie nori ir gali tuojau pradėti dirbti 
utarninko ryto. Pastovus darbas sū 
atsakančia proga ateičiai bile vienam 
šių vyru kurie gali parduoti musų 
nauja Elekrini Unit. Reikės pardavi
nėti už aukšta dealer’io nuošimčių 
skale. Turit pasimatyti su mumis 
antradienyj, nuo 7:45 iki 9 vai. ryto. 
Suite 618, 203 N. Wabash Avė., 6 
augštas, klauskitee Mr. J. F. Danis,

SPECIALIS BARGENAS
NASH — 1931, 4 duru sedan
SHEVROLET — 1930. 4 durų 

sedan .. ......... ~................ :.....
FORD
PAIGE

Visi karai išrodo kaip nauji.
$10 jmokėti, kita dali pinigų išmo

kėjimais arba mainysiu i kita karą
P. WALTERAITIS 

4614 S. Western Avė. 
Tel. Lafayette 1329

Jaunas Alfonsas Matusas, 21 
metų, vakar buvo areštuotas 
už pergreitą važiavimą auto- 

Jis yra šoferis įstai
gai, Show Sales and Service, 
1338 West 69th Street. Matusas 
bus teisiamas pas teisėją 
Gutknecht. Jis gyvena 722 W. 
18th Street.

. Pereitos savaitės pabaigoje 
Universal State Banko recęive- 
ris pradėjo išsiuntinėti depoži- 
toriams dividendų čekius.

Kreditoriams • receįveris da
bar atmoka 15% .uždarytųjų pi
nigų, tad, kas banke turėjo 
$100, tas gavo arba gaus 15 
dolerių čekį. Panašiai, kas tu
rėjo $1,000, tas) gąits $150 .di
videndų čekį.

Yra manoma^ * kad netolimoj e 
ateityje depozitoriams bus iš
siųsti ir antri dividendų Čekiai, 
bet kaip greitai tai įvyks, ir 
kiek nuošimčių bus atmokama, 
dar nežinia.

Universal State Bankas yra 
po globa bendro Čook apskri
čio bankų receiverio O’Connell 
globa. Jis užsidarė birželio 
men. 1933*

MERGINA prie lengvaus naminio 
darbo. Du šeimynoj.

Tel. Columbus 4661.

Jauna lietuvė dainininkė, Hel- 
en Bartush, trečiadienį, lapkr. 
6 d., padarys debiutą Chicago 
City Opera grupėje, kuri prade
da sezoną, šeštadienį, lapkr. 
2 d. Chicago Civic Opera rū
muose.

Jaunoji solistė dainuos Flo- 
towo operoje “Martha”, kuri 
bus pastatyta, trečiadienį, lapkr. 
6 d.

Helen Bartush gavo solistės 
vietą, laimėjusi konkursą, kurį 
surengė grupė ir N. B. C. Per
eitais metais ji laimėjo primą 
prizą ir American Society of 
Musicians konkurse.

Chicago City 
ny programas 
yra sekamas: 

šešt. lapkr. 
le”, Arrigo Boito

NIEKO NEĮMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, > bette- 
ries,' auto rądios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskkitliavimas, tovving dy-

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

Jau kiek laiko praslinko nuo 
Dariaus-Girėno paminklo ati
dengimo iškilmių, ir jau viskas 
gerai baigta. Bet vykdyme vi
so darbo reikalinga kiekvienam 
lietuviui žinoti: kas ir kaip prie 
šio da£bo prisidėjo.

Lietuvių spaudoje visai ma
žai ar net visai neminima apie 
Amerikos Legiono Dariaus-Gi
rėno Postą, No. 271, kuries prie 
iškilmių daug prisidėjo. .
Amerikos Legiono Dariaus-Gi
rėno' Postas No. 271 parūpino 
iškilmėms aštuonis Amerikos 
Legiono postus. Tas sudarė 
didesnę dalį iškilmių ir jas žy
miai pagrąžino.

Dėl 1,600 bilietų
Po iškilmių pasileido įvairios 

kalbos-paskalos užgaunančios 
tai vieną, tai kitą dalyvį. Kal
bos apie Amerikos Legioną to
li nuo teisybės nueina. Da
riaus-Girėno Paminklo Fondo 
Komitetas Amerikos Legionui 
davė apie 1600 baro tikietų vai
šinimui, bet didelė dalis, apie 
1200 baro bilietų,- buvo grąžin
ta, nes nebuvo galima likusius 
sunaudoti, nes barą uždarė ir 
minimų tikietų nepriėmė. Da
riaus-Girėno 
komitetas samdė ir užmokėjo 
apie pusantro šimto dolerių vie
no beno sanmdymui, o Ameri
kos Legiono dalyviams atsiėjo 
tik 400 tikietų ir rengėjams kai
navo apie 40 doleriu. K?ks 
skirtumas ?

Programo dalyviuose nesima
tė, gerb-1 komand. B. Pįętkevi- 
čįąus vardas, pgį 
nių legionierių.

Ar Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas užgirtų savo var
do Posto bei posto komendantų 
ignoravimą? Abu didvyriai, 
dar gyvi bebūdami, prie Ame
rikos Legiono posto priklau
sė ir buvo aktyviai nariai.

Nusiuntė tabletą Lietuvon
Amerikos Legiono No. 271 

posto valdyba ir posto nariai, 
Darius-Girėho žygį, pilnai įver
tino, ir, kad savo buvusių na 
rių karžygišką žuvimą pagerb
ti, postą pervadino. Be to nu
kalė didelę tabletą-toblyčią, apie 
2 pėdų pločia ir 3 pėdų aukš
čio ir įgaliavo vieną posto narį 
į Lietuvą vykti ir Kaune prie 
originalo Dariaus-Girėno ikapo 
toblyčią padėti. Musų įgalioti 
nis mandagiai priimtas ir tob
lyčią paliko Lietuvos Valdžios 
žinioj.

Metams bebėgant, pro šį me
morialą, daug milionų žmonių 
prseis ir didis nuošimtis table
tą pastebės—sužinos, kad Da
riaus-Girėno bendraminčiai iš 
anaphs okeano apie jų narsų 
žygį neužmiršo ir neužmirš.

Chicagos lietuviai turi įver
tinti Amerikos Legiono postą, 
kaipo Chicagos lietuvių liaudies 
gyslelę, kuri tvaksi ir veikia su
lig išgalės—vykdyme savo už
brėžtų tikslų—tarp jų rūpini
mosi ir veteranų ^ interesais.

1931 PACKARD, tikras custom 
pabudavotas $285. 1930 Buick 57 se
dan $245. Chrysler 65 sedan $195. 
Statykit savo salynas. Western 
Motors, 3966 Archer Avė.

PARSIDUODA Tavern ir piknikų 
daržas — Pigi renda. Graži vieta 
dėl gyvenimo ir biznio — Randasi 
Willow Springs. Del informacijų pa
šaukite Willow Springs 43.

Bet
sulopyti langų, praleisti 6 mė
nesius su policija ir neteko 
visai gero kirvio.

WESTSIDL. — Kai. penkta
dienį vakare, apie 8:30 Anta
ne tė Brazaitienė, 36, 2225 So. 
Irving avė., atėjo į Aušros Var
tų parapijos choro repeticijas, 
jai ne giesmės ir ne gaidos bu
vo galvoje. Ji greičiausiai gal
vojo, kažin ar tas kirvis, kurį 
ji paleido į Marijoną Jasnaus- 
kienę, 2259 Cermak road, pa
taikė į cielių ar ne. ?

Mat, pasirodo, kad p. Bra
zaitienė moka ne vien mikliai 
giesmes sugiedoti, bet ir kir
vius per langą svaidyti. Ji pa
demonstravo kaip tas daroma 
aną penktadienio vakarą, pirm 
to, negu ji nuėjo į choro pa
moką giedoti.

Pasirodo, kad drąsiosios mo
teriškės vyras, Juozas Brazai
tis, Aušros Vartų parapijos 
vargonininkas, jos nuomone, 
praleisdavo per daug laiko ir 
per daug sunkiai uždirbtų do
lerių Mykolo Jasnausko alinė
je, prie Cermak Road. Tas bu
vo pusėtinai bloga, bet sukan
dusi dantis Antonetė kentė.

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS AĘBA BARBERYSTĖS 

PAS MOLER’I
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininkų Teisių įstatymo 
atneš puikią pagelbą šiai profesijai. 
Prisirepgkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLĘR SYSTEM
5’9 E. Monroe St. Central 6393

hauskienė 
norėjo kalbėtis lauke, ir tiek. 
Bet negalėdama savininkės iš
vilioti, ji „išsitraukė paslėptą 
kirvį, ir paleido jį. per stiklines 
alinės duris. Jeigu nebūčiau 
greitai pašokusi į šalį, kirvis 
manę butų kliudęs”, tvirtino 
Jasnauskienė’. >

Atlikusį drąsųjį darbą, Bra
zaitienė truktelėjo pečiais, 
žvilgterėjo su panieka į Jas
nauskų duris, “še tau, hmmp!” 
ir nutraukė repėticijon, kur 
mes ją radome besirūpinančią 
kaip kirvis darbą ^atliko.

Brazaitienė aiškina
Bet jai vienai įnėteko ilgai 

dūmoti, nes Jasnauskų pašauk
ta policija, neradusi Brazaitie- 
nės namuose (tik mažus vai
kus), nutraukė bažnyčion. Bra
zaitienė aiškino seržantams,, 
John , Shanahąn ir George 
Schulmanui, “Šiųr, ,,aš paleidau 
kirvį. Aš turiu tiek ir tiek pa
mato neapkęsti Jasnauskų. Pir
miausiai, mano vyras ten pra
leidžia , perdaug laiko ir per 
daug pinigų. O antra, ir tas 
blogiausia, Jasųaųsįkąs mano 
vyrui vis tvirtiiją, kąd aš pra
leidžiu per daug pinigų suk
nioms.” .

Bet Jasnauskai sako, kad ko 
ji pyksta — jie -nežino, “Prisi
klausė visokių l^ąlbų ir plepa-

COAL
__________ Anglys_____________

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run ................................... $5.75
Luihp, Egg ar Nut .................... 6.00
Screenings ................................... 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus.

Tel. KEDZIE 3882.

Municipalio teismo teisėjas 
Weiss, pas kurį Brazaitienė 
buyo * nuvežta iš Marąuette 
fark policijos stoties, nubaudė 
ją šešiems mėnesiams arešto— 
“probation”.

$225

$165
1930, 4 durų sedan .... $175

■ 1928, 4 durų sadan.... $45

Cavalleria 
Rusticana”, Mascagni ir Ame
rican Ballet debiutas.^

“Serenada” Čaikovskio Ir 
“Alma Mater” K. Swifto.

CttATtfU «fl

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

išparduodame baru fikče- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 

Amerikos Legiono, Dariaus- arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
nius Pirm nefiru Pokšite kitur.Girėno Postas No. 271. s. E. SOSTHEIM & SONS 

STORE FIXTURES
1900 S. Stote St. CALumt 5269.

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti į mainus, 
juodas pony kautos ..... — $18

Rudas caracul ............    $24
Jap mink .................  ...:....... $38
Natūrai maskrat  .................. $24
Leopard kates ..................-........... $82
American broadtail .......   $26
Northern seal ..........................  $44
Tikra esatem mink ................... $150

Ir daug kitų.
Jackettes .......    $8
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO.. 

166 N. Miehigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

Business {Service 
Biznio Patarnavimas

UNIVEHSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Locaį ąnd Long Distance 
Furniturę and Piano Moving 

*3406 .................
Phone Yards 84OR

Pirm, lapkr, 4.—“Don Gio 
yanni”, W. A. Mozart.

Antrad. lapkr. 5 d 
men”, Bizet.

Tueč. Japkr. 6 d.—‘ Martha! 
Flotow (popiet)/ , 

lupk

• A different, delicious 
flavorl Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
newway.Tryit!

Jll*. >4 į '■•4,

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotos 
1642 West Division St. 

Tel, Armitage 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 met

Chicagos gepgstęrių tarpe ki
lo sujudimas, kai juos pasiekė į mobiliu 
žinia, kad garsas New Yorko 
padugnių karalius, Johnny Tor* 
rid, žada atsikrąįUstjrti Cįicagon 
ir pasisavintį Al Caponės sos-

T^/JES NESAKOME, kad Old Gold pakeis ^Nedrasij/Jauiiikaitį” į
Don Žuanąį. Ne! Old Gold yra tikrai geras rūkymas ... tai nėra 

sausas Martini. Bet męs sakome, kad labai tankiai Old Gold cigaretas 
pataisys jūsų ūpą. Jie padaryti iš turtingesnio ir švelnesnio tabako, 
be jokios iritacijos ir pakankamai stimuliacijos dėl jaunų minčių ir

NAUJIENOS, ęhicągp, III.
Brazaitienė netenką kantrybės 

v Bet jos kantrybė išsisėmė, 
kąi ji nugirdo, kad Jasnauskąs 
ar Mary Jasnauskįenė, jo žmo
na, aiškinę , Brązaįčiui, kad ji, 
Brazaitienė, praleidžianti per 
laug pinigų suknioms. Nebesu- 
sivalde apkaltintoji.. Nebegalėjo 
ji pakęsti užmetimo. Išeidama 
iš namų į repeticijas, ji pasi
kišo po pažasčia kirvį, tremp- 
telčjo koja, 
liūs pafiksins 
Jasnauskus.

“Priėjusi prie durų Brazai
tienė jas pradarė ir pašaukė 
mane išeiti laukan, nes turin
ti man ką tai pasakyti”, pasa
kojo Mary Jasnauskienė, pa
klaustą kaip incidęntąs įvyko.

Brazaitienė paleidžiu kirvį
“Atsakiau,, kad kalbėtis lau

ke, pati įeik į yidų”, tęsę Jas- 
nauskienė. “Bet Brazaitienė te-

Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų 

t Yra nariais
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 

Ar Tamst! esi nariu? 
Jeigu nesi, tai kodėl?

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
Konkursas baigsis spalio 31 d. 
Metas tuoj visiems rašyti®

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ofisas atidaras 

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visa 
dieną, o sekmadieniais iki 1 r r

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUC JA 

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

Help anted—-Mflle
Darbininkų reikia

' ' ’ J' ' 1* '
BUČERYS Su eut rate patyrimu, 

kalbantis lenkiškai ir čekiškai turės 
pirmenybę, 844 W. 63 St._____ ~

DEGTINĖS pardavėjas. Geriau
sios sąlygos mieste. Visų standar
tinių išdirbyščių. Privatiški lėbe- 
liai $1.00 už kęsą ir daugiau. At- 
silankykit ir persitikrinsit.

4824 S. Ashland Avė.

Darius-Girėnas ir Da- Tai gyvas ir svarbus reikalas 
riaus-Girėno Legiono 

kuopa

■....— - i ■.;^rir

Naujas gengsterių 
karalius Chicagoje

Musical Instruments 
Muzikog Instromentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano acconįion special .... $90 
$18 Albert konrnetas—klernetos $6.50 
$35 Boehm Clarnet Co. sax.

naujas ir vartotas ...................  $20
$65 Martin naujas sax ........ .— $45

Gitara $4.50. Visi bubnai.
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Maxwell St.

Susirinkusiems nariams bus 
Dienos išvakarėse, lapkričio išduoti įvairus raportai, ir, tarp 

Ameikos Lietuvių Tans- kito ko, p. J. Yuška, nesenai 
grįžęs iš Kauno, papasakos apie 
Vaiktų Lietuvoje.

Susirinkimo pradžia 8:30 va
kare: ALTAIS Centro valdyba 
kviečia visus lokalių komitetų 
narius atsilankyti.

Thanksgiving Day—Dėkingu 
mo 
27 d 
i.tlantinio Skidimo Sąjunga ren
gia iškilmes pagerbimui lakūno 
Felikso Vaitkaus ir pareiški
mui dėkingumo chicagiečiams, 
kurie prie skridimo darbo pri
sidėjo.

Iškilmės, kurias sudarys spe- 
cialis, aviacijai pritaikintas pro
gramas, muzika, kalbos, etc., į- 
vyks Chicagos Lietuvių Audi-1™ 1 n j i j • 
torijoje, 3133 South Halsted 11161611 DartUSll (lai 
Street.

Į vakarą bus pakviesti lakū
no Vaitkaus tėvai, Ministeris 
Pulk. P. žadeikis, kon. A. Kal
vaitis, gubernatorius Horner, 
majoras Kelly, lakūnai Jimmy 
Doolittle ir Jimmy Mattem, 
(kuris taipgi perskrido Atlan- 
tiką vienui vienas), Dr. Kim- 
ball, ir visa eilė kitų žymių 
svečių.

Iškilmėms bus parašytas spe- 
cialis maršas, kurį išpildys.or
kestras ir choras.

Publikai bus parodyti kruta- 
mieji garsiniai paveikslai, vaiz
duoją atsisveikinimą Chicago, 
pakilimą iš Nev/ Yorko ir įdo
mius momentus iš skridimo pri
sirengimo.
šaukiamas Lokalių Komitetų 

susirinkimas

For Rent
RENDON 2 dideli Storai — vie

nas kampinis su kambariais. Gera 
vieta dėl Taverno arba grosernės. 
Pigi renda. 622 ir 624 W. 37 St. Te- 
lefonuokite Prospect 1297.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

ANT PARDAVIMO Tavernas Ci- 
ceroj, biznis gerai išdirbtas; parduo
siu už geriausi pasiūlymą. Ona Sveg- 
zdienė, 1412 S. 49th Avė., Cicero, III,

l/įAinikt/Jut Old C/old

BET NIEKADOS NE ERZINA

$

RECOMMENDtD
POR 40 YEARS

TIRED 
REDDENED

EYES .Z-

J. 1’. RAKŠTIS
1900 SO. H ALSTEI) ST.
eiia (iidžiausiiv/itptiekit ęiur'ągoj
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