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Lietuvos Naujienos

Laisves alėjoj
KURŠĖNAII

Lojalistų

Frau

Ruins of Irun

Paskutiniu* me-

nieko

Komunistų klasta

Mask

leidžiasi

Anglija paskelbė ka
ro stovį Palestinoj

Tautų sąjunga prašoma protes 
tuoti prieš nacių rasinį tero 
rą Vokietijoj

Japonijos armija rei 
kalauja. didelių re 

formų valdžioje

Franko devaliuacijos bilius pa
siųstas senatui patvirtinti ir 
gal šiandie pasirodys jau nau
jas frankas

Ruošiasi atakai prie Toledo tiks
lu sulaikyti sukilėlių verži
mąsi. Bet lojalistams trūksta 
amunicijos

LONDONAS, rūgs. 29.—Ang
lija šiandie paskelbė Palestino
je karo stovį, tikslu sustabdyti 
jau kelintą mėnesį ten besitę 
siantį arabų terorą prieš žydus.

KORTA, Azores, rūgs. 29.— 
Vokietijos Lufthansa hydropla 
nas Zephire atskrido į čia iš 
Bermuda.

13 žmonių žuvo snie 
go audrose vakari 

nėsevalstijose

i “5,000 
stoti ko

Žmogaus griaučiai 
vidury miško

eksplodavus aliejaus

karo tarnybai

šiemet M. Zikienė savo vyrą 
buvo pametusi ir gyveno šiau 
liuosę, Tą rytą ji susidėjo 
daiktus į ryšulį ir ėjo į auto-

JEI ESAT 
BE DARBO

Japonijos karo laivai 
Shanghaijuje

PORTSMOUTH, Anglijoj, rug. 
29.—Iš Anglijos lentynėms 
Pietų Afriką išskrido 9 lėktų-

Moteris baisiai

marinų, neva

teisti už pirmo laipsnio žmogžudystę, 
o keturi—už antro laipsnio

Naujas skundas tau 
tų sąjungai prieš 

Vokietiją

YORK, rūgs. 29.—De-

FRANCUOS BUTAS 
PRIĖMĖ DEVA- 

LIUACIJĄ

vens, 
durnai, 
vietoje.

Zikas vertėsi riestainių kepi 
mu Kuršėnuose ir turėjo neju- 
domąjį turtą. Nors pasiturin 
čiai juodu gyveno, tačiau san 
taikos nebuvo 
tu dažnai smarkiai susibardavo 
ir net mušdavosi.

SHANGHAI, rūgs. 29. —Va
kar į Shanghai atplaukė dar 
aštuoni Japonijos karo laivai su 
keliais pulkais 
“apsaugoti” japonų gyvastis

LOJALISTAI DRĄ 
ŠIAI GINA MAD

RIDĄ

šis ra- 
moteris la

KAUNAS 
vokiečiai sveikinasi keldami 
ranką ir šaukdami “Heil!”...

MARSHFIELD, Ore,, rūgs. 
29.—Tiršta juros migla nuslo
pino Oregono girių gaišią, ku, 
rį kovojo 5,000 žmonių. Gaisš 
rai buvo kilę keliose vietose" ir 
yra nužiūrimas padegimas.

Nuteisė 11 Juodų 
jų Legionierių

Be to Hitleris įsakė padi 
dinti darbo armiją iki 300,000 
jaunuolių, kurie toj armijoj 
turės atlikti preliminarį karei 
viavimą.

MOLINE, III., rūgs. 29. — 
Jackie Lee Anspach, 18 mėn., 
liko užmuštas, jo 5 mėn. sesute 
ir tėvas liko gal mirtinai ap
deginti 
pečiui.

MASKVA, rūgs. 29 
va svarsto apie' įsteigimą regu- 
liario oro susisiekimo tarp 
Maskvos ir Seattle, Wash.

Ghicagai ir apielinkei federa* 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Veikiausia lietus, biskį šil
čiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 62°.

Saulė teka 6:45 
6:36.

TRENTON, N. J., rūgs. 29. 
— J. Fred Bellois pareikalavo 
perskirų nuo savo žmonos, nes 
ji užlaikanti 60 kačių.

VIĖNNA, rūgs. 29. — Auto 
mobilio liko užmuštas princas 
Alfonso Carlos iš Bourbon, ku
ris yra nesėkmingai bandęs už
griebti Ispanijos sostą. Jo ša
lininkų, “kąrlistų” dar ir dabar 
gana daug yra Ispanijoje.

BERLYNAS, rūgs. 29.—Ei
na dideli prisiruošimai sutalpi
nimui padidintos armijos, pra 
sidėju's draftavimui jaunuolių 
dviejų metų
Prailginus kareiviavimą armija 
bus padidinta' iki 800,000 karei

MARSHFIELD, Ore., rūgs. 
29.—Girių gaisruose, kurie siau
čia įvairiose Oregano valstijos 
dalyse, žuvo mažiausia 8 žmo
nės ir kelių desėtkų žmonių 
pasigendama.. Gal 2,000 žmo
nių liko be pastogės, gaisrams 
sunaikinus du nemažus miestę-

dėl to paslap- 
tik pusė žmo- 
nugarkaulis ir

kalti už antro 
todėl 

žmogžudystę liko

RIO DE JANEIRO, rūgs. 29 
— Brazilijos nepereinamos 
džiunglės—“žaliasis pragaras” 
—sulaikė 30 ’žmonių ekspedici
ją ir privertė atsižadėti ieškoti 
pulk. Fawcett, kuris su sunumi 
ir kitu palydovu prapuolė tose 
džiunglėse prieš 11 metų.

M. Zikienė sunkiai sužeista, 
jai sužalotas nugarkaulis ir 
plaučiai. Pasveikti maža vilties 
Po tragedijos ji skubiai buvo 
nugabenta į Šiaulių miesto Ii 
goninę.

Liko našlaitės dvi mažos mer
gaitės.

BANGOR, Me.— Komunistai 
išleido lapelius Ispanijos klausi 
mu ir po juo padėjo socialistų 
partijos parašą, visai partijos 
neatsiklausę ir be jos sutikimo 
Socialistai pareikalavo iš komu
nistų atšaukti tą klastą. Bet 
komunistai to nepadarė.

WACO, Tex., rūgs. 29.—Po
tvyniai slenka, toliau į pietus* ir 
dar 2,000 Texxas gyventojų li
ko be pastogės. . ’

Vakarai paskendo snieguose, ku
rie pridarė nuostolių už 
$20,000,000'

SPRINGFIELD, III. ,rugs. 29. 
—Komunistų partija pralaimėjo 
federaliniame teisme, kuris at
sisakė maišytis į Illinois vals
tijos išbraukimą iš baloto ko
munistų kandidatų. Komunistai 
liko išbraukti dėl technškumų, 
reikalaujant Amerikos Legio 
nui.

Ohio valstijoj nėra 
vietos mažesnėms 

partijoms

DENVER, 13olo., rūgs. 29.-*- 
jį rytus nuoiRocky kajnų esan
čios vakarinės valstijos bando 
išsikasti po smarkiausios snie
go- audros, kokios rugsėjo mė
nesy nebuvo jau 64 mętąi. Ap-

vo 13 žmonių ir kad, jos prįda- 
nuostolių už $2O,OOO,0O6.

Vien Denvery pridaryta nuo< 
stolių už $7,000,000 medžiams, 
krūmams, namams ir visuo
menės aptarnavimo įmonėms. 
Kitus nuostolius sudaro sunai 
kinti pasėliai ir sodnai Colo- 
rado, Wyoming ir New Mexico 
valstijose.

Delei audros ištiko visa eįlė 
nelaimių su automobiliais, lėk
tuvais ir panašių, kuriose žuvo 
13 žmonių. Sniego ir ledų ap
trauktam lėktuvui susidaužius 
žuvo du vyrai ir moteris. Vien 
Denver apielinkėj dėl audros 
žuvo šeši žmonės.

Apie 7,000 WPA darbininkų 
liko pristatyta valyti nuo viso
kių laužų Denver gatves, o 
kiekvienas nors kiek patyręs 
žmogus liko pašauktas dirbti 
prie atsteigimo normalio tieki
mo elektros.

Nuo penktadienio nakties iki 
šio ryto Rocky kalnuose prisni
go 26 coliai šlapio, sunkaus 
sniego.

NEW
mokratai nominavo kandidatu į 
gubernatorius trečiam terminui 
dabartinį gubernatorių Leh
man.

8 žmonės žuvo Ore- 
gon girių gaisruose

Irun tvirtovės griuvėsiai. Prieš kiek laiko tą tvirtovę paėmė 
Ispanijos sukilėliai. ,, '

Illinois komunistai 
negauna, vietos 

balote

SU LOJALISTAIS PRIE TO 
LEDO, rūgs 
kariuomenė, kuri gina Madrido- 
Toledo kelią, nors ir yra žudo
ma sukilėlių lėktuvų ir nors jai 
pačiai trūksta amunicijos, pla 
nuo j a desperatišką kontr-ataką.

Lojalistų padėtis čia yra kri
tiška. Tečiaus jis stiprina sa
vo pozicijas ir planuoja kbntrr 
ataką. Jie kalbasi dagi apie 
atsiėmimą Toledo. Betgi tikra
sis tiksiąs veikiausia yra tik 
sulaikyti sukilėlų veržimąsi lin
kui Madrido.

6 sukilėliai turi būti sulai
kyti, jei norima išgelbėti patį 
Madridą.

KLAIPĖDA.— šiomis dieno-■ * n
mis grybus renkančios mote
rys viename miškely netoli Ši
lutės krūmuose užtiko suaugu
sio žmogaus griaučius 
dinys grybaujančias 
bai išgąsdino.

Griaučiai yra 
tingi, kad rasta 
gaus-r-kaukuolė, 
rankos, o apatinės dalies truko. 
Kaulus jungiamosios kremzlės 
dar tebesilaiko. Iš to daroma iš
vada, kad žmogus nužudytas 
neperseniai.

Apie šį radinį gyventojai vi
saip spėlioja. Viena tiktai aiš
ku, kad čia butą kokio Šiurpaus 
nusikaltimo. Policija šį reika 
lą stropiai aiškina.

REGINA, Sask., rūgs. 29.- 
Saskatchewan provincija nuta
rė papaikinti taksus nukentėju
siose nuo sausros provincijos 
srytyse.

Paskandinę lojalistų laivą
TANGIER, Afrikoj, rūgs. 29.

Lojalistų torpedinis laivas 
Gravįna liko paskandytas mū
šyje su sukilėlių laivais Tan- 
gier pakraščiuose. Franci/zų 
laivas išgelbėjo 20 įgulos narių. 
Laivas buvo aptarnaujamas 175 
jurininkų, tad apie 155 jurinin
kai veikiausia žuvo.

Šiurpi šeimyninė 
tragedija Kuršė

nuose

sirinkime, kuriame buvo sutar 
ta nužudyti Poole.

Dvyliktas teisiamųjų liko iš
teisintas prašant pačiam proku
rorui, nes įrodymų prieš jį ne 
buvo.

Svarbiausias liudytojas prieš 
legionierius bu’vo Dayton Dean, 
legionierių budelis, kuris legio
nierių nutarimu nužudė Poole, 
po akių minėtų penkių legio 
nierių.

Dean prisipažinimu, bedarbis 
Poole liko pasmerktas mirčiai 
vien už tai, kad jis buk muš
davęs savo žmoną. Tečiaus tas 
įtarimas nepasitvirtino ir nųžu 
dytojo žmona nuginčijo bet ko
kius mušimus. Įskundė gi Poole 
jo paties giminės. J

Būrys tų penkių juodųjų le
gionierių, padedant kitiems 
dviems nuteistiems už pirmo 
laipsnio žmogžudystę, išsivylio 
jo Poole ir busi vežę į žmonių 
nelankomą apielinkę, ten jį nu
šovė. Ant rytojaus gi Poole 
žmona pagimdė kūdikį...

Dean dar nėra nuteistas, nes 
jis prisipažino prįe daugelio ki
tų juodųjų legionierių žmogžn 
dysčių, kurias yra papildę le 
gionierių vadai, tai jis dar pa 
liktas kaipo liudininkas kitose 
legionierių bylose. Legionieriai 
jo prsipažinimtt, žudė žmones 
dagi tik dėl “smagumo”.

Vyrai, moterys — kasdien 
atidžiai perskaitykite mu
sų “Darbininkų Reikia” 
Skyrių—jus tikrai susira
site sau darbą.

Vyras jos prašęs pasilikti ir 
nejtfokinti žmonių, bet Zikienė 
nepaklausė ir išėjo.

Tada A. Zikas pasigriebė re
volverį, pasivijo savo žmoną ir 
iš užpakalio paleido jai į nu
garą du šuvius. Kai moteris 
sukniubo ant grindinio ir apsi
pylė kraujais, tada ir pats Zi 
kas vietoje nusišovė.

CLEVELAND.—Ohio politi
kieriai deda visas pastangas ne
įleisti į balotą jokių-kitų par 
tijų, išėmus republikonus ir 
demokratus.

Akron, kuris pergyveno ašt
rias darbininkų kovas su sam
dytojais, rinkimų taryba išme
tė Farmer-Labor partijos sąra
šą. Clevelande išbraukti loka 
liai komunistų ir socialistų są 
rašai. Visoj valstijoj išbrauk
ti Socialist-Labor ir Prohibici- 
jos partijų sąrašai.

bagi kapitalistiniai laikraš 
čiai pripažysta, kad 1929 m. 
politikieriai taip pakeitė rinki
mų įstatymus, kad tik dvL se
nosios partjos gali pateikti į 
balotą ir naujų politinių parti
jų veik visai negalima įtraukti į 
balotą.
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TOKIO, rūgs. 29. —Galingi 
militaristų vadai padavė val
džiai reikalavimą be jokių svars
tymų pravesti griežtas admini- 
stratyves reformas.

Jeigu premieras tuos reika
lavimus atmes, tai karo minis- 
teris veikiausia rezignuos ir su 
juo grius visas kabinetas.

Militaristai reikalauja įvesti 
bendros kontrolės tarybą, kuri 
susidėtų iš militaristų ir civį- 
lės valdžios ir kuri nustatytų 
visą valdžios politiką.

Premieras nori, kad komisija 
nuodugniai'tą planą apsvarsty-t 
tų, bet militaristai reikalauja 
tuojaus tas reformas vykinti, 
be jokių svarstymų. Išžudę 600 kunigų

TALAVERA, rūgs. 29.—Su
kilėliaif skelbia, kad lojalistai 
prieš pasitrauksiant iš Toledo 
išžudę 600 kunigų,

GENEVA, rūgs. 29. —Delega
cija, atštovaujaąti dešimtį žy
dų ir liberališkų organizacijų į- 
teikė tautų sąjungos susirinki
mo pirmininkui Carlos Saavedra 
Lamas peticiją, prašančią tau
tų sąjungą atsišaukti į Vokieti 
jos valdžią, kad ji sustabdytų 
žydų ir visokį rasinį terorą, ku
ris taip plačiai siaučia Vokie
tijoje. - >

Delegacija susidėjo 1 iš Mek 
vin M. Fagen iš Chicago, nario 
Amerikos žydų komiteto; Mrs. 
Lola Lloyd, atstovės Internacio
nalinės Moterų Taikos ir Lais
vės Lygos; Charles Schu- 
erch, atstovo Internacio
nalinės Unijų Federacijos; Mau* 
rice Milhaud iš žmogaus Tei
sių Lygos ir Raymond L. Lam- 
bert iš Franci jos nacionalio Vo 
kieti jos tremtinių komiteto. Jie 
atstovavo ir daugelį kitų orga
nizacijų.

Delegacija įteikė 59 puslapių 
memorandumą, smulkiai išdės- 
tantį Vokietijos persekiojimą 
žydų ir kitų tautybių ir nuro
dantį, kad Vokietija atvirai 
laužo tautinių mažumų teisių 
sutartį, kurią ji pati yra pasi
rašiusi.
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Hitleris didina 
miją

.Lojalistų laimėjimai
MADRIDAS, rūgs. 29. —Ka 

ro ministerija paskelbė, kad vai 
džios jėgos atlaikė. smarkų 
bombardavimą 15 Sukilėlių lėk- 
tuvų ties Olias, apie 7 m. nuo 
Toledo, ant Madrido kelio. Val
džios kareiviai taipjau paėmė 
Villamiel miestelį arti Maųuteda 
kryžkelės. 

’
Valdžios lėktuvai visai sude ; 1

moralizavo civilius gyventojus 
Oviedo mieste, šiaurinėj sukilė
lių^ tvįtįpvėį zkųr jie numetė 
lygiai 2,000 bombų.'

Socialistai atsišaukė 
drąsių ir narsių vyrų” 
von su sukilėliais, pareikšdami 
“jei mes negalime sužadinti 
drąsos šiandie, tai rytoj bus 
jau per vėlu”.

Bombarduoja Bilboa
SAN SEBASTIAN, rūgs. 29. 

—Nežiūrint grūmojimo išžudyta 
1,500 įkaitų, sukilėliai jau pen* 
ktą sykį bombardavo iš oro Bil
boa, mėtydami padegančias 
bombas.

Prisibijodami gyventojų kerš
to prieš įkaitus, lojalistai laivus 
su įkaitais nugabeno toliau upe, 
kad juos sunkiau butų pasiek-
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DETROIT, Mich., rūgs. 29. 
—Vienuoliką iš teistų dvylikos 
juodųjų legionierių liko rasti 
kalti už nužudymą bedarbio 
Charles A. Poole pereito gegu
žės 12 d?

Iš vienuolikos nuteistųjų, sep 
tyni liko nuteisti už pirmo lai
psnio užmogžudystę ir todėl 
susilauks kalėjimo iki gyvos. 
Du kiti rasti 
psnio žmpgžudystę 
ro laipsnio 
rasti kalti ir dar du kiti, kurie 
nereikalavo^ jury bylos nagri
nėjimo ir atsidėjo ant teisėjo. 
Teisėjas vistiek juos rado kaL 
tus, bet bausmę jiems nusta
tys vėliau. _

Bylos nagrinėjimas4tęsėsi nuo 
rugsėjo 10 d. ir jury išnešė nuo
sprendį po pusantros valandos 
tarimosi.

Renki nuteistųjų uk pirmo 
laipsnio žmogžudystę—legionie
rių vadas “pulk.” Harvey Da- 
vis, Ervin.D. Lee, Urban Lipps. 
Paul R. 
Baldwin 
nužudymo Bedarbio Poole. Du 
kiti nuteistųjų aktyviai daly* 
vavo mirties sifokalbyj.

Keturi nuteistieji už antro 
laipsnio žmogžudystę, patys 
suokalby nedalyvavo, bet yra 
dalyvavę juodųjų legionierių su

PARYŽIUS, rūgs. 29 
ko devaliuacijos bilius liko pa
tvirtintas atstovų buto 350 bal
sų prieš 221, posėdyje, kuris 
tęsėsi, visą naktį iki 10:30 vai. 
ryto.

Bilius dabar pasiųstas sena
tui patvirtinti ir galima tikę 
tis, kad jau gal rytoj pasiro
dys naujas frankas—bent jo le- 
galė vertė bus nauja.

Devaliuacijos bilius iššaukė 
ginčus atstovų bute. Ne tiek 
pati devaliuacija, kiek įvairus 
priedai prie biliaus. Kartais 
išrodė, kad Blum valdžia gali 
griūti, ypač kad ir radikalai pa 
sipriešino komunistų reikalauja 
mai pataisai apie kėlimą’ algų 
sulyg pragyvenimo brangumo. 
Bet; liįp. pasįektaą kompronri-*- 
sas, išbraukiant pataisą apie 
algas ir vieton jos suteikiant 
valdžiai t galią kontroliuoti kai 
nas. Komunistai kompromisu 
liko patenkinti ir balsavo už 
bilių. • '

Dešinieji naudojos proga pik 
tai pulti valdžią, bet jie 
nelaimėjo.

Ketvirtadienį, 
rugsėjo in. 3 d. rytą Kuršėnų 
miestelio gyventojus išgązdino 
keli netikėti revolverio šūviai, 
pasigirdę gatvėje. Subėgę žmo
nės ant šaligatvių pamatė bai
sų reginį.

Ant žemės kraujais apsipy
lusi gulėjo Kuršėnų miestelio 
gyventoja M. Zikienė. Greta jos 
buvo numestas kažkoks rišulys 
su daiktais 
vaitojo, šaukdama pagelbos.

Kiek atokiau nuo šio šiur
paus vaizdo ant žemės gulėjo 
A. Zikas. Jis taip pat btfvo vi
sas apsipylęs kraujais ir nebe
rodė jokių gyvybės žymių. Gre
ta jo riogsojo numestas revol- 

iš kurio dar teberūko 
A. Zikas buvo miręs
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NAUJIENOS, Chicago, UI
igU ne čiri pšit, trii j ari tikrai lik 
'uS.rdurų. taįp ;jiri"-kęii fite- 
įK dririįrėiis tik teikia.. ihdtų praslinko, 
tiriii ir Viltiirii minta. Bet mes, 
kurie dar iki Šiol turėjome šio-, 
kį tokį drii*bėlį, !kuris lyg tvo- 
srelė, nors ir laibai silpna, bet

pfes of Sco'tland” Iriivu per | bar išvažiavęs į “vestus” dirb- 
vandenyną, d vičiidk įjriu 10

ŠIS T AS K ŠEN IR TEN
Toronto, Kanada

Sergantieji.

Vos prasidėjus SLA. 236 
kuopos mokyklėlei, liga tuo j į 
pagimdė musų Uolų ir gribų ino-j 
kinį Teofilių židžiuną. Vaikutį1; 
staiga suėmė *apendicitas, kurį; 
išėmė jam vaikų ligoninėj.} 
Visa mokyklėlė linkime jam 
kuogreičiaušiai pasveikti ir lah-* 
kyti mokyklą.

Turime savo tarpe ir kitą li
gonį. P. Grubavičius turi skau
džią koją, dėl kurios negali 
dirbti. Linkime kuo greičiau 
sios sveikatos ir jo malonaus 
patarnavimo krautuvėje.

— S. Batkienė.

Iš WINDSOR 
PADANGES

WINDSOR, KANADA. — 
Pernai susivienijo kėli distrik- 
tai arba miestukai į Viehą 
Windsor miestą. Prisidėjo 
Windsor, E. Windsor, Sandwidh 
ir Wilkerville. Buvo nutarta 
vadinti Wihdsor 1, Windsor 11 
ir taip toliau. Vadinasi, kiek
vienam distriktui duoti skirtn- 
gą vardą. Tačau to patvar1 
kymo nesilaikoma, — dar vis. 
neatprantama nuo senųjų var 
dų. ;

Kai kurie priemiesčiai tebe-( 
veikia skyrium. Prie jų pri-; 
klauso E. Sandwich, Riverside,! 
Tecumseh ir Ojibway. Jei visi; 
priemiesčiai susidėtų į daiktą, 
tai Windsor pasidarytų -visad 
nemažas meistas, — turėtų apie 
150,000 gyventojų.

Miesto valdyba.
Miesto valdyboje tdrime tris 

pažangius žmones. Būtent, 
majorą ir du konsilmanuS. Ma
joras yra socialistas. Taip pat 
yra socialistas vienas miesto ta- į 
rybos narys, o kitas kofritihiš- 
tams simpatizuojantis. Tačiau 
kiti penki miesto tarybos na-;1 
riai yra atžagareiviai. Kadan 
gi šį rudenį įvyks rinkimai, tai 
pažangieji dės visas pastangas; 
pravesti į miesto tarybą dau
giau savo žmonių.

Kaip ten nebūtų, bet mes vis 
dėlto galime savo miestu pasi
didžiuoti: tai antras miestas! 
visoje Kanadoje, kuris bedar • 
biams teikia didžiausias -pašal
pas. Jei miesto valdyboje ne-' 
turėtumėme pažangių žmonių < 
tai, žinoma, to nebūtų.

. * ILaikraščiai
Pirmiau mes čia turėjome tik 

vieną laikraštį, Border Cities 
Star. Tačiau pastaruoju laikt 
tas laikraštis pasidarė tiek at į 
Žagarei viskas, kad C. C. F. drau
gai sumanė leisti nedidelo for
mato savatifiį lakraštį vardu 
“Windsor Post”. Netrukus pa 
sirodė ir komunistiškos krypties 
laikraštis “Windsor Traveler”.

Reikia pasakyti, jog čia yrh 
nemažai prancūzų daribMhkų,. 
kurie remia C. G. F., tačiau savo 
laikraščio jie neturi, tad reikia 
tik palinkėti, kad tos organi
zacijos pradėtas leišfti 'laikraš
tis galėtų išsilaikyti.

Iš lietuvių veikimo
Preš kelis metus buvo susi 

kurusi Literatūros draugija.ku- 
ri pasižymėdavo e»Vo veiklu
mu. Bet vėliau ji visiškai ap
snūdo. Juo labiau, kad prasi
dėjo nesutikimai pačioje orga
nizacijoje. Dabartiniu lafiku or 
gan ižą ei j a, galima sakyti, yra 
visiškai pakrikusi.

Iš laikraščių čia labiausia yra 
prasiplatinęs “Darbininkų žo
dis”. Po kelis numerius parei-

.................. .............. ‘ -----------------------.......................... .................

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
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nas naujas korespondentas po 
pseudonimu “Vargdienis”, iš Fli 
Flon, Manitoba. Tai labhi Te

na ir kitų laikraščių iš Ameri-i ta žinia iš tos apylinkės; bu-: 
tų gėistina iri maildnu dažniau 
šiokių, tokių žinelių išgirst; 
apiė tenykščių liėttfvių gyvęhi- 
mą, darbus ir 't.!t. Manau, kad; 
gerbiamas korespondentas— ! 
“VhTgclieriiš” mėatsisakys kae 
savaitė “K. L. ž.” -papildyti ži
nelėmis iš Man. provincijos. Už 
tą /‘Naujienų” skaitytojai bus; 

į jam dėkingi. Be to, ir pats!
gėrb. “Vargdienis” gaus pa 
sitehkiriimą dalyvaudamas “Lie
tuvių kultūriniame darbe.

Maloni žinia 7
Koresp. “Vargdienis' 

apie lietuvį inžinierių E. Pillip- 
soną, kuris baigęs mokslą Ka
nadoje ir apsistojęs Flin Flon, 
Man. Nors aš gėrb. irižiriie- 
riariš ir hėpažįstu, bet kaipo la
bai retą lietuvį profesionalą 
Kanadoje, aš sveikinu nuo šir
dies ir linkiu jam pasisekimo.

O gal ir gerb. iriž. Fillipso- 
nas malonės savo įgytais įspu 
džiaiš pasidalinti su “Naujie 
rią”' skaitytojais?

Nuolatinis bendradarbis
Štai p. Taurinskas, iš eilės per 

kelias savaitės, paduoda vis į- 
domėsriių žinių iš Windsoro ir 
jo apylinkių. Tas parodo, kad! 
po Taurinskas pritaria ir palai
ko nuolatinį bendradarbiavimą 
“Kanados Lietuvių žiniose”.' 
Jeigu taip, tai še dešinę, bro
lau, 'ir hepaliadkim dirbę lietu<-

kos. !
Kttd pas irius ‘bėra didelio Vei - 

kima, tai tas visai suprantama: 
mirsų koloriįja visai maža. Iš 
viso yra prikaitoma ai>iė Icėtu-. 
riolika lietuviškų šeimų ir apie; 
toks pats škžtičiuš pavienių. 
Tokiam būreliui ir geriausiais 
hrifais nieko daug hėgalilria hU' 
veikti. , ' r

Pastaruoju laiku pažangieji 
sutverė Lietuvių Liaudžiai Giri 
ti Kbriiitetą. Pirmas srisriririki- 
rrias buvo gausingai, bet juo td ; 
lyn, juo mažiau žmonės bėsiren- 
ka į suširinkitnris. Jei taip ir 
toliau bris, tai visai galimas da
lykas, kad netrukus tik vienam 
kdhdtėtui teks veįkti.

Buvome planavę ir vakarėli 
surengti, bet atidėjome toliriies- 
niam laikui, nes kaip tik da
bar kai kurie lietuviai išvažia
vo j kitas vietas.

Iš veikitito
Musų mieste yra 47 unijos, 

tačiau visos jos mažai narių te
turi. Mat, musų miesto dirb
tuvės irgi mažos tėra. Be to, 
automobilių darbininkus sunku 
suorganizuoti. Viena, palygin
ti, jie gauna neblogą atlygini
mą, o antra, nuolat jie yra 
bauginami, kad į uniją neside-j 
tų.

šiomis dienomis susiorganiza
vo Walkerville Beg Co. darbi- j 
ninkai (ten daugiausia moterys} 
dirba). įteikė ir savo reikalavi•; vių spaudos dirvoje, 
mūs. Bet kadangi užėjo žy-į 
dų šventės, o dirbtuvės savinin; 
kai yra žydai, tai atsiprašė pen->’ 
kiolikai dienų ir pasižadėjo taiį 
kytis geruoju. |

Turiu pasakyti, kad darbiniu ; 
kai ten buvo neįmanomai išnau-i 
dojami,—gaudavo tik po 17 cen-! 
tų per valandą.

Prasidėjo viešbučių patarnau-j 
tojų organizavimas. Bet kaž
kodėl darbas eina gana sunkiai. 
Patarnautojai yra tiek įbauginti, 
jog sutinka dirbti už penkis do
lerius per savaitę, o tuo tarpu 
įsteigę uniją jie galėtų gauti 
18 dolerių.

Už didelį išnaudojimą ima į 
nagą ir valdžia. Neseniai E.; 
Windsore buvo toks atsitikimas: 
vieno restorano tarnaitė parei 
kalavo didesnio atlyginimo, o 
kada savininkas atsisakė tatai 
padaryti, tai pasiskundė valdžios 
inspektoriui. Restorano savi
ninkui .liko iškelta byla. Kadan
gi ir teisme savininkas elgėsi 
labai arogantiškai, tai dabar jis 
turės pasėdėt du mėnesius ka 
lė j ime.—Tatir inskas.

DaugTau korespondentų
Praeitos savaitės “Kanados

Lietuvių žiniose”, pasirodė vie- viltimi, kad gerieji laikai, jei-

Pipirai”
Kad gavau '^pipirų

rašo

Kad gavau “pipirų”^ tai gri 
vau; tik ne iŠ:•;“D»W*’jf^ipirų^- 
čios”, o nuo Št. Batlcietiės. Siu 
sutinkam aną dieną, o ji man 
kad ims ko ne ausis skaldyt. 
—Kaip tu—girdi—drįsti mane 
reklamuot ir 1.1., ir 1.1.

Visas komitetas—girdi—ėjeį 
mokyklos buto j ieškot, o ne aš 
viena ir visiems kreditas už nu 
derėjiirią priklauso. ' ?

Taigi, taigi—sakau— aš taip 
ir parašiau.

“O jė?”, ji man atšovė.
Prisipažinsiu, kad ėsu labai 

minkštos šįrdies ir panašiais at
vejais labai susigraudinu, bet 
šį kartą man kaip tik laiku 
švystelėjo atmintin patarlė, kad 
arklys ant keturių kojų kar
tais parklumpa, tai korespon
dentui turint tik vieną galvą 
ir tik šu viena ranka rašant 
nėra riė padyVo, jei jis kada 
nors klaidų padaro. Ir taip 
manydama, kad man dovanos 
»visi, kuriuos užgavau (jeigu aš 
ką užgavau:?)—susiraminau...

Darbai
žmonės nuolatos ramina save

GRAŽUOLIU KONTESTO ĮSTOJIMO 
KUPONAS

Vardas - Pavardė

Adresas

Amžius Svoris

Miera per krutinę .

Miera per juosmenį ..

Plaukų spalva

Akių -spalva

Užsiėmimas

Šiuomi įstoju į GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ. Prisiun
čia savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių 
ir jo vedėjų nurodymų.

Parašas

vis ’tik laiko irius atskarusi nuo 
bedarbių minios, it tas tvenkinys 
shusUmą riub siūbuojančios ju
ros—ką mase galima pasakyt 
apie laikų gerėjimą ? / .

Kaipo ŠidVėjų šeimos narys,, 
aš apie siuvėjus noriu ir tariu 4 
keletą žodelių. Nė vyrų, riė 
moterį drtibtižių Silsėjai šį (Se
zoną nesigiria. Retai kuri dirb
tuvė dirba viršlaikį, o juk dar 
praeitais methis šiilo Iriiko-tar-L 
piu mažiausia du vakarus į sa ■ 
vaitę reikdavo viršlaikį dirbti. 
Ir kas čia kaitris? Ar Visuoti
nas kryzis, kuris taip iš valios 
lyg tingėdamas blunka, ar kita 
kuri priežastis iriums darbą nu
kerta?

Mariau neklysiu, jei pasaky 
siu, jog pagreitinta darbo šis.} 
tema triūsų darbą paralyžuoja.’ 
Dirbtuvės daug diugiau drabu
žių pagamina, negu jų galima 
parduoti, kitaip sakant, pro 
dukcija perviršija pafOikalavi; 
mą 'ir tdlciu budri iš sežonO į se
zoną pašiliekantieji drabužiai1 
parduodami pigiaus, kurie ųžsto-i 
ja 'kelią naujojė sezono tha 
doįris; ir taip musų darbai ei-' 
na trttmpyn ir trpmpyn.

Taigi prisieina kovoti prieš 
pagreitintą darbo sistemą, nes 
ji naudinga tik darbdaviams, 
ne darbininkatns.—Franoes.

Atvažiavau, kaip ir daugelis 
triūsų brdlių lietuviį, iriimės 
ieškoti. Bet jos iieradau!

Ttfb laiku kiekvienas atvažia
vęs imigrantas turėjo pasiekti 
Winipegą, o iš ten jau skirstė 
į kitas provindijas bei mieste
lius. Aš turėjau afidavitą nuo 
■Miller, Garde!, Sask. rajone. 
Žinotriri, ten ir važiavau. Gero
kai nustebau pamatęs tas hfar- 
mas” sti daugybe kajutų, jZbar- 
šiikų ir kitokių gyvūnų, kurie 
žemėje sau rūmus pasipuošė ir 
tik retkarčiais, ar tai maisto, 
ar “šviežiu oru pakvėpuoti už
sinorėję, išeina į, viršų pasižiu- 
rėtiM

Mr. Millerį radau ant Mgen- 
kos” dirbant, dalgiu žoles be- 
'kapojantį. “Gerą dieną”, sa
kau. <zGerą dieną”, atsako ji
sai. Tdliau riš nežinojau ką kal
bėti, nes abu vienas kitą pirmu 
syk matom. Jisai pirmas prabi
lo: “Ale tai tu greit atvažia
vai! Aš mislinau, kad dar už 
kokios nedėlios ar dviejų atva
žiuosi!” Pašižiurėjęs į mane 
tą^ė toliau: 4*Anri va, matai tą 
štubą”, rodydamas ranka klau
sia manęs. “Tai ten mano stu- 
ba, aš gyvenu su kitu lietuviu. 
Mes abudu singeliai. Grigas da-

ti. Pasilsėk, pavalgyk jeigu *ho-; 
n valgyt, o kai nusibos namuo
se būti, tai gali nueiti pas 
Skaisgirius” — ir v& parodė sū 
ranka rytų pusėn. “Jo žmona 
lik neseniai atvažiavo iš Lietu-' 
vos. šneki ir faina moteriškė, ’ 
dar jauna!.. ■

Pasakęs ligi pasimatymo p. 
Milleriui leidausi per, kalnelį 
“farmos“ link.* žolė saulės iš
džiovinta čiužėjo po mano ko
jomis, o žiurkės, kurios cypdą-, 
mos bėgiojo praeivį pajutusios, 
kėlė kokį trii nevisai jaukų įs
pūdį. Persirioglinęs per keletą 
vielos užtvarų pagaliau atsidū
riau Džio Millerio ir St. Grigai
čio .gyVenamoj stųboj. Vos į vi
dų įejtis tuoj.ąu pastebimas 
viengūngių gyvenimas. “Miega-

Trečiadienis, rūgs. 30, 1936 
mojo” kambario sienas puošia, 
negalima sakyti, kad parnagra- 
fiiriO tūrinio atvaizdai, bet vis
gi nudizmo nestokuoja... Ra- 

(Tąsa dušL 8-čiam>

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSĮCIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.
•ii i i .............................. .

o

“ ŠAUKIT

CALUMET 6969
Ir musų patyręs inžinierius at
važiuos i jūsų namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimų dėl namų 
apšildymo reikmenų (plant), ga
ru arba karštu vandeniu šildomų. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 
36 MENESIAI IŠMOKĖJIMUI—

1926 metais rogpiučio 17 
turėjau laiinės pSriią kartą at
sistoti ant Kanados žemės.

Rodosi, dar taįį) hešeniai, ta
rytum tik vakar plaukiau “Em- 
-----------r----- ■'---------------------------- • 2U---------------------------------- ;--------

d.

Mrs. AneKa K. Jarusz
Physical Therapy 

and Mldwife 
HE! g': į 6630 S. Western 

MM Avė., 2nd fioor
IhHhM i Hemlock 9252
! ;?Tgąiarna-uju prie

■ gimdymo namuo- 
| j se ar ligoninėse,

MM d u odų massage
Electric t r e a t-’ 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat ar i
mai dovanai.

MENESIAI IŠMOKfiJIMUI— 
H. A. ŽEMA PALŪKANŲ 
KAINA-

*

a ...» ,

Universal
& Heating Supply Co.

Not Ine. \
10 West 18th St.
į vakarus nuo State St. 

Atdara vakarais iki 7 vai. Nede- 
, Įlomis iki 1 vai, dieną.

Plumbing

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, CicetOs Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

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

? ii.....,i,  i. ..i................................   ' —

1410 South 49th Court Cicero Phonė Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street J. Phone Canal 6174

* , - v/ . K.. * « ' . . ‘ . • .

/ i L J. ZOLP
1646 WeBt 46th Street Phones Boulevard 5208-8414

- ; - EŽERSKISIRSUNUS .
10734 S. Michigan Avė.. Tel. Pullman 5703

- .S. M.SKUDAS
718 West 18th Street ; Phone Monroe 8877

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phoneš Canal 2515—Cicero 5927

. aįi ,>■;... .........................»■■■;■;.... .. ž.4...................       ■■■■—

J. F. EUDEIKIS
4605-07 Š. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4^47 S. Fajrfield, Laf. 0727

S. C. LACHAVICZ
42-44 En^t lOSIh St. Tel, PuHmah 1270 arbn Canal 2515

S.P.MAŽEIKA
6819 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

X IMJLĖVICIUS
4092 ATOher Avenue Phone Lafayette 8572

——— ■■ ■    11 — 

A* MASALSKIS
8807 Litocnica Avenue Phone Boulevard 4189

BTęJ. Boulęvarį 5913 
.BERT ASU

756 Wėst 35th St 
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutarti.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kėnwood 5107

ADVOKATAI
K. P. GIJGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 143J.-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. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

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 pięt. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidenhija:

3407 Lbwe Avė. Tel. Yards 2510

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

.——y

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
___ _ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Ęreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

8

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedek pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Caiifornia 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 sukatomis.

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai;: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutartį.

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.

r , Kttj JLietuviąį _ PalctąiaL      
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo. 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas : ir Rezidencija. '* 
Halsted St <

CHICAGO,’ILL.

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

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

Office & rešidehee 2519 W. 43rd SL 
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadienį susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTĖŠIAN AVĖ. 
Tėl. 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.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvihs akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bodlevard 7589

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

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

. Tel. Sėeley 7330
Namų telefonas Brunewick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams “ žinomas per 85 

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
--------—----------------------- ----------------- ------------J.- ■ U -

Dr. Charles Sega!
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 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phonė MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 6Š50 Stony Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned&» 
Įlomis ir šventadieniais 10—12 
j dienų.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS

PolitiKa
Kl. Jurgelionis.

Turime
Poli Parrot

aukšč,

Juodi

130 W. Randolph St

ALAUS

Budrik’s Furniture Mari

averne.
nn

ŽSSŠiŠŽSi

virš

protar-

Lengvais Išmokėjimais

kursas

22,000 užmuštų au
tomobilių nelaimėse

3.05
4.00
4.15
4.25
3.25
3.15

NATHAN 
KANTER

. Gruodžio 5 
Gruodžio 10 
Gruodžio 15 
Gruodžio 16

2.10
2.25
2.35
2.40
1.85
1.80

$7.30
7.50
8.50
0.25

10.20
10.20
10.20

8.45
11.00

0.20
8.75
8.85

13.00
5.75
4.50
6.25
7.00
7.25
7.45
5.75
5,50

Tono

$2.35 
2.40 
2.05 
2.85

3.05 
3.05 
3.05 
2.65 
3.25 
2.00 
2.70
2.75
3.75

Tono
$4.20 

4.25 
4.75 
5.15

5.60 
5.00 
5.60 
4.75 
6.00 
5.25 
4.00 
4.05
7.00

darbuotė 
specialių

kurios bus
- lyrinėj iš

duodamas 
nuo 7 iki 
žiemos ii

Mokėti

WGFL Nedėlioję gražus programas 7 vai. vak 
WAAF Panedėlį ir Pėtnyčioj 5 vai. vak. 
WĮ1FC Ketverge 8 vai. vak.

Atsineškit šį apgarsinimą!!
KETVIRTADIENĮ

Užsiregistruoti galima šian
die, rugsėjo 18 d., adresu 18 S. 
Michigan avenue.

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

EUROPA .....
NEW YORK 
HAMBURG 
BREMEN .. .

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

Perei 
ateivius re

Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią ke
lionę j Kauną. >
Patogus geležinkelio susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

detališkesnėms 
4 — tiesiog!

Viso dabar valdžia tokių lotų 
Chicagoj turi nupirkusi 2'67.'

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve. 
756 West 35th Street

Star Brand
BATUS

VAIKAMS

VYRŲ IR BERNIUKŲ BATAI e n n oxfords

Dėmesiui tų, kurie 
mėgia rašyti

Pasiūlo jums dideles vertybes rakandų 
negirdėtai žemoms kainomis

portavimui, nors dauguma jų 
yra išgyvenę Amerikoje dau 
giau kaip 20 metų ir turi ma
žų ir suaugusių čia gimusių 
yaikų.

Visi ateiviai ir ateivių vai
kai negali už niekų kitų bal
suoti, kaip tik už Rooseveltą. 
jeigu nenori patys savęs pasi- 
piauti.

Valdininkų ir visuo
menės organizacijų 

dėmesiui

visuome 
tarnautojams ir visuome- 

Į kurso 
svarstymas

pasakysiu kitų 
(Bus daugiau).

J. Jokubynas.

Pilnas didelis pasirinkimas, 1937 radio Zenith, Philco 
General Electric, RCA Victor

PENKTADIENĮ 
TIKTAI

ta. Jei Landonas taptų prezi
dentu, republikonai net ir trim 
milijonais nepasitenkintų.

Šito aky vaizdo j e reikia ste
bėtis, kaip dar atsiranda tarp 
lietuvių ■ tokių žmonių, kurio 
kalba už Landoną, ateivių prie 
šų. Juk lietuvių tėra apie 40 
nuošimčių naturalizuotų. Tai
gi iš miliono lietuvių Ameri
koje 600,000 butų skiriami de-

Užtikriųta tvirta 
oda

DYKAI
DOVANOS

Mirtinas pavojus ateiviams iš 
Landono pusės.

Chicagos universitetu, Uni- 
versity Gollege skyriaus deka
nas C. F. Huth, atsiskreipia i 
tuos asmenis, kurie turi noro 
rašyti. Jo laiškas skamba:

Padidėjęs liuoslaikis iškėlė, 
aikštėn eilę ąsmenų, kurių ta
lentai pirmiau merdėjo. Dau
gelis tų asmenų turi noro ir 
gabumų rašyti, bet n'etifrėjo 
progos įsigyti vadovybės savo 
ambicijai atsiekti.

Unįversity College teiks, per 
profesorių Freemaną, ateinantį 
rudęns bertainį, antradienio ir 
penktadienio vakarais, nuo 7 
iki 9 valandos.

Nauji styliai
.... Rudi. Taipgi nauji
Suedes. Visos mieros

5 iki 12. Geriausis 
pirkinys.

Jungtinių Valstijų valdžia 
nupirko vakar už $400,000 Chi- 
cagoj žemės arba lotų, šie že
mės gabalai nupirkti sulig fe- 
deralės valdžibs projektais sta
tyti moderniškus prieinama 
kaina namus. Valdžios nupirk
tieji lotai randasi apielinkėj 
tarp i Cottage Grove ir Grand 
avenue, tarp 37 ir 39 gatvių.

Valdžia nupirko dau 
giau žemės

The National Safety Council 
pranešė pirmadieni, kad per 
aštuonius šių metų mėnesiu dėl 
automobilių nelaimių 'visose 
Jungtinėse Valstijose žuvo 52,- 
022 žmonės.

Nes aršiausias ateivių priešas 
Hearstaš yra Landono bosas, 
taigi Landonas darys su atei
viais taip, kaip Hearstas jam 
lieps. ,

Republikonai vėl duotų kapi
talistams sauvaliauti, griebti 
žmonių pinigus, išnaudoti dar 
bininkus,. marinti įfąrmerius, ir 
tas vėl atvestų šalį prie nau 
jos dar didesnės depresijos, 
žmonės vėl badautų, stovėtų 
“suplainėse”, gyventų “flapau- 
zėse”.

Tuomet tai vėl pasikeltų di
delis riksmas prieš ateivius. 
Jeigu republikonai butų vald 
•žioj, tas riksmas riksmu* nepa
sibaigtų.

Kad paslėpti nuo žmonių tik 
ras naujos depresijos priežas 
tis, republikonų valdžia mestų 
yisą, bėdos priežastį ant atei
vių, ir tuomet ateiviai butų de
portuojami ne šimtais, ne tuks 
tančiai, bet milionais 
tame vajuj prieš 
publikonai reikalavo, kad tryžl 
milijonai ateivių butų deportuo-

Trumpoms apysakoms rašyti 
kursą

Dabartinių , laikų dailės ir 
trumpų apysakų rašymo teo
rijos bus negrinėjamos kaipo 
pagrindas klasės narių pasakai
tėms. Daugiausia klasės laiko 
bus praleidžiama skaitymui ir 
kritikai tų pasakaičių, kurias 
parašys klasę lanką asmenys, 
o taipgi diskusijoms problemų 
kylančių iš kritikos.

Užsiregistruoti šiai klasei 
galima iki rugsėjo 30 dienos, 
t. y. šios dienos, adresu 18, So 
Michigan avenue. Mokestis bus 
$30. Užsiregistravimas $2. 
Mokėti nereikės tiems studen
tams ir studentėms, kurie yra 
įstoję į Chicagos universitetą 
kaip auklėtiniai.

ma, pasakoja man, kad “čia lei- 
dės laukuose nedirba, bet aš tik 
iš nuobodumo biski pasimankš
tinu.”

Bet štai jau ir namai. Kieme, 
o ypatingai prie stubos, visai 
kitoks vaizdas; čia tuoj aus ga
lima matyt moterų taip labai 
mylimas gėlių darželis, kuriuo 
šį ka^tą ir aš tikrai pasigrožė
jau. Viduje irgi visiškai kito
kia atmosfęra. Čia pirmą kar
tą savo gyvenime kaip ir įsiti
kinau, kad vyrai be moterų tik
rai perdaug apsileistų: apaugtų 
barzdomis, nesiskųstų ir tam 
panašiai. Gal būt, kad tas ge
rasis dievas labai gerai padarė 
išlupdamas Adomui šonkaulį?...

Mrs. Sky tuojaus pagamino 
pietus ir męs susėdome valgyt. 
Aš tiesiog negalėjau atsigro- 
žėt ta jauna šeimininke, kuriai 
metų galėjo būt koKia 25, o 
jam bent 48 — gal kiek ir ma
žiau, bet man taip atrodė. Pa
sisvečiavęs pas svetingus Skai- 
sgirius jaučiausi daug links
mesnis. Ir jau eidamas namo 
piniau kitokius kanadiškus vaiz
dus, negu porą valandų anks
čiau. Einant arčiau namų, ke
lią man pastojo koks tai “gyvas 
sutvėrimas”, kurį aš baidžiau 
visaip mojuodamas, bet jis nei 
krust. Na, ir ką aš turėjau da
ryti? Apie tai 
kartą

(Tasa ii pusi. 2-ro) 
dęs nurodytoj vietoj maisto pa
valgiau ir užvirtau ant lovos.

Gulėdamas galvoju, ką čįa 
dabar reikės parašyti į Lietu
vą ir giminėms į Ameriką.

Mano mintis pertraukia nuo
latinis stiprus vėjas, kuris pro 
stubos kampus staugia kaip 
1 >iktas vilkas. Pašokęs priėjau 
prie lango, dairausi, saulė pro 
rukus artinasi pietų link, o vė
jas neatlaidžiai prispaudęs žo
lę šūkauja žiemių pusėn. Mede
lio jokio, bent arti nesimato, ir 
trobesiai riogso visiškai nuogi. 
Medelio čia aš tikrai pasigedau. 
Rodosi, kad nors vienas butų, 
gal jisai pastotų kelią tam stip
riam vėjui.

Kad prašalinti nejaukumą, 
nutariau vykti pas kaimynus 
Skaisgirius, kurie gyveno maž
daug Vį mylios atstume Radau 
juos dirbant laukuose. Mr. Sky 
arkliais vežama mašina pjovė 
kviečius, o Mrs. Sky turbut su- 
rišdinėjb. Man priėjus kiek ar
čiau Mr. Sky sustabdė arklius 
ir ruošėsi važiuoti pietauti. Tuo 
tarpu prieina ir Mrs. Sky. 
Overauzėmis apsiavusi, su ke
pure ji atrodė jaunas ir nepa
prastai gražus “berniukas”. 
“Tai mano žmona“, sako Mr. 
Sky. Ir tikrai buvo labai malo
nu susipažinti su Mr. ir Mrs. 
Skaisgiriais. Važiuojant namo 
Mrs. Sky, kaip ir pasiteisinda-

PANČIAKŲ 
SPECIALS!!!!

Gryno šilko ši fanas. Madnios
.JSLQ^ ‘S poros už QQ

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
$ 7.85

8.00
0.00
9.75

10.70
10.70
10.70

9.00
11.50
9.70
9,25
9.40

13.35
6.25
5.00
6.75
7.50
7.75
74>5
6.00
5.75

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar VlrS

$7.60
7.75
8.75
9.50

10.45
10.45
10.45

8.75
11.25

9.45
9.00
9.10

13.10
6.00
4.75
6.50
7.25
7.50
7.70
5.90
5.65

Valdininkai ir visuomenės or
ganine jų nariai yra gy 'ai su- 
sirupmę našesnu darbu vald
žioj — pirmieji todėl, kai jie 
aktyria; veikia viešojoj tarny
boj,’ k^i todėl, kad -jie< ifrbuo- 
jasi, nors nemokami, pagerini
mu aplinkumos, kurioj valdi
ninkai dilba, ir kad paloti vi
suomenei suprasti įvairias spė
kas pasireiškiančias musų so- 
cialio gyvenimo eigoj.

Kaip savo priedu prie šios 
veiklos Chicagos universiteto 
skyrius, University College, 
siūlo šiemet kursą, kuriuo, ti
kimasi, aktyviai visuomenė su 
sidomės. Kalbamas ' kursas 
aprašoma sekamai:

“Political Science 210. MET
ROPOLINĖS CHICAGOS MIE
STO PROBLEMOS. —- Pamo 
kų - konferencijų kursas mo
kytojams, kitokiems 
nes 
nes darbuotojams 
darbą įeis: 1 — 
socialių ir ekonominių, o taipgi 
politinių ir administratyvių pu
sių tų problemų 
studijuojamos; 2 
mas miesto funkcijų jo visame 
apskrity, o taipgi atskirose da
lyse arba apielinkėse; 3 
kimas medegos iliustravimui 
išdėstomų socialiuose moksluo
se dalykų ir citavimas šaltinių 
smulkesnėms, 
informacijoms 
nis kontaktas su administraty- 
viu procesu operuojančiu vie
tos, valstijos ir valstybės val
džiose Chicagoj 
piais paskaitos duodamos spe 
cialistų technkų ir pačių vai 
dininkų iš administracijos sri 
ties;
narių 
portų 
mui”.

Tas 
trečiadienio vakarais, 
9 valandos, rudens, 
pavasario bertainius 
už kursą reikia $15 bertainiui, 
pusei kurso. Užsiregistrui- 
mas $2. Reguliariams Chica
gos universiteto studentams 
mokėti nereikia.

SlifU O t VĮ AiIpajrdAvimas

pačių konferencijos 
paruošime ra 
problemų riši-

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS 
' £< - *. , l ■ ' « .

Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra populiares Helman malevos. Ir kainos nebrangios, 

o stakas visada pilnas.
Mopre’s maleva, 30 spalvų, gal...........................  $1.85
Specialė maleva, 16 spalvų, gal.  ............................. .. 970
Varnish remover, gal......................     95ė
Grynas baltas enamel, gal........................................... ... $1.39

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ....................  46

ir brangiau.

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

Mes atstovaujame plačiai išgarsintas rūšis
FLOR3HEIM ... RED CROSS ... ĮUOJ 

L IKK

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Patenkinimas Garantuotas.

Telefonas Yards 1829

MASTER WINDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

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

BOSTON BATAI YRA GERESNI —DĖVĖK IR
;v: , ...PERSITIKRINK

---    —      •• • - -   -Į f  į  -—  

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

Nauji Suedes
Visiems! !$

100 naujų 
k Stylių!!

Mieros 2 iki 9
Mm AAA iki EEE

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

KENAIS, PUSGALIONIAIS, 
AŠTUNTADALIAIS IR 

KETVIRTADALIAIS. 
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

JOS. I. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Kainos rali pasikeisti be jspčjlmo 
TUOJ APMOKANT —
POCAHONTAS ANGLYS
Mino Run. 65% Stambios------------------

Mažos Nut ar Pea -------------------------
Krosniui ar Pečiui----------------------

Lump ar Egrgr -------------------------
COK8AI—KOI’I’EKS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai ---------------------------------

Nut Koksai-------------------- ----------------
Peą Koksai --------------------------------

Pętroieuni Carbon Štili Run---------------
Pet/oleum Carbon Lump, Eggr---------------
MILLEtS CREEK LUMP------------------
MILLERS CREEK, EGG----------------------
BLACK B AND LUMP-------------------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania) -------------------
Eastern Kentuc’.cy Screenings---------------
Illinois Screening-s --------------- •--------------
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios----------------------

Plautos Nut—3x2_________________
Egg----------------------------------------------------

Lump.................. ........... .... ................
WILMINGTON Egrgr. 4x2 Valytos --------
WLMINGTON Mine Run — Stambios-

Dabar galima gauti kai minima

MUTUAL LIIĮUff /
4707 South Halsted Sz i
Visi Telefonai YARDS

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

Atsimenate tą vajų prieš atei
vius, kuomet visus ateivius bu
vo grąsinta ištremti iš Ameri 
kos, arba badu numarinti, ne
duodant jiems nei darbų nei pa
šalpos?

Dar tas taip nesehai buvo.
Kas tą vajų vedė?
Republikonai su Hearstu prie

šakyje.
Kas tuos jų pasiryžimus su

stabdė ?
Prezidentas RooseveltfO su 

demokratiniu kongresu.
Be to vajaus tikslas bus tik 

rai įvykintas, jeigu šios šalies 
prezidentu butų išrinktas re- 
publikęnų kandidatas Landau.

Geriausi Degtinė... Gerkit 
kentucky yearling

VIENU METU SENUMO."

VIRŠ, 
visokios 
kulnys

• JUODI eRUDI eŽALI • MĖLYNI eBURGUNDY 
MATYKITE MUS PIRMIAU DĖL GERESNIO PASIRINKIMO.

s.aieaine
Ekskursija

( LIETUVĄ

žieminiai pečiai po $12.50
Gasiniai pečiai po $29.50 ir virš

Oi! Burnėriai po $35.00 ir virš.

BOSTON SHOESTORE
3435 SO. HALSTED STREET

PUIKUS 
STYLIAI!!! 
NAUJA • 
KŪRYBA

COAL &COKE
37i9 5 KEDZIE AVENUE 
GUA2ANTEED COAL

WOOD COAL

PHONE LAFAYETTE 3244
BONDED VVEIGHT

rB HAMBURG- AMERICAH LINE 
N O R T H G E R M A N L L O Y D g
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NAUJIENOS
TheLithtfanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday .by 
The Lithuąnian News Pub. Co., Ine 

1739 South Ilaisted Street 
Telephonė CANal 8500

Subscription Kates: 
$8.0Q per year in Canada 
$5.00 per yėar otltsidė of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

" ..... .. . ' ""V""------------------------ ——s

EnteFed as SecOnd Class Matter 
kfarch 7th 191^ ai the Po& Office 
of Chicago, III. Undcr the act of; 
March 3rd 1879. J
,_____________ _______  , t_________________ -

Naujiėnda eina kasdlėh, išskiriant 
Sekmadienius. LėldŽiA Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsfėd St.» Chicago, 
III. Telefonas Ganai 8500.

Dfahlryilio Uilnai
Chicagoje paštu:

Metams ...... .
Pusei melų _______ ____
Trims mėnėšlAris
Dvitm rnlMB
Vienam mfinesiui

Chicagoj, per. išnešiotojus:
Viena kopija ___________
Savaitei ________________
Menesiui ________ ......_____

Saviehylbbb Valftijtae, he Chic^j, 
paštu:

Metams ___________   $5.00
Pusei metų 2.75
Trims menesiams iio
Dvieih inlne&aiitis 1.00
Vienam menėsiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(AipIltiliU) . ;

Metams $8.00
Pusei rietą
Triinš mėnesiams ■z.i 
Plnigūš feikla siųsti pMtb Monėjr

Orderiu kartu su užsakymu^

.. $'8.66 
_ 4.00 
.... 2.001 
.... 1.50 
U' .75

-----3c 
..... 18c 
— 75c

__ 4.00 
m

Darbo Partija ar Farmerią-DarbiiiiBkĘ 
Partija?

mašinines kanuoles į rankas,įr Juos veda į Ispanijos 
mieštus SaMytl žffiohės.

Išpahij'tfs kAtalikiį dvasiški  j a tačiau nepasmerkė to
kio išdavikiško t sukilėlių darbo. Ji atvirai sttšidėjo sū 
sukilėliais. Vyskupai ir kardinolai Ispanjjoje laikė mi
šias, prašydami Dievo, kad maištininkai pergalėtų. Jie 
laimimo tų mAurų ginklus.

Tai nėra k6 sbėbėtiš, kad Toledo; mieste įvyko ta 
baisi ske'fdynė.

Apžvalga
DĖKtOSRA^OS NĖGALi 
TtWW — iDSL SKURDO

*
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NIAUS ŽODIS”

Vilniaus pAžafr#iiįjti lieiuVitj 
“VilrtiAAs Miš’? V& 

šūkOnfiškudtas. Valdžia sukon- 
fiskaVo 32-rą to laikraščio nu
merį, kaip jisai patš prA'tiėša, 

*'*ūž straipsnelį Apie Žemes 
feforrti^ fr už piriną sakinį 
straipsiiy: TCiėkVie’ria laždA tu
ri du

Tai jau devintas laikraščio 
numeris, sukonfiskuotas šiais 
metais, kas sudAro 37.5%. '

SociAlištų partija suskilo. ŽJrrtii jįėš $&lis atsisakė' 
Jpžsiduoti Normano Thomaso vadovybei ir atsimetė nuo! 
partijos. Bet he visi ir likusieji partijoje nariai pritA- 
ria jos vadovybei. Tdkiū būdu 'partijos pfošpėktai atei
tyje nėra geri. * .

Lafeai plačiai dabar yra pasklidusi tarpe socialistų 
Jmintis, kad Amerikoje tūri susiorganizuoti masinė dar
bininkų partija, panaši į Anglijos Darbo partiją. KeVir 
Yorko socialistai, kurie nutraukė kyšius sū ThomAs’u, 
ir daugelio darbininkų unijų vadai tokią partiją jau įš- 
ki sąjunginės komunistų partijos vdge. * I . ____ It.Ji.-l Ji- ;

Tuo tAfpu vakarinėse valstijdse socialistai stoja la- 
biaūs ūž bendrą darbininkų ir farinerių partiją. Wik- 
consino socialistai, pav. yra sudarę kartu su La Fo- 
llette’o prdgresistais Farmerių-barbininkų -Progresy-! 
Viską Federaciją. įdotoiuš reiškinys, kAd ši FederacijA 
yra nusistačiusi remti Roosevėltą, tuo tarpu kai šocia-i 
lištai, kurie į Jį įėiūA, žAdA bAlš’Ūbti ūž TMfAš^. Aff 
daug jų balsuos už Thomas’ą, tai klausimAš. f *

Milwaukėe’s mayoras faoan, kuris padėjo Tho^j 
toiashii socialistų partijoje nugalėti “dešiniuosius”, buvOj 
aną dieną pakviestas į New Ybrką pasakyti prakalbu 
partijai. Jisai tenai pareiškė, kad iki l'MO toiė'tį Ameri-. 
koje jau bus įsikūrus nacionalinė (visą kraštą apimair-į 
ti) Farmerių-Darbininkų partija, kuri statys savo kah-į 
didatį į Jungtinių Valstijų pfezidentūš.

Tokiu budu Hoan mano, kad darbininkai turi jung
tis į vieną partiją šū fAritoėriaiš, ir jisai siūlo pavesti 
farmeriartis vadovybę toje jungtinėje pariijoje. MšAi 
sako: “Ftormer-Labor”, o ne “Labor-Farmer”į partija. 
’O rytinių valstijų socialistai nori grynai darbininkiškdš 
partijos.

Kuri touonionė yH tėišiii^ėsnb, kolkAs dar nėpaaiš- 
kėjo. Atrodytų logiškiau, kad darbininkAi oTgah’izūo’tū“ 
ši atskirai, neš jų ekonominiai reikalai da’Ugėliu atžvil
gių skiriasi nuo fąrmerių reikalų. Sakysime, darbinin
kams svarbu, kad ūkio produktai būtų pigus, 0 fArmė-j 
riams — kad jie butų brangus. Bet vakarinėse valsti
jose, kur pramonė dar yra mažai išsivysčiusi, darbiniii-l 
kai be fafmėrių pagėlbos politikoje butų silpni. Prak
tiškos politikos atžvilgiu tad vakaruose darbininkai, gAl! 
būt, dėsis į vieną partijų su farpieriais; o rytuose kuh* 
šis vienų darbininkų partija. Prezidento rinkimuose! 
Jiedvi galėtų susitarti ir pastatyti beridrą. kandidatų sU3-- 
Tašą. . . :

PRIGLUS “VADO* GAR
BINIMAS

Verta nors kai kada pažiūrėti, 
į oficialiftę Rusijos bdlševikų 
spaudą, štūi —- cėnffalihis visa- 

orgariAš “Pravda”. SkaftAnt ją, 
tuoj pamatai, kuo virto Stali
nas. Jisai ir ugėnialūs” ir “di
dis0, jišai ^ptoletariato vadas0,' 
“taūtų VAdAš’0 it t. t. LaikrAš-; 
čio pUslApiAi tiž^ilčiyti sveikini-' 
mais “musų brangiam”, “mu
sų ^afbih'gW’” Jbšlfūi' Viššąri-' 
onoviČiiii. baug rezoliucijų, 
daug agitacinių kalbų — ir 
kiekviena jų baigiasi StalinOj 
garbinimu.

Mažiau nėgū Stalinas garbi-, 
narna sovietų -liaudies komisa
rų tafybos (iniriištėrių ^kabine
to) pirmininkas Vr^v^IdlotoVį* 
karo-komisaras maršalas K. E. 
Vofdšildv ir kiti du komisarai 
— !h. M. KAganovič ir G. K. 
Ordžbhlkidže.

Įdomią kalbą pasakė pėtoitą! 
sekmadienį rudasis Vokiėtijos; 
diktatorius Hitleris, atidalyda
mas naują aūto’mdbilių Vieškelį 
ties Bto&lan. JMi parėfckė, kad 
Vokietija negali turėti tokios 
“prabangos”, kaip demokratija, 
kadangi ji (Vokietija) ėsatiti 
labai biedna.

“Gal būtį. yra šAtių, ku- 
Sriotois demokratija tinka”, 
tAfė Vokiečių fiurėriS (va
das). “Jeigu mės tū^fetūnie 
penkis aų šešis milionus kėt-’ 
virtainių kilometrų kolonijų 
žemių. Jeigu Vokietijoje 
kiekViefiAmė / ketvirtainiame 
kilometre -gyventų tik Šeši 
ar astuoni žmohės, jeigu mes 
turėtume pėtvirši grūdų, 
anglies ir Žaliavų ■— tokių, 
kaip varis, cinAs it Cinkas, 
ir jei^h aliejus čirkštų Iš inu- 
sų žeirtes — tuomet, gal būt, 
ir mes galėtume leisti gyvuo
ti ddmbkratijai.”

a čia iHtleris pripažino, viena, 
kad Vokietija yra palyginti ne- 
turtingas kraštas; antra, kad 
■skurdas ją priVėdč prie diktar 
mroš. ■

Paškūtihiame jo pAfėiškime 
yra daug tiesos. Vokietijos de-, 
mokratijA sugriuvo, kuomet pa-! 

‘sidatė nępakėjfčiąmąs ėkohomt-1 
rils skūrdaš. Žmd'nėš, įpbotę i! 
•dėšpWiįą, sūkftO pfiė;š t$J 
santvarką, kilti jie'ffis buvo sū-’ 
teikusi laisvę. t •

Bet Hitleris kalba hiekhs, ka
da jisai s Ako, kad diktatūra gaV 
Ii geriau padėti žmonėms koVO-; 
ti su skurdu, negu-čtemoktatija.; 
Kaip tik priešingai! 'Diktatūra 
trukdo judėjimą ir 'slopina ^žmo*-. 
nių iniciatyvą. Jau šis vierias 
faktas daro diktatūrą labai ne
ekonomiška valdžios forma. Js- 
tmįja rodo, kad visos šalys, ku
rios turėjo despotiškas Valdžias 
(Rusija, Turkija, Ispanija ir 
t. t.), atsiliko nuo progreso. 
Jas toli pralenkė laisvos šalys.

•Be fo, dfktA'fūVa eikvoja daug 
tufto neprddūkthigiemš daly
kams policijai, žvalgybai, 
armijai ir ginklams.

Todėl, juo ilgiau diktatūra 
gyvuoja, juo biėdnesUė dAfbsi 
šalis. - Italija šiAndiė yra daug 
biednesnė, negu kad! ji buvo 13 
metų atgal. Vokietija per tre
jus metus Hitlerio diktatoriai 
vimo priėjo prie to, kad jos gy
ventojams jau trūksta maisto. 

■■ 'f- ....jv.A„ t.

miestuke, visu Ičuo pabalus į 
kalnų indėnų drabužius. Tačiau, 
čia tie drabužiai yra daug ne-, 
švaresni ir labiau apdriskę. 
Tiek kordileirų, tiek šių indėnų 
moterys audžia skareles.

Svarbiausias šių indėnų vers
las yra žvejyba. Jų vartojami 
tinklai nepaprastai gabiai yra 
išatįsti. žvejybos produktas ir; 
ajerų šanknys sudaro pagrin
dinį jų maistą, nors galima 
kartais pamatyti viena kita 
vištelė ar paršiukas. Kadangi 
ajerai netinka kurui, o kitko 
visai nėra, tai indėnai viską 
valgo žalia, nevirta. Labai sun
kų keliauninkui su šių plaukio
jančių salų indėnais susikalbė
ti, nes jie nekalba nei “aima- 
ra”, nei “ųuichu’a” kalbomis, 
kurias vartoja visi kalnų indė
liai. Šių indėnų rasė, kalba ir 
papločiai nei $iol dar nebuvo 
rimtai, moksliškai tyrinėjami.^ 
Tuno gyventojai vadina juos 
i{ufds”.

Tikriausiai jie priklauso 
“tiru” kordiifeirų tautelei, kuri 
kadaise gyveno su aimarais, 
bet nesušiliejo su jais. Jų pra
eities pėdsakai užtinkami Titi- 
caca ežero pakraščiuose, Poopo 
ir Dešaguadoro upių žiotyse. 
jSTors dabar tarp šių urų ir ki
tų gyventojų izoliacijos nėfa, 
tačiau santykiai su sausįemio 
gyventojais jų labai mėnkai 
palaikomi. Todėl ką nors nuo
sekliau ir tikriau apie juos su-

žinoti yra gana sunku, — ne
bent iš ilgiau jų tarpe pagyve
nusio svetimšalio pasakojimų. 
Net tų plaukiojančių salų ir jų 
igyVentojų skaičius nėra tiksliai 
žinomas.

Beplaukiant jau iš tolo mato
si daugybė bakužių, kurių vaiz
das išdildo primityvaus gyveni
mo romantišką jausmą.

šie indėnai praleidžia visą 
SAVo gyvenimą kokių 50 kvad
ratinių metrų “teritorijoje”, 
aftt plūduriuojančių aj erinių 
grindų, Visuomet šlapiomis ko
jomis fiub bėšisunkančio Van
dens. Naktį drėgnas ir šiurpūs 
oVtts Užplūsta jų bakūžes. Gy- 
Vena Visai suliesėję, be mažiau
sio galimumo pakeisti žalią žu
vį ir Ajdfų šaknis kitu geresniu 
maistu. Nepažįsta šulinio van
dene. O Vasarą, kada vanduo , 
nuslūgsta,^ pragariška, nepaken
čiama Smarvė Užplūsta tas 
plAŪkiojAhčias salas.

Sunku tikėti, kad gali būti 
pasaulyje tokie žmonės, kurie 
galėtų vilkti panašų gyvenimą: 
gimti, gyventi ir mirti tokioje 
vietoje.

Grįžtant visa kas matyta ir 
pAstebėta kelionėje atmintyje 
atsiliepia giliu gailesčio ir užuo
jautos jausmu. Malonus idilijos 
Vaizdas, kuris daug kartų vie
nodinamas su primityvišku gy
venimu, pasilieka beširdiškai 
žiaurios realybės sunaikintas.

ratinių metrų

'VWWWW
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TITIC AC A EŽERO INDĖN AI
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Indėho Valtis, Titicaca ežeras. —
- fteWfthimas. — Plau- 

fceigti salį gyven-

PtfriO ’rtliėst^ltiis.
■Indėno ištvėftningui'nas.
kiojanWš^BaŪužės. MK1
tojai. 'Gyveninio sąlygos. — l’rimityyiž'ko gyye-

A- • i r.. i... !i'.. _ ti' ' ■ ‘ ' ... j*--!., ’
tojai.
nimo romantiką įr tikroVS.
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Paskutinieji Įvykiai 
Sovietų Rusijoje

Fašistams paėmus Toledo
* i

Ispanijos fašistai paėmė mieštą Toledo ir paliuosk- 
vo kelis šimtus sukilėlių, kurie buvo užšidafę ’pėr eta 
mėnesiu Alcazar tvirtovėje.

Fašistų vadai dabar skelbia, kad valdžios milicija, 
pasitraukdama iš Toledo, užmušė ^600 klfh^ų^; kurife 
Tėmė sukilimą. To skelbimo tikslas tai — parodyti, kb- 
ki žiaurus esą tie, kūrie gink Valdžią.

Tiesa, kiaurus dalykas yra užmušti 600 žmonių, 
ypač tokių, kurie pa£al šAvb profesiją turėtų priklau
syti nekariaujančiai gyventojų daliai. Bet ar tie kurti3- 
gai ftėdalyVAVo kare pfiėš respubliką, dar nėra įrodyta. 
Ne vieną kartą žiniose iš Ispanijos pilietinio karo buVb 
pranešama apie kunigus, kritusius mūšiuose su ginkfa 
Tankose. . 1

Dvasiški jos pareiga Ispanijoje buvo pasmerkti maibį 
štininkus, kurie ^Uciiė feš^Ublikos, valdžią, iššattkdarfti 
kruviną kčvą kTAŠte. Juk bažnyčios nįokslaš sAko, kd^ 

’ kiekviena Teisėtoji vkldžia yra hnuo Dievo**. iCftti 'priėš 
Valdžią, kuri yra žfnbnių išrinkta, TuVėtų būti , dideliši 
rtusidėjimas bažnyčias hkyse. ■ j

Bet Ispanijos sukilėliai pasielgė dar aršiau* Jie rtfc* 
tik griebėsi ginklo prieš teisėtąją, krašto valdžią. Jiė; 
pasiėmė į talką Afrikos maurus, kurie yra mohametb- 
rtai ir nuo senų laikų žinomi, kaipo atkakliAuši krikš< 

s Ponybės priešai. Tuos puslaukinius maurus Ispanijos

Vienas žurnalas TššįjžfUŠdino
• r*, . 11* . *

Otto Schaf meisterio TitiČaca 
ežero indėnų aprašymą, kūris 
maždAŪ^ škatnok^tAip: !

Priė BOliVijOš pašienio, Teru; 
Valstybės teritorijoje, tėlško 
nepaprastai didėlis ir mažai te-Į 
pažįstamas Titicaca ežeras. Prie' 
jo įlankos yra vienintelis pu-į 
siau ciViližtiotas Puno miestu-; 
kas, tiksliau šakaiit, kalinas su 
tūkstančiu uostu, iš kurio ma-j 
žAis garlaiviukais pervežami 
keleiviai j !Š8iiViJbs -kilotą. ’Iš 
Molleno, nšAH^b Wbffikb 
kraštyje, yfa pravesta gėlžkė- 
lio linija į štilio, kūri 
Kordileirų kAliittS ’pAiitekiAj 
4,600 mtaj ĄMtį, ik toliAu! 
didesnė jb'S dailė 'tęšihėi !pbk įy-i 
kūmas, kiiŪdyfeiiiA ’tikttti Afė-! 
ųuipa oažą. Tf Aukinys TtihOUOs-!: 
tą pasiekia 'tik yiw^Wtą W 
savaitę, W ’totate <pAhA«ibke 
aplinkybėje yfA ?&'atiA ^UHki !it 
pavojinga. TfAiikihib W^k!mkš 
ir garlaiV&lb i^iAŪkimAs ttiib; 
miėštūke Atik^iia šiokį išdlčį ju
dėjimą. Stotėtejb atiėirėitka: 
kiek žmbiiių: Wi pė^A į 
garlaiviuką, kuris plaukia į Bo- 
livijąrkiti sustoja Čia pat esan
čiame' Viešbutyje. Kai tas judė
jimas praeina, jtai ir vėl gyVėh- 
tojai paskęsta^ tyloje ir fAtny^ 
bėj'e. J

Norint pasiekti Titicaca Ofe 
TlUtikiOjaiiČių Wltj ’ihfehUs, 

Wikia -m&yto hagfimib brijįk 
eittšką WHį it tetetfe flėšihitieš 

.. feštaohė^" Vaife savo’ 
mm męą > atOm wuįbja

febte. 'itepawi: W Š6 Čėhti- 
pločio ^turi/ to, ke-' 

'teiVj V^iiiA tetų kteimAs 
tiūb šalčio. Teiikk dAr šusidūrii 
ir su kitokiomis 'kliūtimis.

Didėlė Titicaca ėžefp įlankos 
dalia Visai netinka plaukiojimili 
heš tbn yra daug VAnddiiihiiį 
augmenų ir negilu. Salų ir są
siaurių tokia daugybė, kad ke
liauninkui tuoj apsisuka galVa 
ir jis tikrAi paklystų VišSfii lai
kui, jėigu prib Vairo trėbutų 
patyręs indėnas, kuris tiesiog

SUKIUfiLlAI
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Net konservatyve Amerikos 
spauda šiandie jau neslepia to 
fakto, kad tie gaivalai, kurie 
išpanijoje štikflo prieš rešpub- 
likos valdžių, beta koki ton, 
hfautos gelbėtojai nuo barba
rizmo0, bėt — atžaįaTėiyiAi,’ 
kurie nori ginklo jėga grąžinti 
savo prfViteįdfAs, 'kUd gAletų ir 

’tdliaus jdė$i fe iMtototi Wu-

Pereito šėkiriadiėtiio'Čhičagos 
“Tribunfc” J0O ®teiiiQ 'Ap
žvalgoje įilėjO stoūtošhj Apie Ipi- 
lifetinį feĮmtiijbjė. Te’hai 
randame šitokį pAAi^kiftimą 
Apie tų bkišią ‘kWį:

pfadėjo karą?“K1
Ats. — Armijos karininkai, 
fašistai ir Madrido radikalų 
valdžios priešai, kurių tarpe 
yra daug turtingų dvarų ša-; 
vininkų ir kai kurie (? —«i 
“N.” Red.) bažhyčioš virši-: 
ninkai.

***K1. — Kodėl jie pakėlė: 
'maištų prieš Madridą? Ats. 

■— Nes jiems Atėmė |ghlią 
'liaudies ftdhiO Valdžia?’ 
Toliau, aiškinama, kas tie su- 

’kiteliu Wddi;: ;

FAšmth wam HA w.
biMbb
tiihšAliti
gdK Miib Whį

jas?*
Taigi - Affitjbš flnerblai, 

šidtaiį turtingi dvarininkai ir; 
;auyš«fėji kalikų bAžriyčfek 
^^ibiiikMi ^Kglttši w pageK 
’ba maurų ir ŠVėtlftišalių teįio-; 
’rfo paVėrgti Ispanijos liaudį. O 
‘betgi riltišų klerikalai ir taUti- 
Minkai nesidrovi skelbti savo, 
sį)dūddjfe, kad tib Sukilėliai tai 

kovbtbjai dėl *‘tkutbs Ihis-

%tebWĄi dflėiitūbjaši It Varo 
Valtį pirmyn.

Valties VAirūotdJo 'ištvermin- 
rgUmas stebėtinas : kelionės 4ne* 
’tu rtė tfttpūtdiiO^ fiėp&ilsti. Be 
Toį be paliovos "kramto <(coca°

^Alids spalvos lapą, 'ktiriš Aii* 
fea Rordilėfrįį ŠlAifūbse. faii » 
tą kartą keliaumukAs per Kor- 
dileirus turėjo progos matyti -ir; 
'stebėtis iš didelio 'iridėiiį ištver- 
’minguriib ir kAKtkybeš, mAty-1 
damas šiuos kAliią gyVedtdjus 

‘riliėgAiičidš ŠaliA 'ledb kdlilb,; 
drėgname dre,* po atvirti dan-; 
£gumi. O “cbčA” yrA ’tAš akstin- 
tojas, kuris jam padeda nuga-’ 
teti baaą ir'troškui). bu “čočA”' 
čiagimis hldkŪOmėt •hešiykiHU. ■

Vingiuojant nesuskaitomais 
sąšiAūfiAiš kArtkartėmiŠ Štitin-' 

!kama valčių, grįžtančių į Tuno.' 
Tų valčių irklininkaį ^paprašę 
“coca” iš priešingai plaukian
čio, ir gavę jo, nepratardami nė. 
Vieno nereikalingo žodžio, pra*> 
^Įlenkia. Tikra bėda keleiviui— 
■tai čiagimio mažakaįbingumas.’ 
tPer visą kelibdę iį klAūšinitis at-Į 
"Sako vienodai: “Ali no mas, 
fpūeš”. Atrddb, kad jo visas kas-1 
tėiamį kAlbos pažinimas ’išfėiš-1 
kiamas tik ta vienatine 'fraze.! 
4r sVetiftišAliė z'MiitW 
įvelti įjį ij Wlbą ipo 
fno ėtmihęr^iriA ir pžtšiterikhthi 
iais li^Mfeingais ‘jb ^Baft.l 
RendrAi ^Kofdileirų indėnai y&i 
febai biurus ir *nišimirfį. į

Pagaliau $»o-!
iįos TMidbiaJičids, iš 
šluogsnių . šdiiMytbs ^Ūlos, ktr- 
riose gyvena vietos indėnai. Kai 
kurios tų šąlu ‘^ūri.nuo 50 iKi' 
To, tftetrų -ilgio, 'bėt viSOs labui 
^iaufbs. Iš tolo pastebėję bešr- 
Htibančią valtį imnai Šiepiasi 
WVb 'bakūžėse, Stipintose :iš ajb- 
^ų; if mendriį.

Pikčiausios bdktižės yrh aplė; 
Vieno metro -pločio. Bet jos taip, 
įemtfs, kad stačius žmogus ne
gali ; įeiti. Visos vienodo sti- 
Rat(š;: steh'os vėbtikalinės, d 
stogas labai gulsčias:

Šių bakužių gyv^ntofų apval- 
kalas, Wj Jfe įsigyja I>uho'

• (Musų specialaus kores
pondento)

.....t .."-X.

Trockistų valymas

Visoje SSSR, teritorijoje da
bar eina skubus neva nuo troc
kistų apsivalymas. Ištikrųjų 
imami visi, kas tik bent kiek 
įtariami atrodo^ ir bendrai su 
kuo norima Sąskaitas suvesti. 
Eina skaitlingi areštai. Daug 
įjAsikėteiiftų VykštA 'Ai*fnijbjb — 
it- ČiA nemaža šūėmitną butą. 
Ne Vlšttš tA’miai tib ŠuėmhhAt 
prAėina. .

Jei taip skaitfiilgAi žmonės 
suimfifni, tai šAVaimė Seka, kad 
ne taip jau viskas butą gera, 
he 'fAip jau kavo -padėtimi visi 
darbininkai ir kiti buvo paten
kinti, kaip >SSSR. valstybinė 
■spauda visą laiką

Jėi reikėjo fiet Žėšibiiką troc
kistų sušaudyti, tur būt, buvo 
reikalo ir kitiems baimes įva
ryti, khd Stalino Vedama politi
ka neŽinb jokib ‘pafcigAitejihlo ii* 
kas išdrįs BtAlinb 1 ^hštafyta’m. 
kursui pasipriešinti, arba net 
tik kritiškai į jį pažvelgti, bus 
sutrintas, ;sunaikiiittts ’ib iibt Su 
šaudytas.

Jei šiokią topfėšijbs "priertio 
mių stveriamasi, vadinasi, nė 
Viskas yra tvarkoje. Tik silp
nieji kerštauja. Ar kitu atveju 
'būtų ’Mkėję tiek žmonių su 
šaudyti ir nė eilinių, bet tų, 
ktfrie aktingai dalyvavo bolševi
kų revoliucijoje. Juk ZinoVjė- 

tomėtiėVAs, ‘Šmifbbwi 
^Ačkb^ki, ŠtjkdittikbV, Toniš
ki, tai Vis -BiiVį ‘Uiiubin^t ar- 
^Iftiiėji Tetmio bendrAfelbiai, 
M ’hekAlbatit 'Apie iptftį Tfockį. 
Jife piVthibji sūkuite ’bdlŠeviką 
■rėvoliubiją -ir -HuStAto jfti gaires. 
Wi ’hėbjifmi WlWji Statis? 
W lAįikrifeib WvdUUbijos, bdtj 
jos tribūnai, jos kariui ir va-i 
da, jos įkvėpėjai ir teoretikai.* 
Negi Stalinui SAVb raštais !y-Į 
gintis su Tročkiū, • Žlii ivjevu,- 
ifemėhėvu fr m zi-* 
novjeyui su taip pat ’Ati^tidytti 
lietuviu jpikelitt ‘ btfVo ;ĮjAVestA 
rašyti kom'tftiirftų iptoijds isto? 

frija!
Betintb bMiairaH^biiti

Berods dUbAr VISU litu ASme- 
!nų Stalino agėtitai Visokiais bu
dais vardą gtettgiasi ' ^uterštij 
jtfbk Wdinti 'hfėkšais, -fAšiutu-

žią, karjeristais ir net jokiais 
marksistais, o tik Avanturis- 
ttfife.

Na, jei šitaip patikėti ir tvir
tinti, kad tiktai Jie toke biiVO, 
tai kas gi galų gale įvykdė bok 
ševikų Rusijoje revoliuciją! Jtik 
šie Visi/sušaudytieji ir nusišo
vę thi ii* buvo pirmieji Lenino 
be’ndradarbai, kurie metė obal- 
sį Sukilti prieš Keresnkio vy 
riausybę, ją nūvėršti, išvaikyti 
Steigiamąjį Seimą it sudaryti 
savo vyriausybę, kuri sovietų 
padedama turi valdyti visas ru
sų žemes.

Tai nuosaikiai galvojant išei
tų, kad bolševikų revoliuciją 
įvykdė visokie naktibaldos, 
avanttfristai, gobšiai į valdžią 
sutvėrimai, pasiutę šunes! Juk 
pirmose revoliučijos dienose 
Stalinas d#r hdbūvO Stalinas, jo 
niekas tuomet nežinojo, tai bu- 
VO labai mažutis žmogutis, ku
rio pats Lėninks visai nemėgo, 
kurį daug kuo įtarė ir nenorė
jo pavesti jam bet kokio atsa- 
komingo darbo.

Artimiausiais Leniho bend • 
radarbiaiS kaip tik buvo dalis 
iš sušairdytųjų su TTOckiu pri- 
šakyje. Juk Trockis skaitosi 
raudonosios armijos įkūrėjas.

čia tai ir yra visa tragedija. 
Stalinas yra labai kerštingas, 
klastingas ir turįs* piktą atmin
tį. Jis gerai prisimena tas 
diėhaS, kuomet jis buvo mažu 
Žmogumi ir kuomet Trockis it 
kiti į jį žiurėjo iš aukšto ir ne
kentė jb kaip mažai 'pASilavinu- 
S'io kaukaziečio, bet šii didelė
mis pretenzijomis į didvyrius, 
čia tai ir prasidėjo ta klastin
ga, kerštinga ko VA.

Juk tai nepripuolamas atsiti
kimas, kad visi artimiausi bu
vusieji Lenino bendradarbiai yra 
Stalino agentų išžudyti. Juk. 
pirmąjį Pelitbiuro, kuris išdir
bo bolševikų kovos taktiką, ku
ris Sudarė al-timiAūŠibs ateities 
programą ir ‘kuris nustatė bu
simosios raūdonbšioš armijos 
fnetmOnis Sudarė ‘Leninas, Troc
kis, ŽittovjeV, Kamenėv, Šmir? 
nov ir kiti. Juk Kamenev bu
vo Sovietų Apsiginimo 1917 me
tais tarybos pirmininkas. Juk 
Kamenev savo laiku buvo net 
Kominterno pirmininkas, At
seit, visam pasaulio komunisti
niam judėjimui vadovavo!

(Bus daugiau)
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mėn. 6

ILaidotuviu Direktoriai!

TAVERNOS
sse'

STRAIGHT 
AMERICAN 
BOURBON 
WHISKEY

Pradės Šaukti auto
mobilistus Į teismą

P-lės 
atrodo, 
sąrą ji

pradėta 
teismą

dar kalbės Illinois 
Mokytojų Kolegijos 
CarbOndale miest?-

auto me- 
uŽtikrina 
geriausia

Orlaiviai numuš kai 
nas pasažieriams

• TAI DEGTINE, 
kuriatn a u j i h s 
praeities atsimi
nimus kaip gera 
degtinė turėtų bū
ti padaryta. -

the Chicago Bar 
Daugiau

>12*00 
>45*00 
>15*00 

>1*00

KAILIAI 
F U Ė R I

Tavernų Savinin
kai Pašaukit rei
kalaujant musų, 
atstovo:
VICTORY 5382

Kalba apie WPA dar 
bininkų streiką

Pocahontas Mine Run Screened 
6 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti Val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinės 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, ____ _j

Federaliai agentai 
pradėjo vajų

i — Eight Street Te 
penktadienį, spalių mė

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių. 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street' 
Victorv 1696

Atvyko Amerikon 
p-lė Poželaitė

dienomis soeialistų 
kandidatas į prezi- 

Norman Thomas kal-

Transcontinental & Western 
Air, Ine., linija numuš 30 nuo i 
šimčių kainas pasažieriams ke*i 
liaujantiems jos aroplanais. 
Numušimas bus įvestas rudens 
ir žiemos laikui ir įeis galicm 
nuo lapkričio 1 dienos.

Harvardo mokšlai 
nes vadovėlis — 

dirbtuvė
• DEKORATORIAI 

PAINTING and DECORATING

iš W. M. B. I. stoties, 1080 ki- 
locycles, įvyks ketvirtadienį, 
spalių 1 d. nuo 4 iki 4:30 vai. 
po pietų. Kalbės A. J. Gillies, 
jemoje: “Kas yra didžiausias

A. HERMAN, Lietuvi* 
5234 Belmont Avenue, 

Tek Avenue 5411

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

Baras Studio
VISOKS FOTOGRAFIŲ 

DARBAS ATLIEKA? 
3200 So. Kalstė/

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

teatras
White Parke

Prieš Groldblatt krautuvę (pirma 
Pavis)—2nd floor.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
K-RAY

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

Jos. Jaeikas Tavern
Pranešu visiems draugams Ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern bizny}*. 
Musų užeigoję visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika Šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i musų naujų užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAi
Tel. Englevvood 2792 

6556 So. State St 
kampas North West 66 St.

Reikalaus brangiau 
mokėti už trans- 

ferius

Atėjus rudens sezonui susi
domėjimas radio programomis 
padidėja juo, labiau, kada jose 
klausytoj ai randa ka nors nau
jo, įdomaus. Sekmadieninės 
Budriko programos iš stoties 
WCFL kaip tik pasižymi į vai 
ru’mu. Klausytojų malonumui 
Budrikas dar daugiau jas pa 
įvairins. Nuo ateinančio sek
madienio, t. y. spalių 4 d., pro 
gramai bus transliuojami 5 vai. 
po piet iš stoties WCFL.

Praėjusio sekmadienio Bud
riko radio programoj dalyvavo 
Naujos Gadynės choras. Sim
foninę muzikos dalį tobulai at
liko Naujoji Budriko radio or
kestrą, kuri šiose programose 
yra tiesiog pažyba. Nuolatiniai 
Budriko programai ketvirtadie 
niais iš stoties WHFC. taipgi 
būna labai gražus ir įdomus pa
siklausyti. Nepamirškite jų.

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisingų patarnavimų ir 
pataiso automobilius.

2,500 federalių agentų pra
dėjo Vajų įvairiuose miestuose, 
kad išnaikinti munšainės, nar
kotikų ir falšyvų pinigų biznį, 
šiems agėntams padės kitos 
valdžios agentijos.

Kaip šiandie Illinois pirkly- 
bos komisija pradės daryti at- 
siklausimus publikos ir eksper
tų, ar įvesti pastovų gatvėka- 
rių ir elevatorių linijų transfe 
rių mainymą.
Kompanijų atstovai reikalausiu, 
kad kaina transferiams butų 
pakelta. Jų svarbiausias argu- 
ments bus toks, kad įvedus 
transferių apmainymą už 10 
centų, nuostolius turėjusios 
taip gatvėkarių, kaip ir eleva
torių linijų kompanijos. Todėl, 
jei norima padaryti transferių 
mainymą pastovų, jiems rei
kia nustatyti didesnę kainą, ne
gu 10 centų.

Nuo vakar dienos 
duoti pašaukimai 
tiems automobilistams ir trokų 
savininkams, kurie neturi sti- 
kerių kaipo liudymo, kad jų 
mašinos tapo patikrintos ir yra 
saugios važiuoti. Trys polici
jos skvadai paskirti šiai už
duočiai. Apskaičiuojama, kad 
Chicagoj randasi apie 100,000 
automobilių ir trokų neperė
jusių patikrinimo ir neturinčių 
reikiamų stkerių.

už tuos darbus, kuriuos valdžia 
jiems duoda, bet jie nori žmo
niško apsėjimo su jais.

Susirinkimas pasiuntė WPA 
administratoriui Harry Hop- 
kinsui telegramą su nusiskun
dimu, kad Illinois administrato
rius Robert J. Dunham kaip tik 
nusikalta paties Hopkinso tak
tikai, kuri prpažįsta WPA dar
bininkų organizavimąsi į

Nuo sausio mėnesio iki ke- 
gūžės 31 dienos pašaipgąvių 
skaičius Jungtinėse Valstijose 
sumažėjo 540,000.

Vienoj Illinois valstijoj nuo 
gegužės iki birželio galo skai
čius šeimų gaunančių pašalpą 
sumažėjo 18,000. Illinois val
stijoj sausio mėnesį šių metų 
gaunančių pašalpą šėimų buvo 
8.1% viso gyventojų kiekio, o 
gegužės mėnesį tik 6.3%. čia, 
žinoma, nepriskaitomi tie dar
bininkai ir jų šeimos, kurie 
dirba viešuosius darbus, žmo
nės samdomi WPA. ir kitiems 
viešiemsiėms darbams skaitomi 
yra kaip darbininkai, o ne pa- 
šalpgaviai.

Sekmadieny, rugsėjo 27 die
ną, Peoples auditorijoj, adre
su 2457 West -Chicago avenue. 
įvyko mitingas delegatų nuo 
darbininkų dirbančių WPA dar
bus Chicagoj. v

Kalbėtojai pareiškė, kad bu
siąs iššauktas tų dąrbininkų 
streikas, jei WPA administra
cija , nėpripfcžins jų Unijos ir 
nesutiks i tartis su unijos atsto
vais dėl darbo; sąlygų.
, Robert Foley, organizacinio 
komiteto pirmihinkas, pareiškė 
kad. streikui, darbininkai ieškos 
Chicagos Dąrbo Federacijos pa
ramos. Jų 'streiką nereikią pri
imti ' kaipo kovą prieš valdžią 
ba jie ntekovdją prieš ją. Jie 
riės^ nė komunistai. Jie stoja

NormanThomas kai 
bes Chicagoj

Poželaitės troškimas, 
jau išsipildęs, šią va- 
ir jos draugė p-lė Ele

na Geležiniutė, abi iš Šiaulių, 
laivu Washington pasiekė Ame
riką ir apsigyveno Philadelphi- 
joj. Tarp kitko ji rašo:

“Mylimas dėde! Atleiskite, 
kad taip ilgai neprisiruošiau 
Tamstai parašyti . . . Bučiau 
parašius, ale žinote, neatsisto
jęs vietoj tai žmogus ne šioks, 
ne toks. Buvau Atlantic City, 
Wildwoode po kelias savaites 
ir net farmose. Kol visas gi
mines atlankiau, tai ir nepa
junti, kaip greitai laikas praei
na. Bet jau dabar vietoj esu, 
gyvenu pas krikšto motiną ir 
dirbu cigarų fabrike. Darbas 
lengvas, tik nežinau kiek mo 
kės. Jau kaip savaitė dirbu.

Atsivežiau su savim senoviš
ką atnaujintą instrumentą — 
lietuviškas kankles. Kad išgir
stumėt kaip jos gražiai skam
ba ! Rudenį skabinu per ra
dio lietuvių valan
dėlėj . . . Turėjau gana daug 
“good time”, vienu žodžiu, sma
gu Amerikoj.

Mylimas dėde, nepasididžiuok, 
buk toks senoviškas dėdė, koks 
buvai Lietuvoj, atiduok nuu 
manęs geras dienas dėdei, tetai 
ir sesutėms Klastauskams 
Laukiu nekantriai Jūsų laiš-

šįmet sukako 300 metų nuo 
įsikūrimo Harvkrd universiteto.; 
Ta proga Plymouth automobi
lių fabrikas įteikė savo dirbtu
vę miniaturoje kaipo istorinę 
dovaną ir mokslo vadovėlį stu
dentams industrijos mokslus ei*! 
nantiems. J

Modelis yra, 30 pėdų ilgio ir 
7 aukščio. Visos dirbtuvės tiks
liai UtVaizduotos. Ji dirbo trys 
inžinieriai riet per du mėiiesiu. 
Jame atvaizduota viskas kaip 
tikrovėje. Be pastatų yra mi- 
niatuririiai traukiniai, trokai 
automobiliai ir visos kitos 
smulkmenos, gurios tik randasi 
tos dirbtuves darbo pate.

Tos dovanoj,įteikimo ceremo
nijas atlikti buvo pavesta B. E. 
Hutchinšons, Chrysler korpo
racijos, Plymouth skyriaus pir
mininkui ir H. G. Moock, Ply
mouth vi'ce prezidentui. Univer
sitetą atstovavo Dean Wallace 
B. Donham ir prof. George F. 
Doriot.

JURGIS BAGDONAS
. Persiskyrė su šiuo pasaulių 
Rugsėjo 28 d., 1936 m., sulau
kęs pusės amž., gimęs Pane
vėžio apskr., Vileikių parap., 
Skurdėnų kaime. /

Amerikoj išgyveno 30 m<r 
Paliko dideliame nulhr / 

brolį Povilą it* brolienę/ Zi
ną ir jų šeimą — ir * A ~ 
seres Uršulę Bara}’ 
Kobriną Mįkėnienę 
o Lietuvoj brolį/ f 
seseris Barborą

Priklausė Lie1 
Ktlubui.

Kūnas 
6225 So 
vės įvyks ketvirt. Spalio 1 d., 
8:30 v. ryto bus atlydėtas į 
St. Richardo parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.
'Visi A, A. Jurgio Bagdono 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, brolienės, seserys ir 
giminės.

Patarnauja laįd. dir. J. F. Eu- 
deikis, tel. Yards 1741.

Šiomis 
partijos 
dentu’s 
bėjo Chicagos advokatų orga 
nizacijai 
Association. Daugiau kaip 
1,000 žmonių pripildė advoka
tų asociacijos patalpas Thoma- 
so kalbos išklausyti.

Kitą mitingą Thomas laikė 
Rockforde, kur irgi virš tuks- 
tanties žmonių, daugumoj dar
bininkų, 
klausyti.

Thomas 
Valstijos 
auditorijoj 
ly, spalių mėnesio 15 dieną 
Chicagoj 
atre — 
nėšio 1 dieną.

John Fisher’io, socialistų par
tijos kandidato Illinois valsti
jos gubernatoriaus vietai, pra
kalbų maršrutas artimoj ateity 
yra toks: v

šeštadieny, spalio 
dieną — Joliet’e

pirmadieny, spalių 
dieną — Kankakee 

antradieny, spalių
— Morris miestely 

Trečiadieny, spaliiį mėn. 7
— Bloomingtone 

ketvirtadieny, spalių mėn.
d. — Champaign 

penktadieny, spalių mėn.
d. — Danville’je.

Siunčiam GČlen Teletramn | Visu 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
kvietkininkas

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St 
Tel. BOUleVard 7314

gimines, 
, kolą ir 2 
Karoliną.

’iliečių Paš. 

ašarvotas randasi 
lolin Avė. Laidotu-

Naktį iš pirmadienio į ant
radienį policijos skvadas, va
dovaujamas seržanto Walsh, at
kreipė dėmesį į automobilį va- 
jžiavusį MJichigan avenue pro 
Stev^ns viešbutį. Tas auto
mobilis kuone sustojo ties vieš
bučiu, kurio lange buvo išdės , 
tyti brangus drabužiai.

Svadas prisiartino prie ma
šinos, kad. išklausinėti važiuo
jančius. Bet šie paleido savo 
mašiną pirmyn. Policininkai 
ėmė vytis, ir prasidėjo lenk
tynės kurių greitumas kartais 
siekė 90 mylių valandoj.

Pagalios prie Lake ir Wells 
gatvių vejamas automobilis at 
simušė į elevatoriaus stulpą, 
pasuko į šoną, nuvertė laikraš* 
čių pastatą, nukirto “stop” ir 
“go” stulpą ir sustojo.

Vienas važiavusių automobi
liu žmonių iškrito negyvas ma-! 
šinai sustojant, kitas mėgino 
išlipęs pabėgti, bet policija jį 
nušovė, tretysis gi pabėgo.

Policija surado automobily 
popieras, kuriose minimas var
das Joseph Bataglia, o ir pa- 
čiajn automobiliui išimta lais 
nis vardu Jennie Bataglia, 4337 
Gongress Street. Policija ma
rio, kad taip užmuštieji vyrai, 
taip pabėgęs jų bendras spe
cializavosi langus daužyti.

Vienas žuvusių buvo James 
Munno 21 metų, 4337 West 
Congress Street, o kitas An- 
thony Miserendino. Pastarąjį 
pažino jo sesuo.

Nesaliutavo vėliavos, 
nubausta $200

Teisėjas Hermes moterų teis
me liepė p-lei Shlovchetka 53 
metų, 2652 Melvin avenue, sa
liutuoti Amerikos Vėliavą. Mo
teris pareiškė, kad ji esanti na
rė tikybinės sektos vadinamos 
Johovos liudininkai ir kad, kaip 
šios sektos narė, ji negalinti 
saliutuoti. Teisėjas paskyrė jai 
bausmės užsimokėti $200. šioj 
byloj, sulig tūlo C. H. Swanson 
pareiškimu, bus paduota ape
liacija į augštesnj teismą.

P. J. RIDIKAS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
Koplyčia Veltui 

3354 S. Halsted St 
' Telefonas

BOULEVARD 4089

Pašaipgavių skaičius 
sumažėjo

Prisiuntė reikšmingą vaiz 
delj, kurį išvažiuodama iš Lie 
tuvos nusitraukė.

— R. Šniukas.

kvailys?”. Taipgi susirinkimai 
yra laikomi lietuviškai antra
dieniais ir ketvirtadieniais 
kaip 7 :30 vakaro, o sekmadie
niais kaip 3 v. į>o piet, p6 nu
meriu 3238 S. Halsted gatvė. 

(Apskelbimas)

šie lietuviai ir lietuvaitės H 
šiėme laisnius įleidimus) ve
dyboms: '

Frank Lang 31 m. ir Anna 
Rokus 22 m.

Josep Kesšėr 39 m. ir Ber- 
nice Gricius 22 m.

Walter Petras 35 m. ir So
pinę Marcyan 21 m.

Robert Dettmer 30 m. ir 
Emily Zakis 25 m.

šiandie yra duodamas 
mus vaidinimas Mark 
Pąr,ko, svetainėj; prie 
Halstedj/gajįyių. Tradžia 8 va
landą vakare, įžanga 10 centų 
asmeniui.

Juriior Girls Dramatic Class 
suvaidins veikalą “The Priiicess 
Who Could Not Dance”.

Vaidinimas teikiama Chica 
gos parkų distrikto priežiūroj.

Atsilankykite šiandie, rugsė
jo 30 dieną, 8 valandą vakare 
į Mark White Sąutare parką.

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren 

Tęsis nuo pietų iki nakties 
—25c iki 2 vai. po piet.

Garbios Meliodijos Sovietų 
Triumfo

“G YPSIES”
ALEKSANDER GRANACH 

LALA CHERNAYA

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE I
tkyriuš yra vedamai tikslu pagelbsti musų skaitytojams susiraslit ktif. galima nuslpUM 

įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, inhuisų ir reikmenų, 'Jeigu ii telpančių ?Za skelbimą 
negalite Susirasti ka> ieikot^ pajaukite Naujienas, Cianai 8500, ir kiauMtė ILIzniė 
ČiįĮ jąĄ įfaUįite Infpįmacijųi j^gą tik jų kui galimų gauti.

P-lė Emilija Poželaitė, kurios 
laiškas praėjusią vasarą tilpo 
Naujienose, rašydama apie 
p-nią Drangeliėnę, p-lę Briedy* 
tę ir smtfikininfcą p. Greičių, o 
taipgi apie Amerikos sportinin
kus nuvykusius j Lietuvą, reiš
kė gražius įspūdžius įgytus iš 
amerikiečių ir apgailestavo, kad 
negali pati į Ameriką važiuoti, 
turi pasilikti Lietuvoj. Juokau
dama ji pastebėjo, kad jeigu 
atsirastų “geradėjas’, kurs at
siųstų su bagažu kokį “good 
boy”, tai dalykų padėtis gal pa
kitėta.

Nelaimė langų dau 
žytojams

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

MM
Dimitri Onofrei, lyriškas te 

noras dainuojąs San Carlo ope 
rioj, kuri gastroliuos Chicagoj 
Auditorium teatre, dvi savai
tes, pradedant spalio 5 dieną.

• MEZGIMO DIRBTU 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. SelemOnavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną*- 

ir vakarais ir sekmadieniai*. 
Telefonas Victory 3486

Estelle’s Beauty Shop 
903 W. 35th St. 

Permanant $2.60 
iki .   $5.00

Permanent be ma
šinos $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas  ......... 35c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.5Č
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUIevard 7459

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 graži; 
dovaną. Modernišku Vestuvių Paveį 
kslų tuzinas ' $12.00. /

Tel. Enrlevood 5883—5840 /

UŽ STIKLIUKĄ ...... ... 1
VIENINTELIS DISTRIBUTČR1US WHOLESALE ONLt

BRIDGEPORT L1QU0R COMPflNYEE
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

Sekmadieny, rugsėjo 27 die
ną, p. Yuškos salėj, Brighton 
Parke, įvyko Žagariečių Kliubo 
susirinkimas. Narių atsilan
kė vidutiniškas skaičius. Je; 
ne lietus, tai butų buvę kur kas 
daugiau*. Į žagariečių Kliubą 
įstojo šie nauji nariai: Ed- 
mund Zabulevič, Klara Zabule- 
vič, Frank Shamett, Vincas 
Gusčius, Konstancija Zurba, 
Stanley pijokas ir Stanislovas 
Zaveckas — jaunuolis.

Vakaro rengimo komisija pa
aiškino, kad žagariečių jauni* 
mas, kurs dalyvauja vaidinime, 
jau savo roles baigia mokytis. 
Vaidinimas įvyks lapkričio 14 
dieną West Sidė Hali, 2242 
West 23 įlate. Rilietai jau 
yra visur platinami.

Buvo pakeltas klausimas ko
kią duoklę žagariečių Kliubas 
mokės Amerikos Lietuvių Kon
greso Lietuvos Demokratinei 
Tvarkai Astėigti reikale. Ka
dangi sulig kongreso nutarimų 
kiekviena organizacija moka 
į metus nuo 1 dolerio iki 5 do
lerių, tai žagariečių Kliubas nu
tarė iš savo iždo rnikėti $8. 
Pora f ašis tuo j ančių vyrų ir vie
na- moteris bandė pasipriešinti 
šiam darbui, bet Antanas Dri 
gotas, jaunuolis Niprikas ir 
Gruščius jiems puikiai atkirto, 
ir tokiu budu, kai ėjo balsavi
mas, nei vienas nebalsavo 
prieš, o visi balsavo tfž parė 
mimą Amerikos Lietuvių Kon
greso ir jo darbų.

— Korešp. ,

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams
Palagas ligoni

nėje •••» •• •*•••*<***
Akušerija na-

rnubse ---- —
Medikai* egzami-

naciia ---------------- -
DOUGLAS PARK H0SPITA1 

1900 So. Kedzie Avė.

Darome pagal orderi, valome, gla- 
zuojahie, pamušus perdėdame ir 

taisome.
JOHN KOVALIK 

5150 S. Damen Avė. 
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų' IŠsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

• Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

WHOLESALE MEAT DISTRIBUTOR 
šviežįf. ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšįZ .mportuoti Lietuviški kumpiai, 
d/ t nuo svaro ar daugiau. Tele- 
/ .okite dėl informacijų ir kainų.

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899
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Nuomininkų teismas 
' —valdžios yda“MISS LITHUANIA’’ GAUS

DOVANŲ 25.00 DOLERIUS
- --4 ■

O kitos keturios gražuolės—po $5.00
Artinasi spalio 11 diena. Ta diena Chicagos ir 

apielinkių miestelių lietuvaitėms, tai labai lau
kiama diena. Nes tų dienų, kaip jau visiems ži
noma, bus renkama “MISS LITHUANIA” ir ki
tos keturios gražuolės.

“MISS LITHUANIA” bus laimingiausia, ji 
gaus dovanų $25.00, o kitos keturios gražuolės 
po $5.00 dovanų.,

“MISS LITHUANIA” dalyvaus Chicagos Au
tomobilių Parodoj, lapkričio 14 iki 21 o d., Inter
national Aphitheatre.

Kuri lietuvaitė nenorėtų būti “Miss Lithua- 
nia”? Kiekviena norėtų! Tokia proga dabar bel
džiasi i kiekvienos gražios lietuvaitės duris. Ir 
reikia tikėtis, kad lietuvaitės tų progų mokės 
tinkamai išnaudoti.

Naujienų Rudeniniame Baliuje, sekmadieni, 
spalio 11 dienų, Sakalų svetainėje, 2343 So. Ked
zie Avė., bus renkamos penkios gražiausios lie
tuvaitės, o iš tų penkių, Chicagos Automobilių 
Parodos Komisija išrinks “MISS LITHUANIA”, 
kuri su kitų tautų gražuolėmis, dalyvaus Chica
gos Automobilių Parodoj.

Patariame lietuvaitėms tuojau siųsti savo pa
veikslus j Naujienas, sykiu su iškirptu iš Naujie
nų kuponu. Juk laimėti $25.00 arba $5.00, kiek
viena lietuvaitė norėtų. Taigi, nepraleiskite šios 
progos.

O keli tūkstančiai susirinkusios publikos į 
Naujienų Rudenini Balių turės irgi didelio malo
numo pamatyti tas kandidates gražuoles ir pri
sidėti prie jų išrinkimo. '

Visgi motiną reikia 
užlaikyti

John Stryszyk 45 metų, 2040 
Cortland Street, turi politinį 
džiabą miesto salėj ir gauna al
gos $171 mėnesiui Jis pateko 

.. teisman todėl, kad nenorėjo 

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
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 C.ity, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora. Joliet, Rockflale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei jsirašys 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.

SUSIRINKIMAI
Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadienį, rugsėjo 

30 dieną, Fellowship House kambariuose, 831 West 33 place, 
7:30 valandą vakaro. Visos narės malonėkite atsilankyti, 
nes bus svarstoma daug svarbių dalykų.—Stella Woodman, 
raštininkė.

Burnside SLA 63 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą 1 d. spa
lių 7:30 vai. vakare, Tuley Parko svetainėj, < 90 St. ir St. 
Lawrence aye. Kviečiame skaitlingai dalyvauti, bus daug 
svarbių dalykų svarstoma. —Valdybos Narys.

Morning Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą spalių 1 d., 
kuris įvyks naujoj vietoj 2345 N. Kedzie blvd.• p. Bruno 
Rogers bute. Draugai malonėkite susirinkti, nes yra labai 
svarbių reikalų aptarti ir nesivėluokite.

Rašt. M. Chepul.
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KLAUSYKIT!
Steponavičių Radio Programas

Stotis W. S. B. C. (1210 kilocycles5 > 
Kiekviena

ANTRADIENI IR TREČIADIENI 
9:30 valandą vakare 

„“Kalbančios Žinios” — Mėgiami. Lietuvių 
Dainininkai — Gražios Dainos ir Muzika 

unmmmnimtumnnuliiiminniiiinuunannmnninmnuuttiEyunmiuinuiMiunuDiMnmuHniuuiHnilDilninunianiHmnunm

mokėti $3 kas savaitė" senutei 
motinai užlaikyti.

Stryszyk aiškinosi, kad viso 
kios kampanijos, įvairios poli
tinės išlaidos daug kaštuojan 
čios. Teisėjas Blatt pareiškė, 
kad Stryszyko pirmoji pareiga 
esanti išmokėti kas įsotinai pri

klauso, o jau paskui žiūrėti kas 
turi eiti l poetikos reikalams. 
Stryszyk su mokėjimu motinai 
buvo užsilikęs $200. v

Keturi Bridgeportie- 
čiai Hines ligoninėje

Maskoliūnas nuvyko į
Pereitą sekmadienį p. Ado

mas Maskoliūnas nuvyko į 
Hines ligoninę aplankyti ser
gantį Bruno Yuknį, kurs jau 
kelintą savaitę serga. Kartu su 
Bruno Adomas pasimatė dar 
su kitais trimis lietuviais brid- 
geportiečiais. Jos. Kūra, gyve
nąs apie 36 ir Lowe Avė., jaii 
10 mėnesių kai randasi ligoni
nėje; John Šnarskis, 33 ir Wa- 
llace, guli ąpie 10 metų, ir Mr. 
Valanta.

Bruno jaučiasi daug geriau, 
nes jau užaugo 5 svarus į kū
ną. Kartu su Adomų Maskoliū
nu lankėsi ir John Pocius, sa
vininkas tavernos,' 3313 South 
Halsted St., Alex Jankevičius ir 
Wm. Povilaitis. VBA.

------------- JL__

Darė kratas 22 mun- 
šainės bravorėliuose

E. C. Yellowley’ui, Chicagos 
apskrities federaliam alkogolio 
skyriaus prižiūrėtojui, rapor
tuota, kad antradienį Chicagoj 
ir jos apielinkėse, į kurias įei
na dalys taip Illinois, taip Wis- 
consin jr Indiana valstijų, buvo 
padaryta kratos 22 vietose, šio
se vietose užtikta nelegalus 
munšainės bravorai. 30 žmonių 
areštuota kratas darant.

šios kratos padarytos ryšy 
su vajum,' kurį dabar federalės 
valdžios agentai veda tikslu iš
guiti narkotikų pedliorius, fal- 
šyvų pinigų dirbėjus ir munšai
nės šinkuotojus iš visos šalies.

Gaisras padarė nuo 
stelių $7M0

Kilęs ir nepaprasti! greitu
mu išsiplėtęs gaisras anksti an
tradienio rytą sunaikino trijų 
augščių trobesį adresu 853-59 
West North avenue, kuriame 
radosi Nicholas Bonnett kom
panija. Gaisras nuostolių tur
tui padarė apie $75,000*

Dar penki susįrgo 
vaikų paralyžium
Sveikatos departamento ko- 

misionierius Dr. Bundesen ant
radienį pranešė, kad jo depar
tamentas gavo dar penkius ra
portus apie susirgimą pavojin
ga ja liga — vaikų paralyžium 
(infantile paralysis). Viso su
sirgimų šia liga Chicagoj šie
met jau buvo 117.

Edwardas Brazaus
kas universitete

4 MARQUETTE MANOR - 
Edvardas Brazauskas, 2743 W. 
59th St., sunūs plačiai žinomų 
biznierių George Brazauskų, 
užlaikanččių valgomų daiktų 
krautuvę, baigęs Tilden Tech, 
augštesniają mokyklą, šį sezo
ną jau pradėjo mokslą Purdue 
universitete.

Kadangi Edvardas atsižymė
jo moksle bei sportuose, taipgi 
buvo išrinktas kapitonu “foot- 
ball lošimo”, tai nusprendė im
ti “Physical Education” ku4rsą. 
Taigi ateity Chicagos lietuviai 
susilauks dar vieno sportų mo
kytojo. Edvardo draugai linki 
geriausio jam pasisekimo.

—. Draugas.

O štai dar seifą 
pavogė 

. F-

Keturi vagiliai išnešė iš Sil- 
ver Cloud tavernos * 2,000 sva
rų sunkumo saugiąją šėpą su 
$2,000 Buvusių joje pinigų. 
Kalbama taverna randasi adre
su 3196 Milwaukee avenue.

Teisėjas Edward B. Casey 
kalbėdamas apie municįpalį 
teismą nuomininkų skyrių ra
do kaip antrą valdžios nega- 
liavimų pavyzdį, Ir tuo pačiu 
sykiu jis patiekė ir davinius, 
kuriais butų gąlima tas ydas 
pašalinti.

Teisėjas Casey, kuris yra 
Republikonų nominuojamas j 
vyriausius |ėisėjus, sako, kad 
krėslai ir suolai yra iš to teis
mo rūmų išnešti, nežiūrint to, 
kad kasdien tenai šimtais 
žmonės apraudosi, teismo be
laukiant ir visai bereikalo.

Pasak teisėjo Casey ma
žiausiai tūkstantis žmonių kas
dien renkasi į to teismo kam
barius. Moters alpėja nuo tos 
ten esamos šilumos, 6 langai 
visą laiką atdari ir gatvės, 
ausis, raižantis, trukšmas nelei
džia susiklausyti. < >

“Įstatymai gana specifiški 
ir todėl joks teisėjas negalį 
duoti jokios malonės nuomL 
ninkui gyventi apartmenįe’:;ar 
namuose, nemąkant rendos,” 
sako teisėjas Čą^ey. “Nesvar
bu kiek teisėjas norėtų palai
kyti kaltinarilojų pusę įr būti 
jam malonus, „nuomininkui 
prisipažinus rendos pemokant, 
jis’ negali ni^kų daugiau jam 
duoti tik paprąątą prog^ išsi
kraustyti iš kambarių, .

“Daugumoje žmonės ateina 
į teismą su bylomis metant 
nuomininkus iš Jįiąmų. Toseby 
lose duodama tik dešimts die- 
nų laikas butui, pasiieškoti. 
Apie vos penkiolika sekund
žių puomininkas užtrunka prį 
eiti prie teisėjo, pasisakyti, 
kad nemokėjęs nuomos ir iš
klausyti teismo “dešimts die
nų” sprendimą. O kad sulauk
ti tos progos jis yra priverstas 
laukti visą dieną tame prisi- 
kimšusiame kambary. Tiesa 
yra ir tokių atsitikimų, kur 
rendauninkas nemoka rendos 
nebe pamato, o teisme, kur 
teisėjas yra priverstas spręsti 
šimtus bylų prikimštuose kam 
bariuose ir net didžiausiam 
trukšmui trugdant, jis negali 
rasti sau teisybės.

“Pirmas butų mano daly
kas, jei tapčiau išrinktas vyt 
riausiu teisėju, tai pašalinti 
tas ydas. Kada nuomininkas 
prišipžįsta' nuomos nemokėjęs, 
išduoti leidimą bailifui iškrau
styti be atėjimoj J teismą, f) 
tais atvejais, kada yra būtinas 
reikalas kreiptis j teismą, pa
daryti teismąį prieinamu.” 

(Apskelbimas)

Protestai dėl gatvių 
vardų pakeitimo

- - - . . ' ’l. .

Miesto tarybai paduota svars
tyti 148 nauji vardai gatvėms. 
Dižiumai tQ naują vardų nie
kas nesipriešina, bet 25 pakei- 
timaihs reiškiama pasipriešini
mo.

Jų tarpe pareikštą pasiprieši
nimas pakeitimuį gatvės Haw 
throne place į Newport place. 
Advokatas MacChesney pareiš
kė, kad jis ir jo įęąimynai be
veliją gyventi gatvėj, kuri ne 
šioja Amerikos Tašytojo Nat 
haniel Hawthrone vardą, ažuot 
Newporto. >

Pakeitimai gatvių dąugiausia 
nužiūrėti tam, kad pašalinti pa 
sikartojimus ir skirtumus pri
kergiamus tomš’ pačioms gat
vėms.

i'

Lietuvės pilietės 
veikia

Kitų tautų moterys energin
gai darbuojasi, turi įvairias ga
lingas organizacijas, kurios rū
pinasi žmonių geVoye. Pas mus 
lietuves mažai to daroma.

Norėdamos rasti priežasčių, 
visuomet rasime įvairių nusi
skundimų, bet pažiūrėjusios 
kas kaltas, ; tai nerasime kalti
ninkų. Mes dažnai dejuojame, 
kad jaunimas eina pas svetim
taučius darbuotis. Kodėl ? To
dėl, kad mes mažai dirbame. 
Tarp savęs daugiau pešamės, 
užvydžiam, pajuokianti ir t. t.

Užmirškim tą* pavydą, mo- 
kinkimės, ir klaidų tiek nebus, 
jaunimas^ norės ir darbuosis su 
mumis. Ateikite ir susipažinki
te su Moterų Piliečių Lygos 
veikimu, čia gali priklausyti 
pilietės ir nepilietės.

Pirmas po vasaros atostogų 
susirinkimas įvyks trečiadieny, 
rugsėjo 30 dieną, Fellovvship 
House, 831 West 33 place, pun
ktualiai 7:30 valandą: vakare.

Mokestis yra tik 10 centų 
mėnesiui.

Moterys, turėkim stiprias 
organizacijas, pagerinsim savo 
būvį. —M. Zolpienė, pirm.

Roseland
Roselando ir apielinkės ko

mitetas demokratinei tvarkai 
Lietuvoj atsteigti turėjo susi
rinkimą rugsėjo 25 dieną. Iš
duota raportas, kad jau rengia
ma didelės prakalbos Lietuvos 
klausimu spalio k mfnėšio 23 
dieną, t. y. penktadienį Stru
milos svetainėje^ 107 Indiana 
avenue. Pradžia 7:30 valan
dą vakare. ?

Kalbės P. Grigaitis ir L. 
Pruseika. Bus išpildytas gra
žus mtfzikalis programas, dai 
nuos du chorai — Pirmyn cho
ras, vadovaujamas' Steponavi
čiaus, ir L. D. Aido choras, va
dovaujamas E. Pečiukaitęs.

Visi dalyvaukite > ir raginkite 
kitus dalyvauti prakalbose, nes 
Lietuvos klausimas yra svar 
bus mums visiems. Padėkime 
Lietuvos liaudžiai atsteigti de
mokratinę tvarką. Visi buki
me prakalbose ir savo pažįsta* 
mus atsiveskime. Įžangos ne
bus imama.

— Kviečia Komitetas.

CLASSIFIEDADS
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 BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951. ' 
Mes esąme jau šiuo adresu virš 

50 metų.
< - ' ... ■.........----- ------------- --- --- ----------------------------------------1

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 mętai patyrimo—- 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avė. 

Hemlock 0800

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movint? 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted SL 

Victory 4965

CLASSIFIED ADS.
--------- •---------- ■- - f ■ ................................... .Į

Building Material Help Wanted—Female
Statybos Medžiaga Darbininkių reikia

AUKUOJANT VISAS 
. Pasaulinės Parodos 

Lentas
Naujos plywood kv. pėd. tik užNaujos plyvvood kv. pėd. tik už 2c 
Naujos sienų lentos, kv. pėd. l%c 
Naujos insulacijos lentos k. p. 2%c 
Durys po 25c rėmai .......... po 15c
Toiletai $1.50, sinkos, vanos .... $6 
90 sv. stogams dengti roliai.... $1.49 
Paprasta $2.95 malęva už gal. 95c

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” lentos, rąstai, klevo 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
siding, plėno decking, plieno rė
mai, plieno durys, • stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijos.

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Louis Meitus Lumber Co. 
3800 SO. WESTERN AVENUE 

(Įėjimas^ iš Archer Avė., tuoj už 
Standard Oil stoties)

Skyriaus yardas 8393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

COAL

ANGLYS! , ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ......................... $5.75
Lump or Egg ..............    6.00
Screenlngs .....................    4.75

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 8882

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

INCORPORATED
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.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štom fikčerius dėl 
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 5269
■ . . t

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted StM Canal 9345.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrę vyrai pres- 
monai atmatų popieriaus jmonei, 
taipgi vyrai trokams valdyti ir krau
ti. Thomas Paper Stock Co. 841 W. 
22nd St.

REIKALINGAS darbininkas pa
tyręs melžti karves ir abelnai ūkio 
darbuose. V. S. Route 1, Box 15.

Hinsdale, III.

REIKALINGAS juodos duonos ir 
keiksų išvežiotojas, bė troko ar su 
troku. 2616 West 69th St.

REIKALINGAS- geras janitorius 
unijistas. Perimti darbą su baldais, 
gera pozicija ir propozicija. Rašykit 
laišką 1739 So. Halsted St. Bok 521. 
Priduodami antrašą ir telefoną.

REIKALINGAS kriaušius; geisti
na, kad butų patyręs ant prosina- 
mos mašinos, naujų ir senų taisy
me. Atsišaukite 4554 S. Paulina St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, šaunus namai, gera alga 
—Briargate 3§71.

MERGINA lengvam namų dar
bui, prižiūrėti 2 vaikus — paprastas 
virimas, 1222 So. Kolin Avė. Lawn- 
dale 5348.

REIKALINGA mergina į taverną 
dirbti už baro, nuo 20 iki 30 metų 
amžiaus. 4254 So. Ashland.

MERGINA 22—35 namų darbams, 
skalbimas, paprastas virimas, 3 šei
moj, savas kambarys, gera alga; 
Ardmore 3986.

MERGINA 18—25 bendram namų 
darbui, vakarais eiti namon. Canal 
4844.

MERGINA patyrusi, 5 suaugę,v$7 
—$8, geras referencas; Ravenswood 
4846.

MERGINA namų darbui, geri na
mai, savas kambarys. suaugusių 
šeima, gera alga. Bittersweet 6569.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, . nakvoti, $5.00. Į&tar; 
7729 Aberdeen St., Vinceniješ 2494.

s 3/.A*. >4

REIKALINGA mergina nuo 18 iki 
25 metų amžiaus prie Šeimynos, 
kuri gyvena furnišiuotame viešbuty. 
Atsišaukite po 6 vai. vakaro. Bitter
svveet 1102, Apt. 208.

REIKALINGA patyrusiu moterų | * 
atmatų popieriams sortuoti. Tos, 
kurios neturi patyrimą, tegu neat
sišaukia į šį skelbimą. Thomas 
Paper Stock Co., 841 W. 22nd St.

MERGINA namų darbams, geri 
namai ir mokestis. Nevada 8262.

REIKALINGĄ mergina už vei- 
terką Lunchruimy ir taveme, turi 
turėti gerus liudymus. $10.00 savai
tei. 7427 So. Western Avė.

MERGINA 18-25 namų darbui, be 
virimo. Maža šeima. Bittersvveet 
5644.

MERGINA bendram namų dar
bui, nakvoti, savas kambarys. I. 
Brandy, 1225 Winnemac. Edgewater 
2275.

For Rent
RENDON 5 kambariai pečium ap

šildomi, atiduosiu pigiai šeimynai 
be vaikų. Pusė bloko nuo Archer 
avė. Visi šviesus. 4021 So. Talman 
Avė. 2-ras aukštas.

PAIEŠKAU Storą renduoti vieną 
ar su kambariais. Vieta, kad butų 
tinkama dėl Barber Shop, be skir
tumo miesto daly. Pažymėkite ar 
biznio vieta ir kuomi apšildoma. 

Mr. Joe Adams P. S. —adresas 
12 W. Jackson Blvd. Oak Park. III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosemė ir deli
katesų krautuvė, 6 kambarių fla- 
tas užpakaly, $30 renda, labai pri
einamai. 6000 So. Aberdeen St,

PARDAVIMUI tavernas gera vie
ta. Pigi renda, parduosiu pigiai, nes 
einu i kitą biznj. 1549 North Cice
ro Avenue. '«

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė 
su visais {taisymais, vieta išdirbta; 
parduosiu pigiai. 5355 So. Halsted 
Street. .

Real Estate For Sale 
Namai-žem« Pardavimui

PENKI KAMBARIAI, plytų bmr- 
galow furnasu šildomas, dviejų ka
rų garažas, prieinamai. 7239 South 
Western Avė. x

Parduodu 2 augštų namą 
kambarių; viškos, 
montuotas 
visi {rengimai

DIDŽIAUSIAS BARGENĄS 
irduodu 2 augštų namą 6 ir 6 

maudynės, ce- 
beismentas, skalbykla, 

1 naujausios mados; 
gražioje apielinkėje $40.00 rendos. 
Kaina $2,800; {mokėti $800.00, ki
tus rendomis. Greitai turiu apleisti 
Chicagą. Savininkas 1111 West 59th 
St. ,1 lubos. '

PARSIDUODA dviflatis, mūrinis 
po 5 kambarius, Marquette Parke, 1 
flatas karštu vandeniu apšildomas, 
o antras pečiumi. Bungalow stogas, 
arti gatvekario ir parko. Kaina 
$7,350.00.

2 pagyvenimų po 4 kambarius mū
rinis medinis Bridgeporto apielinkėj 
$1050.00. Maža dalis {nešti, o kitus 
kaip renda.

' KAZYS URNIKIS 
4708 So. Western Avė.

5 KAMBARIŲ viso meto kampi
nis namas ir garažas $1500, ypatin
ga Cider Lake vieta, lotas 60x125. 
Dviguba vertė sekantį pavasarį. Ra
šyk savininkui A. E. Clifford, Cedar 
Lake, Indiana.

PARDAVIMUI 2 flatų 4-4 kam
barių, medinis namas, cementinių 
bloksų pamatas, 2 flatų—po 2 kamb. 
medinis namelis užpakalyje. Turi 
būti greit parduotas už mažiausią 
kainą. Priežastis—mirtis.

2024 So. Ruble St

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
Apgarsinimus visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai i juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS. TUO JAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.


