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Hitleris Nesiliauja 
Grūmojęs Rusijai
Hitleris nepaliauja 
grūmojęs Rusijai 
ir komunistams

Smerkia ir visas demokratijas, 
bet giriasi esąs vienintelis 
tikras “socialistas”.

suteiks kartų apsivylimą tiems, 
kurie kenčia nuo tokių isteri 
nių svajonių”.

NUREMBERG, Vokietijoj, 
rūgs. 15. — “Mes visiškai ne
galime turėti kokius nors ry
šius su komunistų vadais”, pa
reiškė Hitleris savo paskutinėj 
kalboj nacių suvažiavimui.

Jis ir toliau 'tęsė jau pačioj 
pradžioj suvažiavimo pradėtus 
piktus Rusijos pu'olimus. Taip
jau pasmerkė demokratijas, 
kaipo “kanalą, per kurį skleid
žiasi bolševizmas”. Kartu jis 
įspėjo pačius vokiečius, kad ir 
jie turės parodyti didesnį pa
siaukojimą ateinančią žiemą, 
“kad parodyti jų supratimą 
naujos bendruomenės dvasios”.

Hitleris pašiepė vieną užsie
nio parlamento narį, kuris įspė
jo Hitlerį, kad jo kampanija 
prieš sovietus padalina Europą 
į dvi stovyklas.

“Aš sakau, kad šis pasida
linimas jau* yra įvykęs”, sakė 
Hitleris. “Nenorėjftnas* matyti 
tūlo fakto, dar neįrodo, jo ne 
buvimo”.

“Demokratija griauna val
stybes”, šaukė toliau Hitleris. 
“Ji paraližuoja jų energiją ii 
paverčia jas į kanalą, kuriui 
skleidžiasi bolševizmo -nuodai”.

Pasak Hitlerio, komunistai 
yra tik darbininkų išnaudoto
jai ir tik vieni naciai yra “tik 
rieji socialistai”.

Prigrūmojęs komunistiniu 
pavojum, Hitleris ėmė grūmo
ti ir savo partijos nariams, 
kad jie turi atsižadėti burži/a 
žinių idealų ir siektis naujų, 
“augštesnių” idealų.

“Musų siekis nėra marksis
tinis chaosas, negi buržuazinė 
stagnacija, bet augštesnio idea 
lo bendruomenė”, tvirtino Hit 
leris. “Jokis pasiaukojimas nė
ra perdaug didelis tam siekiui, 
žiemos pašelpa tą parodys. Pa
vieniam asmeniui nebus leista 
spręsti, ar jis aukos. Jis bus 
priverstas tai daryti.”

Prieš savo kalbą Hitleris pa 
darė peržvalgą 250,000 karei
vių parado ir pamatė manev
rus, kuriuose “raudonieji” liko 
sumušti ir nugalėti “tikrų vo
kiečių”.

Kalbėdamas kareiviams Hit
leris ragino juos būti drąsiais 
ir drąsiai kovoti už ateitį, nors 
ir tektų sulaukti labai sunkių 
laikų, o už tą jiems bus gerai 
atlyginta.

Hitleris nematys Ukrainos kaip 
savo ausų, sako rusąi.

MASKVA, rūgs. 15. — Ru 
sijos spauda tik pasijuokė i* 
Hitlerio užsiminimo apie Uk 
rainą ir Siberiją ir pareiškė, 
kad jam tas šalis tiek teks ma
tyti, kaip savo ausis.

“Mes žinome kuklias p. Hit
lerio svajones”, rašo laikraščiai 
apie Hitlerio tykojimą pasi
grobti Rusijos žemes. “Bet joą 
yra tuščios. Nurembergo cirko 
rengėjams tiek pat bus leng
va ‘pamatyti musų teritorijas, 
kaip savo ausis.

“Sovietai yra stiprus ir pri 
siruošę. Kada ateis laikas, jie

WASHINGTON, rūgs. 15.— 
Amerikos konsulatas Bilboa, Is
panijoj, liko uždarytas ir kon
sulas Chapman, kartu4 su ki
tais 18 amerikiečių išplaukė 
torpediniu laivu Kane į Fran- 
ciją.

TOLEDO, O., rūgs. 15. — 
Per miestą perėjo labai smar
kus lietus su tiek pat smarkia 
perkūnija, žaibai padegė 14 na
mų ir vieną žmogų sužeidė. Ke
liai niekuriose vietose užlieti 
vandens ir neišvažiuojami.

MENTON, Franci j o j, rūgs 
15. — Negalėdami susitarti .su 
samdytojais dėl pritaikymo 
naujųjų įstatymų, sustreikavo 
naujo mumcipalio kasino dar
bininkai ir užėmė gembleriavi- 
mo rumus.

Nauji Hitlerio grū
mojimai Rusijai

NUREMBERG, rūgs. 15. — 
Hitleris vakarykščioj kalboj 
nacių suvažiavimui išnaujo pri
grūmojo Rusijai ir pareiškė, 
kad-bolševizmo, plytjmas Euro
poj įstumsiąs tą kontinentą į 
“kraujo jurą”. -

“Aš seku su didžiausiu susi
rūpinimu įvykius Europoj ir aš 
matau tą pavojų aiškiai, bet 
aš nepriklausau prie tų, kurie 
alpsta nuo to reginio”, gyrėsi 
Hitleris.

“Mes žengiame į didelį isto
rijos periddą — periodą, ku
riame ne gudruoliai, bet drą
sieji iškils į viršų. Mes turime 
būti pasiruošę kiekvienam pa
siaukojimui, kokio Dievas iš 
mus pareikalaus. Mes turime 
turėti tą visų svarbiausią ža
liavą — geležinę širdį”, šaukė 
Hitleris.

Jis niekino ir visas demo
kratijas. Girdi, “mums vis tiek 
pat ar demokratijos neapken
čia nacių Vokietiją, ar ne. Ga
li' Vokietiją mylėti, arba gali 
ją neapkęsti — bet niekas ne
gali ją sunaikinti.”

Atvirą prigrumojimą Rusija’ 
Hitleris padarė pareikšdamas- 

“Jei bolševikų militannės j ė 
gos kada maršuos prieš mus, 
tai mes jas išmesime, kaip mes 
išmetėm patį bolševizmą. Jei
gu bolševikai bandys atidaryt’ 
duris į kitas šalis, jie ras nau
ją Vokietijos armiją, stovinčią 
prie Vokietijos durų”.

PERU, Ind., rūgs. 15.—John 
Baker, gryšdamas iš Kokomo, 
surado, kad jo automobilius už 
sidegė po sėdyne, bet jis vb- 
tiek važiavo, nors ir arsuptat 
durnų iki privažiavo prie pat 
ugniagesių stoties. Ugniagesia4 
gaisrą užgesino.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
tio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Galbūt lietus; daug vėsiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 90°;
Saulė teka 6:30, leidžiasi 7.

GREENVILLE, Miss. — Brolių Rust išrasta mašina med
vilnei’ rinkti. Ta mašina gali pavaduoti nuo 12 iki 16 medvilnės i 
rinkėjų. i

Republikonai laimė 
jo Maine valstijos 

rinkimuose
Bet laimėjimą pasiekė tik ne

didelė balsų didžiuma ir gal
būt bus pareikalauta naujo 
balsų skaitymo^
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Lietuvos Naujienos
Kontrabandinio laivo 
“Willy” byloj spren- 
, dimą patvirtino

Draudžiama giedoti 
ir namie ir bute ir 

kieme...
Kaip žinoma,

Sukilėliai pasivarė 
6 mylias arčiau 

Madrido
. MADRIDAS, rūgs. 15.—Lo- 

jalistai atkakliai kovoja su 
stipriomis sukilėlių jėgomis Ta- 
lavera įapielinkėj, į {pietvaka
rius nuo Madrido, bet pasak 
oficialio pranešimo, sukilėliams 
vistiek pasisekė atstumti loja 
listus 6 mylias ir ant tiek pa 
eiti arčiau i sostinės.

Gen. Asensio, lojalistų ko- 
manduotojas cen tralinė j Ispa
nijoj, gavo naujų instrukcijų 
pradėti smarkų kontr-ofensyvą 
prieš geriau apginkluotus su
kilėlius. Į Talavera frontą liko 
pasiųsta daugiau kareivių. 
Daugiau lojalistų liko pasiųsta 
į Guadarrama kalnus, į šiaurę 
nuo Madrido, kur sukilėliai 
kaip nujaučiama, taipjau rup 
šiasi prie naujo puolimo.

• Slaptoji policija susekė faši 
stų sąmokslą nužudyti prezi 
dentą Azana ir kitus vyriausy
bės narius.

Karo ministerija sako, kad 
sukilėliai Morokkoj į dvi sa 
vai tęs sušaudė 200 civilių žmo 
nių, tuo bandydami pasmaugti 
pasireiškusį prie sukilėlius mai 
štą. Sušaudyti iri 23 karei 
viai.

Sukilėliai bando blokuoti 
Bilboa.

ST. JEAN, Francijoj, rūgs 
15. — Ispanijos sukilėliai pa 
skelbė blokadą lojalistų mies 
tams Bilboa ir Santander, tik 
siu marinant badu priversti pa 
siduoti 400,000 gyventojų.

Sukilėliai per radio įspėjo 
visus svetimų šalių laivus ne
plaukti į Bilboa ir Santandei 
po vidurnakčio, nes uostai bu
sią uždaryti miniomis, o ir su
kilėlių karo laivai stabdys vi
sus laivus, plaukiančius į loja 
listų portus.

LOS ANGELES, Cal., rūgs 
15. — Kadangi H. Hauggard 
kalbėdavęs per miegą apie sa
vo meiliškus prietikius su ste- 
riografe, tai jo žmona Georgia 
37 m., jį nušovė bemiegant.

Streikai Francuos 
audinyčiose spar- 

čiai plečiasi
......—----- ----- ■ ;

PARYŽIUS, riigs. 15.—rŠtrei- 
kai Franci jos audinyčiose nuo
latos ir tai sparčiai plečiasi, 
samdytojams atsisakant prisi
taikinti prie parlamento pra
vestų patvarkymų ir dagi ne
sutinkant priimti valdžios pa 
siūlytą arbitraciją. Ypač, sam 
dytojai priešinasi įvedimui 40 
vai. darbo savaitės.

•Streikai plečiasi ir niekurio
se kitose pramonėse, samdyto
jams bandant išsisukinėti nuo 
pildymo parlamento pravestų 
ekonominio Saugumo įstatymų.

Sukilėliai neatsteig- 
sią monarchijos

Ispanijoje
BURGOS, Ispanijoj, rūgs. 15. 

— Sukilėlių vadas gen. Molą 
kalbėdamas per radio apie “ryt
dienos Ispaniją”, pareiškė, kad 
sukilėliai visai nekovoją už su
grąžinimą į sostą pabėgusio 
karaliaus, bet sukilėliams lai
mėjus visą valdžią pasiimsią į 
savo rankas vieni karininkai.

Tai buvo kartu kaip ir įspė
jimas fašistams, karlistams ir 
monarchistams, kurie kovoja 
sukilėlių eilėse, ko jie gali ti 
kėtis sukilėlių militaristams 
laimėjus civilį karą.

Skrenda pagelbon 
susidaužiusiems 

lakūnams
HARBOR GRACE, N. F., 

rūgs. 15. — Kapt. Eddie Ricken- 
backer, garsus lakūnas, atskri
do į čia gelbėti ląkunus Harry 
Richman ir Diek Merrill, ku
rie susidaužė Musgrave Harbor 
pelkėse, perskridę iš Anglijos 
Atlantiką. Rickenbacker atsi- 
vežė mechanikus ir reikiamas 
pataisyti lėktuvą dalis, bet ne
galėjo surasti susidaužymo vie
tos ir nusileidęs čia, automobi 
liu išvyko į Musgrave Harbor, 
150 m. atstume.

PORTLAND, Me., rūgs. 15. 
— Vakar įvykusiuose rinki 
muose Maine valstijoje laimėjo 
republikonai.

Buvo renkami senatorius, 
trys kongresmanai ir valstijos 
gubernatorius. Į visas tas 
tas išrinkti republikonai. 
natorium išrinktas White, 
bernatorium — Barrows. 
pralaimėjusių kongresmanų 
vo demokratai.

Maine valstija visuomet
vo nominaliai republikoniška. 
Bet šį sykį republikonai lai
mėjo tokia maža balsų didžiu
ma, kad veikiausia bus parei
kalauta naujo balsų skaitymo, 
ypač paduotų renkant senato
rių, nes White laimėjo tik 5,- 
000 balsų didžiuma.

Agituoti už republikonus bu
vo atvykęs ir pats republikonų 
kandidatas į prezidentus gub. 
Landon.

Landon vėl Chicagoje.
CHICAGO. — Vakar Chica

goje vėl lankėsi republikonų 
kandidatas į prezidentus, gub. 
Landon.,Jis buvo sustojęs gryš 
damas namo iš - Maine - valsti 
jos, į kur jis buvo nuvykęs 
padėti republikonams laimėti 
rinkinius; Jis labai džiaugiasi 
republikonų laimėjimu pirma 
dienio rinkimų.

KAUNAS.
prieš kurį laiką Palangos van
denyse buvo suimtas *‘Willy” 
kontrabandinis laivas iš Dan- 
cigo. Laivas vežė spiritą. Lai
vo įgula teisinos, kad spiritą 
gabenę į Suomiją, o į pakraštį 
patekę paklydę.

Laivas pinigine bauda nubau
stas 500 tukst. lt. arba kapi
tonas vienerius, o įgula po 6 
mėn.

Kretingos apyl. teismo spren
dimą įgulos advokatas (kau 
niškis) buvo apskundęs Vyr. 
tribunolui, bet Vyr. tribunolas 
apyl. teismo sprendimą patvir
tino.

Dabar “Willy” laivas busiąs 
greit parduotas iš varžytinių.

NUŠOVĖ DU ŠERNUS

- Trakų apskri-KAUNAS. — Trakų apskri
ties miškuose, pastaruoju laiku 
privisę šernų. Rugpiučio 22 d. 
atvažiavęs iš Kauno medžioto
jas p. St. Sinkevičius, Onušiš 
kio valsčiaus miškuose nušovė 
du šernus. Pažymėtina, kad p 
Sinkevičius šernus nušovė dub- 
lėtu.

Chinijos kariuomenė 
susirėmusi su 

japonais

Užpernai šven

Ispanijos valdžia 
konfiskavo daug 

turtų
MADRIDAS, rūgs. 15.—Vai 

džios iždas praturtėjo 108,000, 
000 pesetų (apie $12,960,000) 
policijai už tiek konfiskavus 
turtų pabėgusių turčių namuo
se. Konfiskuotas turtas suside 
da iš pinigų, bonų ir visokių 
brangmenų.

Vieno vyskupo namuose Tor- 
tosa rasta paslėptus 31,000,000 
pesetų valdžios bonais.

SHANGHAI, rūgs. 15.—Gau
tomis žiniomis, Japonijos- juri
ninkai, kurie bandė išsodinti 
Japonijos tyrinėjimo komisiją 
tirti nužudymą japono Pokhoi 
mieste, susirėmė su Chinijos 
kareiviais.

7 partijos dalyvaus 
Illinois rinkimuose

Morokkoj prasideda 
sukilimas prieš 

sukilėlius
TANGIER, Morokko, 

15. — Gautomis žiniomis, gor- 
mora gentis Ispanijos Morokkoj 
sukilo ir Užpuolė armijos pos
tą, užmušdama kapitoną ir su- 
žeisdama keturius kitus karei
vius. Arabai sukilo prieš fa
šistinę valdžią, kuri pasigrobė 
čia valdžią pačioj pradžioj su
kilimo ir dabar vadovauja vi
sam Ispanijos sukilimui.

rūgs.

Sniegas Montanoj
HELENA, Mont., rūgs. 15. 

— čia vakar pasirodė pirmas 
rudens sniegas.;-Buvo ir šalna, 
kuri gerokai pakenkė daržams. 
Bet čia sniegas kartais pasi 
rodo dagi liepos ir rugpiučio 
mėnesiuose.

BERLYNAS, rūgs.
Heidelberge pasimirė sulaukęs 
73 m, amžiaus garsus moder
niškosios 
Heinrich

15. —

Vokietijos filisofas 
Rickert.

SPRINGFIELD, III., rūgs. 15. 
— Illinois balsuotojai lapkričio 
rinkimuose galės pasirinkti 
kandidatus iš septynių parti
jų*

Be republikonų ir demokra 
tų, kandidatus išstatė taipjau 
Union-Progressive partija (kun. 
Coughlin fašistai), socialistai, 
komunistai, Socialist-Labor ir 
prohibicininkai. Be to yra iš
statyta daug nepriklausomų 
kandidatų atskiruose distrik 
tuose.

Žydas pasmerktas 
mirčiai

BERLYNAS, rūgs. 15.—žy
das Richard Holtzer, 24 m., li
ko pasmerktas mirčiai už “ša
lies išdavystę”. Jam bus nu
kirsta galva.

DALTON,* Mass., rūgs. 15.—- 
Vienas plėšikas užpuolė vietos 
banką ir pabėgo automobiliu 
pastvėręs $1,800.

VILNIUS.
čionėliii lietuvių šv. Kazimiero 
draugijos skyrius miestelyje 
pasistatė sau medinį namą, ku
riame buvo salė — skaitykla 
ir skaityklos vedėjo butas, šie
met, tą draugijos skyrių už
darius, policija užantspaudavo 
ir namą. Bet po kiek laiko ant
spaudai nuo namo buvo nuim
ti ir vėl buvo leista tais na
mais naudotis, tik ne skaityk
lai.

Kaip praneša V i 1 n R y t o- 
j U s, rugpiučio 2 d. atvykęs į 
tuos namus policininkas pasa
kė tuo metu ten buvusiam Juo
zui Jermaliui, kad tuose na
muose negalima esą nieko da
ryti: nei rinktis, nei giedoti, 
nei žaisti, nei šokti. Dury& ir 
langai visada turį būti uždary
ti, nes “šie namai jau mirę”.

Rugpiučio 8 d. tų namų "sa
lėje buvo bažnytinio choro gie
smių repeticijos. Vėl atėjo tas 
pats policininkas ir choro ve
dėjui J. Dyh'ui ėmė sakyti, kad 
salėje giedoti negalima, nes, 
esą, uždarytas liet. šv. Kazi
miero draugijos skyrius, todėl 
turįs būti uždarytas ir namas. 
Kadangi Dylys ir toliau repe
tavę policininkas pats įsakė 
giesmininkams apleisti namą. 
Tuomet choristai perėjo giedo
ti į Dylio privatų butą, bet po 
licinmkas atėjęs ir iš ten lie- ' 
pė išsikraustyti. Choristai ta 
da ėmė kieme repetuoti savo 
bažnytines giesmes, bet polici
ninkui ir tai nepatiko, liepė iš
sikraustyti ir iš ten.

žinoma, tokiu darbu lenkai 
tik sukelia gyventojų tarpe ne
apykantą prieš patys save. Juk 
bažnytinių giesmių išmokti gie
doti argi reikia eiti bažny 
čion ?

Šarvuočiai Kauno 
policijai

KAUNAS. — šiais taikais 
svetur policija kovai su nusi
kaltimais turi savo žinioje ne 
tik paprastus automobilius, bet 
taip pat ir modemiškus tinka
mai apginkluotus šarvuočius.

Pastaruoju laiku ir Kauno 
policijai yra įgyti du šarvuo 
čiai, apginkluoti kulkosvaid 
žiais bei techniškomis priemo 
nėmis, kurie yra pripažinti tin 
kami musų policijos tarnybai.

VIDIŠKIS.—Dabar nykstanti 
seniau visoje Lietuvoje mėgia 
ma lumzdelių muzika šioje 
apylinkėje. Bet ir čia jau ny 
ksta ši muzika, dar lumzdeliais 
groja piemenys. Jie patys jų 
nedirba, gauna iš vieno ukmer 
giškio senelio, anksčiau buvusio 
garsaus' lumzdelių muzikanto. 
Piemenys mėgsta groti paplen
tėse ir savo muzika dažnai at 
kreipia pravažiuojanučių dėme
sį. Keleiviai sustoja ir kurį 
laiką klausosi retai girdimos mu
zikos.

LONDONAS, rūgs. 15.—Už
sienio reikalų ministerijoje čia 
susirinko Norvegijos, Švedijos 
Danijos ir Suomijos atstovai 
pasitarti pirm pradėsiant dery
bas su Anglija apie prisidėji
mą prie Londono laivyno su
tarties.

JEI ESAT BE 
DARBO—

Perskaitykit musų apgarsi
nimus ant paskutinio pus
lapio. Moterys ir Merginos 
dabar gana lengvai susi
randa gerą darbą. Sekite 
kasdien Naujienas.
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SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Toronto, Ont.

Mire Kazimieras Pocius

Trinity Coal & Coke Co., 161 
Oak Str. arba telefonu, Elgin 
7636.

Gol-

Po ilgos ir sunkios ligos rug
sėjo 5 d. atsiskyrė su šiuo pa
sauliu K. Pocius palikdamas 
žmoną Mariją Pocienę, keturis 
sūnūs ir dvi dukreles.

A. a. K. Pocius buvo dar ne
senas vos 51 metų ir galėjo 
dar pagyventi, baigti auginti 
vaikus ir vėliau su jais pasi
džiaugti ; bet negailestingoji 
mirtis nepaklausė ar jau tau 
laikas, ji skina iš eilės.

A. a. k. Pocius, buvo vienas 
iš geriau pasiturinčių lietuvių 
Toronte. Turėdamas ištek
liaus ir suprasdamas mokslo 
reikšmę, jis mokslino savo vai
kus. štai vyriausias sunūs Ka
zys lankęs Chicagos Universi
tetą vėliau persikėlęs į Toron
to ir šiais metais Žada baigti 
teisių fakultetą. Visi kiti lan
ko augštesnes ir vidurines mo
kyklas ir turi ambicijų pa
siekti įvairių profesijų. Linkė
tina pasisekimo. P-niai M. 
Pocienei* netekus mylimo vyro 
ir tėvo, linkiu susiraminimo, o 
a. a. K. Pociui lai būna lengva 
Kanados žemelė.

Rudy Vallee išmėgino savo 
kumšti Kanadoje

Garsus filmų aktorius, o dar 
garsesnis radio programų leidė
jas ir simfonijos orkestro ve
dėjas Rudy Vallee, jau antri 
metai atsilanko Kanados Naci- 
jonalėj Parodoj.

Teko skaityti jo atsiminimai 
iš praeitų metų atsilankymo Tor 
ronto parodoj, kur jo orkestras 
koncertavo per dvi parodos ša- 
savaites. Ir koki entuziastiški 

_ ir malonus atsiminimai! Bet 
šiais metais nelabasis jam ko
ją pakišo ir labai reik abejoti, 
ar jis iš viso šių metų atsimi
nimus rašys. O atsitiko štai 
kas: vieną vakarą gražioje šo
kių salėje, kurios išorinėje pu
sėje Rudy Vallees vardas gra- 
čiai iliuminuotas, o viduryje 
koncerto 
mylėtojų
pačiame šokių įkarštyje, kaž 
kas iš publikos paleidžia tuš- 
šią bonką nuo degtinės tiesiai į 
ceremonijų vedėją, poną Rudy 
Vallee.

Nors jis nebuvo sužeistas, 
bet taip supyko, kad pametęs 
lygsvarą šoko nuo scenos j 
tarpą šokančiųjų šaukdamas: 
‘ Kas metė bonką?” Kažinkas 
nurodė netikrąjį kaltininką, o 
“majestro” nieko nelaukdamas 
smoge kumščia tam į veidą, tas 
atgal ir taip prasidėjo reikalo 
išsprendimas su kumščia. At
vykusi policija atstatė tvarką. 
Policijos inspektorius parodoje, 
pareiškė, jog Rudy Vallee netu
rėjo jokios teisės paimti spren 
dimą į savo rankas ir kad tuo 
budu jis įžeidė Toronto policiją 
ir Kanados teises. Rudy Valiee 
atsiprašė.

Po programo atėjo pas 
Rudy Vellee jaunas vaikinas ir 
pareiškė, jog jis buvo neblai 
viam stovy, kad jis nieko 
prieš jį neturįs ir labai žemai 
atsiprašąs. “Aš dovanoju, tik 
daugiau to nedaryk”, 
kė Rudy Vallee.

MUS V BIZNIERIAI

Toronto lietuvių kolonija kas 
kart auga didyn, tai ir biznie
rių atsiranda vis daugiau įvai 
riose biznio šakose. Štai du 
jauni lietuviai susidėję atidarė 
anglių prekybą. Jie žada lie
tuviams gerai ir sąžiningai pa
tarnauti ir kainomis nenulupti 
Tad kodėl lietuviams nepalai 
kyti lietuvius, žiema jau arti
nasi ir kuras visiems bus reika
lingas, tad susižinoVH

klausytojų ir šokių 
knibždėte knibžda,

Laikrodininkas
štai jums senesnis biznie- 

laikrodininkas VI. Stan- 
ktfrio laikrodžių medžio

O 
rius, 
kus, 
apdirbimo dirbtuvė yra adresu 
454 Wlnoma Dr., telefonas Mel- 
rose 1685.

VI. Stankus priima užsaky 
mus ne tik urmu, bet ir pavie
nius. Pas jį galima gauti pirk
ti sieninius, pastatomus ir įvai
rius laikrodžius už daug priei
namesnę kainą negu krautuvėse. 
Na šį kartą užteks, kitą kartą 
daugiau parašysiu.

— Frances.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

parodos 
knyga 

paroda

pareik-

Kanados nacionalės parodos 
lankytojai

Kanados nacionalės 
lankytojų registracijos 
rodo, kad šiais metais
aplankė daugelis iš tolimų val
stybių atvykę asmenys, kaip 
tai: Kinijos, Kubos, Ispanijos 
Vokietijos, Tibeto, Bermudos, 
Jamaikos, Turkijos, Afganista
no, Australijos ir daugelio ki
tų vietų.

Numatomas karas tarpe Ja
ponijos ir Kinijos “Ankščiau ar 
vėliau, bet karas tarpe Japoni
jos ir Kinijos yra neišvengia
mas”, — taip pasakė G. H. 
Sum “Kinijos Ūkio” žurnalo re 
daktorius, kuris dabartiniu lai
ku yra Kanadoj ir buvo atvy
kęs į Kanados nacionalę paro
dą ir . turėjo pasikalbėjimą su 
spaudos atstovais., * x,

Farmeris pranašauja šaltą 
žiemą

FORT-ERIĘ.—William Hen
ry Whitem, senas vietos farme- 
rys, pranašauja labai šaltą žie
mą, šaltesnę kaip praeitą. Dėl 
ateinančios žiemos šaltumo tas 
farmerys ima žinias iš paukš
čių paukščių grupavimus ii 
jų skraidymu ant Niagaros 
upes.

Kaip jis sako, tai jo prana
šavimas išsipildys, nes jo ne sy
kio tie paukščiai neapvylę, — 
kaip jis pranašavęs, taip ir bu
vę.

Pagyvensim, pamatysim.
— Rep. xx.

SVEČIAVOSITO
RONTE

Jonas Balys iš Port
bourrie, Ont., svečiavosi pas A. 
B. Kavoliunus. Kadangi tat bu-* 
vo jo pirkias Toronto Atlanky- 
mas, tai teko “paselebreityti” 
aprodant jam visas Kanados 
parodos įvairenybes, ku*rios jam 
be galo patiko, ypatingai 
“Grandstando” feierverkai, ku
rie vaizdavo Niagaros krioklį; 
gyvatę, Vejantį zuikį ir dabar 
tinį Anglijos karalių Edwardą. 
Jis su didžiausiu pasitenkini
mu grįžo po trijų dienų na
rnom nes darbas jo laukė.

žymus artistai svečiavosi!
Toronte parodos sezonui Ru

dy Vallee su savo orkestru kon
certavo, jo programos buvo 
perduodamos radio bangomis^ 
Galima pasigerėti, — žymus ir 
gabus vyras. Koncertuojant ko
kį tai vakarą jį pasveikino pi
lietis sviesdamas tuščią degti
nės bonką.

Antras žymus artistas — tai 
John Boleš, kurį visos moterys 
labai mėgsta pamatyti, duoda 
vienos savaitės programą Sheas 
teatre. John Boles labai gražiai 
padainavo kėturias dainas, bet 
ir to publikai maža, -—ji plo
jo, šaukė, trepsėjo, kol vėl tu
rėjo išeiti į sceną, kad publi 
ką galėtų nuraminti.

Jdomu, ar gandai, kad jis 
esąs lietuvis teisingi; jeigu 
taip, tai gaila, kad su lietuviš
ka daina niekur nepasirodo.

M. Guoba labai Užsirūstino Ant 
manęS) kodėl aš negatbinu va 
dų ir nedarau taip, kaip jis 
kad Kad kas nors nepri 
mestų jam pažiūrų kaitelioji- 
mo, tai jis bando tą kitiems 
primesti' Dar tik kęletas me
tų atgal Guoba buvo neva de
mokratas, na o dabar ? Dabar, 
tur būt, pikčiau demokratijas 
nepuola, rič Hitlėris. žinomA> 
jeigu tas žmogus vartotų pro
tą,. o ne Sukautų kumštis su
gniaužęs, tai butų galima it 
daugiau kaip ką pakalbėt* bet 
dabar veltui! Guoba vartoja 
“arklinę0 taktiką ir pagal tą 
taktiką hesištefigia dalykus ri
šti bendrai, bet niekina asme
nis. Taip elgiasi tik kaimo peš
tukai. (

Sancta Cumunna

Su tokiu antgalviu teko ma
tyt bažnytinę knygą lotyną kal
boje. Knygos formatas viduti
nis, kiek plonesnė u? “brevijo 
rum”. Toje knygoje surašytas 
psalmes iš šventųjų kumunarų 
gyvenimo ir pavesta tik “dievo 
tarnams” skaityti t.* Beskai
tant “Natfjieną” apžvalgoje iš 
rugsėjo 5 d. apie krikščioniško 
ir bolševikiško komunizmo ruo
šis prisiminė man keli metai 
tam atgal matyta knyga. Ne
žinau, ar tai bus atskira rųšis 
“šventų j ų-komunarų” ar tik 
krikščioniškojo komunizmo fik
cija, bet tas nesudaro svar
bos. Svarbu yra pažymėt fak
tas, kad pirmieji krikščionys 
tikrai praktikavo komunas ir, 
matyt, labai getbė, kad net da 
vė vardą Sancta Comiinna!

— J. Jokubynas. ’

. Windsor, Kanada

Rugsėjo 6 d. buvo sureng 
taš visų Č. C. F. trylikos kuo
pų piknikas. Kadangi iš ryto 
lijo, tai daugelis susilaikė put) 
važiavimo. Tačiau po pietų 
oras pasitaisė ir piknikas pra
ėjo gana smagiai.

šiais metais C. C. F. nuoma
vo pusketvirto akro žemės plo
tą, kuris yra prie pat vandens. 
Todėl čia labai patogu ir pasi- 
ittaudyti. Per visą vasarą sve
čių čia netruko, nes iš pašali
niu atsilankė ,ąpie 380. Be to, 
stovyklavo keturios turtingos 
šeimynos.

Tai labai puiki pradžia. Po 
trijlį metų gal bus galima tą 
žemės sklypą nupirkti.

Tą dieną atVyko kalbėtojas 
iš Toronto. Būtent, adv. Ed- 
wafd Prevos. Darže mažai kas 
tebuvo veikiama, nes Viskas li
ko atidėta kitai dienai. Mat, 7 
vai. turėjo įvykti originalės ta
rybos susirinkimas. Sufeirinki 
me buvo kalbėta įvairiais klau
simais ir nutarta įsteigti pa
stovią tarybą. Toronte tokia 
taryba jau seniai gyvuoja.

Dabar kelis žodžius noriu 
tarti apie adv. EdWard Prevos,

225 Richmoiid St., Toronto. Jis 
jokio atlyginamo nereikalauja 
ir visada yra pasirengęs netur
tingiems patarnauti. Toronto 
mieste jis laiko ofisą, kuriame 
dirba dvi merginos. Dirba jos 
po dvi valandas kas dieną be 
jokio atlyginimo.

Jis sako* kad su turtingais 
jis jokių reikalų neturįs, ka
dangi jie jį boikotuoją. Jei jam 
reikia kur 
bomis, tai 
susirandąs 
jį pavežu.
ne aprūpiną geri žmones.

Adv.
turčią 
žiamas 
tai jis
patarnauti.

GARSINKITĖ8 
NAUJIENOSE

jUrtMUiĮ Į. Į m

Mte

ŠAUKIT

CALUMET 6969
Ir musų patyręs inžinierius at
važiuos j jūsų namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų (plaut), ga
ru arba karštu vandeniu Šilddmą. 
NEREIKIA PINIGU ĮMOKĖTI—- 
36 MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
F. H. A. ŽEMA PALŪKANŲ 

KAINA—

važiuoti su4 prakal- 
jis visada ant kelio 
automobilistų, kurie 
O maistu ir nakvy-

Prevos yra tikras be- 
užtarčjas. Jei Skriaud- 
beturti į jį kreipiasi* 
niekuomet neatsisako

Taurinskas.

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR, G. J> TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHtC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

OFISAS:
6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 10 v. r.—5 po pietų 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
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— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re«. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723 

. _- - ■ - - - ■ '-‘-■ir

APLINK PASIDAI-
RIUS...Į.J - „

Kanada atnaujino prekybos 
sutartį įsu Rusija

Buvusioji Kanados konserva
torių valdžia buvo nutraukusi 
prekybos sutartį su Rusija, dėl* 
ko nemažai nukentėjo ir pati 
Kanada. Dabar gi liberališkoji 
Kanados valdžia su Mt. King 
priešakyje- tą klaidą atitaisė ir 
pasirašė naują prekybos sutar 
tį, kuri, be abejonės* atneš nau
dos ir Kanados darbininkams. 
Sutartis oficiališkai buvo nu
traukta Vasario 27 d. 1931 m.

M. Giioba rėkia
Vienas “D. ž.” bendradarbis

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namų Apšildynro< Reikmenis 
Boilerius,^, Sinkas,

Maudynes, Pluitibingą
—lengvais išmokėjimais.

■ * < B. - Vaitekųna»f J atstovas

So. Center Plumb- 
ing and Heating 

Supply Co.
N. W. Corrie£55th and 

State Strėets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 

Atdara nuo 7 v. ryto,subatoj nuo 8 
v. ryto,nedėlioj nuo 9 iki 12 dieną'.',‘
>■--....... .............. f ' ■ ' - ~ : '....

''M

Phimbing
& Heating Supply Co.

Not I«c.
10 West 18th St.
j vakarus nuo State St. 1 

Atdara vakarais iki 7 vai. Nedė
liomis iki 1 vai, dieną.

UniversaI

Laidotuvių Direktoriai

Ofiso Tdh Boulevard 5913

DR BERTASH 
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sta. 
Ofisų valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose’ teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Ldwe Avė. Tel. Yards 2510
Į , i ,-įii i,"

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 787

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakarė.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 Ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4M5 SO. ASHLAND AVĖ. 

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7829 
Namų Tel.: Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofisą valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

.. . .Kiti Lfetttriąl ^aĮętąiyL. _____
Tel. Boulevard 5914 Dieną 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.

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Atėnus 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 

Office & residence 2619 W. 43rd St 
Tel. Lafayette 3051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus.

GERA MAI.EVA - GERESNIS DARBAS ‘
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra populiares Helman malevos. Ir kainos nebrangios, 

o stakas visada pilnas.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal. ........     $1.85
Speciale maleva, 16 spalvų, gal. ....... ......... ......... .. 9701
Varnish remover, gal................................................   95^
Grynas baltas enamel, gal. J..........................   $1.39

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris .................  — 4^

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Caiial 5063

Geriausi Degtinė... Gerkit

NATHAN
KANTER

KENTUCKY YEARLING 
VIENU METU SENUMU.

Dabar galima rauti kai minimam taVeme.

MUTUAL LIUUOR GO.
4707 South Hakted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTOfilS .

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR KAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

, . ■■ . f . L ..i ... j-a . ,L . i.. .. . ■ j,.. ...... „

J. LIULEVIČUUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572
J___ L J. -.J-ĮI11 .11. U ir I n -........ - T. • y į---------------- :--------- --------------- L------ -

8307 Litur.nica Avenue (teMrtteMrtteMMMtertteMteMMMMriiriteteMMMMrtl

A. MASALSKIS
Phone Boulevard 4189

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

11 ' ' ' ''■ J. F. BADŽIUS
668 West 18tti Street Phone Canal 6174

_  — - - — ■ ■ *   

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-841A
■ >. i... n .......... Į.i ................ ... ..................... ..................................• , ...............i

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan A Ve. Tel. Pullman 5703

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street
Uit, l.i.fc*..!!., , i , .1, ,1,, .....

Phone Monro© 8877

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 Wėst 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Averiue Phoiies Yards 1741-1742 
Brighton 4>ark Skyrius, 4447 S. Fairfiėld, Laf. 0727 
...... u.- - ■ . ...   t . : ■•■■■■-.J-.. . . . ..

S. C. LACHAVICZ
42-44 Edai 1081h St. Tėl. Pullman 1270 arba Canal 2515

S. P. MAŽEIKA
8810 Lituamca Avenue Phone Yards 1188

... i ' , 

rti te*

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
* YARds 1741—1742

L F. EUDEIKIS
j ..i.- . . V. . _ .

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
ir Akinių Dirbtuvė 

West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

8

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akiniūs. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 V. dieną. 
Daugely atsitikimų akys htitaiso- 

z mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

«MmMMMmMMMmMMMMM M

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

A. Montyid, M. D.
West Town State Bank Bldg- 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
Tel. Hemlock 5998.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. -Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephdue PLAZA 2409

Ofiso .Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.



Trečiadienis, rūgs. 16, 1936

JEI NORITE BALSUOTI-UŽSIREGISTRUOKITE

Diena dar
Ward,

DATE OF REGlSTRATlON
Preclnet MonthState

NATURALIZED BY PARENTS' OR HUSBAND’S ^APERS

Data of Marias*

Subecrlbed and Sworn to befpre mo thk

REASON FOR INABIUTY TO 8IGN NAME

Cbtor of Halr HeightCotor of Eyea

smiltynas puikiau

EDMUND K.JARECKI, Kauntės Teisėjasjas,

visur kalnai ir kai

LIETUVOS-AMERIKOS
Cicero Termometrasnamų savininkų susirinkime

100-f

$350 DYKAI

BUDRIKChicago, 111130 W. Randolph St

Furniture Mart
3347 So. Halsted St.

kad jie yra lietuviai

Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
dėl netikėtos priežasties atke
lia turnamentą iš 20 į 27 rug-

NAUJIENOS 
1739 S®. 

Halsted St. 
CHICAGO

JOHN S. RŲSH, Vyriausias Klerkas 
EDWARD F. DUNNE, Attorney

Ag* 21 
or over

Any Other Mark 
of Identlty

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

llllterate

Phyelcal DlsabUlty

Siąskit money orde 
rį arba čekį —

čikagiečiams nu 
pamatyti tą “Ma

(kur net Biru-
, musų geriau

NATIVITY 
Stato or Country of Blrth

Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią ke
lionę j Kauną. i

Patogus geležinkelio susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
EUROPA ....... J. Gruodžio 5
NEW YORK ....... Gruodžio 10
HAMBURG .... .. Gruodžio 15
BREMEN ...... .  . Gruodžio 16

Ten pat bevakarieniaujant 
bus išdalintos laimėtojams ar 
dovanos, o dovanų biis daug: it 
įvairių.

- Visi golfininkai turės lygią

• kai kurių 
busią susi-

, susirinko. 
, gan didelis 
Susirinkimas

atlaikė 200 accor-
Europos. Kainas

vandens reikai

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

_and MidwifeS 6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

* Jį® Patarnauju prie
gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 

(X| B tic blankets irtt.
Moterims ir mer- 

■i HM finoms pat a r i-
* mai dovanai.

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

State of Illinois, County of Cbok, ’ss: I hėreby ewear (or affirm) that I am a Citizen of thb United States: that on the day of the next electlon I shall have reslded In the State of Illinois 
for one year, In the CeUnty nlnety days, and In the Electlon Prednot thlrty days; that I am fully guallfled to vote, and that all of the above statementa are trpe.

jeigu DABAR 
užsdrašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

RINKIMU TARYBOS KOMISIONIERIAI
ALEXANDER J. McKAY, Pirmininkas 
MABEL G. REINECKE, Sekretorius 
HARRY A. LIPSKY, Narys.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

VaL: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Darbo dienos paradas
Kadangi Seattle yra pagar

sėjęs kaip proletarų miestas, 
tai skubėjau pasiekti jį prieš 
darbo dienos šventę. Mat, no
rėjau pamatyti paradą, kuris 
turėjo būti labai iškilmingas.

Paradas buvo tikrai įvairus: 
važiavo 55 trokai su įvairio
mis iškabomis ir užrašais. Da
lyvavo 107 įvairių unijų loka- 
lai, pasidalinę į visokių amatų 
skyrius. Kiekvienas skyrius tu
rėjo papuoštus trokus, kurie 
vaizdavo narių užsiėmimą.

Kiekvienas skyrius taip pat 
turėjo savo beną, kuris mar
gavo troko priešakyje ir grie
žė. Vientf autobusu važiavo 24 
akli žmonės ir labai sutartinai 
dainavo “Sweet Adeline”. Iška
ba skelbė, kad tai esanti ak
lųjų asociacija.

“Lietuviškos vėliavos”
Mane labai sujaudino tai, 

kad mažas būrelis vietos lie
tuvių, kurie gyvena apie sep 
tyni tūkstančiai mylių nuo sa
vo tėvynės, vis dėlto stengiasi 
parodyti,

dininkais susiruokuoti. Nors iš
matos visur veliasi, o jie tik
rina, kad viskas yra tvarkoj. 
Tas reikalas apsvarstyta ir pa
tariama piliečiams, kaip tik iš
matų prisipildys, tuojau reika- 
lautis, kad butų jos išvežamos 
ir reikalauti kas kartas, iki pa
tys valdininkai susipras, kad 
jie privalo pildyti savo parei
gas.

Toliau susirinkimui buvo 
pranešta, kad lapkričio mėnesi 
įvyks parengimas 
nepaskirta. Pranešimas užgir 
tas, visas darbas paliktas ko 
mitetūi.

Komisija 
pranešė, kokį gavo atsakymą 
dėliai naujų vandens dūdų su
dėjimo. Yra.bonų išleista dvi
dešimčiai metų ir mokesčiai 
bus mokami su taksų bilomis 
Ant vandens bįlų bus pakeltai 
mokestis 50 nuošimčių, kad iš
lyginti užsilikusias Chicagai 
skolas apie $300,000. žinoma, 
susirinkusiems ši naujiena ne 
patiko.

Pranešimas tapo priimtas ir 
nutarta palaukti koliai ateis 
vandens bilos, o tuomet ieško
ti priemonių, kad sulaikyti val
dininkus nuo nesvietiško pinigų 
eikvojimo. <

Dar buvo pora rimtų skun
dų. Vienas skundas, kad sal
dainių krautuvėlės išnaudoja 
vaikučius įvairiomis gembleria- 
vimo įtaisomis, o kitas, kad 
kaimynai šąlia gyvenantys bari 
do sunaikinti medžius esančius 
kieme. Skundai priimti. Daly
kus ištirti pavesta valdybai.

— Dalyvavęs.

Parodoje dalyvavo penki auto
mobiliai, kurie buvo lietuviško
mis vėliavomis apsikaišę. Įdo 
mu dar ir tai, jog kitų tautų 
vėliavų nesimatė.

iš to galima spręsti, jog pas 
lietuvius prisirišimas prie sa 
vo gimtojo krašto vis dar te
bėra'gana didelis. Kitas daly
kas yra tas, kad jie pasižymi 
ir savo darbštumu4. Jie organi 
zuojasi, šviečiasi. Dar fcrieš 
dvidešimt penkerius metus lie
tuvį vadindavo “polak”. šian
dien jau to nėra. Jie žymiai 
sukulturėjo ir tarp, kitataučių 
įgijo Visai neblogą vardą.

(Bus daugiau)

27 rugsėjo golfininkai ne 
vien turės turnyrą, bet ttfo pa
čiu laiku turės ir sezono už
baigimo bailį, kuriš '• atsibus 
ant vietos, tai yra Gleneagles 
Country Club.

Jau apie trys savaitės, ka: 
grįžome iš atostogų. Nors vė
lokai, bet noriu su čikagiečiais 
pasidalinti savo įspūdžiais.

Kaip anksčiau “Naujienose 
buvo minėta, atostogavome pas 
artistą Kačerauską Beverlj 
Shores, Indiana '(Sand Dunes),

Vieta tiek graži ir sveika 
kad netik sveikas žmogus įsi 
gyja daugiau sveikatos, bet ir 
paraližuotieji sveiksta, nes sa
vo akimis matėme kaip į trum
pą laiką net pora žmonių veik 
visai pasveiko.

Saulės spindulių netrūksta, o 
vanduo ir 
sias.

Patartina 
važiuoti ir 
žają Palangą” 
tės kalnas yra) 
sį kurortą ir būtinai apsistoti 
pas 
cer,

progą išlošti dovahą-prizą, nes 
bliš padalinti į klesas ?.r kiek
viena klesa turės savo dova
nas. Gavimas dovanų yra už
tikrintas, nes Sąjunga yra tur

tinga ne vien nariais, bet ir pi 
nigais.

'Afrie kitus dalykus bus pra
nešta per Naujienas daugiau ir 
smulkmeniškai. Dr. G. I. Blozis.

Kad palengvinti registraciją Kauntės Teisėjas p. Edmund K. Jarecki ir Rinkimų Tarybos Komisijonieriai 
garsina per laikraščius šį skelbimą. Gerai įsiskaitykite registracijos Kartelės diagramą ir išpildykitte lyg tai pa
tys save registruotumėte. O kad sutaupyti laiką balsavimo vietoje šią diagramą išpildykite ir pasiimkite eida
mi į pricinkto registracijos vietą ar Miesto Valdybą.

Atsakykite tiksliai į visus klausimus ir išanksto turėkite visas reikalingas žinias. Čiagimrai turi atsakinėti 
vos keletas klausimų, bet naturalizuoti piliečiai turi būti labai atsargus, kad rasti visus savo natūralizacijos fak
tus, dieną, teismą, ir valstybę ar miestą, savo tėvo natūralizacijos valstybę ar miestą, arba vyro, ar jungtu
vių dieną taip, kąip neaiškumo visuomet gali kilti.

Prie Rinkimų Tarybos Komisijonierių teritorijos priklauso: Chicagos miestas, Chicago Heights miestas, Ber- 
wyn ir Harvey, Cicero miestas ir Summit kaimas, Evėrgreen Pąrk, Stickney, Morton Grove ir Elmwood Park.

Galima registruotis 308 kambary Miesto Valdyboje, Chicago, Illinois, kasdien išskiriant Sekmadienius ir 
šventadienius iki Spalių 5 d. 1936 nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais 9 vai. ryto iki 12 dieną, išs
kiriant šeštadienį, rugsėjo 19, 1936 Pricinkto registracijos dięną.

Pricinkto registracijos dienos: Rugsėjo 19 ir Spalių 6, 1936 nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
f i <«. z'

Lietuvių Namų Savininkų 
Politikos Kliubo susirinkimas 
atsibuvo 8 dieną rugsėjo Lie
tuvių Liifosybės svetainėje. Ne
žiūrint švenčių ir 
žmonių klaidinimo, 
rinkimas neįvyks, 
kaip tokiam laikui, 
skaičius žmonių. ;
buvo tvarkus ir daug rimtų da
lykų svarstyta. j i*

Iš komisijų raportų pasirodė, 
kad jos daug nuveikė, kur bu
vo galima nuveikti. Traukini.) 
bildesį 16 gatvėj, keletą skun
dų dėl kaimynų nešvarumo ko
misijos spiriami valdininkai 
kiek sutvarkė. Reikale išmatų 
nuvežimo komisija raportavo, 
kad nėra galima su musų val-

dailininką Kačerauską-Ka- 
nes jis turi užtektinai vie- 
du vasarnamiu, vienas nau- 
modemiškos architektūros, 

o jis mielai jums patarnaus. 
Užtikrinam, kad liksite paten
kinti ir visad grįšite atgal.

Mes gi liekame su* maloniais 
atsiminimais ir viltimi, kad ki 
tą vasarą vėl atostogausime 
ten pat.
— Artistė Pola Tendžiųlytė ir 

Mrs. M. Conrad.

PARENTS' NAME______

AM of Appllcant at Time 
ofPar*ntj Naturallzation.

vale
Ekskursija

Į LIETUVĄ

Accordioną yra lengva iš
mokti kadangi pilnas. kur
sas lekcijų yra duodamas dy
kai. Dabar laikas įsigyti
gerą accorioną ir pradėti
mokintis arba seną accor
dioną išmainyti ant sraujo. 
Budrikas 
dionų iš 
nuo

$21
x Lengvais Išmokėjimais

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak , Tel. Lafayettę 4560

Langam Uždangalus Padarome ant: Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VĘNETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET , (ARTI W00D ST.)

GRAND OPENING 
PALMER TAVERN, 125 E. 107 Street

TELEFONAS PULLMAN 0282'1

Subatoj ir Nedelioj, Rugsėjo 19 ir 20 d.
Musų tavern biznis, kurią, laikome jau virš 3 menesių, buvo nelega- 
liška, nes neturėjome grand opening iškilmių. Dabar, mes savo biznį 
legalizuojame, paskelbdami Grand Opening su didelėmis iškilmėmis 
—net dvi dienas. Todėl kviečiame visus lietuvius atsilankyti į musų 
rengiamas iškilmes. Turėsime gerą muziką, skanius valgius ir įvai
rių gėrimų.

K. GIRA, AD. BAUZIS, Savininkai.

Rašo Dominikas Kuraitis 
«

(Tęsinys)

Idaho valstija
Per Idaho valstiją mums te

ko važiuoti 65 mylias. Taip 
pat ten nieko gero nematėme, 
išėmus uolų kalnus. Tik retkar
čiais pasitaiko farmerių, kurie 
augina galvijus ir avis. Pake
liui visur užtinki mažų mie
stelių, kurie daugiausia ver
čiasi iš turistų.

Jau ketvirtą valstiją prava
žiavome ir visur derlius ne
koks. Tik Iowos valstijoje prie 
Illinois laukai atrodo geresni. 
Vadinasi, ta valstijos dalis ma
žiau nuo sausros nukentėjo.

Washington valstija
Visai kitokį įspūdį daro Wa- 

shington valstija, čia vietomis 
galima užtikti gana derlingos 
žemės. Atrodo, jog ūkininkai 
čia visai gerai gyvena. Jų na 
mai ir kiti pastatai itin gra
žus. Tačiau negalima pasakyti, 
jog visa valstija taip atrodo. 
Pasitaiko matyti ir dykumų.

Tačiau viena aišku: Washing 
tono valstija nebuvo sausros 
paliesta. Jei kur derlius men 
kas arba ir visiškai niekas ne
auga, tai tat pareina nuo blo
gos žemės.

Farmeriai čia augina nema
žai žiemkenčių rugių ir kvie 
čių. Vadinasi, lyginai taip, kaip 
ir Lietuvoje. Be to, ir klimatas 
labai panašus j Lietuvos klima
tą: žiemos gana šaltos ir sau
sa. Medžiai irgi auga tokie, 
kaip Lietuvoje: beržai, alks 
niai, pušys, kadugiai ir t. t. Iš 
viso taip ir atrodo tarsi va
žiuoji per Lietuvos giružę.

Kalnais, pakalnėmis, gerais 
ir blogais keliais jau nusirito 
me ■■2,600 mylių beį, pasiekėme 
Seattle miestą. . ‘ ***

Man teko gerokai pasivaži
nėti po Europą; Amerikoje taip 
pat mačiau įvairių miestų, ta
čiau šis miestas yra įdomiau
sias iš visų. Įdomus jis tuo, 
kad jame nerasi nė ptfsę bloke 
lygumos, 
nai. Kur pasisuki, tai vis į kal
ną atsiduri. Nuo aukštesnių 
kalnų matosi visas miestas, ku
ris priskaito apie 377,000 gy
ventojų. Vadinasi, tai gana di
dokas miestas.

Matyti, čia nemažai vokiečių 
gyvena, nes visur galima gau
ti “pork shanks” ir didelį “štei
ną” alaus. Po ilgos kelionės per 
kalnus tai labai atgaivina.

čia yra gana didelis uostas, 
į kurį atplaukia laivai iš įvai
rių Azijos kraštų. Judėjimas 
gana didelis. Vienas dalykas 
krinta į akis: gyventojai atro
do kažkodėl visai menki. Gal 
todėl, kad čia žiemos yra labai 
šaltos.

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

Budriko duodami radio progra- 
' mai nedėliomis WCFL 970 k.

7 vai. vak.
Panedėly WAAF 920 k. 5 v. vak. 
Ketvirtadieny WHFC 1420 8 v. v. 
Pėtnyčioj WAAF 920 k. 5 v. vak.

’ 17.Ž" f •''T'!"

HAMBURG - AMERICAN LINE le "fe
north german LLOYD B

’ 5 • 1 ■ >•*' • • ' * -.J..:...A/ s- .
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TERM OF RE8IBENCE 
_______ County

PRINT lašt Name FIRST NAME MIDDLE NAME OR INITIAL HOUSE NO. . STREET NAME
MR 
MRS 
MISS

SEX X MALĖ Q FEMALE Q Hpum Rpom Apt. Fiat-r---- - -- r

Dayof.

0WN PAPERS

NATURALIZED
PARENTS' PAPERS Q HUSBAND’S PAPERS Q

Court City State Dąte

' ’• ■ - ■
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- sostinės.

BU

Bnu-

Stebuklas
■ iŠ komu

žemėse, 
ginklas 
niekuo- 

Lietu-

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

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

to, 
Vi-

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

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily NeWs 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuaniaa Netvs Pub, Co^ Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Frank Murphy . Gov. Paul V. McNutt
Spėjama, kad Frank Murphy ar gub. Paul V. McNutt bus 

paskirtas; karo sekretorium.

Užsakynfo kalas t
Chicagoje — paštu:

Metams-----
Pusei metų -----------------
Trims mėnesiams____ _
Dviem mėnesiams ••••• ••••>•< 
Vienam mėnesiui   ....

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija ____ ________ ..... 90
Savaitei ------------ ----------------- 18c

* Mėnesiui 75c
Suvienytose Valstijose, fto Chtcagoj, 

paštu:
Metams $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams.____ *----- .... 1-50
Dviem mėnesiams _______  1.00
Vienam mėnesiui MWaaaaaaaaa«Ma«a* <75

Lietuvon ir kitur užslenfaosrf 
(Atpiginta)

Metams ....ia.a*aaa««Mk«a«a«««*«aa,(H4M»« $9.00
Pusei metų eaa«aaaaa»aa<aa»aaaa4aaVW«f««aao 4.00 
Trims mėnesiams *.—...—... 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Civilizuotose šalyse apie stebuklus jau beveik ne
girdėt. Juo žmonės darosi labiau apšviesti, juo mažiau 
įvyksta stebuklų. Bet puslaukinėse šalyse stebuklai dar 
tebėra paprastas dalykas. '

Štai, Ceylofio saloje šiomis dienomis 500 žmonių, 
kurių tarpe buvo ir viena moteris, demonstravo savo 
gabumą eiti basomis kojomis per degančias žarijas, ne
nudegdami kojų. Pirma negu įvyko tas “karštas vaikš
čiojimas", buvo sukalbėtos maldos ir atliktos tam tik
ros “apsivalymo" ceremonijos. Po to procesijos vadas, 
užsidėjęs ant galvos puodą su švęstu vandeniu ir paė
męs į abi rankas povo plunksną, ėmė palengva žengti 
per raudonas žarijas, o paskui jį ėjo minia kitų stebuk
ladarių. .• ‘ ;

Telegramoje apie tą stebuklą sakoma, kad nė vie
nas ceremonijų dalyvis savo kojų nenudegė, nors rau
donų žarijų takas tęsėsi ištisas septynias pėdas.

Puslaukinių žmonių dievai, matyt, yra galingi, jei
gu jie gali apsaugoti nuo ugnies karščio tikinčiuosius. 
Bet kai tik žmonės apsišviečia, tai, kažin kodėl, dievai 
savo galybės netenka.

' 't

Hitlerio lėktuvai ir lakūnai Ispanijoje
New Yorko konservatyviško laikraščio “Times” ko

respondentas praneša, kad vakarinėje Ispanijoje, Ca- 
ceres mieste, yra įsteigta milžiniška karo aeroplanų ba
zė. Tenai esą daug vokiškų karo lėktuvų, kuriuos valdo 
vokiečių lakūnai. Jie būriais skrenda i frontą, ties Tala- 
vera miestu, ir iš cro bombarduoja respublikos gynėjų 
pozicijas.

Korespondentas sako, kad fašistiški Ispanijos suki
lėliai tik su pagelba šitų vokiečių karo lėktuvų pajėgia 
valdžios šalininkus nugalėti. Jisai matė savo akimis, 
kaip vienu kartu iš tos orp bazės pakilo dešimtis dide
lių vokiškų bombnešių ir septyniolika kitų sparčių vo
kiško darbo karo lėktuvų ir nuskrido fronto pusėn.

Taigi Vokietijos valdžia da ir Šiandie aktingai re
mia Ispanijos sukilėlius. O demokratinės šalys žiuri — 
ir nieko nedaro.

Į Apžvalga
“RUSIJOJE KOMUNIZMO

NeRA”

“Laisvė“ barasi, kam mes 
lyginame bolševikišką komu
nizmą su krikščionišku komu
nizmu. Ji sako, kad Sovietų 
Sąjungoje kolkas dar komu
nizmo visai nėra:

“Mes jau ne kartą nurodė
me ir dabar priversti pakar
toti“, rašo “L.“ editorialo 
autorius, “kad Sov. Sąjungoj 
dar nėra komunizmo. Sovie
tų Sąjunga dar <tik tebeŽy- 
giuoja j socialistinę sistemą, 
pirmąjį komunizmo laipsnį.” 
Pasirodo, kad Sovietų, Sąjun

goje dar ne tik nėra komuniz
mo, bet dar nėra nė socializmo. 
Bolševikų Rusija “dar tik Žy
giuoja” j socialistinę tvarką.

Tai yra įdomus pareiškimai. 
Per metų metus komunistai 
gyrėsi, kad socializmas Rūdijo
je “jau įvykintas”, o dabar mes 
patiriame iŠ komunistų parti
jos organo, kad tenai į 
liziną 
ma”!

Bet 
girnas, 
tapo
Sovietų Respublikų Sąjunga”?

Antra, kokia gi yra ta siste
ma, kuri dabar gyvuoja Rusi-

socia-
dar tik “tebežygiuoja-

jeigu taip, tai kyla klau* 
kodėl Rusijos imperija 

pavadinta “Socialistinių

joje? Jegu ne komunistiška ir 
ne socialistiška, tai kokia?

Gal būt, tenai yra “pereina
masis laikotarpis“? Tačiau, jei
gu pereinamasis laikotarpis iš 
kapitalizmo j socializmą, tai 
reiškia, kad Rusijoje dar dali
nai gyvuoja kapitalizmas.

Komunizmas Rusijoje jau 
gyvavo

Bet yra faktas, kad Rusijo
je komunizmhs jau gyvavo. <

Tuojaus po ta, kai bolševi
kai nuvertė laikinąją revoliuci
nę darbininkų ir valstiečių val
džią, jie buvo .įvedę komuniz
mą.

Ta tvarka . gyvavo iki pra
džios 1921 m. Ji privedė kraš
tą prie visiško suirimo ir eko
nominės stagnacijos, taip kad 
Rusijos gyventojams grasino 
bado mirtis. Leninas, tai maty
damas, paskelbė “naują ekono
minę politiką” (Nep’ą): atstef- 
ge privatinę nuosavybę, t* y. 
kapitalizmą, prekyboje.

Tuomet Rusija buvo- šiaip- 
taip nuo bado išgelbėta, — nors 
vistiek mirė penki ar daugiau 
milionai žmonių. '

Tą sistemą, kuri gyvavo nuo 
bolševikiško perversmo iki 
Nep’o (t. y. 1918—1920 m.m.), 
patys bolševikai pavadino “ka
riniu komunizmu” (vojennyj 
komunizm“)*

Taigi, jei dabar Rusija gyve
na “pereinamąjį laikotarpį“, tai 
ji eina iš komunizmo į kokią

tai naują sistemą. Į tą naują 
sistemą dar ji neįėjo (“dar tik 
tabežygiuoja“, anot Brooklyno 
komunistų laikraščio). Tai reiš
kia, kad joje, bent dalinai, dar 
tebegyvuoja komunizmas — tas 
komunizmas, kurį Leninas su 
Trockiu, Zinovjevu ir Kamene- 
vų 'ir k. buvo įsteigę pilietinio 
karo metais*

Kiek to komunizmo yra Ru
sijoje — daug, ar mažai?

Atrodo, kad daug daugiau, 
negu Nep’o laikais.

“Naujoji ekonominė politika“ 
buvo suteikusi Valstiečiams pre
kybos laisvę. Dabar ta laisvė 
labai susiaurinta. Valstiečiai 
gali laisvai pardavinėti tiktai tą 
dalį produktų, kuri atlieka, ap
mokėjus mokesčius ir pristačius 
valstybei tam tikrą kvotą pro
duktų valdžios nustatytomis 
(labai žemomis) kainomis.

Antra, Nep’o laikais valstie
čių ūkiai buvo individualiai. O 
dabar milžiniška dauguma ūkių 
yra sujungta j “soV-chožUs” ir 
,?kol-chozus”.

Komunizmo teorija kojomis 
(aukštyn

“Laisvė” nori, kad mes vi
sus šituos faktus ignoruotame, 
ir tų blogumų, kurie y fa So
vietų Sąjungoje, komunizmui 
neprikaišiotume, nes, girdi, 
“komunizmas Sovietų Sąjungoj 
dar gana tolimas dalykas“.

Komunizmas ateisiąs tiktai 
po to, kai bus įsteigta socialis
tine sistema, o šiandie Rusijo
je nė tos sistemos dar nėra. To
dėl, esą, nereikia stebėtis, kad 
“vargo ten dar Vis tebėra, te
bėra ir nelygybės, nes vienas 
žmogus uždirba daugiau už ki
tą”.

Bet dėl to ne komunizmas 
esąs kaltas, nes Rusijoje “dar 
nėra komunizmo”.

Jeigu tai tiesa, tuomet reikia 
pasakyti, kad komunizmo teo
rija buvo apsivertusi aukštyn 
kojomis 
galvose.

Pagal 
“Laisvė“, 
būti ilgo progreso vaisius* Pir
miausia turėjo būti “pereina
mas laikotarpis” iš kapitalizmo 
į socialistinę sistemą. Jam pa
sibaigus, kraštas turėjo gyven
ti dar gana ilgą laiką socialis
tinėje sistemoje, nes, kaip 
“Laisvė” sako, —

“Be panaikinimo skirtumų 
; darbuose, be perauklėjimo 

žmonių, be pakėlimo gamy
bos (našumo. — “N ” Red.), 
ir visos eiles kitų dalykų 
įvedimo, nebus galimas ko-

I monizmas.”
Vadinasi, tik galų gale, po 

ilgo darbo kaip žmonių auklė
jimo, taip ir gamybos tobulini
mo srityje, bus galimas komu
nizmas*

Na, o ką padarė “didysis” 
Leninas su savo garsiaisiais 
bendradarbiais, kurių vieni 
šiandie yra apdrapstyti purvais, 
o kiti sušaudyti, “kaip pasiutę 
Šunes“? *

Nu-gi jie komunizmą įsteigė 
pirmiausia* Tai, kas turėjo bū
ti pačiame gale, jie pastatė pa
čioje pradžioje!

i Bet paskui Leninas susigrie
bė — ir ėmė vėl gaivinti kapi
talizmo sistemą* Užuot žygia
vusi iš kapitalizmo į socialisti
nę sistemą, sovietų Rusija pra
dėjo eiti iš komunizmo į fcapf- 
talizmą!

Vėl atkrito į komunizmą

Ji taip- ėjo'iki kokių 1926-7 
metų. Paskui vėl kilo krizis. 
Stalinas, kuris apie tą laiką 
jau buvo suvaręs į ožio ragą 

! artimiausius Lenino partnerius 
i Trockį, Z’oovjevą ir Kamene^ 

,vą), ąntarė, kad taliaus žygiuo
ti j kapitalizmą nebegalima, it 
pasuko sovietų vežimą atgal: 
lėmė kolekty vizuoti žemės ūkį. 
; Rusija tapo sugrąžinta j pil1- 
'nesnj komunizmą, negu kad ji 
ibuvo- “karinio komunizmo” lai
škais. Vienu laiku tenai buvo, 
anot paties Stalino (jo garsioje 
įkalboje “Galva apsisuko nuo 
pasisekimų“), “sukolektyvizuo-

bolševizmo apaštalų

teoriją, kurią dėsto 
komunizmas turėjo

tos” net ūkininkų vištas!
Bet pasirodė, kad ir čia vėl* 

niava. Ūkininkai ėmė daryti 
sabotažą, atsisakydami dirbti 
komunistiškuose ūkiuose, ku
riuose jiems niekas nepriklau
so. Tada prasidėjo nauja eko
nominės politikos linija. Stali
nas neseniai įsakė išskirti iŠ 
“sov-chozų” ir “kol-chozų” nuo
savybės stubas, kuriose ūki* 
ninkai gyvena, ir sklypelius že
mės prie tų stubų, ir pavesti 
ūkininkų šeimoms. į

Reiškia, dalinai privatinė 
nuosavybė vėl tapo atsteigta 
žemės ūkyje.

Dabar “Laisvė” mus užtikri
na, kad Stalinas veda Rusiją 
“j socialistinę sistemą”, bet iŠ 
kur veda, nepasako.

Pasirodo, jisai veda ją iš ko
munizmo. Ne iš kapitalizmo, 
kaip turėtų būti pūgai komu* 
nizmo teoriją, bet
nizmo. Iš to komunizmo, kurį 
1918-19 metais steigė Leninas 
ir kurį paskui “piatilietkos” 
periode atgaivino ir išplėtė Sta
linas. .

Vėl bando nusikratyti 
komunizmo

Taigi Rusija šiandie grumia
si ne Su kapitalizmu, bet su 
komunizmu. Ji stengiasi jo nu
sikratyti. Ir dėl ta Rusijos dik
tatoriška valdžia su takiu įnir
timu įtaikina seniausius ir gar
biausius komunistus.

Hitleris nežudo komunisto 
Thaelmann’o, kuris jau seniai 
yra jo rankose. Bet Stalinas 
nužudė Zinovjevą, Kamenevą, 
Smirnovą ir kitus visame pa
saulyje pagarsėjusius komuniz
mo lyderius.

Taip kitąsyk Franci jo j e darė 
jakobiniečių vadas Robespiere, 
kuris kapojo galvas kitiems ja* 
kobiniečiams (tų laikų bolševi
kams) — iki jam pačiam buvo 
nukirsta galva. O Napoleonas 
Bonapartas, kuris irgi buvo ja- 
kobinietis, tą revoliucionierių 
naikinim o darbą pabaigė.

Ar Stalinui teks suvaidinti 
Robespiere’o, ar Napoleono 
vaidmuo, kol kas dar sunku pa
sakyti. Bet yra faktas, kad ar
šiausiais savo priešais jisai da
bar laiko senuosius bolševikus- 
komunistus.

O tai dėl to, kad jie yra at
stovai ekonominės sistemos, 
kurios Rusija stengiasi nusikra
tyti* Sovietų Sąjunga eina ne į 
“socialistinę sistemą”, bet — į 
kapitalizmą.
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vesne, o dar gi modernizuotai 
pasunkinta Vilniaus-Seinų Su
valkų krašto lietuvių vergija, 
mus Visus burė ir tebeburia į 
bendrą vieningą Vilniaus kovos 
frontą. Ir niekas, turbut, ne
mano, kad kada nors lietuvių 
tauta galėtų atsižadėti savo 
brolių, savo teritorijos trečda
lio, savo širdies

Vilniaus-Suvalkų krašto gy
ventojai per 16 metų pakanka
mai patyrė lenkų daromų 
skriaudų. Okupantai savo elge
siu, savo spaudimu pasiekė 
kad visos to krašto srovės, 
sos grupės nebepakenčia 
jungo ir laukia progos jį 
mesti.

Okupantai tai gerai jaučia ir 
dar labiau ima, siausti, dar la
biau ima spausti pavergtuo
sius. Ypač pasižymėjo dideliu 
žiaurumu šešioliktieji Vilniaus 
pagrobimo metai, šiais metais 
likviduotos galutinai visos lie
tuviškos pradžios mokyklos, iš
draskyta visi lietuviškieji kul
tūros židiniai, uždarytos organi
zacijos, Šimtais ištrėmta lietu
vių inteligentų ir paprastų ūki
ninkų bei darbininkų iš Jų gy
venamų vietų, ne vienas šim
tas sėdi kalėjimuose, ne vienas 
nužudytas be teismo ir be kal
tės, tiesiog iš pasalų nušautas...

Visa ta lenkiškoji “akcija“ 
mums aiškiai rodo, kuo lenkai 
laikosi pavergtose 
Ginklas pavergė ir tik 
'laiko. Tačiau ginklas • 
met nepavergs dvasios*
vių tautos dvasia vis vien išsi
verš iš vergijos varžtų ir kaip 
pavasario srauni upės vaga, nu
šluos visa, kas ją varžė.

Tik butų labai neteisinga, jei 
mes paliktume vienus paverg
tuosius kovoti, jei mes nepa
remtame jų didžiųjų pastangų. 
Kaip dėl Lietuvos nepriklauso
mybės kovojo visa lietuvių tau
ta, ir gimtoje žemose ir išeivi
joje būdama, ir tik visos tau
tos suburtos pastangos ir ko
vos davė jai nepriklausomybę. 
Ir dabar, sostinės, ir pavergtų 
žemių atvadavimas priklauso 
visai lietuvių tautai, niekas 
negali sakyti, kad apseis ir be 
jo. Mes, lietuviai, , visų, srovių 
ir pažiūrų, sudarome vieną tau
tą, vistiek kur mes begyventu
me.* Lietuvoje visur ir visuo
met mus rišo ir riš. Ir kas vi
sai lietuvių tautai bendra, mes

tautai skriaudas griežtai turi
me įtaisyti.

Spalių 9 dieną, skriaudos ir 
smurto dieną, turime visi vie
ningai pasakyti, kad per 16 
metų neužgijo lietuvių tautai 
padaryta žaizda, kad lietuvių 
tauta yra gyvas ir jautrus or
ganizmas ir nepakęs jokių sve
timųjų vočių ant savo kūno. 
Tą dieną susirinkime visi į sve
taines savo parapijose, savo 
klubose, skyriuose, kuopose, 
rateliuose.*. Tenepaliks nei vie
nas lietuvis tą dieną neprisimi
nęs šiokiu ar tokiu budu pa
darytos mums skriaudos, itene- 
bus nei vienos organizacijos, 
kuri tylomis praleistų tą die
ną.

Ruoškime spalių 9 d. pami
nėjimus, renkime prakalbas, 
paskaitas, vakarus, rimtos mu
zikos koncertus, skleiskime Vil
niaus klausimu literatūrą, kli
juokime Vilniaus Geležinio 
Fondo ženkliukus (štampus) j 
musų Vilniaus pasus, kur gali
ma, parinkime aukų paremti 
Vilnaus kovos frontą, priimki
me rezoliucijas prieš nežmoniš
kas priemones sugriauti lietu
vių kultūrą Vilniaus krašte, pa
sižadėkime patys Uoliau ir gy
viau dirbti siekiant Vilniaus iš*’ 
vadavimo.

Kur galinta, kas turi artisti
nių jėgų, tegul stato pritaikin
tus veikalus, vaidinimus tą die
ną. Iš Kauno gauname žinių, 
kad ten Vilniui Vaduoti Sąjun
ga šiais metais’Visoje Nepri
klausomoje Lietuvoje rengia
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djieną tą veikalą matys visa 
Lietuva, vaidins jį apie 700 
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky
rių, vaidins šaulių būriai ir ki
tos organizacijos. Gaila, mes 
čia Amerikoje negausime taip 
greitai to veikalo, nes naujai 
išleidžiamas, bet ir čia susira
sime tinkamų veikalų, jei pa
norėsime.

Amerikos lietuviai, pasiūdy
kime tą dieną visi vieningai 
prieš skriaudėjus, tebus tai 
musų griežtas atsakymas į šiais 
metais padarytas skriaudas 
musų broliams, tebus tai mo
ralė ir materiale parama musų 
pagalbos laukiantiems paverg
tiesiems broliams, visam mili
jonui atskirtų nuo tautas ka
mieno lietuvių. Užmirškime tai 
dienai savo srovimus, savo šei
myniškus, savo vidaus reikalus, 
nes juos rasime kitomis dieno
mis, mes be spalių dienos tu
rime dar 365 kitas dienas, ku
rias galime skirti kam norime, 
tačiau spalių 9 dieną skirkime 
tik Vilniaus ir vilniečių skriau
dai, jiems prisiminti ir juos pa
remti. Šujungkime tą dieną sa
vo mintis ir darbus vienam di
deliam tikslui, vienam dideliam 
pasiryžimui: kas musų buvo, 
kas musų pastatyta, turi būti 
mums atgal sugrąžinta.

O dabar turėdami kiek laiko, 
ruoškimės, kad visi ir visur 
spalių 9 dieną tinkamai pamS 
nėtame.

tai gerai jaučiame ir padarytai vaidinimus “Spalių 9-taji”. Tą

• SUSIPEŠ® UNIJŲ VADAI
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RUOŠKIMĖS SPALIU
9 DIENAI

Spalių 9 d. suęina lygiai 16 
melų, kai tuojau po Suvalkų 
sutarties pasirašymo, J.^Pilsud
skio pasiųstas gen. L. Želigovs
kis įsiveržė į Lietuvos sostinę 
Vilnių. Tai buvo nelauktas len
kų smurto aktas. Niekas neti
kėjo, kad Pilsudskis viena ran
ka rašytų si taikos aktą, kuriuo 
pripažįsta Vilnių Lietuvos 
miestu, o antra ranka keltų 
ginklą grobti ne tik Vilnių, bet 
ir visą Lietuvą. Besi veržu šieji 
tais laikais lenkų raitelių pul
kai pro Kėdainius į Kauną, aiš
kiai rodo, kad lenkai norėjo 
okupuoti visą Lietuvą. Tik 
smarkus lietuvių karių ir par
tizanų , pasipriešinimas ir gar
sios kovos ties dirviniais ir 
Giedraičiais sulaikė besiveržian
čius lenkus.. Ne, tik sulaikė, bet 
ir iš Vilniaus buvo pasirengę 
pabėgti^ tik įsikišę santarviniu-- 
kaf sulaikė lietuvių ginklus, pa
žadėdami be kovos Lietuvai 
grąžinti tai, kas jai priklauso 
Deja, lietuvių tauta buvo; apvil
ta.

Ir jau šešiolika metų pra 
slinko, bet lietuvių tauta neat
sižadėjo savo- teisių, .neatsisakė 
koVoti dėl jai priklausančių že
mių, dėl jos sostinės, dėl viso 
milijono lietuvių tautos žmo
nių* Kaip- seniau sunki rusų ir 
vokiečių okupacija burė visą 
lietuvių tautą į vieningą kovą, 
taip šiandien nei kiek neleng-

GAItSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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TreŽiadienis, nigs. 16, 1936

Cicero trijų parapi
jom; pasikalbėjimas

Skambutis tik birrr — nugi 
žiuri, Petras su Jonu beateiną.

— A, tai labai gerai, kad už
sukote — sakau.

— Labas vakaras, Jobubai, 
mudu su Jonu nutarėme atlan
kyti tave, nes jau seniai norė
jome su tavim pasikalbėti.

— O kas naujo? — paklau
sė Jokūbas. — Kadangi mes se
niai besikalbėjome Cicero pa
rapijos reikalais, tai gal ką nau
jo turite papasakoti?

— O taip — pradėjo Petras 
— ar judu girdėjote, kad musų 
klebonas H. Vaičiūnas atėjusių 
laidotuvių reikalais parapijonų 
pirmiausia klausia, kokį laido
tuvių direktorių turi pasisarm 
dę. Ir jeigu ne tą direktorių 
žmonės turi pasisamdę, koki 
jis nori, tai sako nepriimsiąs į 
bažnyčią.

— Iš tiesų tu, Petrai, čia nau- bonas tokius šposus krečia ?

j ieną pasakiai. Kas tokią ga
lią musų klebonui suteikė? — 
pastebėjo Jonas. — Aišku, kad 
jam niekas tos galios nedavė, 
jis pats tokius dalykus išgal
vojo. Juk vyskupas į tai ne
sikiša, nes pasisamdymas lai
dotuvių direktoriaus nėra baž
nyčios reikalas.

— Tiesa, bet gal tas laidotu 
vių direktorius, kurį perša kle
bonas, duoda jam komišiną ar
ba, kaip paprastai sakoma, ant 
cigarų. Tad butų suprantama, 
kad klebonas perša tą, iš kurio 
gauna cigarą — pareiškė Pet
ras.

— Bet juk klebonas gauna 
algos iš parapijos iždo $100 
mėnesiui. O kur krikštai, šliu 
bai ir laidotuvėse, už kurias 
plėšia nuo 25 iki 150 dolerių? 
— vėl pastebėjo Jonas.

Įsigilinęs į klausimą, Jonas 
tęsė toliau:

— Butų įdomu žinoti, ar visi 
lietuviai klebonai Chicagoj taip 
daro, ar tik musų vienas kle-

yra vi- 
skaity-

uzsire- 
naujo-

• Tavernų savininkai reika
laujant musų atstovo pašaukit 
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Del geresnio jausmo ir 
tikro džiaugsmo-—mėgink 
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• Išpardavimui jūsų 
kaimyninėj ^tavernoj ir 
gėrimų krautuvėj.

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALE ONLY

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANYS
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
1. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 

nariais visus sveikus, lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

2b KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3„ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 

. su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA. 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

kitose lie-

nuvykęs į 
Parką, kur 
klebonauja.

*

SUSIRINKIMAI
i- ” ■ ■ ■■■■ ■ —

Chicagos Lietuvių Draugijos nariai Ciceroje prisiminkite, kad 
penktadienio vakare, rugsėjo 18 d., Liuosybės svetainėje, 
įvyksta susirinkimas Chicagos Lietuvių Draugijos narių, 
gyvenančių Ciceroje, tikslu įkurti Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugiją, ši organizacija bus kaip ir šaka Chicagos Lietu
vių Draugijos, per kurią galėsite užsimokėti mėnesines 
duokles, atlikti kitus būtinus reikalus, šis pirmas Chicagos 
Lietuvių Draugijos narių susirinkimas Ciceroje bus įdo
mus. P-ia Steponavičienė duos gražų dainų ir muzikos pro
gramą, kalbėsi dr. A. Montvidas, bus skaitomas Cicero Lie
tuvių Kultūros Draugijos jstatų projektas ir tt. Pradžia 
susirinkimo kaip 7:30 vakare, prašome skaitlingai dalyvau
ti. —K. P. Deveikis.

Petras pareiškė, kad jam dar 
netekę girdėti, bet esą Jokūbas 
mums paaiškins geriau, nes tan 
kiai važinėja po visas musų pa 
rapijas ir daug ką sužino. Jo
kūbas atsiliepė:

— Taip, mano malonus drau
gai, aš jums turiu pasakyti, 
kad tokius šposus daro nė vie
nas musų klebonas, bet tokių 
yra keletas. Ir aš jums papa
sakosiu kas dedasi 
tuvių parapijose.

Neseniai buvau 
garsingą Marųuette 
kun. A. Baltutis
Užėjau pas vieną seną pažįsta
mą Baltrą A. Mano pažįsta 
mas į duotą jam klausimą pra
byla: '

“Aš, sako jis, esu seniau
sias Marąuette Parko gyvento
jas ir daug galėčiau papasako
ti, bet laiko mažai 'turiu. Taigi 
pasakysiu tiek, kad musų kle
bonas Baltutis, kai buvo ką tik 
atkeltas, iš karto elgėsi laba1 
prielankiai ir demokratiškai 
Bet dabar jau kelinti metai 
vis daugiau pradėjo savo še 
rius statyti. Nebesiskaito su 
parapijos nariais ir, kaip ži
note, platina anglų kalba lei
džiamus laikraščius, net nedėl- 
dieniais, žmonėms iš bažnyčios 
einant, ir seniams dalija. O
juk jeigu butų geras lietuvis1 Šiandien rasite naują, nuolati-
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE I 
šis skyrius yra vedamai tikslą pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastą ir nepaprastų daiktų, intaisų ir. reikmenų. Jeigu U telpančių čia skelbimą 
negalite susirasti ko ieškot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, fe klauskite BUnlo pjįiarJjo, 
Cią jųi 'gausite informacijų, jeigu tik ją pus. galimą gauti.

patriotas ,tai galėtų platinti 
lietuviškus laikraščius.

Paklaustas, kaip yra su lai
dotuvėmis, tas senas Marąuette 
parkietis sako:

“Musų klebonas pradėjo ves
ti derybas lyg tas Tauragės žy
delis. Daleiskime, kad ateina 
moteriškė, vyrui ar vaikui mi
rus, užpirkti mišias ir ekzek- 
vijas. Klebonas tuojau klau 
šia: kokį, panie, graborių tu
rite paėmę? Ir gavęs atsa
kymą^ kad ne tokį, koks jam 
patinka, jisai tuoj priduria sa
kydamas : o kodėl ne Antaną ai 
Simoną? Jis yra geras žmo
gus, o šis, kurį tu paėmei, nie
kam tikęs. Na, suprantama, 
kokį graborių klebonas reko
menduoja, tokį Žmoneliai daž
nai ir paima. *

“Toliau klebono kalba tęsias1 
daug maž sekamai: Na, o tui 
būt norėsi, mama, trejas mi
šias ir ekzekvijas už velioni už
pirkti? Juk' velionis buvo ge
ras žmogus, tarėjo prapertę— 
tai užsidirbo, ari ne ?

(Bus daugiau)

nes registracijos kortelės dia
gramą. O kad nenustoti balsa
vimo 'teisės reikalinga 
gistruoti dabar pagal 
sios sistemos taisykles.

Taip, kaip ši sistema 
siškai nauja it kai kas
tojams gali būti neaišku nau
jojo įstatymo reikalavimai. 
Kauntės Teisėjas p. Edmund K. 
Jarecki ir Rinkimų Tarybos 
Komisiohieriai nutarė tai pla
čiai per laikraščius paskelbti, 
kad kiekvienas rinkikas galėtų 
susipažinti su ja ir pasiruošti į 
klausimus aiškiai, tiksliai ir 
teisingai atsakyti.

Ypatingai svarbu, kad rinki
kas susipažintų su ta kortele 
kiek galint tiksliau, čiagimiams 
klausimai ir atsakymai papras
ti. Tačiau naturalizuotiems pi
liečiams dalykas truputį paines
nis. Jie privalo aiškiai pažymė
ti pagal kieno popierius buvo 
naturalizuoti: savo ar tėvų, ar 
per vedybas su> piliečiu, teismą, 
miestą valstybę ir popierių die
ną, o jei jaunuolis, amžių tė
vams naturalizuojaiitis. Ir, be- 
to, kiekvienas turi pasistengti, 
kiek galima peri trumpiausį lai
ką užsiregistravimą atlikti. Tie, 
kurie negali pasirašyti, jiems 
irgi yra kortelė.

Pamėginkite kaip galima ge
riausiai kooperuoti, kad pa
lengvinti registraciją.

PRICINKTŲ REGISTRACI
JA įvyks Rugsėjo-Sept. 19 ir 
Spalių-Oct. 6 ‘ dienose. Miesto 
Valdyboje registruoja kasdien 
nuo 9 v. r. iki 5 v. popiet, šeš
tadieni 9 "V.'r. iki 12 v. dieną, 
išskiriant rugsėjo 19 d.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisingą patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 81-st Street 
Victorr 1696

auto me- 
užtikrina 
geriausia

• ANGLYS—CO AL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

5332 So. Long Avė.
TKL. REPUBUIC c 8402.

•BARZDASKUČIAI 
BARBER SKOPS

J. GRIŠKĖNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace Street

• DEKORATORIAI
PAINTING and DECORATING

Nuolatinė registrą 
cijos kortelė

Kitoje “Naujienų” vietoje

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

• PAVEIKSLAI —
PHOTO STUDIOS

CONR AD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Entlewood 5883—5840

• RAŠOMOS MAŠINĖ
LĖS—Typewriters 

Rašomos Mašinėles 
VISOKIOS IšDIRBYSTfiS 

l>15.004k 
PERKAM 
PARENDUOJAM 
PARDUODAM 
PATAISOM
RIBBONAI ......................  39^

25 metai patyrimo 
DARBAS GARANTUOTAS

Wagner Typewriter 
Sales & Service

3712 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Lafayette 3534

E. WAGNER CHICAGO, ILL.

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Belmont Avenue, 

Tel. Avenue 5411

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $1 

vaikams .. .......—......T I
nėję ........... ė... ’4500

A™eo2a.,^..-..____ $1500
Medikais egzamb

nacija   ....... ...... ■ VU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė.

• KAILIAI—FUR
F Ų R R I E R

Darome pagal orderi, valome, gla- 
zuojame, pamušus perdedame ir 

taisome.
JOHN KOVALIK

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

• Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

WHOLESALE MEAT DISTftlBUTOR 
šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų.

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Pranešu draugams it kostumeriams, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, arba senus pataisyti. Nau
jus padarau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir darbą garantuoju.

821 West 34th Street.
Tel. Yards 5335

..........................................1 > ■ ii Ii 1111 !■■■—■

• MEZGIMO DIRBTU
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

• TAVERNOS
Pete’s Place

Pranešu visiems draugams ir lie
tuviams, kad atidariau naują taver
ną, kur randasi geros rųšies degtinė, 
vynas, Schlitz alus, taipgi gamina
me pirmos rūšies valgius kasdien. 
Penktadieniais Žuvis dykai.

PETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WESTERN AVENUE 

TeL Prospect 8175.
-.......................... .................... — --— -

šie lietuviai ir lietuvaitės ii 
siėmfi laisnius (leidimus) 
dyboms:

Anthony Yurkus 25
Anne1 Vitktoravicius 20

Joseph Daulis 44 m.
leria Fontus 41 m.

Sygmunt Pawlowski 22 m. ir 
Marinna Mikulskį 22 m.

William Swartz 30 m. ir An 
toniai Warnagieris 44 m.

▼a

ir

Va-

Radio Programas
Per W. M. B. I. 1080 kilocy- 

cles įvyks Ketvirtadieni, Rug-

m.
m. 
irAPSIDRAUSK SAVO GYVYBĘ, SAVO 

NAMUS IR KARA
O kodėl ne savo santaupas?

Santaupos yra apdraustos iki $5,000.00 
Be jokių jus u išlaidų. Valdžios Agentūroje.
DABAR MOKAMA 4% UŽ

- SANTAUPAS
Uždirbtus dividentus išmokame 10-tą naujo mė

nesio dieną. 
RAŠYK, TELEFONUOK AR ATSILANKYK.

Amity Fed e ra I Sa vi ngs Loa n Assoclation
Savitarpė organizacija, įsikūrusį 1893 patarnauti tiems, kurie taupo

4169 S. Halsted St• Stock” Yaras Tel. Boulevard 0100 
Chartered ir Suv. Valst. Valdžios prižiūrima

INSIJRED

sėjo 17 dieną nuo 4 iki 4:30 
po pietų.

Kalbės Panelė L. Misvikai- 
te, kuri ką tik sugrįžo iš Kau
no, Lietuvos. Nepraleiskite 
progos pasiklausyti ir išgirsti 
daug naudingo apie Lietuvos 
padėjimą.

Atydos Namų 
Savininkams

Šlifu 0114 AIIŠPARI)AVIMAS

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap: 
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai ,. .
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Oflaas ir Akiniu DirbtUvJ. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

- ' ... 1 ------‘-"T-.........
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. Paveikslas vaizduoja Olgą Horcicą ir Jarką Bures, chica- 
giečius, kaip kad jie pasirodys čekų-slovakų šokiuose Tarptau
tinėj Žolynų parodoj stckjardų amfiteatre, prie 48 ir Halsted 
gatvių, trečiadienį, rugsėjo 16 dieną. Tai bus čekų-slovakų die
na, kurią ruošia First Czecho-Slovak Garden Club of America, 
Tarptautinė žolynų paroda yra laikoma nuo 12 iki 20 d. rug
sėjo ir atdara kasdien nuo 11 valandos ryto, iki 10:30 vai. vak.

PRANCIŠKUS RUMŠĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rūgs. 15 dieną, 6:30 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
šviekšnos parap. Amerikoje iš
gyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Heleną, žentą Vladis
lovą Miller, brolį Kazimierą, 
Švogerį Mykolą Šimkų ir švo- 
gerką Johahną ir gimines.

Priklausė Susiv. Liet. Am.
Kūnas pašarvotas randasi 

4606 S. Wells St.
Laidotuvės įvyks penktadie

nį,- Rugsėjo 18 d., 8:00 vai. 
ryto, iš namų į šv. Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į ŠV. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Rum
šo giminės, draugai ir pažįs- 
barni esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Duktė, žentas, brolis, švoge- 

ris, švogerka ir giminės.
Patarnauja laid. dir. Juozapas 
Eudeikis ir Tėvas, tel. Repub- 
ic 8340.

Mes turime pinigų už 414 
nuošimčių dėl rinktinų pasko
lų. Skoliname ant 10 metų b-? 
ilumokėjimų per pirmus dir ii 
pusę metus.

Taipgi duodam paskolas ant 
5 metų be nuniokojimu. Dėl 
greito ir užtikrinto patarnavi 
mo matykite

Z. S.
6816 So.
Telefonas

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams Ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792 

6556 So* State St.
kampas North West 66 St.

tuojaus: 
Mickevicę, 
Western Avė. 
Hemlock 0800

(Apsk.)

Siunčiam Gėles Telegrama | Vlsaa 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuviy Direktoriail

p JUOZAPAS
L UDEIKIL IR TĖVAS

REPublic 8340

Three Star Inn
Pranešu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy
nas, Schlitz alus, cigarai, d garėta i. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. Savininkė

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai porčiupai ir kiti Šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinas ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

TeL CANAL 7522.

GERB. Naujienų. skaityto
jo* ir skaitytoji prašomi 
pirkinių reikalai* eiti Į tas 
krautuves, kui^os skelbiasi 
Nattj lėnose.

; s*. • •



w4.

eponis CLASSIFIED ADS

atsitikimas

klausimas

Pagamino valgius šau

180, o šiemetIllinois

4500vakarę

Ant-Anas

Michigan

Kvailas juodrankis

sugadintas

Padėka Rakandai-Itaisai

Tad

vaka

Surasta

ne unijistas

Bedarbis pasikorė
piršlys; jam buvo dau

Plungės

Jų vardai padėti i 
kandidatų sąrašą

Sumažėjo automobi
lių nelaimių skaičius

Amerikos 
konvencija

nebusią
Komitetą

Mirė Inžinieriaus 
Lauro Radziuky- 
no tėvas Lietuvoj

COAL 
Anglys

praeity, 
paskutinis

8320’ — 
Clothing

Chicagos simfonijos orkes 
tro vedėjo asistentui Eric’ui De 
Lamarter rezignavus, į jo vie
tą tapo pakviestas New Yorko 
filharmoninės draugijos vedė
jas Hans Lange. Jis bus pava
duotojas Dr-o Stocko Chicagoj 
ir pradės naujas pareigas eiti 
spalių mėnesio 15 dieną.

tokią tolimą kelionę, 
viena sveria 300 sva-

YPATINGA ĮDOMYBĖ 
STEPONAVIČIŲ 
RADIO PROGRAME

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

sunkios bausmės.
William Wate 18 
Komensky avenue, 
iš Waldo H. Lo- 
Lake Shore drive.

JAUNA MERGINA pagelbėti na 
mų ruošoj 
bimo, 
kestis. Juniper 8797.

PARDUODA 4 kambarių rakan
dus ir siuvamą mašiną. 5707 West 
64th Place.

MERGINA bendram namų darbui
4. Strull

ANGLYS!
! NORTHERN

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos. 

1728 S. Halsted SU Canal 9846.

lietuvio J. Mittskaus

2514 W. Division St.

Simfonijos orkestrui 
naujas vedėjas

Michael Stefaniuk 49 metų. 
Į847 West Grand avemfe, be
darbis, pasikorė maudynėj na
mų, kuriuose gyveno. Saiižudy 
stę jis papildė pirmadienio va
kare.

Vakar po pietų buvo palai
dotas Tautiškose Kapinėse Juo
zas Čeponis, dalyvaujant dide
liam skaičiui giminių, draugų 
ir pažįstamų. Laidojimo iškil
mės buvo labai gražios. Muzi
kos programą atliko p-ia Za- 
bu’kienė, p-lė čepukiutė ir Rim-

PATYRUSIOS DARBININKĖS!
Gražaus plunksnų darbo darbiniri- 
kės! Kle javinio štyminimo, puošimo, 
garbiniavimo patyrimas. Sparninės, 
strusinės ir kitokios plunksnos. Dar
bas bus nuolatinis! Kreipkitės tuo
jau!

C. M. Coopersmith and Co. 
1321 So.

Tarp 
bus iškel- 
kurios ta- 
Amerikos

Rasti pilietiški popieriai 
Antano Kazausko -

tas nelaimingas 
neteko jokios pa- 
tėvo. Kiek per va- 
užsidirbęs, užsimo 

mokslą, o

REIKALINGA patyrusi veiterka i 
restoraną ir tayern. 671 West 14th 
Street.

William Lemkė, kHipo kan
didato į prezidentus, buvusio 
Chicagos mero Thompsono, kai
po kandidato į Illinois guber 
natorius, ir Newton Jenkinso, 
kaipo kandidato į senatorius, 
vardai tapo įdėti į sąrašus Illi 
nois valstijoj, kai jie surinko 
38,200 parašų jų kandidatūrai 
įrašyti. Visi trys kandidatuo
ja vadinamos “Union’’ partijos 
sąrašu.

Įtraukti į sąrašus socialistų 
ir komunistų partijų kandida-

kus. Prakalbas kapinėse sakė 
Ambrose, Dr. Montvidas ir P. 
Grigaitis. Tvarką vedė K. Au
gustas. Laidotuvėmis rūpinosi 
p. Lulevičius.

Rytoj bus smulkesnis apra
šymas.

— būtent “Gyvu žinių 
Tai yra naujanybė liettf-

Automo- 
Kad kas jo 

laisnio numerių

Situation Wąnted 
Darbo Ieško

motiną, p-nią Giedmin- 
o kur medaus mėnesį 
to negalėčiau pasakyt;

— R. š.

REIKALINGAS blaivus Žmogus i 
RestaUrant ir Tavem prie abelno 
darbo. 671 West 14ti St.

o jus visi turite manęs

Išdaužė didelės krau 
tuvės langus

Automobilis užmušė keturių 
metų vaiką Geraldą Smollnski, 
3658 West 54 Street 
bilistas pabėgo, 
automobilio 
neužsirašytų, jis užgesino sa
vo automobilio šviesas iki pa
sišalino iš nelaimės Vietos. Vai
kas mirė pakeliu į ligoninę.

Vandens klausimas, naujas 
patvarkymas

Laimėjo Van Gogh 
paveikslą

Dar viena byla 
Caponei

Aš, Oak Forest prieglaudos 
įnamis, reiškiu širdingos pa
dėkos p. V. Jurgėlai, kurs pri
siuntė keturis numerius žurna
lo “Tauta” iš Brooklyno, N. Y.

— Ig. Rainės, Institution, 
Ward E. 50, Oak Forest, III.

REIKALINGA mergina už yeiter- 
ką į lunČruimį ir taverną ir pagel
bėti prie baro. 7427 So. Western 
Avenue.

SUPPLY COMPANY 
INCORPORATED

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius de] 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St CALumet 6269

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

P-lė Eleanor Shinn, elevelan- 
(iietė, laimėjo Van Gogh pa
veikslą Dailės Institute. Ji bu 
vo 100,000-ne iš lankytojų pa
rodos, kurioj yrą iškabinti Van 
Gogh’o paveikslai; 100,000-nė 
iš tų, kurie atlankė parodą už
simokėdami įžapgą.

Perkūnas užsirūstino ant 
kamino

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI 
RIMOS ĮSTAIGOS

REIKALINGAS porteris i aludę 
—blaivus, teisingas žmogus. Valgis 
ir guolis ant yietos. 6101 S. State 
Street

Penktadieny, rugsėjo 11 die
ną, Perkūnas dievaitis, besi
trankydamas po visą Chicagą, 
trenkė 
kaminą, kurs radosi ant namo 
adresu 1507 Norih Leavitt st. 
Nuspyrė jis kaminą ir priva
rė kambarius pilnus suodžių. 
O kambariai buvo neseniai iš
valyti. Daugiau jokių nuosto
lių Perkūnas nepadarė.

— Northsidietis.

Automobilis užmušė 
vaiką

Skilimo 
Illinois Darbo Fe 

deracijoj

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus. ant mortgičių. 
Užrašom visokios rųšies apdraudas 
—Insurance. Padarom dokumentus, 
šrenduojam, parduodam arba išmai- 

nom nekilnojamas savastis.
Z. S. MICKEVICE and CO. 

6816 So. Western Avė.
Hemlock 0800

Aštresni trafiko patvarky
mai, atsargesnė publika ir įtai
symas platformių gatvėkariams 
laukti, manoma, daugiausia pri
sidėję šiam mirčių skaičiaus 
sumažėjimui.

APEREITORIŲ patyrusių dirbti 
su Bonnez siuvinėjimo mašina. 
Kreiptis Quality Sales Co. 1219 W 
Van Buren St.

Kova dėl vedybų 
malūno

PILIETYBĖS PAMOKOS PRASIDĖS 
Ketvirtadieni, Rugsėjo 24, 1936, 

7:80 valandą vakaro.
Kreipkitės prie 

. JOSEPH J. GRISH 
4631 So. Ashland Avenue 
Telefonas: Boulevard 2800

REIKALINGA SEILSLEIDŽIU 
REIKALINGA PATYRUSIŲ PAR 
DAVINĖTOJŲ MOTERŲ K A U 
TAMS IR DRESEMS.

GOLDBERG’S
4756-58 South Ashland Avė.

Dar viena bylą tapo iškelta 
Al. Caponei, kurs dabar yra pa
sodintas Alcatraz
Jungtinių Valstijų veldžia šioj 
byloj ieško iš Caponės $51,498. 
Dabartinė byla Caponei iškelta 
mieste Miami, Floridoj.

REIKALINGAS bartenderis arba 
partneris — į saliuno biznį — turi 
turėti saliuno laisnj arba kas nurė- 
tų pirkti saliuną su savo laisnėms. 
Telefonuokite Grovehill 0306.

P-nas 
praneša, 
lietiškas 
papers). 
Kazausko, 
Avė. 
kas malonės atsikreipti į p. 
Kastą Kairį, 333 So. Ashlančį 
Avė. Tel. Haymarket 
Ofisas Amalgamated 
Workers.

Čiaį. Kraičius veįfcė sekančią 
dieną Į jaunojo Smilgevičiaus 
namus, 4459 So. Halsted st.

Juozas Smilgevičius yra biz
nierius . ir pasiturintis žmogus.

Vestuvės atsibuvo su lietu
viškomis tradicijomis, kąs darė 
malonų ir gražų įspūdį, kaJ 
musų papročiai dar nėra už
miršti. O jau vestuvėm pritai
kytų dainų tai netruko. Už šią 
vestuvių surengtą puotą pri
klauso didelis kreditas jauno 
sios motinai U. Katkauskienei.

Keturi vyrai, atvažiavę auto 
mobiliu anksti antradienio ry
tą, išmušė langus Mauricc 
Rothschild krautuvės, 304 So. 
State street, Jackson bulvaro 
pusėj ir pasitVėrę iš lango vie
nus kailinius vertės $3,500, ki
tus vertės $495 susėdo į auto 
mobilį ir nudumė savais ke
liais.

George W. Fleming, Keep 
Chicago Safe Čommittee sek 
retorius, paskelbė skaitlines 
kurios rodo štai ką:

Per birželio, liepos ir rug 
piučio mėnesius Chicagoj auto
mobilių nelaimių užsibaigusių 
mirtim buvo 1934 m. — 231: 
1935 m

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.
* Leonas Roofing Co. 

3760 Wallace Street
Tel. Boulevard 0250

ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES
ILLINOIS ANGLYS TIESIOG Iš 

KASYKLŲ VARTOTOJAMS 
Mine Run ..........   $5.75
Lump or Egg ...................... 6.00
Screenings .............................. 4.75

4 tonai minimum 
Pašaukite Kasyklų Agentą 

Telefonas KEDZIE 3882

Miesto syleris O’Keefe pa
reiškė, kad jis pats ir keletas 
jo padėjėjų išekzaminavo bač
kas su alum viename bravore 
ir rado daugelį bačkų, kuriose 
buvo mažiau nei 31 galionas 
alaus, kaip kad Įstatymas to 
reikalauja. O’Keefe kviečia bra
vorų atstovus konferencijai.

Konferencija įvyks ateinantį 
penktadięnį. Pasak miesto sy- 
lerio, tavernoms bravorai turi 
duoti pilną mierą alaus.

Pasiklausykit šiandien 
re Steponavičių radio progra- 
mo 9:30 v. vakare iš stoties 
W.S.B.C., 1210 kilocycles. Jus 
išgirsite apart gražaus muzika- 
lio programo dar ir vieną įdo
mybę 
dalis” 
vių tarpe. Po'Vaivados gabia 
ranka žinios paduodamos to
kioje gyvoje formoje, rodos, 
kad jos čia pat prieš musų akis 
ir atsitinka. Reikia pagirti p-ną 
Vaivadą už tokį jo sugabumą. 
šie programai duodami antra
dieniais ir trečiadieniais tuo 
pačiu laiku. Pasiklausykit.

—Rep. M.

sunaus nei klausyti

Iš jaunimo dalyvavo H. Pu- 
niškaitė, Danisevičiutė, E. Mis 
čikaitukas, E. Mįsčikaitė, Da- 
nisevičiai ir kiti. Atsiprašau 
tų, kurių nepaminėjau, nes vi
sų nebepamenu.

Gaspadinės buvo: Paulina 
Ryssell, virėja. .Q ir visos ki
tos gaspadinės yra patyrusios 
virime, kaip tai abi Plečkaitie
nės, O. Vasienė, Raselando Ka
ralienė 
niai.

Man, kaip reporterei, vestu
vės patiko. Aš manau, kad ir 
kitiems svečiams jos patiko.

Veliju jaunavedžiams ilgo, il
go ir laimingo byvenimo.

— A. M-nė.

Praėjusį šeštadienį tapo su
rišti ženybinio gyvenimo ryšiu 
Brighton parkiečiai Mary Sta 
naitis ir ‘Stanley Giedminskas. 
Vestuvių pokilis įvyko Vinge- 
liauskų svetainėje adresu 
So. Talman avenue.

Kadangi jaunavedžiai 
draugiški žmonės, tai ir 
vestuves atsilankė daug svečių 
ir viešnių, ir visi linksmai pra
leido laiką.

Naujienų skaitytojas Frank 
Karoblis paneles pašokdino, o 
jo dainos tai visiėfn patiko.

Jaunavedžiai apsigyveno pas 
Stanley 
skienę, 
praleis,

Help VVanted—Male-Female 
Darbininkų _ Reikia______

REIKALINGA ligoninės tacos 
merginos, prieškambarinės $35.00 
kambarys ir užlaikymas, virtuvės 
pagelbininkės $12.09, veiterkų die
nomis ar naktimis $10.00, fontano 
merginos $15.00, tavernai veiterkos 
$8.00 geri tipai. Taipgi ir vyrams 
darbai. Wabash Employment, 14th 
floor, 20 East Jackson. ’

Kastas Kairis, įpums 
kad jis yra radęs pi- 

popieras (Gitizens 
Popieriai esą Antano 

3429 So. Union 
Minėtų popierų sayinin

be virimo, nėra skal- 
Savas kambarys. Gera mo

Rugsėjo 13 dieną 
Lietuvių Jaunimo Draugija lai
kė pirmą šio sezono susirinki
mą pirmininko Vytauto Belia- 
jaus namuose, 5657 So. San- 
gamon Street.

šį sezoną draugija, paro
džiusi per pereitus tris metus, 
kad ji yra darbšti ir kad gali 
nuveikti svarbių darbų, Puošia
si nuveikti daugiau, gal ir svar
besnių darbų, negu 
Praėjusio sezono 
svarbus darbas buvo surengi
mas dailės parodos Mandel 
Bros, krautuvėj.

Darbštus 
nori prisidėti 
lai susirašo su 
jum, 5657 So. 
Pilnai narystei 
mėnesiai laiko, tad prisirašyki 
te tuojau. — XY.

jaunimas, kuris 
prie draugijos, 
Vytautu Belia- 
Sangamon st. 

įgyti ima 3

Nukentėjo kolegijos 
studentas

Garbingas svoris ir geras patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pilnai tai {rodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

j. moscipan. 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTERN AVĖ. 
CHICAGO. ILL.

TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

Rugsėjo 9 dieną įvyko p-lės 
Marijos Katkauskaitės ir p. 
Juozo Smilgevičiaus iškilmin
gos vestuvės.

Vestuvių puota iškelta p-nios 
Uršulės Katkausklenės namuo
se adresu 3119 So. Morgan st.

Susirinko gražus . būrys sve
čių. Iš Roselando buvo pp. 
šeštokai ir Karaliai, iš Brigh
ton Parko pp. Smilgevičiai, Za- 
bukai, o iš Bridgeporto dau-. 
giausia.

P-lė Plečkaičiutė buvo pa
mergės su K. Ūkeliu. J. Kara
lius 
giausia rūpesčio, nes piršlio už
duotis yra nelengva suvesti 
jaunuosius. Kraitininkai buvo 
V. Vasys, J. Misčikaitis, O. Va- 
sienė, Plečkaitienės ir Pleškai

PIRMŲ MORGIC1Ų PASKOLOS 
$2000.00 IKI $200,000.00 

ant namų, apartmentų, krautuvių 
ir t. t.

Mažos palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMERMAN & CO. 

203 So. Dearborn St. 
kambarys 1001 

Tel. Wabash 4737.

Tėvas 
nenori. Ima sykiu su savim te
tą. Sūnūs matydamas, jogei 
negali tėvo perkalbėti, nutarė 
vienui vienas eiti kolegiįon pės
čias.

Tėvas supyko, įvažiavo auto
mobiliu į garažą ir išsižadėjo 
sunaus.

Vadinasi, 
jaunikaitis 
gelbos nuo 
sąrą buvo 
kėjo mokyklai 
pragyvenimui ir butui užsimo
kėti turės kaip nors užsidirbti 
arba mokintis pusbadžiaujant.

Rodosi, dėl tokio menko dar 
lyko, o, kokia didelė tragedija 
šeimoje įvyko. O tai vis dėl ne 
apgalvoto užsispyrimo.

Pažįstami sako, kad tas jau 
nikaitis yra labai malonus vai
kinas ir turi didelį norą mokin
tis. Vienok tėvo ir tėt >s užsi
spyrimas gali jam suardyti vi 
są gyvenimąt

VIDURAMŽIS vyras ieško darbo 
kaipo janitorius
Dirba tą darbą per daugelį metų — 
moka visą darbą boilerius kūrenti, 
taipgi pentuoti, vamišiuoti ir tt.

Peter Daraška, 
8359 So. Lowe Avė. antros lubos.

Atsitikimų būna visokių. Vie 
nur vaikai būna kalti, kitur te 
vai.

štai nemalonus 
žinomoj lietuvių šeimoj.

Tėvas, motina, sesuo, brolis 
studentas ir jo mergina važia
vo į kolegiją 700 mylių nuo 
Chicagos. Sustojo pas tetą pie
tų. Po pietų visi penki rengė
si kelionėn. Teta, girdėdama 
kalbas apie tolimą kelionę, už
simanė sykiu su jais važiuoti 
Sūnūs tėvui pradėjo įkalbinė
ti, kad šešiems bus sunku nu
važiuoti 
nes teta

Juodrankio biznis yra reika
lauti grūmojimais pinigų. Ypač 
tai praktikuojama italų tarpe. 
Už tokį nusikaltimą sugautiems 
gręsia gan

Bet štai 
metų, 4736 
pareikalavo 
gan, 1150 
pirmadienį $10 dolerių, ba jam 
reikėję, turėti deitas su mer
gina vakare.

Vaikinui pasakyta, kad atei
tų į Loganų namus, ten jis ir 
gausiąs pinigus. Vaikinas at 
silankė ir tapo areštuotas.

Plačiai yra išgarsintas Chi- 
ca£oj ir apielinkėj miestelis 
Crown Pint, Indiana, čia ga 
Įima buvo iki šiol gauti vedy 
bų laisniai ir šliubai dieną ir 
naktį. Duota jie blaiviems, 
duota ir išsigėrusiom porom.

Pastaruoju laiku miestelio 
meras ir policijos viršininkas 
pradėjo kova su perdaug leng
vu vedybų laisnių ir šliubų da
vimu. Miestelis išleido patvar
kymus, kurie suvaržė šią “lais
vę”. Dėliai to dabar eina gan 
rimta kova tarp užinteresuotų 
vedybų bizniu žmonių.

Vieni, kurie turėjo gražių 
pajamų iš šio biznio, nori va
ryti jį, kaip varė seniau: kiti, 
kurie sakosi dedą pastangas 
miestelio gerą vardą palaikyti, 
kovoja prieš pirmuosius, šiaip 
ar taip, o Crown Point vedybų 
malūnas pusėtinai dėl šių pęš- 
tinių

Quinęy, Illinois, šiomis dieno 
mis ląikoma Illinois Darbo Fe 
deracijbs konferencija 
kitko, manoma, čia 
tas klausimas unijų, 
po suspenduotos iš 
Darbo Federacijos.

šioj konferencijoj 
reikalaujama užgirti 
Industriniam Organizavimui 
bet busią reikalaujama atšauk 
ti suspendavimą.

Pasak Olanderio,
Darbo Federacijos sekretoriaus, 
Quincy konferencijai yra pa
tiekta rezoliucija, kad Illinois 
Darbo Federacija instruktuotų 
savo delegatus 
Darbo Federacijos 
reikalauti išdavimų čarterių or
ganizacijoms sutveriamoms in
dustriniais pagrindais didžio
siose masinėse gamybos pra
monėse. Kitaip sakant, rei
kalaujama, kad Amerikos Dar 
bo Federacija užgirtų industri 
nę darbininkų unijų formą to
se pramonėse. Ir atrodo, kad 
Illinois Darbo Federacijos di
džiuma šioj konferencijoj pri 
tars kalbamam reikalavimui.

Neduoda pilnos mie 
ros alaus

Musų miestely nuo 1 dienos 
liepos mėnesio 1935 metų vie
nos šeimynos namas per tris 
mėnesius turės mokėti už van
denį $2.25; dviejų šeimynų na
mas už tą patį laiką turės mo
kėti $3.75; 3 šeimynų namas 
turės mokėti $5.25; 4 šeimynų 
— $6.75; 5 šeimynų — $8.25. 
Pigiausia kaina 1,000 ktfbiš- 
kų pėdų vandeny $1.50. Ji tu
ri būti mokama iš anksto už 
tris mėnesius.

Jeigu namų sąvininkai turė
tų organizaciją, ,tai ar ponai 
valdininkai išdrįstų taip elgtis? 
Juk tai baisus plėšimas. Seni 
gyventojai tą jaučia ir žino, 
bet kas daryti? Tenka imti tai, 
kad diktatorių gadynė duoda.

Aš stebiuosi, , ^ip žmonės, ir 
dar pasivadinę geri katalikai, 
gali taip daryti^ Tačiau štai 
ir pats musų dvasios vadas 
skelbia geriausius žodžius, dujo- 
da pamokinimus, o savo pasto
gėj remia vienybės artdytojus, 
namų savininkų kliubo griovė
jus.

Atrodo,, kad man viskas ga
lima.
klausyti ir būti po mano stogu.

Ne, ta gadynė jau atgyventa, 
šiandie jau dauguma atskiria 
juodą nuo balto. Tačiau yra 
faktas, kad iš tos jūsų pasto
gės kaip tik ir plinta neapy
kanta, kerštas, vienybės ardy
mas, ir visi turėtų jums už tai 
pasakyti — sudie ant visados! 
O už viską geriau butų, jeigu 
jus varytumet savo juodą dar
bą ir kitų nelies tumet 
butų nors ramybė.

— Senas Kliubietis.

NAUJIENOS, Chicago, m.

L Y. S. atidarė nau 
jo sezono susirin

kimus

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
Apgarsini|nu8 visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai į juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 
CANAL 8500
Musų apgarsinimu kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo- 

. laidą.

Teko patirti, kad vakar ry
te inž. Lauras Radziukypas, 
Hindu Incense Kompanijos pre
zidentas, gavo telegramą iš Lie 
tuvos, kurioj pranešamą apie 
jo tėvo Vincento Radziųkyno 
mirtį.

A. A. Vincentas Radziuky- 
nas turėjo nuosavą ūkį Kurng- 
nų kaime, Alytaus Apskr., Lie
tuvoje. Jis buvo plačiai žino 
mas, visų mylimas ir geros šir
dies žmogus. Turėjo daugybę 
pažystamų ir draugų, kurie dėl 
jo mirties nemažai nubus.

Jūsų reporteris reiškia inž. 
Laurui Radžiukynui ir jo šei 
mai gilią užuojautą.

— Rep. M.

PARSIDUODA grosernė ir mė
sos marketas. Parduos labai priei
namai. 2953 W. 59th St. Republic 
8931.___________________ __________

KAS MANOTE, pirkti biznį, tai 
neapleisk šios progos. Grosernė, 
kendžių ir ice creąm; senai išdirbtas 
biznis. 3246 So. Ėmerald Avė. Chi
cago, III. Victory 5206

Palaidotas J
Help Wanted—Malė 

Darbininkų Reikia

REIKALINGA seilsmenų — pa
tyrimas musų bizny nėra reikalin
gas. Turi turėti automobilį. Refe- 
rencas pageidaujamas. Amžius 25 
iki 45. Kreipkitės 9:30 iki 4:30 pp. 
Kambarys 528, 29 So. La Šalie St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 metų.

FurnishedRooms
INTELIGENTIŠKA moteris siūlo 

kambarį rendon, šviesus, patogus, 
galima ir su valgiu. Nebrangiai.

1400 N. Hoyne Avė. 2 lubos.
Tel. Hermitage 0815.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI! savo tėvo Vinco Siau
bo, gyvenusio 1913 m. Kulių valsč., 
Čiuželių kaime, Telšių apskr. Da
bar gyvena Amerikoje. Prašau jj 
patį ar žinančius apie jį atsišaukti, 

Sūnūs Kazimieras šiaulys, 
Paprudžio Gatvė No. 23, 

Miestas; Lietuvai

FINIŠERIS ir guzikų skylučių 
siuvinėtojas vyrų drabužiams — 
taipgi ir siuvejas£ 1150 E. 65th St.

HelpWanted—Female
______  Darbininkių reikia________

REIKALINGA moteris arba naš
lė prie namų darbo. Valgis, kamba
rys ir $5 į savaitę. 4120 South Map- 
lewood Avenue.


