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12 mėtų tą tpa 
nieko nedarė 
Kas-gi Amerikoj gali rizikuoti 
ir grąžinti valdžią tiems pa
tiems republikonams, kurie pri
vedė šalį prie prapulties kran-

areštuotas 
sutrukdyti

KAUNAS 
šaltinių patirta, kad vidaus rei
kalų ministerija parengė darbo 
stovyklos įstatymo projektą. 
Įstatymo projektas bus perduo
tas svarstyti seimui.

Keturi plėšikai gavo 
bendrai 1,188 metus 

kalėjimo

UKMERGĖ.—Ukmergės 'gim
nazijos pedagogų taryba pasku
tiniame savo posėdyje be kita 
ko priėmė nutarimą, kad ilgus 
plaukus galės nešioti tik aštun
tos kl. mokiniai. Visų kitų kla
sių mokiniai turės kirptis pli-

Valdžia ruošiasi sostinę ginti iki pastaros, 
sukilėliams prisiartinus tik jau už 

22 mylių nuo miesto

Ispanijos sukilėliai 
negalės pasigrobti 

visą šąli

Pasigailėjo trijų 
ūkininkų

rei 
šmu-

Parentgas darbo stovyklos įsta 
tymo projektas

Keturi žuvo nelaimėj 
su lėktuvu

DZŪKIJOJE GERAS SLYVŲ 
DERLIUS

KAUNAS.— Jaunųjų komu
nistų Alytaus apskr. organiza
torius Vincas Sakalauskas buvo 
teisiamas kariuomenės teismo b’ 
nubaustas aštuoneriais metais 
sunk, darbų kalėjimo.

Sėja rugius, kasa 
bulves

Earl Browder liko 
vieninteliu tikslu 
jo prakalbą

TOKIO, rūgs. 30. — Japo
nija uždraudę rodyti ilgus 'buč
kius Amerikos filmose, nes tai 
esą labai nepadoru.

ALYTUS.— Dzūkijoje labai 
geęai užderėjo vaisiai ir uogos. 
Iš vaisių ypač gerai užderėjo 
slyvos. Butrimonių, Alytaus ii 
Punios apylinkės ūkininkai pri
raškė tiek slyvų, kad kai kurie 
iš jų dabar vežimais jas veža 
parduoti į Kauną. Atvykę į 
kaimus įvairus perkupčiai ūki
ninkai už centnerį gerų slyvų 
moka iki 20—22 litų.

WASHINGTON, rūgs. 30.— 
Prezidentas RooOeltas šiandie 
matysis su privatinių elektros 
kompanijų atstovais ir tarsis su 
jais apie suvienijimą federalL 
nių ir privatinių elektros kom
panijų įrengimų Tennessce klo
ny, kur ikišiol privatiniai inte
resai kovoja 
gas elektrifikuoti visą tą klanį

NEW YORK, rūgs. 30. - 
Prieš pat laivui išplaukiant, su
streikavo
Roosevelt įgula, palikdama lai 
ve vienus pasažierius ir laivo 
viršininkus, 
kompanijos 
žinti uniją.

•Nau- 
ambasadorius 
Fernando de 

išplaukiant 
Ameriką, pa- 
sukilėliams ir 
Madridą, tai

[r Lietuva ruošiasi 
steigti darbo 

stovyklas

SYRACUSE, N. Y., rūgs. 30. 
.-^Prezidentas F. D. Roosevel- 
tas čia New Yorko demokratų 
partijos konvencijoj pasakė pir
mą savo rinkimų vajaus kalbą, 
kurioj pasmerkė melagingus ir 
klaidinančius republikonų prie
kaištus, buk jis esąs komunis-

ANGELO, Tex. — Viesului praėjus. Kaip

SPRINGFIELD, III., rūgs. 30. 
—Gubernatorius Horner pasira
šė bilius, priimtus dabartinia
me nepaprastame legislaturos 
posėdyje, kurie taiko tiksliau 
sutvarkyti valstijos bedarbių 
šelpimą ir tam tikslui sukelti 
daugiau pinigų.

rūgs. 
30.—Nusibankrutijęs produce- 
ris Jack Hays ketina traukti į 
teismą ir, reikalauti $1,000,000 
atlyginimo iš Shirley Temple ir 
jos tėvų, nes jis bu‘k “suradęs” 
tą mergaitę mūviu žvaigždę ii 
dabar tiek esą jam priklauso 
komisais.

BERN, rūgs. 30. — Šveicari
jos valstybės taryba nutarė pa
didinti savo kariuomenę, taipjau 
ją motorizuoti ir įsigyti oro 
laivyną. Tai daroma delei laba! 
neužtikrintos padėties Europoj.
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Tautos šventės 
proga Valstybės Prezidentas, 
peržiurėjo malonės prašymus, 
dovanojo bausmes trims ūkinin
kams: Vincui Kuncai, Juozui 
Zenkevičiui, nubaustiems Kro 
kialaukio įvykių byloje, ir A. 
Stoniui iš Tauragės, nubaus
tam taip pat už gyventojų kir- 
šinimą. Visi buvo nubausti ka
riuomenės teismo. (L. A.).

CHICAGO
Naperville susidaužė 
kuriame žuvo keturi žmonės— 
trys -vyrai ir viena moteris. 
Lėktuvas skrido žemai virš grei
tojo Zęphyr traukinio ir tur
būt jį pagavo traukinio sukelta 
oro sriovė ir lėktuvą nubloškė 
žemėn.

KAUNAS. —šoferių ir auto 
tarnautojų surinktomis žiniomis, 
visoje Lietuvoje privačius, val
diškus ir savivaldybių lengvuo
sius automobilius, autobusus ir 
sunkvežimius aptarnauja apie 
4,000 šoferių. Jie vien iš to dar
bo gyvena su šeimynomis. Maž 
daug apie trečdalis tik gyvena 
iš automašinų aptarnavimo. Ta* 
konduktoriai (autobusuose), au
to dirbtuvių mechanikai ir dar
bininkai. Bet apie 400 šoferiu 
šiuo metu neturi nuolatinio dar
bo, nes yra šoferių perteklinis. 
Šoferių sąjunga rengiasi įteikti 
atitinkamoms įstaigoms prašy’ 
mą, kad kurį laiką butų sustab
domas darbas savivaldybių ir 
privačių asmenų rengiamuose 
šofertams mokyti kursuose, ligi 
esantieji bedarbiai gaus nuo- --------------------------------6------------------------------

Chicagai ir apielinkei Tedera 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Apsiniaukę, biskį šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 56°
Saulė teka 6:46 

6:34.

Jų vienminčiai bandė surasti 
advokatą, kuris suimtuosius pa. 
liuosuotų, bet nepasisekė tai 
padaryti.

Meras atvirai pareiškė:
“Mes neleisime komunizmui 

įsikurti Terre Haute. Todėl ko
munistų kalbėtojai čia yra ne
pageidaujami”.

Browder vakar į kalbėjo Ga- 
ry, Ind. Dar buvo užsukęs į 
Chicago ir iš ten atvyko į čia, 
kur vakare turėjo kalbėti mo 
kytojų kolegijos salėj, taipjau 
per radio iš vietos stoties ir iš 
Evansville. Bet dabar ne viena 
tų prakalbų nebus pasakyta.

Terre Haute policija yra pa
sižymėjusi persekiojimais dar
bininkų. Kada apielinkėj buvo 
kilę streikai, tai ji pasišaukė 
valstijos miliciją ir su jos pa- 
gelba uždraudė visokius darbi
ninkų susirinkimus visojo apie
linkėj e.

Nie
ne

TERRE HAUTE, Ind., 
30.—Pasižymėjęs kovomis 
organizuotais darbininkais 
licijos viršininkas Yates. 
miamas mero Beecher (repub- 
likono), vieninteliu tikslu su 
trukdyti komunistų prakalbas, 
šįryt areštavo Earl Browder, 
komunistų kandidatą į prezi
dentus ir keturis jo draugus.

Browder liko areštuotas išli
pant iš traukinio, kuriuo atva
žiavo iš Chicagos.

Kartu su Browderiu atvykę 
rašytojas Waldo Frank ir Sey- 
mour Waldman, abu iš New 
Yorko, taipjau4 tapo areštuoti.

Vėliau policijos viršininkas 
areštavo komunistų partijos val
stijos pirmininką Charles Sadt- 
feld ir partijos darbuotoją An- 
drew Rėmės, kurie atvyko į 
ruošiamas prakalbas iš India 
napolis.

Visi penki liko areštuoti kai
po “valkatos” ir busią laikom: 
kalėjime bent iki rytojaus.

konai per eilę savo viešpatavi
mo metų augino korilunizmą, 
visai nesirūpindami žmonių ger 
buviu, o demokratai davė pro 
gos žmonėms atsigauti, praša
linus sąlygas, kuriose gali aug
ti komunizmas bei žmonių ne
pasitenkinimas. Republikonų ke
liamą komunizmo baubą prezi
dentas pavadino “rusiška silke” 
ir tą silkę metė į veidą Hears- 
tui, kurs tą silkę taip mėgsta.

Labai vaizdžiai prezidentas 
Rooseveltas išaiškino, kodėl ii 
už ką didieji kapitalistai jį taip 
dabar kolioja. Kuomet jis už
ėmė prezidento vietą, jie visi 
buvo subėgę prašyti jo pagel 
bos, nes matė, kad skęsta. Jis 
juos išgelbėjo. Prezidentas šia
me sąryšy davė tokį palygini
mą: Senas turtuolis su cilinde- 
riu įpuolė į vandenį ir pradėjo 
skęsti, nes nemokėjo plaukti; 
išgirdęs turtuolio šauksmą gel
bėti, jo draugas šoko į vandenį 
ir turtuolį išgelbėjo, tik tur-< 
tuolio šilkinį cilindėrį nunešė 
vanduo... Tuo laiku* turtuolis 
buvo labai dėkingas už jo gy
vybės išgelbėjimą. Vienok po 
trijų metų atsiminė, kad jo šil
kinį cilindėrį vanduo nunešė, ir 
už tą dabar savo gelbėtoją pra
dėjo baisiai kolioti. Tai taip 
dabar elgiasi didieji kapitalistai 
su prezidentu Rooseevltu, kurs 
juos išgelbėjo nuo pražūties. Jie 
nori atgauti savo šilkinę kepurę.

Prezidentas pašiepė republi
konų apgaulingus pažadus. Jie 
sako viską darysią, ką Roose
veltas daro, tik padarysią ge 
rtau, ir kad ųž visą jų darymą 
niekam nereiksią mokėti. Kada 
jie kalbą turtuoliams, tai sako 
sumažinsią jiems taksus, o ka
da kalba beturčiams, taj sako 
padidinsią jiems pašalpas. Aiš* 
ku, kad jie arba vieniems arba 
kitiems meluoja.

Prezidentas vaizdžiai priminė 
tą krizį; kuriame mes buvome 
iki 1933 metų pavsario, kada 
vargšai nebeturėjo kepalo duo
nos, kada farmeriai su šakėmis 
gynė savo namus nuo forklo«

PARYŽIUS, rūgs. 30 
jas Ispanijos 
Jungt. Valstijose 
Los Rios, prieš 
Franci jos laivu į 
reiškė, kad jei 
pasisektų paimti 
vįstiel^ dar jįe nekontroliuos Is- 
paW.0A.;y.ąlsUi2S. _J[ęL MądrięĮąs 
ir butų paimtas, tai karą už 
žmonių laisvę tęs Katalonija ir 
kitos Realistų provincijos.

Bet Los Rios nemano, kad 
sukilėliams pasiseks paimti 
Madridą.

TOKIO, rūgs. 30. — Gauto 
sios iš Shanghai žinios sako, 
kad Chinija atmetė Japonijos 
reikalavimus atlyginti už “inci
dentus’ prieš japonus Chinijoj.

Ne tik Chinija atmetė Japo
nijos reikalavimus, bet ir pa- 
duosianti savo reikalavimus 
sugrąžinti Manchukuo, nebedi 
dinti Japonijos armijos šiauri
nėje Chinijoj e, nesimaišyti į
Chinijos administratyviu 
kalus, 
gelį ir

Prezidentas pabrėžė, kad tik 
prie demokratų Amerika pasili
ko ir pasiliks tikrai demokrati
nė šals, kuriai visokį svetimi 
izmai (komunizmas ar 
mas) yra nereikalingi.

Prezidento kalbos per 
klausėsi visa Amerika.

(šiandie, ketvirtadieny, pre
zidentas Rooseveltas kalbės 
Pittsburghe. Jo kalbą perduos 
per radio veik visos didžiosios 
stotys, kaip WMAQ ir WBBM. 
Chicagoj, 9 vai. vakare).
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Vyrai, moterys — kasdien 
atidžiai perskaitykite mu
sų “Darbininkų Reikia” 
Skyrių—jus tikrai susira
site sau darbų.

žavimo, kada benamiai slankio
jo po visą Ameriką ieškodami 
darbo ir jo nerasdami, kada už 
sidarę bankai nunešė žmonių 
sutaupąs. Didžiuma žmonių 
Amerikoj šiandien atsimena, sa 
kė prezidentas, kad mes atito- 
linom badavimą, kad išgelbė
jom namus ir farmas, kad ban
kai tapo atidaryti ir žmonių 
sutaupos apsaugotos, kad javų 
kainos pakilo, kad pramonė ta
po atgaivinta.

Republikonaį turėjo progą per 
ląryti. Bet jie 
žmonių gerovei.

matyti iš paveikslo, miestas gana sakudžiai 
kentėjo.

Madridas Fo rlifikuojamas;
Vaikai Evakuojami

Šveicarija didina 
armiją

Tautų sąjungos tary
ba pasidavė Danzigo 

naciams

GENEVA, rūgs. 30. —Ang
lija ir Franci ja - susilaukė ve’ 
nesmagios dienps taptų sąjun 
gos susirinkime.

Slaptame posėdyje tautų są
jungos taryba iškėlė baltą Vė
liavą Danzigo klausime, ir pasi
davė Danzigo naciams. Tas pa
sidavimas įvyko tarybai nuta
rus atšaukti iš Danzigo savo 
komisionierių Sam Lester, ku
rio naciai nekentė ir paskirti jį 
tautų sąjungos generalinio sek 
retoriaus padėjėju. Jam aplei
dus Danzigą, tas miestas pa
liaus gyvavęs kaipo laisvas, ne
priklausomas miestas ir pateks 
visiškon nacių kontrolėn, nors 
neva ir toliau* pasiliks tautų 
sąjungos globoj.

Pilname gi tautų sąjungos su
sirinkime kalbėjo jaunas Ethio- 
pijos delegatas Taezaz, kuris 
pasmerkė Angliją ir Franciją už 
nesuvaldymą Italijos ir leidimą 
jai pasigrobti Ethidpiją, kaip 
kad dabar Vokietijai buvo leista 
pasigrobti Danzigą.

Baigdamas kalbą jis davė su
prasti, kad Ęthiopijos karalius 
Haile Selassie 
taikintis su Italija ta sąlyga, 
kad butų palikta nepriklausoma 
ta dalis Ethiopijos, kuli dar 
nėra italų užimta. Betgi nie
kas nemano, kad tautų sąjun
ga net tokį dalyką paremtų.

Sukilėlių vadas žuvo

PARYŽIUS, ^ugs>30.
tomis iš Pamplona, Ispanijos, 
žiniomis, pulk. Jose Beorlegui, 
kuris vadovavo sukilėliams pa
imant Irun ir San Sebastian, 
pasimirė nuo žaizdų.

George Kantner, 34 m. gavo 
198 metus — po 99 metus Už 
kiekvieną dviejų nusižengimų.

Joseph Basinger, 38 m., gavo 
297 metus—po 99 metus už tris 
nusikaltimus.

John Fuhs, 36 m. — 
metus.

Ben Bitters, 32 m.— gavo 
396 metus.

Jie liko nuteisti už užpuolimą 
ir išgėdinimą trijų jaunų mer
gaičių ši Granite City, kurios 
buvo išvažiavusios pasivažinėti 
su savo draugais.

Be to Bitters buvo kaltina
mas, padedamas merginos Beas 
ley užpuolęs ir išgėdinęs kitą 
merginą prie Stookey mokyklos. 
Padėjėja yra nuteista kalėji- 
man kaipo valkata. .

> UKMERGĖ, rūgs.. 14 
metu rugių sėja, stojus gražės 
niam orui, pačiame įkarštyje. 
Visi suskubo sėti ruzgius, nes 
bijo ankstybų šalčių, nors ki
tais metais sėdavo daug vėliau. 
Greta rugių sėjos, prasidėjo vie
tomis ir bulvių kasimas. Nors 
bulves kasti yra dar kiek anks
toka, tačiau bijoma, kad nesu
gestų kartais vėl oras, kuris 
tuo budu labai trukdytų bulvių 
kasimo darbus. Todėl dabarti
niu metu* ūkininkams pats di
džiausias rudens meto darbyme
tis, antra “rugiapiutė”.

BELLEVILLE, III., rūgs. 30 
—Keturi plėšikai, kurie prisipa
žino apiplėšinėję ir gėdinę mo- 
teriš'n-(mėrgm<' g 
1,188 metus kalėjimo. Visi jie 
yra vedę ir yra tėvai mažų vai

MADRIDAS, rūgs. 30.—Eva- 
kavimas (iškėlimas) vaikų iš 
Madrido jau prasidėjo. Valdžia 
siunčia milicininkų vaikus ir 
našlaičius į Valenciją ir kitus 
miestus prie Viduržemio juros.

Vaikų evakavimas prasidėjo 
sukilėliams užėmus Illenscas, dl 
džiausį miestelį tik už 22 my
lių nuo sostinės.

Mūrininkai, cemento darbi 
ninkai ir inžinieriai liko pašauk 
ti į kariuomenę fortifikuoti 
Madridą, valdžiai besiruošiant 
prie kovos iki pastaros už sos
tinę.

Prezidentas Azana pasįrašė 
dekretą, kuris ' pašaukia prie 
ginklo visus vyrus, kurie yra 
tarnavę kariuomenėj 1932 ir 
1933 metais. Kitas dekretas 
paverčia visus milicijos pulkus 
į reguliarės kariuomenės pul
kus.

Madride šiandie liko įvestos 
maisto porcijos, nes nujaučiama, 
kad sukilėliai bandys perkirsti 
geležinkelį, kuriuo maistas pri
statomas į Madridą jMkiodel.ban 
doma taupyti ^visus esančius 
mieste maisto išteklius? >•

Lojalistų lakūnai skraidė virš 
linijų į šiaurę nuo Toledo ir iš
mėtė lapelius, raginančius lo- 
jalistus iki pastaros kovoti su-
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kitelius ir neleisti jiems persi- 
veržti per linijas.

Atsišaukime tarp kitko sako
ma: “Mes laikome pozicijas, 
kurių negalime apleisti prie jo
kių aplinkybių. ‘Priešas neturi 
prasimušti’ ”.

Valdžios padėtis yra despera
tiška. Sukilėliai turi būti su
laikyti, arba Madridas puls.

Nežiūrint glūdinčio pavojaus 
mieste nėra jokios panikos. Ka
vinės yra pilnos žmonių, 
kurios gatvės apšviestos 
žiūrint pavojaus atakų iš oro

Sukilėliai supa Madridą

BURGOS, ru*gs. 30.
lėlių vadovybė paskelbė, kad su
kilėliai dabar supa Madridą, o 
neužilgo prasidėsianti ir atvi
ra ataka. Sukilėliai pasitiki, 
kad jiems pagelbės ir dešinieji 
elementai pačiame Madride, ku
rie sukilsią paskutinę minutę.

Sukilėliai stiprinasi 20 mylių 
ilgio fronte, 40 mylių radiuse 
nuo sostinės.
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BALSAViMAi4š;^iMa^
ATSIRANDA BUTLE 
BYLOS. SURADO š____
TUS.ŽMOW<WONŪŠ,

Lapkričio 3 d; įvyks balsavi
mai. Tais balsavimais patarti
na susidomėti lietuviams. Juo 
labiau, kad kai ktfriose vietdse 
į įvairias valdiškas vietas kdn- 
didatuds lietuviai. Kaip ten ne
būtų, o mes savuosius turinio 
remti, — turime už juos bal
suoti ir už juos agituoti. Su 
visokiais reikalais į saviškius 
bus patogiau kreiptis.

Mi&ų kolonijoje Jonas Dė 
Righter (Deraitis) užima labai 
svarbią vietą, — jis yra Ohio 
valstijos legislaturos narys. Tai, 
tur būt, vienatinis lietuvis vL 
soje Amerikoje, kuris yia val
stijos legislaturos narys. Į tą 
vietą jis buvo išrinktas prieš 
dvejetą metų. Dabar ir vėl kan
didatuoja antram terminui. Pir
mą kartą jis buvo išrinktas di
dele balsų dauguma, šiose no
minacijose taip pat surinku 
apie 40,000 balsų. Atrodo tad, 
kad rinkimus jam riebus labai 
sunku laimėti. Tačiau1 viš dėl
to negalima sėdėti rankas Su
dėjus, — turimo dirbti, kad jo 
išrinkimas butų užtikrintas.

Tenka pasakyti, jog Jonas 
DeRighter yra gaila gabus 
žmogus. Jis per tuos dvejus 
metus legislaturoje dirbo įvai
riose komisijose. Maža to, 
pravedė kelis svarbius sumany
mus. Pavyzdžiui, pataisytą į- 
statymą apie senatvės pensi
jas. Mat, originalus sumariy- 
mas . buvo toks, kad senukai 
kurie turi apie tris tiikstain 
eitis dolerių bet kokio turto; 
pensijos negali gauti tol, kol 
jie savo turtą nepaveda valsti
jai. DeRighter tam pasiprieši
no, ir ta išlyga liko iš įstaty
mo išmesta.

Šiaip dėl lietuvių DeRighter 
yra tikrai daug gero padaręs.

Jonas DeRighter yra giirięs 
Anglijoje. Tačiau į šią šalį jis 
liko atvežtas visai mažas, 
kiu budu jis čia užaugo ir 
mokslus baigė. Savo laiku
tarnavo ‘‘deputy sheriff”, o da
bar jau kelinti metai dirba Lie
tuvių bapke, eidamas ten sek
retoriaus pareigas. Faktiškai 
jis visus to banko reikalus ir 
veda. Nors jis gana jaunas vy
ras, bet turi įvairaus patyri
mo, todėl lapkričio 3 d. būti
nai visi balsuokime už jį.

Biznierių piknikas
Rugsėjo 13 d. įvyko lietu 

vių biznierių piknikas. Įžanga 
buvo nemokama. Be to; dar bu 
vo duodamos kelios gražios do
vanos. Nors oras pasitaikė pra. 
s tas — per visą dieną linojo 
— tačiau žmonių privažiavo 
gana daug, šokiams griežė ge
ras orkestras, o lauke buvo pa 
statytas garsiakalbis. Tokiu bu
du kalbas ir muziką visi gals- 
jo girdėti.

Kada dovanos buvo skiria 
mos, tai pikniko vedėjas p. P. 
P. Muliolis, apdraudos agentas, 
paskyrė šiuos asmenis teisė
jais: Joną Jarų, A. Praškevi
čių, p. Skirbontą ir p-ią Bu 
kauskienę. Teisėjai prižiūrėjo,, 
kad dovanos butų tiksliai išda
lintos. Po to J. Jarus pasakė 
kelis žodžius. Jis ragino, kad 
visokiais biznio reikalais lietu
viai kreiptųsi į savo tautie
čius.

Visi smagiai leido lfiik< Šok
dami ir dainuodami lietuviškas 
dainas. Išvažavimas baigėsi’tik 
vėlai vakare.

To- 
čia 
jis

Oviguba® Cellophane Old
GoMs siivyĮn^ttias sulaiko 
sausrą, drėgmę? dulkes ir 
kiekvieną kitą cigaretų prie-

1EŠIS SUKONEVEIK-
,v.

?■

so Lietuvos vaizbos butui.

Viešnia iš Fhikidel^hijos
J Clevelandą btivo atvykusi 

iš Philddelpbijos p-ia Klimienė, 
Dr. Klimo žmona. Atvyko ji 
savo mačiutės, p-io& Grigienės, 
aplankyti.

Ponia Klimienė yra clevelan- 
dietė ir iA profesijos slaugė. Ji 
čia turėjo miesto tarnybą. Aiš
ku tad, jog ji čia turi datig 
draugų ir pažįstamų, su kuriais 
jai buvo smagu pasimatyti.

Ėonų Jarų namuose viešniai 
pasitikti buvo surengtas vaka
rėlis, kuriame dalyvavo keli dr- 
timesni draugai ir pažįstami.

Darbininku algos
AKRON, O. — šiame mieste 

kaip žinia; yra gana stambių 
įmonių, kuriose dirba tūkstan
čiai darbininkų. Nors tų įirio- 
nių biznis žymiai pakilo, bet 
darbininkų algos pasiliko be
veik tokios pat. Tatai aiškiai 
skaičiais parodė B. J. Widick, 
darbininkų unijos atstovas. Jis 
parodė, kad šiais metais gu
mos pramonės pelnas yra datig 
didesnis nekaip pernai, 
darbininkų algos vis dėlto 
s.iliko tokios pat.

r Tai bent g-fobotojas
Šiomis dieriomiš adv; John 

M. Pindaras prisipažino,, jog j’-s 
išeikvojęs apie penkis tūkstan
čius dolerių, kuriuos teismo pa- 
tvarkyniu jis turėjo globoti. 
Bet jo globojami tie pinigai 
dingo, kaip kamparas be pipi
rų.

•Spalio 16 d. advokatas bus 
teisiamas kriminaliame teisme 
už išeikvojimą Svetimų pirii- 
gų-

Suėmė butlėgerį
NeSeriiai policija arė'štavį 

John Peluso, kurio ndfnriose ra
do visus prietaisus degtinei ga j 
minti. Peluso, kuris gyvena ad
resu 1597 E. 85, pareiškė po
licijai, jog negalėjęs gero dar
bo gauti, tad’ ir sumahęs mUn- 
Šainą gaminti. Ir tai, esą, bu
vę gana pelninga. Biznį jis va
ręs per penkias savaites ir, vi
dutiniškai irnant, per savaitę 
pasidaręs po $140.

Jo namuose policija užtiko' 
dviejų širiifų galionų įtalpoŠ 
katilą ir 105 galionus jau pa- 
gartiirito munšairio.

Plyšėl bofrtba
Clevelando darbo federacijos 

nriirie sprogo boinbd. Ėkspliozi- 
ja įvyko tut> metu, kai visi jau*

bet
pa-

buvb iŠsiškirstę. Spėjtirtiti, kad 
itbi kiėno rttifs pašririįdįytii 
štėrių daibašj ntėŠ juk fėdėra- 

:čija priešų ttiri riėfnaŽtii.

Amerikos legioniėrių
i • ; fcotivėncija..J.' ' ■.;
"šidniis f s

įvyko Amerikoj legionie|iių kon- 
vėričija,' į liUYid buvo suvažia- 
yę apie šimtas 'trikdančių karo 
veteranų. Miestas puikiai pasi- 
4>rioš§.,ppš Tačiau ■ fe 
jpat 
kad' W ■ i
kai. . ’tjVį

Nužudė žmfrtiį
Totiy Molika jau per kurį 

laiką negyvėlio dratige Su šaVc 
žmona, žhitiria, riiatyti, grįžti; 
pas jį riėrioYėjo, tad jis ją fe 
saugojo prie namų (1818’ 
84) ir mirtinai pašovė. Pb to 
pats bandė nusišauti, bet riėpa- 
sisekė.

Dabar Molika yra suimtas 
laukia teisino;

ftėi&Ouja
Mary Kaėser rėikrilatija 

Clevėland Baseball Club $75,- 
000. Mat, ji nuėjo pasižiūrėti 
beisbolo lošimo ir virsdama iš 
silaužė koją.

Tą dieną visos moterys buvo 
įleidžiamos nemokamai.

O štai dar keistesnė byla
P-ia Holbrook nori iš šerifo 

Sulzmann gauti penkiolikų tūk
stančių dolerių, nes kartą vie
nas jo kalinių teisme padaręs 
labai daug triukšmo. Tas triuk
šmas ją tiek išgąsdinęs; jog ji 
susirgusi ir dabar dar tebeser
ganti.

Kad’ kokios, netrukus kai ku
rios moterys pradės ir kino tea
trus po teismus tampyti. Ten 
juk labai dažnai yra rodomos 
labai “baisios scenos”.

, Mokinių streikas
ELYRIA, O. — Penkiasde

šimt aukštesnes5 mokjrkldš mo
kinių paskelbė streiką reika
laudami; kad vietoje 45 minu
čių butų duodama pietums vi>- 
Są valandą.

Streikas neilgai tesi tęsė; neš 
mokyklos administracija moki
nių reikalavimą sutiko pateii-

u

Člevėįąiid^ btif ir '1$ artifti0nių 
'koloriijįy kaiįy ’tdf: ARron, 
fjfoungsiOn iį kiftif. žbdžitt;

ątžWaiš 
rai pasisekė,

• ■’ ‘ w’ ... / ■" i- K . • 'rr -i

Atitottiobilių paroda
Kriip ir kiekvienais ihetais, 

i^ipl it šiais tirėtais bris sureng
ta automotii/ių paroda miesto

‘" pas ta mo
ju laijcu surado jaų;1kelis nu- 
žtri^friš , žiMįie^. ku-

B OO 
įiįų ^iuriri dAliu; t Taip ^pąį^bUs 
vo surasta dėžė1 su žmogaus 
kaulais. Vietoje, kuri yra? ži 
;rioitiM^kaį» įįirigšbury ĖuriįjAti 

firitpižtįstyti 
lavonrii. Iš visko atrodo, kad 
tai vienų rankų drirbas.

Policija spėja, kad* čia vei 
kįa kažkokia galvažudžių orga
nizacija, kuri savo priešams 
naikinti vartoja tokias baisias 
ptieriipriėš. ;

Ėeiifiaši dvidešimt metiį 
praiiiiftejiltiūi

SlkA 136 kriopa rengiasi la
bai didėlitirii ‘ riijVaikščibjiriitii, 
būtent, stivb gyvavimo dvide
šimt riietti jubiliejui. Per radio 
bus pašaky^š kalbus, jritfe L. 
K. Darželio padarytos tam tik
ros iškilmės, o tiėiuViį svetai
nėje į'vyks, taip' sakant; finalas. 
Atseit, tėti Jms1 išpildyta graži 
programa.

Pirmininkas čerauka sako, 
jog visais budais stengiamasi 
padaryti tą dieną atmintiną.

Išstatyti naujausi automobiliai. 
Savo keliu, žinoma, bus duoda
mos ir. programos. i

Garsiakalbiai (eismuose

kalbos yra sunku girdėti. wW 
fo įvyksta ir visokiausių ne^ir 
silpratimų. Tėisėjas Day tad su- 
■mariė padaryti pradžią, vadina
si modernizuoti savo teismą: jo 
teisme bus įvestas garsiakalbis. 
Tuo atveju', žinoma, kiekvienas 
žodis bus girdimas. Tai, esą, 
visiškai užkirsiu kelią viso
kiems blof artis. \

Mis* Artelia K. Jarusz
• • -n'

millionš 
to mayonnaise

. ....... . Ketvirtadienis, spal. 1, 1936
Du6s, bet dvigubai pasiima

Gatvekąrių darbininkai iŠko- 
kovO, kad jiems butų po kėlis 
centus per valandą1 pakelta. Voš 
spėjo algų klausimu- šii darbi
ninkais susitaikyti, kaip kom
panija pradėjo daryti1 žygiuš, 
kad galėtų padidinti kairią tiž 
važinėj imąsi, žada savaitinių^ 
pasus- visiškai pahaikinti, p. už

PhysicUl Therapy 
and Midwife 

6630 S. Westerii 
Ate., 2nd floor 
Remlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 

: ntieiit ir magne- 
tič blankets ir tt. 

; Moterims ir mer- 
U ginoms pat a r i- 

mai dovanai.

ŠAUKIT

CALUMET 6969 
(r musų patyrus inžinierius at
važiuos į jūsų rtamus it suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų (plarit), ga
ru Urba karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
H. A. ŽEMA PALŪKANŲ
KAINA—

36
F.

■I,4. ,

žodžiu, darbininkų algos pa
didės centais, o kompanijų pel- 
has doleriais. —Jonas Jarus.

(Tašu DUfiL S-čifitt)

vaikų vežini ą taip pat brangiau Rez* 
tinti, ,•

• v -- f

Kasdien, skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai igyja hatidingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

* 14 • - - 1 ••• - • - ■ v

Ofiso Tel. Rėz. Tel.
Englewood 7151. Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYŠICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

? Ofiąo TcL Boulevard 5913

■ DR.BERTASH
I 756 Wešt 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo i>3?nuo 6:30-8:3C 

Nedėiibrius pagal sutarti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGASA 
2201 Wtst22nd Street 

"alandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Jomis ir nedėk pagal sutartį 
6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6830 
Rėz. Hyde Bark 8395

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

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

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

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

st.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—- 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rdckwcll 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 vali 

po piet. Vakarais riUd 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
TT

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandės nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

, ęHICAGO, ILĘ., . ,

Rekbrdiiiė diėrta
t iRtigsejO 15 d. buvo rekordi
nė diena Clevelande, — rekor
dinė savo karščiu, nes tempe
ratūra siekė 90 laipsnių šiiu- 
mos. Kaip rekordai yra veda
mi, tai Clevelande tokios karš
tos rugsėjo penkioliktos dar 
nėra buvę.

Piknikas
Rugsėjo 20 d. Mrichiftoš dar

že įvyko Darbininkų draugijų 
sanryšio piknikas. Diena pasi
taikė graži, tad ir žmonių šu^ 
važiavo itin daug, žinoma, ptie 
publikos sutraukimo prisidėjo 
dar ir tai, kad įžanga buvo 
nemokama?

Suvažiavo žhionės rie tik iš 
. . . i---------------------------------------  ----------------—i—,—

flavor^Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and 6Td-fashidnėd bčiled 

[ drėssing, cčrtibfhėd m a 
; new wiy. Try it!

Univėrsal Plumbing 
& Ėteatiftg Supply Co. 

Not IhC.
10 West 18th St.
j vakarus nuo State St.

Atddrd vakarais iki 7 vai. Nedė- 
: Įlomis iki. 1 vai, dieną.

ADVOKATAS . ,
111 W. VVashington St

Room 737
Vai. 9 rytė iki 5 vai. vakare.

Ofiso Tėl. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Craridpri Avėriue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—8; 7—8:30 p. p, 

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

* valandos': 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyras seredą; 

Sekmadieni susitarus.

LstidotliViu Direktoriai

Nariai Chicągdsi, CiėeifOš ĖietttVhi 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMlIULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ. 
Turiitfe Kdplyčiės Visose Miesto Dalyse;'

A. PETKŪS ,v .
1410* South 49th Court Cicero _ Phone Cicero 2109

JtflRADŽIUiS
■ 008; West |8th Street Phone Ganai 6174

I. J. ZOLP .
1646 West 46tti Street Phones Boulevard 5208-8418

Phone Ganai 6174

GK AžUOI.IĮ I KONTESTO JSTOJ !M0 
KUPONAS

Vardas - Pavardė

Adresas

Amžius Svoris

Ūgis ...........................
t • -. ,. ■

Miera per juosmenį

Plaukų spalvą .....

Akių spalva ...........

... Miera per krutinę

Ūžsiėmihiris ............. ......... ................ .... -...... ........ —-....... ..... ;

Sitlomi įštojų j GĖĄžUptlV KONTESTĄ. Prišiun- 
čttl Savo’ fotografiją. Sutftiiii prisilaikyti visų taisyklių 
ir jo vedėjų rturodyrtių.

? EŽĖRSKIS IR SUNŪS
10734 S. Michigan Avc. Tel, Pullinan 5703

’ &M. SKUDAS
. 718 West 18H1 Street Phone Monroe 8877

;iAŪHAWri5Ž it SŪNŪS ..
i ^14 j2Žrct PĮące Phones Cąnąl 2515—Čicerę 59Ž7

X Fi EUDĘIRIS
14605-07 S. Hėrrtiitage Avėntie PhorieS Yards' 1741-174Ž 

Brightbn Park Skyrius, 4447 Š. Fdiffield, Ląf. 0727 
' ,Š. Č LACHAVICZ ~

42-44 East Į108th St , TeL PųlĮigan. 1270; arba Canal 2515

. S. P. MAŽEIKA
tfŠld Lftuariica Avėntie Phone Vards 1188

j. . T i, , . * .*? ’ *J T ’ 1 * * • • ■: —. ‘ ‘ t* — ■ *■— •» * * — ■

j. uiMvieros
4092 Archer Avenue Phone Lafayėtte 8572

Lituartica Avėriue fioiiė Boulevard 4189

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
x YARds 1741—1742

AKIĮ' SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LlEtŪVIŠ
_____ Tėl. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
• Ofisas ir Akinių Dirbtuvė, 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki _ 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos
8

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, hervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminąvimas daromas štf 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus, Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų a'kys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. ,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

A. Montvid, M. D.
We>stxTown State Bank Bldg- 

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

Tėl. Seelėy 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS

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

. 3343 South. Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Rėe. 6609 SO; ARTESIAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 west 59th St.
TeL Demlock 5998.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pėr 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas _ ir Laboratorija:
103< W. 18th Št., netoli Morgan St.

Valandės nUo 10—-12 piėtų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

I)r. 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 it nūo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. n«o 10 iki 12
Rėz. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6Š50 Stony Islarid Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vat vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną. t
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HOME

ALAUS
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ve užmokės už du, jei Oldkultūros ir

Prašome Paramos

Kazanauskas, Rast

MK

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Frank Stephens and guard

jaučius laiškus, kad galėtų išgauti $25,000

EBsszaa

2.10
2.25
2.35
2.40
1.85
1.80

NATHAN
KANTER

3.65
4.00
4.15
4.25
3.25
3.15

Pirkit labiau-sušvelnrntų 
Old Golds Cigaretų vienų

$7.30
7.50
8.50
9.25

10.20
10.20
10.20

8.45 
11.00

9.20
8.75
8.85

13.00
5.75
4.50
6.25
7.00
7.25
7.45
5.75
5.50

i Anie 
Romos

1/4 
Tono

$2.35
2.40 
2.05 
2.85

3.05 
3.05 
3.05 
2.05 
3.25
2.00
2.70 
2.75

3.75

$1.85
970
950 

$1.39

Tono
$4.20 

4.25 
4.75 
5.15
5.00 
5.00 
5.00 
4.75 
6.00 
5.25 
4.00
4.95

7.00

būdami 
grupių, 

pilnai

daržoves verii į 
dangų.
knygoj galima ra

2202 WEST CERMAK ROAD
Bėn

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

būrys yra Paryžiuj

;/9AFSTv''X 
OF VOUR 

• NVESTMENT

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240niukas, kuris prisipažino siuntęs kino aktorei Shirley grumo

fTasa iš pusi. 2-ro) 
KULTŪROS DARŽELIO 

ATIDARYMAS

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

Pasaulyje yra gana daug 
žmonių išgalvotų tikybų bei 
dievų. Ypač įdomių yra tiky
bų, apie kurias ir žinių sun
ku gauti, čia į pagelbą atėjo 
Gascoin su savo knyga: “Les 
religions inconnues”. Knyga 
yra kaip ir vadovas po tas 
dažnai mažytes šventyklėles, 
kurios laikosi greta su didelė
mis didelių tikybų šventyk
lomis.

Gydykis įsikalbėjimu.
Antroji — pavadinta “Krikš

čioniškąją Žinija”, įsteigta prieš

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. ;

1 2415 West 64th Street
Biznio Telefonu BOULEVARD 7179

primins 
kaipo dainų 
Iliuminiuotas 

Fontanas — tautos 
Gedi- 

Tautos stip-

ANP loan association 
Of CHKAGO

šus į “Krikščioniškąją žiniją” 
Dar kažkoks “pranašas“ skel 
bia, kad visiems tikintiems iš 
ganingiausias ir tiesiausias ke 
lias į rojų
daržoves ir t. t. ir t, t.

(“L. U.”)
Juozas Klivickas.

Prie Clevelando Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungos 
gali priklausyt kiekvienas Lie
tuvis ar Lietuve nežiūrint kur 
jie gyventų; taipgi draugijos 
ir kuopos gali tapti Darželio 
Sąjungos nariais.

IR TOKIU TIKYBŲ 
ESAMA

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMU.

šią įsteigė kažkoks Martinec d; 
Paskvalis. Martinistai savo ti 
kybir.es apeigas 
knygos autoriui neteko ką nors 
apie tai patirti.

Amžinybės armija.
Yra ir tokių tikybų, kurios 

pagrįstos beveik komerciškais 
apskaičiavimais, turi praktiškų 
motyvų. 1918 metais vienas Že
nevos gydytojas Freitag įsteigė 
amžinybės armiją. Nemažas tos 
armijos
Preitagas žada savo pasekėjams 
po mirties rojų, jei jie gyven
dami šiam pasauly .eis dorybės 
keliais. O dorybės keliai tokie, 
kad visi tikintieji turi gyventi 
tam tikrose kolonijose. Į kiek 
vieną koloniją susirenka po 100 
šeimynų ir kiekviena šeimyna 
gauna butą iš 10 kambarių su 
sodu ir vynuogynu. Paryžiuj ta 
tikyba iš pradžių turėjo apie 
700 pasekėjų. Ret paskui tas 
skaičius žymiai pašoko, nes kas 
gi nenorės taip lengvai įsigyti 
įsivaizduojamą rojų.

Mokėk alsuosi!
Yra dar dvi labai praktiškos 

tikybos, atkeliavusios į Paryžių 
iš Amerikos. Jos vadinasi “maz- 
daznan” arba “Dievo minties 
aiškintojas”. “Dievo mintį” aiš
kinti pasiėmė kažkoks daktaras 
Ganič. To mokslo pasekėjams 
patiekiami tikybiniu kiautu ap
gaubti praktiški gyvenimo nu
rodymai. Pirmiausia tikintiems 
nurodoma, kaip reikia alsuoti, 
kad įtrauktų į plaučius juo dau
giau “galantų”, tų pagrindinių 
gyvybės narvelių, kurie padeda 
žmogui pasiekti aukščiausio to
bulybės laipsnio. Kitos to tikė
jimo tiesos turi kulinarinio ir 
higieniško pobūdžio. Be to, siū
loma laikytis švaros, susilaiky
ti nuo persivalgymo, sportuoti 
ir t. t. Į tikinčiųjų tarpą ne- 
įsileidžiami juodukai, geltonu- 
kai ir net maišyto kraujo žmo
nės.

70 metų Bostone. Steigėja, tū
la Meri Bekker Eddi, ligos su
kaustyta, išgulėjusi 20 metų lo
voj, pagijo tik tikėdama, kad ji 
turi būtinai sugyti. Pasveikusi 
ji įsteigė savo tikybą, kurios 
tikslas — gydyti visokias ligas 
sugestijos- ir autosugestijos 
(įtaigos, įsikalbėjimo, įkalbėji
mo) budu. Tos tikybos sekėjai 
šiaurės Amerikoj turi 8,000 
maldos namų. Tikybą skelbia 
viena labai gerai organizuota 
knygų ir laikraščių leidyklą. 
Apeigos įvyksta sekmadieniais 
ir per jas skaitoma Evangelija 
Ir ištraukos iš ponios Meri Bėk- 
ker knygų.

Nevirtos

skelbia indusas Piras Muršidas. 
Dukart savaitėje, penktadie
niais ir šekmadienla’s, induso 
viloj eina tos tikybos apeigos. 
“Sufistų” maldyklos altorius. už- 
skleistas auksuotais audeklais 
ir ant jo dega aštuonios žva
kės: — iš jų pešios reiškia di
džiausias pasaulio tikybas: kri
kščionybę, judaizmą, bramizmą. 
judizmą, Zaroastro tikybą ir 
misulmonizmą. Septintoji žva- 
:č dega garbei tų kelių nežino- 
nų išminčių, kurie atnešė pa 
šauliui kiek tiesos, o aštuntoji 
— aukščiau už kitas, reiškia 
Dieviškąją liepsną. Ant alto
riaus padėtos tų šešių tikybų 
šventosios knygos. Ceremoni
joms prasidedant, skaitomos iš
traukos iš kiekvienos knygos, o 
paskui skaitomi paties Piro 
Muršido išmintieš žodžiai. Ap
eigos baigiamos mokytojo pa
mokslu.

Senbernių ir senmergių tikyba.
Mažytė “svedenborgistų” mal- 

dyklėlė Paryžiaus priemiesty 
Lecourb, kurioj tesutelpa vos 
kelios dešimtys maldininkų. Ant 
sienos pakabintas Svedenborgo, 
garsaus 18 amž. švedų teosofo 
paveikslas ir ištraukos iš jo 
knygų. Estradoje pastatytas 
juoda gelumbe apdengtas stalas 
pavaduoja altorių.

Prieš trisdešimt metų “sve- 
denborgiečiai” turėjo didelius 
maldos namus greta Panteono. 
Turtingai amerikietei, kuri tą 
tikybą rėmė, Išnirus, maldos na
mai buvo parduoti įr juose į- 
rengtas kino teatras. Šiandien 
“svedenborgiečių” tikybą nebe
turi tų mistiškumo žymių, ku
rios palaiko sektantizmą, tačiau 
šalininkų šiek tiek turi. Sekta 
ypač turi pasisekimo senmergių 
ir senbernių tarpe. Jie du kart 
per mėnesį, pirmaisiais ir tre
čiaisiais sekmadieniais susiren
ka savo maldyklom

Visų tikybų tikyba.
Priemiesty Surenne rado prie

globstį “sufizmo tikyba”. Ją

ši tikyba prieinama tik tur
tuoliams, nes turtingo induso 
maldykla po apeigų virsta sa
lonu, kuriame elegantiškos po 
nios ir ponai geria arbatą. Su
kistai turi savo grupes keliuose 
didesniuose Prancūzijos mies
tuose. Bet daugiausia Piro Mur- 
dd> pasekėjų yra Anglijoj ir 
Amerikoje. Taip pat jie turi 
žradiciją kasmet Ženevoj šauk
ti savo kongresus. Kartu su jų 
naldykla yra seminarija, kur 
sufizmo mokosi apią 200 moki-'

Mokestis yra sekančiai: 
Amžina narystė $25.00 
Metinė narystė $1.00

Aukos priimama visokios, ir 
ypač dabar, kada reikalinga šį 
rudenį baigti Darželio gėlynų, 
medžių ir krūmų sodinimas ir 
Birutės Fontano įrengimas, vi
suomenės parama būtinai ir 
skubiai reikalinga.

Kadangi Darželio įrengimus 
baigiant Clevelando Lietuviai 
pasidarė dar ir skolos, todėl 
jūsų auka bus -maloniai pri
imta kaip dabar taip ir po 
Darželio atidarymo dienos.

Kievienam aukotojui bus 
prisiųsta liudijimas arba na
rystės kortelė, kartu ir Lietu
vių Darželio paveikslai-

Aukas ir narystėš mokes
tį siųskit Darželio Sąjungos 
Valdybos sekretoriui arba iž
dininkui.
Clevelando Lietuvių Kultūrinio 

Darželio Sąjunga.
Adv. P. V. Česnulis — pirm., 
Ona Mihelichienė — vice-pirm. 
Ponas Brazauskas—-vice-pirm.. 
K. S. Karpius — sekretorius,

6820 Superior Avė., 
Clevelanda, Ohio.

Marė Miščikienė—rin. sekr.,
P. P. Muliolis — iždininkas,

6606 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio,

Julė Salasevičienė, Ona Balt- 
rukonienė — iždo globėjos.

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
$ 7.85

8.00
9.00
9.75

10.70
10.70
10.70
9.00

11.50
9.70
0.25
9.40

13.35
6.25
5.00
6.75
7.50
7.75
7.95
6.00
5.75

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$7.60
7.75
8.75
9.50

10.45
10.45
10.45

8.75
11.25

9.45
9.00
0.10

13.10
6.00
4.75
6.50
7.25
7.50
7.70
5.90
5.65

Gascoin’o
sti žinių dar apie eilę tikybų, 
tikybėlių, apie jų tikėjimo tie
sas ir apeigas, čia kalbama ir 
apie “nepriklausomuosius kata
likus”, 1922 m., atsiskyrusius 
nuo katalikų bažnyčios, apie 
adventistus skelbiančios pasau
lio galą ir jo laukiančius, “an- 
tuanistus”, kurių mokslas pana-

ATLANTA, Ga. — Frank E. Stephens, šešiolikos metų ber-

PASKOLOS ant NAMŲ
\ y... Skolinant Pinigus ant Pirmų 

Morgičių lengvais išmokėjimais

Visi nori dirbti—nori dirb
ti ir pieno bonka—pristaty
dama visuomet šviežų, šva
ru pastereuzuotą pieną 
kasdien. O jei jus mane 
sulaikote koletai dienų aš 
negaliu atlikti savo parei- 

Tuojau išplaukite ma- 
ir pastatykite lauke, 
pienininkas atsiimtų!

štai jau, sekmadienį, spa 
lių 11 dieną, įvyks pilnas ii 
formalis atidarymas Clevelan 
do Lietuvių Kultūros Darže 
lio. Darželis, kaip jau daugy 
bei ir kitų miestų Lietuvių ži
noma, randasi viename iš gra 
žiausių Clevelando miesto par
kų V-, Rockefeller Park.

Dvidešimts trijų tautų žmo
nės CIevelande įrenginėja sa 
vo Darželius greta Lietuvių 
bet Lietuviai, nors 
viena iš mažiausių 
pirmutiniai atidarys 
įrengtą savo Darželį.

Pastatymas ir išpuošimas 
šio musų tautai kultūrinio 
mopumento kainuos virš 
$50,000. Graži suma pinigo. 
O kiek prie to įdėta triūso, 
energijos ir pasiaukojimo iš 
Clevelando Lietuvių pusės, pi
niginiai ir įkainuoti negali
ma. « *

Clevelando Lietuvių Darže
lis tarp svetimtaučių ir Ame
rikiečių yra žinomas kaip 

LITUANIAN GARDENS 
Lietuvių Kultūrinis Darželis, 
ir taip tikrumoje yra, nes jis 
yra Lietuvos išeivių monu
mentas Amerikoje savo gim
tajam kraštui 
istorijos monumentas.

Lietuvių Darželis padirbdin 
tas Lyros pavidale, kas lan 
kytojuj šio Darželio 
Lietuvių būdą 
tautos žmonių.
Birutos
stambincldystės laikus 
mino Stulpai 
rybę ir pasiryžimą; Dr. J 
Basanavičiaus, Dr. Vinco Ku 
dirkos ir Poeto Maironio sto 
vylos — dabartinės naujai pri 
si kėlusios Lietuvos dvasią.

Susivienijimų Sukaktuvės
Prie Lietuvos atgimimo la

bai daug pasidarbuota ir mu
sų išeivijos Amerikoje — kal
bos ir papročių išlaikymo at
žvilgiu, moralę ir finansinę 
paramą tėvynei, kaip pavie
nių taip ir organizacijų.

Šymes apvaikščiojame dvie
jų Amerikos Lietuvių didžiau
sių organizacijų auksinius ju
biliejus. Organizacijų kurios 
yra Lietuvybės šulai, dailės, 

Y jlturos, kalbos saugotojas — 
Susivienijimo Lietuvių 
rikoje ir Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo Ameri
koje.

Amžinam paminėjimui šių 
dviejų organizacijų auksinio1 
jubiliejaus, šį rudenį Clevelan
do Lietuvių Darželyje pasodi
nama toms organizacijoms po 
medį.

Kadangi Lietuvių Kultūrinis 
Darželis bus gyvu liudininku 
musų tautos meno, kultūros ir 
istorijos kaip Amerikiečiams, 
kitataučiams ir musų pačių vi
sos išeivijos jaunajai ir atei
nančiai kartoms gražiu primi
nimu savo tautybės, todėl Cle
velando Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos ir visų Cle
velando Lietuvių yra vieninte
lis noras kad prie šio taip di
džio musų Tautai monumento 
išpuošimo prisidėtų visa mu
sų išeivija, nes iškaltos į ak
menį prie Gedimino stulpų pa
vidalo raidės išdidžiai visiems 
sako:

LITHUANIAN GARDEN.

GERKIT TIK GERA ALŲ

GERA MALEVA - GERESNIS DARRAS
Gera rnaleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. tokios yra populiares Helman malevos. Ir kainos nebrangios 
__ . , o stakas visada pilnas.
Moore s rnaleva, 30 spalvų, gal. .......cu..............
Specialė rnaleva, 16 spalvų, gali .... :...........
Varnish remover, gal..........................,..r
Grynas baltas enamel, gal.....................................
e. ir brangiau,
hienoms popiera, roleris .................................

ir brangiau.

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

is yra 
bažny- 

dvasiškis ir 'vadinasi Joa-
II Briko. Martinistų bažny- Golds jūsų nepatenkins

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sa 
vings and Loąn Insurance Corporation.

Dėl informacijų kreipkitės į

KENAIS, PUSGALIONIAIS 
AŠTUNTADALIAIS IR 

KETVIRTADALIAIS. 
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

Kainos gali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT —
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios -----------------

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

Lump ar Egg------------------------
COKSAI—KOPPEKS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai----------------1---------------

Nut Koksai -----------------------------------
Pea Koksai .......   „.................. .

Petroleum Carbon Štili Re h------------
Petroleum Carbon Lump, Egg j----------------
MILLERS CREEK LUMP ------------- .
MILLERS CREEK, EGG---------------------
BLACK BAND LUMP------------------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania) ------------------
Eastet-n Kentucky Screenings--------------
Illinois Screenings-----------------------------
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ---------------------

Plautos Nut—3x2 ______________
Egg-----------------,----------------------------

Lump_________________________
AVILMINGTON Egg. 4x2 Valytos-------
AVLMINGTON Mine Run — Stambios.

žvaigždyno tikyba.

Kitam Paryžiaus priemiesty 
gyvena “pasaulinės Akvario 
bažnyčios” Europos delegatas. 
Akvarijus yra žvaigždynas, ir 
tos tikybos pasekėjai — astro- 
iogai. Tikyba įsteigta Ameri
koj, Minesoto valstybėj 1909 
metais, tuo metu, kai saulė ėjo 
per tą žvaigždyną. Europos de
legatas — “MaghfTAurelius” -— 
jaunas anglas, banko tarnauto
jas, kurs belaukdamas šventi
mo į žynius, dėsto goroskopus 
(spėjimus iš žysįiSdžių) ir stu
dijuoja itfgiptbr ^pmąmidžių pa
slėptą prasmę." / ■ ■ ’ ’*'• ■

Paslėpta tikyba.

Lione yra kitas banko tar
nautojas, žan Briko, 
vyriausias Martinistų 
čios 
nas

Dabar galima gauti kai urminiam taverae.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halated Street 
Via! Telefonai YARD8 0801

\ VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

COAUCOKEINSURED

3719 S. KEDZIE AVENUE 
GUAEANTEED COAL

VVOOD COAL

PHONE LAFAYETTE 3244 
•BONDED VVEIGHT.

Jfr- *

feįdik.'v'

kybir.es


NAtETJIteNOS, CHcagO, BS.

Apžvalga

mirtis

FrancUžijos parlamentas pritarė

vie

IŠKEPS, KAIP BLYNĄ

Tai niekam nežinoma vieta da

2.00
1.50

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

Tik Jagodai 
Ir jau* kaip 

Jagodos tikrai 
puošniai įreng- 
daugiau jau jis 
Konor greit bu 
bet buvo pas- 

mirtim baustas

$5.00
2.75
1.50
1.00

Buchafino “klaidos

santykiuose 
tas yra Ja-

visur turėjo vi- 
dėl jo. jo

Indianos mieste Terre Šaute policijos virMnįnkas, 
suareštavo koMūnistų kandidatą 

Arešto

Entered as Second Class Mątter 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March'3rdl879.

Seimas pirmiausia 
ar toks įsta-

agentas taip 
iškilęs, kad nei 
žemės ūkio liau- 
padejėju, — tai

PRIĖMĖ “SEIMO” STATUTĄ

organe 
kiekvieno 

dedama 
mušt be 
rinkimų

Dar ne taip seniai Buchari- 
nas yra parašęs, kad rusų mu
žikas buvęs didelis tinginys ii 
darbui netikęs; tuoj Buchari- 
nas turėjo daug kartų atsipra
šyti, kad jis klaidingai apibudi 
nęs rusų mužikų. Esą, jis ta» 
geras visuomet buvęs, tik caro 
valdžia buvusi labai bloga, to
dėl ir tas 'mužikas toksai liur 
bis pasidaręs. Mat, dabar SSSR, 
apie tėvynę, tautų, o ypač ru
sų tautų ir jos kalbų reikia 
sudidele pagarba kalbėti, bet 
ne kritiškai į jos kai kuriuos 
budo bruožos žvelgti.

' *«• ' ' M. te: •-*. ■ įg

Paskutinieji Įvyk 
Sovietų Rusijoj

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

šę iš miltų, Įdėjai 
skauradų ir už kelių 
blynas gatavas.

Bet taip nebuvo įsteigta nė 
viena socialiniai-ekonominė san
tvarka. Kiek laiko ėmė įsteigti 
kapitalizmų? Ne dienų ir ne 
metus.

(Musų specialaus korės 
pondento)

su mero pritarimu,
Browderį ir- j‘o palydovus, kaipo ^valkatas 
tikslas buvo sulaikyti komunistų kandidatą nuo prakali 
bos sškymo tame mieste. ; -

Tautų Sąjunga neturėjo drąsos ir Danzige padary
ti tvarką. Jį nusileido Hitleriui, sutikdama atšaukti ko- 
misionierių Sean Lester (airį), prieš kurį naciai akiplė
šiškai kovojo. Ar bus paskirtas jo vietoje kitas komi- 
sionierius Danzigui, nežinia.

Jeigu nebus, tai Danzigas bus faktinai paliuošuo- 
tas nuo Tautų Sąjungos priežiūros ir vokiečiai jame ga
lės daryti ką norės. ; 0,r 1

Dėl šitos nuolaidos hitlerizmui kalti yra daugiau
sia anglai ir franeuzai. Bet kalta yra ir Lenkija. Ji atsi
sakė užimti griežtą poziciją prieš nacius Danzige, neno
rėdama erzinti Berlyną. Hitlerininkai Danzige uždrau
dė priešingas jiems politines partijas, panaikino jų Spau
dą ir įvedė atviro smurto režimą. Tautų Sąjunga tūrė
jo tokią politiką sustabdyti, nes ji yra priešinga Dan- 
zigo statutui, kurį Tautų Sąjunga garantavo.

Lenkų baime ir anglį su franeužais nesusitarirtias 
davė progos Hitleriui laimėti dar vieną “pergalę”.

RINKIMŲ KAMPANIJOS
OBALSIS

Rusijos bolševikai, bandė įs
teigti kapitalizmų “pagreitintu 
tempu”, bet iki šiol jie tesuge
bėjo pramonę tik suvalstybinti. 
Iki socializmo tenai, kaip nuo 
žemės iki dangaus. O jau praė
jo 19 metų, kai bolševikai tu
ri ne kelis ministerius kabine
te, i bet visų valstybės galių.
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Miesto galva Samuel Beecher, kuris yra republiko- 
nas, sako, kad jisai neįeisiąs Terre Haute mieste įsi
steigti komunizmui, kuris grasinąs “jėga nuversti mu
sų valdžią”. Bet Browderis ketino ne “versti valdžią”, 
o • tik ■ kalbėti. Toki sauvališki areštai, kaip tik ir veda 
prie to, kad žmonės pradeda valdžia nepasitikėti

Juk 
kinys 
mones

pasigalėjimo, kaip Jagoda tik 
mota ir gali. Jagoda tai at
liks, žus daug nekaltų žmonių, 
bet Jagoda savo tikslo atsieks. 
Jo aparatas taip sutvarkytas, 
kad jis veikia visai tinkama:, 
nes Jagoda jokiomis priemone 
mis nesivaržo. , Jis kaip ge
ras spekuliantas pirklys viskų 
ir iš visų perka, kas tik jam 
kali suteikti žinias. O kaip 
tie žinių teikėjai pasidaro per
daug plepus, tai jų lygiai tok
sai į likimas; laukia, , kaip ir j ų 
buvusių aukųi Jei kuri nors 
iš tų^aukų dar atsiduria nejau* 
kiuose Sibiro kazematuose, tai

vierių težino — mirtis.

nuvalyti, nušluoti
Ir valyti, šluoti be

Kaip kas taip ir sako: Neįtik 
ti Jogodąi, tai mažiausia dova 
na kalėjimas ir tikriausia — 
mirtis.

“L. Aidas” rašo, kad seimas 
Kaune vėl susirinko rugsėjo 17 
d. ir priėmė be diskusijų ir 
vienbalsiai komisijos paruoštų 
seimo statutų.

Pagal tų statutų, Įstatymo 
sumanymai seime nebus skaito 
mi ir* nebus smulkmeniškai dis- 
kusuojamj;
svarstys bendrai 
tymas (kaip projekte išdėsty
ta) reikalingas. Po to, projek
tas eis į komisijų, kuri ji svars
tys ir galės taisyti. Antrame 
seimo posėdyje bus svarstoma 
ir priimama arba atmetama pa
taisos. Paskui eina galutinas Įs
tatymo priėmimas trečiame po
sėdyje. Tautininkų oficiozas 
aiškina tokios tvarkos gerumų

Taigi ir Bucharinas turėjo 
tuoj viešai savo žodžių lyg ir 
iššižadėtty nes tai Stalinui la- fbai nepatiko. Todėl visai nenuo
stabu, kad kaip tik iškilo' troe* 
kiriinkų byla, tuoj gandai pas 
klydo, kad Bucharinas, Radę- 
kas yrii suimti.

Antradienio vakare prezidentas Rooseveltas pasa
kė smarkią kalbą, gindamas savo administraciją ir ata
kuodamas republikonus. Jisai pasisakė išgelbėjęs kraštą 
nuo suirutės, kurią buvo užtraukęs betikęs republikčnų 
šeimininkavimas. Jisai kaltino republikonus, kad jie iš
kreipia klausimus, dėl kurių eina giįčaš dabartinėje 
rinkimų kovoje. Ypatingai aštriai kalbėtojas atrėmė tą 
reįpublik'onų priekaištą, kad jisai ešąš “komunistas”.

šis priekaištas, iš tiesų, yra be galo paikas. Repub- 
likonai jį sugalvojo grynai demagogiškais sumetimais. 
Jie patys žino gerai, kad Rooseveltas nieko bendro su 
komunizmu neturi. Bet jie gąsdina Maskvos baubu pub
liką, tikėdamiesi, kad bent dalis jos puls republikonams 
į glėbį, kaipo “gelbėtojams nuo. raudonojo pavojaus”. 
Prezidentas pareiškė, kad komunistų pagelbos jisai ne
ieškojo ir neieškos ir griežčiausiai ją atmeta.

Tai ne naujiena. Bet prezidentas butų padaręs ge
riau, jeigu jisai butų kartu uždrožęs ir fašizmui. Ko
munizmo pavojus Amerikoje yra taip menkas, kad iš 
jo pusti burbulą gali tiktai nerimti arba nesąžiningi 
žmonės. Bet fašizmo simpatizatorlų Amerikoje yra ga
na daug. Jiems dar toli šaukia, žinoma, iki to, kad jie 
galėtų pasigrobti į savo rankas valdžią. Bet vietomis jie 
yra jau pusėtinai drąsus ir padaro Visokių kiaulysčių.

Roosevelto atsakymas republikonams butų buvęs 
stipresnis, jeigu jišai butų pasakęs, kad fašizmas irgi 
yra demokratijos priešas. ; t

Tarpe įvairių > partijų, kurios 
stato , savo kandidatus į ' Jung
tinių ' Valstij ųr prezidentus’, yra 
ir senoji Socialist Labor parti
ja. Jos kandidatas į prezidentus 
yra John W. Aiken,_ o Į vice
prezidentus Emil E. Teichert.

Ta partija vadina save “vie
nintele tikra socialistine parti
ja” Amerikoje, nes ji yra nu
sistačiusi taip, kad kapitaliz
mas turįs būti “tuoj aus” sunai
kintas ir jo vietoje įsteigtas so
cializmas.

Jos oficialiame 
“Weekly Pėople” po 
agitacinio straipsnio 
obalsis: “Capitalism 
destroyed”. Kaipo 
kampanijos obalsis, jisai skam
ba gana naiviškai.

Socialist Labor partijos kan
didatas surinks visoje Ameri
koje, gal būt, kelias dešimtis 
tūkstančių balsų — iš kokių 40 
milionų visų paduotų balsų.

FrancuzijOs atstovų bute buvo gana smarki žodžių 
kova, pirma negu jisai priėmė vyriausybės sumanymą 
numušti franko vertę. Atstovai laikė posėdį ištisas 24 
valandas, iki buvo atliktas balsavimas. Senatas apsidir
bo su franko devaluacijos įstatymo projektu greičiau. 
Jisai irgi priėmė valdžios sumanymą, bet jisai pridėjo 
prie jo keletą pataisų, kurias dabar turės svarstyti at
stovų butas. Manoma, kad iki šios dienos ryto įstaty
mas jau bus galutinai perėjęs ir Francuzija pradės Var
toti naujus pinigus.

Tokiu budu Francuzijos liaudies fronto valdžia bus 
pergyvenusi pavojingiausią krizj. Reikia tikėtis, kad 
nupiginusi savo valiutą, Francuzija galės sėkmingiau 
kovoti su ekonominiu krizių. Tuomet sumažės ir tie ne
ramumai, kurie per kelis paskutinius metus drumstė 
jos politinį gyvenimą.

“Dabar seimas riebeskaitys 
’ posėdžiuose Įstatymo pažo

džiui ir nebalsuos jo po vie
nų sakinį, kaip tai buvo se
nuoju įstatymu. Įstatymų 
skaitymas pažodžiui seimo 
posėdyje ir diskusijos bei 
balsavimai kone dėl kiekvie
no sakinio atskirai be galo 
trukdydavo seimo darbų.” 

Tačiau čia susidaro didesnis 
pavojus, Jeigu seimo posėdyje 
įstatymo projektas negalės būt 
ištisai skaitomas ir papunkčiui 
svarstymus, tai i ji kartais ga
ji įsisplyšti tyki .sakiniai, ku
rie visai pakeis, jo .prasmę. Juk 
Įstatymo prasmė labili dažnai 
priklauso nuo jo suredagavimo.

Be to, kas gi spręs, kuri pro
jekto dalis yra esminė, o kuri 
smulkmena? ' Jeigu seimo pir
mininkas, tai jam teikiama per
daug galios.

CALLENDER, Ontario 
bar nepaprastai išgarsėjo visame pasaulyj. Mat, čia gimė 
Dionne penketas. Pažiūrėti tų penkių mergaičių per vienų tik 
mėnesį atvyko apie 140,000 žmonių.

kartų jis mėgino tai daryti, 
tiek kartų jis viešai turėjo pa 
Sisakyti suklydęs. Taip ir Bu- 
charinas, vienas iš rimtesnių 
komunistinės ideologijos ne tik 
žinovų, bet ir kūrėjų, jau ne
kartų yra spaudoje viešai pa
reiškęs, kad tuomet ir tuomet 
buvęs šauniai suklydęs ir štai 
dabar labai gailisi ir visus atsi
prašo, kad jo pareikštos mintys 
neatitinka Stalino nustatytos 
geniališkos partlinijos!

Vergų darbas
tik šitas farmacijos nio- 
Jagoda drakoniškas prie- 
pavartojęs suvarė tūks

tančius kalinių, kurių tarpe 
šimtai inteligentijos, pravedė 
227 kilometrų kanalų iš One
gos ežero ir Baltąsias juras. Ir 
tų kanalų pastatė nevarto j art 
jokių moderniškų priemonių, o 
tik pavartojo išimtinai nemo
kamų darbininkų fizinę jėgų.

(Bus daugiau)
(Tęsinys)

Ir štai šitie vyrai dabar įtąr- 
ti dirbę kartu su vokiečių na
cionalistų žvalgyba! <

Tai kas gi vadovavo visam 
komunistiniam judėjimui? Sve
timų valstybių agentai, parsida
vėliai!?...

jo pavardė 
Jaguda) yra Lenkijos žydų kil
mės pilietis, jokio mokslo ne
igi j ęs, bet Vargais negalais ta
po farmacijos mokiniu. Ir 
kaipo toksai turėjo teisę gy
venti riet tose rusų žemės 
tose, kur žydams buvo drau
džiama.

Jis gyveno prieš karų , N. 
Novgorode, čia dirbo vaistinėje 
ir susipažino su Vietos bolše
vikų organizacija. Nors ir se
nas partijos narys, bet jokiu 
savo veiklumu ir jokiomis' ži
niomis nepasirodė. Susida 
rius raudonosios armijos fron
tui Jagoda pradėjo fronte dar- 
būtis č. K. ir pasižymėjo kaip 
vienas nepermaldaujamų 
tų, kuris fc>e atodairos 
visus. Jo sprendimais ir 
dymais ne vienas šimtas 
hių, yj^Mnętykę gyvybes, 
tai yria ; labai silpnavalis, 
žiaurus;/ nors yra didelis bal 
lys, bet kerštingas ir klastin

Karjeros pradžia .
Jagoda ypač iškilo 1932 me

tais, kai jam pavyko susekti, 
kad nuo 1922 metų SSSR, vy
riausybės aparate ir komunis
tų partijoje dirba vienas žy 
mus vienos valstybės špionožo 
agentas. šitas 
buvo aukštai 
tapo išrinktas 
dies komisaro 
Konor.

V. Andriulis “Vilnyje” rašo: 
“Švedijos naujas minište- 

rių kabinetas ^susideda iš 8 
socialistų ir 4 ūkininkų par
tijos narių.

“Socialistai, taipgi, turi 
daugumų tos šalies vyriausy
bėj. Lauksime socializmo vy- 
kiniirid.”
Kai kam atrodo, kad Įvesti 

socializmo tvarką tai — taip, 
kaip iškepti blynų. Padarei ko-.

karštų 
minučių

Šitas Koųor 
siškų pasitikėjimų, 
kių paslapčių niekas nedarė ir 
'niekam į galvų negalėjo ateiti, 
kad jisai tikrai svetimoje žval
gyboje tarnauja, 
tai pavyko susekti 
Konrir atsidūrė 
moderniškai ir 
tame kabinete, 
saulės nematė, 
vo sušaudytas, 
kėlbta, krid jis 
kaip kenkėjas, atseit, tikros tei
sybės nepasakyta.

Nuo šių metų Jagoda savo 
karjeroje smarkiai pradėjo kil
ti. šitų vyrų su bespalvėmis 
pilkomis akimis, išblyškusiu, 
pageltusių veidu* dabar dažnai 
mato Stalino kabinete. Jis či.4. 
turi visiškų pasitikėjimų. 
daugelio ty da^i^eliotyukšte^i^ 
go SSSR, valdininkų likimas 
dabar yra šio nežymaus vyruke 
rankošė. <

Bliudlaižis Jagoda
Stalinui gali tarnauti tik" to

kie bliudlaižiai, menko intelek
to žmonės kąp Jagoda — vi 
sos SSSR, slpatosios policijos 
viršininkas1, visagalis šnipų or
ganizatorius, Stalino patiki- 
mausias tarnas, net ne draugas. 
Jagodos savo laiku labai yra 
Trockį garbinęs ir dar ilgai bu
vo įtariamas trockistus palai
kus, Stalino visai. nemėgstąs 
Bet šitas mažo įintylėlcty, ; bet 
apsukraus budo vyrpaląikL 
tuoj susigriebė, kad . viš dėl
to Trockis * ešųs palaidotas. ir 
piekdomęt, neiškils ,ta'd geriau, 
Stalinų'£-risur/ir^^^ 
kyli. O kam geriau* žinoti? 
kaip ne žvalgybos viršininkui; 
kuris kurį galį nugalėti. Juk 
SSSR, žvalgyba visus seka, ne
paisant kas jie nebūtų ir kų jin 
neveiktų, kokių aukštybių jie 
tarnyboje nebūtų pasiekę. Vi
siems yra užvesta kartoteka, 
kurioje patsai Jagoda per die
nas knisasi ir sau charekteristi- 
kas daro. 'Taigi tik jis gerai 
ir gali visuomenės 
orientuotis. Kas 
goda ? /

Jagoda tikroji

Nėra pasigailėjimo
Stalinas gerai žino, kų jis pa

sirinko sau į padėjėjus. Jfs 
žino, kad Jagoda dėl savo men
ko išsilavinimo ir ne • plataus 
proto, nors ir apsukrus, niekuo
met nesikėsins iš . jo paveržti 
valdžių, bet kad šitoks sutvėri
mas garbės trokštus ir keršto, 
pavydo pilnas gali jam, Stali
nui, patarnauti, tai faktas. Ir 
štai dabar Stalinas šitam iš
blyškusiam, pageltusio veido 
mažo ūgio vyrui pavedė SSSR, 
teritorijų 
trockistus

Užsakymo kaina t
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų _____ .........
Trims mėnesiams ____
Bviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui _____

Chicago) per išnešiotojus
Viena kopija ___ _____
Savaitei ......... —
Mėnesiui ......................... .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paštu:

Metams _________
Pusei metų _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta) v

< Metams .......L....;.~. $8.00
. Pusei metų  ......    4.00
z Trims mėnesiams -------- ....... 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Monėy
Orderiu kartu su užsakymu.

Neklaidingasis
Kas gi šitam visam gali pa

tikėti!
Išeitų, kad tik vienintėls yra 

skaistus, gražus ir genialus žmo
gus Stalinas, kuris tik savo pe
čiais visą SSSR, revoliucijų iš
nešė! Bet istorijos faktai sa
ko, kad šitaip nebuvo* Tik Sta
lino begalinis kerštas,. aklas 

I 

kerštas gali šitokius priekaištu1: 
tiems vyrams padaryti.

Vyšinskio, tarp kito buvusia 
seniau* sd. partijoje, atseit, iš
sigimėlio lupomis Stalinas mir 
tinai pasmerkė pirmuosius bol 
ševikų revoliucijos kūdikius, ir 
Ši revoliucija tuos kūdikius nu
žudė. \

Jau nuo' seniai yrą žinomas, 
kad Stalinas, kaipo kiekvienas 
diktatoriūš, šalia savęs negali 
pakęsti nieko kito, kas tik mė
gina savo nuoriiorię turėti. Vi
sų tokių vyrų laukia labai liūd
nas likimas. Mėgino daug kar
tų Radekas savo raštuose kaip 
kų nuo ŠMvęs pasakyti, ir kiek
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Klusų tautininkai (fašistai) 
gąsdiną . pažangiuosius sakyda- 

, mi/ Jkad^esą nepatogu ir pavo
jinga; protestuoti,
limciįjąs rašyti priėŠ ? Lietuvos 
valdžią, prfeš J.oš Santvarką. 
Del ko pavojinga? Tai, esą, 
dėl to, kad Lietuvos valdžia tu-j 
rinti padarius sutartį su Ame
rikos valdžia viena kitą {už 
stoti ir suvaldyti savo žmonės, 
kuomet jie ims protėstuot prieš 
kitos šalieš valdžios darbus, 
kenksmfngus toš Šalies žmO 
nėms.

Tokius paskalus tie atgalei- 
vystės uodegos platino tada, 
kai buvo organizuojamas Ame
rikos Lietuvių Kongresas pe-< 
reitą pavasarį ir paskui SLA. 
'Seime, kuomet šis seimas ren
gėsi pasirodyt svietui šviesiu- 
pirmeivišku, paskelbiant rezo
liuciją prieš anti-demokratiš- 
kus, žiauritis Lietuvos valdžios 
darbus.

Jie tokią propagandą ir da
bar skleidžia žodžiu.

Aš čioftai Upie teises, kaipo 
tokias, neaiškinsiu, nes riėsu 
profesionalis teisininkas. Paro
dysiu tik faktus, kaip buvo 
veikiama Šioj šalyj prieš ku
rios nors kitos šalies valdžios 
žiaurumus taikos laiku. Įdo
miausia skaitytojams gal bus 
tas, kad kartą Amerikos Kon
gresas paskelbė grieštą rezoliu
ciją prieš caro valdžios nežmo
niškus persekiojimus savo Vai 
dinių.

čionai verta priminti, jog ne, 
seniai . “Naujienose”, gegužė,i 
25 d., patilpo mano, straipsnis 
(su parašu Juozas Buktiškis): 
“Lietuvos Pasiuntinybė ’ daVė 
mums teisę”. Tai yra: Pasiun į 
tinybė karštai, net. pašiepia-

kritikaVo/: Amerikos^ į lietu
vius', pažangiuosius, kad jie ne 
gana dirba Lietuvos naudai. 
Nurodė net šešis didėlius mums 
darbus, kuriuos mes, ištikrųj ų, 
dirbame, tik 'gal ne gana sun-, 
kiai. Lietuvos valdžia (per Ša , 
vo Pasiuntinybę) oficialiai pa 
širddė turinti teisę mus kriti 
kuoti, kištis į musų amerikie 
čių lietuvių Veiklą. ,

Kad taip, tai ir, mes, f oš pa
čios valdžios arba jos pasiun 
tinybės antru atdusiu gauna
me teisę kištis į jos darbas. 
Visai priešingai iriusų amėriki . 
niai tautininkai per metų eilę 
skelbdavo; mes, girdi, neturim 
teišės kištis į Lietuvos vidaus 
reikalus.

Na, gal Lietuvos valdžia (ir 
mūšų fašistai tautininkai) iš 
siaiškina, kad tik ji turi teisę 
mus kritikuoti, o mes prieš jų 
turim tik tylėt ir klausyt. Bet 
jeigu taip, tai mes juo smar
kiau* darbuosimės, — pirmiau 
šia prieš mėginimą mus paže 
bot, užčiaupt, pavergt . . . 
transatlantiniu keliu 1

Jeigu šita fašistinė, dospotfiš- 
koji Lietuvos valdžia dabar no
ri mums ant burnų uždėti cen 
zurą, tai jau aišku, kokią ji’ 
bloga pačioje Lietuvoje ir kMp 
didelę vergiją ji yra nukalus 
ant musų brolių ir seserų, likti-* 
šių musų senojoj tėvynėj.

"Ii

Mr. and Mrs. Floyd A. Ntfnn
FLINT, Mich. — Floyd A. Niinn, kuris rengėsi apiplėšti 

banką iškasdamas tunelį, ir jo žmona. Nebaigęs savo darbo įiš 
pasidavė policijai, kadangi jo žMoha pradėjusi perdaug links
mintis. Žmona taip pat liko suimta, nes ji žinojo apie planą 
banką apiplėšti.

Walfer Meyer, kuris nušovė policmoną JohnCHICAGO
Frost. Paveiksle Meyer parodomas drauge su savo mylimąja

Taip. Mės turime teisę sto
ti už Mūšų brolius ir seseris.

SVarbtt čionai priminti štfai 
kūs‘: birŽelid 20 d. š. m. Ame- 
riko's Liet. Ko'ngreše savo pa
skaitoje jurisprudencijos dakta
ras P. Grigaitis puikiai iŠaiŠki-j 
no,^ad .mesAfurMe Mišę rupi’m 
tis Lietuvos reikalais. . Ma
nau, delegatai, ir' delegatas < f o 
neužmirš. Šita paskaita, kaip 
ir kitos, turėtų būt atspaus
dintos knygoje. \
2. Kaip meš išgelbėjom Purėną 

nuo caro nasrų
Tai Įuvo 190Š-9 metais.,
Amerikos valdžia 1 prielankiai 

i^klatišė' Ritkijos caro. ^aldžidfc 
prašymo _ ir rehįgsl^ išdbbffx jai 
pabėgėlįrevolidcionieVių, lat
vį Pureną.. Revoliuęionięrių 
arba politinį prasikaltėlį išduo
ti viešu b’udu negalų, , ftęl to 
caro, aidžia įtikino pėdę Še
rną, kad Purenęs buvęs papras
tas kriminalistas; daužęs caro 
monopolius, užmuŠihejęs ir tt.

Latviai socialistai, lietuviai 
socialistai, Amerikos Socalistį 
partija sušuko į Amerikos pa
dangę, kad turime tą revoliu
cionierių pabėgėlį išgelbėt.

Milžiniški susirinkimai, per- 
kunškos prakalbos ėjo per visį 
Šalį ’pfrieš cdrd valdžią, kartu ir 
prieš Amerikos Valdžią, kam ji- 
liori išduoti žfhbgų, kuris ko
vojo už Žmonių laisvię — de- 
mokratybę. Valdžia nedraudė 
mums kalbėt prieš carą ir prieš 
ją pačiį; nedraudė mitinguoti, 
rinkti parašus po peticijk.

Piirėną išgelbėjom.
J. Sfirbis nupiešė Šitokią ka- 

rikaturą: čafas — štiVa iššižio- 
jįš, — baišįs tie nasrai, — 
tupi ir laukia; seilės varVa; 
ant gąiVos karūna su kryžiais 
Uodega — tai užsirietus šbble j 
Dėdė Šamas viena ranka laiko 
Pureną, jau dėš į nasrus. Mi
nia iškėlus rankas pastoja jam, 
takį; kiti iš Užpakalio traukia 
jį Už škVernų. Po paveiksiu par 
faš'as'.- /'■ f «■

“Nasrųi •prUauštinitnas. Ame
rikos minia sulaikė valdžią, ati
traukė carui gyvą kąsnį nuo 
pat nasrų. Tik bereikalo tiek 
daug seilių išvarvino careli's. 
Na, bent nasrus, prasiaušino”. 
(“Dilgėlės”, balandžio 1909 iri.).
3. Kaip išgelbėjom Meksikos 

fevolitičibniėriub.
■ " " ' ' i.

Tuo pačiu laiku Meksikos 
“amžino prezidento” (panašiai 
kaip šiandien yra Lietuvoj) Val
džia reikalavo, kad Amerikos 
valdžią išduotų jai pabėgėlius. 
Mągon’ą, Villareal’ą ir Riverą.

Tie patys Amerikos socialis
tai ir šiaip pažangus žmones/ 
Amerikos laisvių patriotai Už
stojo tuos. Meksikos revoliucio
nierius, išliUdsavo iš Kaliforni
jos kalėjimo ir suteikė lais
vą prieglaudą šioj šalyj. 
Tai padarėm protestais ir peti1 
cijomis., .

Nors Meksika turėjo didėlės; 
sutartis su* Amerika,, bet mes 
galėjom ją įerkunuoti už tai, 
kam ji nori suėsti geriausiUš 
savo žmones, kurie bando Mek
sikos “fešpubliką” padaryti rėš- 
publika, “prėžid'ehtą” — prėzi 
dentu!!

Dar nei jie, nei Purenąs ne
buvo išliuosuoti, kaip kitas 
Latvijos.'pabėgėlis revoliucio
nierius, “girios brolis”, Rudri 
vičiivs tapo areštuotas Chica 
goj ir ( pasmerktas išdeportavi- 
mūi. Turėjom ir jį galbėt. To 
kiais budais ėjo nuolatinė gar
si kova Amerikos piliečių ir 
ateivių prieš valdžių užmačias, 
i. Airierikos kongresas smefkė

• caro darbus.
Tais laikais Amerikos vald

žia nebuvo pažangi. Tada juk 
pradėjo ji cenzūrą, senatoriaus 
Penrose’o įstatymą prieš “ne
padorius” ir ^nemoralius” lak 
kraščius: atimti iš tokių, lai
kraščių “kritrošids k'lėsos” siun 
tinėjimo teisę. Ta teisė tai 
daug pigesnis b^što patarnavi
mas. Be tos teises — laikraš- 

B. lčių aiuhtinėjimaš daug bfan
I Igiau* lėšuotų.

v.

Saldžiausias vynas padaro aš 
triausią uksusą.

Nėra tokio kvailo, kaip se- 
naš kvšilyš.

Priėmėjas yra tiek pat blo
gas, kaip ir- vagis. ,.

bestijas ^gėriaUŠTėiį^ žino, 
Jįu^įam ktfrpe spaudžia^

kurie /Žaidžia 'aitriais
Skėtis susižeisti.

ikalauja daug, kurio 
nesitenkina.

anyk apie liuoną, bet dirbk.
— Surinko j. Faiza Jr<

Ispanijoje, jokio nusistatymo 
(no policy) nėra nuspręsta.

'techniškai vafdžia neturi te
galės spėkos sustabdyti tokią 
veiklą. — Technically the Go^ 
vėfment has n© power to pre- 
vettt' subh a'ctiVity”, sako R.; 
Cįabbėr. .
.f^udftėt-rA^Žth neturi J^ga-! 
lės spėkos, tat riėgab tafriė at^ 
Vėj^e ’nė ■šiifertdeš daruti /su

fe*d tbs leg^dėą spėkos ^ft
1 WdŽią net^į^^fe^nijbs' klau- 
sMiC: ?&et ir kiekvienos kitos

' ialies klausiau.
Ar ne gėda Mūšų faŠisįJuo- 

jahti'ėįbs advokatams — SLA. 
dėleįatbmš, kurie p’ažangiUo- 
ši'us ž'Moneš gąsdino tomis vkl- 
dzįdš spėkomis, kurių ji ne tu 
ri? Gėda juĄis, mulkintojai!

Taigi mes galim organizuotis B
apgynime musų brolių Lietu-1 /
Voje, rinkti abkaš jri išsiiaisdllalllOSIS \B 
vinim'd kokai. Mes iurifo tei- ^4- ^.4

tai daryti.
1905 ir 6 mėtų revolidcijai 

einant Rusijoj ir Lietuvoj, Mes 
garsiai visur rinkom aukas re 
ypliucijąi remt. Niekas iš Val
džios jokios kliūties mums nė 
darė. Taip ir dabar kliūčių rie
bus. Jų negali būt.

mrsbkms
■ NA&HĖNOSE

MIAMI, Fla. -— Specialus pastatai1, kurių neįveikia ir did-> 
žiausi viesulai. 
•- ■...------------ - i_____

f edakto-1 šaulį ir tramdo visasvietini
tdO hikin I progresą”...........

Jeigu Amerikos Kongresas.
• * * • ' i ' * < / b 'i , ' * g ' ‘ t t

<1 f 1 G 111 fa 1 .

džįos šakų, —r 
kalbėt ir raštais 
mis skleist po visą šalį protes
tą prieš žiaurius, despotiškus 
darbus kitos šalies valdžios*, — 
valdžios, su kuria jokių politi
nių — diplomatinių kivirčų Aė\ 
turėjo, kariaut su ja netik be 
sirengė, bet ir nemanė, tai ko
dėl mums, piliečiams, butų be
leistą ką nors tąrįį prieš dės 
potiškus kitos šalies valdžios 
darbus?

Kongresas, musų balso paklau 
sė; iš mi?sų reikalavimų, kad 
Amerikos valdžia netarnautu 
despotiškoms valdžioms, pada 
,rė išvadą, paskelbė savo rezo
liuciją prieš caro valdžios ne
žmoniškumą. Ir caro valdžia- 
skaudžius tos rezoliucijos žo 
džius tyliai nukentėjo, nedarė 
jokių diplomatinių nesusipra- 
tipių, “neprieštaravo, neužgin
čijo savo darbų.

Taigi kokiu stebuklu tokia 
dės'potihė — fašistine Lietu
vos valdžia dhbar gėlėtų ir d'rį- 
štų kelti diplūMatinius savo: 
e’ržėliavimus p'riėš Amerikos 
vkldžią, • fėikhlhudariia, kad ji 
savo piliečiairiš, Afrierikos lietu
viams užčiauptų burnas?

Da ilghi tėksai triikbs teisė 
jas Laukaitis, kapitalistams “be- 
vėidmainirigds” deMokratybės 
siūlytojas Vitaitis ir buvęs* 
SLA. “bosas” Gegužis ir kiti 
fašistai: da ilgai jie turės lauk
ti tokios savo sentvarkos šioje 
deMok^atiškojė Šalyje! '

5. Amerikos valdžia netur ga 
lės tramdyt Mus kovą prieš : 

Lietuvos fašizmą.
štai ką rašo žymus. žurnalis

tas, publicistas, imąs žinias tie
siog iš vyriausios Amerikos 
valdžos.

Briįpiučib įf 'd. Sc^llMs i 
Hovardo sindikato laikraščido- 
šė, fpb Visį Ameriką, pasklidę 
Ždrnaiisto R. Clbppėr’io iŠ Wa 
i^ftiri^ohb, D. C?,, šitoks aiški
nimas 'ė!pie valdžios nusithty- 
mą link isb^nijoš sri^ik^ėti- 
mų.

Ariierikb's Moteriškų T)įhphlnUi 
Darbiriinkų uriiįa pasiskelbė 
š'urihkšlanti £ob tūkstančių 
dolefių aukų Ispkhifoš lojališ- 
tams- AMe^ikbs rbakčibnie'riai; 
iš t6 pkjul:b gavę d’vafflhj'į nie
žų ir Ihbki Malonėtų, kad vald
žia tdkį darbininkų veikimų iiž- 
dfriuštų. Bet minėtas Žurnh-. 
lištaš, 'į>atyręš dalykų stovį, 
škrilbM ši^ip:

“Linkui Amerikos piliečių au- 
’khviMo vienai ar kitai pute

Būdamas “Kovos” 
tbrihm tuomet, aš rašiau apie 
tai: “Tas reiškia, kad Aiūe- 
rikoj tik už brhngiqi kaiiiį ga 
Įima platint 'nepadorias’ rėš . 
tUs. Kitaip sakant, būk milio 
nierium, tada galėsi platint 
'padorius ^hštus . . . Padorunias 
ir nepadorurrias sveriama pipi 
gaiš: kas ma^pihigiui hėpado? 
tu, tai didžpiūTgiUi padoru.’..”^ 
(“Kova”, lepds 17 d. 1308 m.)..

Tai buvo Kongreso nedrįsi 
pradžia leidimo tokių jstatyiAų,’ 
ką dabar vadina “anti-seditioA”,! 
arba “sedition” įstatymais.' 
Nepadoriais kaštais tad vadinė 
kurstymą $He “padegiojiriib,' 
užmušįriėjimd”, taip pat ir ra- 
gihitfią arba pripažinimą “nai
kinti ar ardyti kokią norš val
džią arba višbkiaš valdžias”.

’ < r. • t 4 ,

Tdkia buvo- valdžios politinė 
atgaleivystė. , ;
Vienais metais pirmiau (1907) 

Am. valdžia skubiu budu; vog
tinai išdavė Mėksikds despo
tiško prezidento valdžiai revo
liucionierių Serabia. šita pik
tadarybė sujudino laisvės ir 
demokraty.bes mylėtojus ir dau
giau jaU “prėzidentas” D’iažas 
negavo kruvinų aukų iš Ame
rikos; negavo nė caraš Mikė. .

Kongresas 1908 m. išleidęs 
anti - demokfatišką cenzūros 
įstatymą, pasijuto, kkd reikia, 
visuomenės nuomonei kaip nėra 
pasigerinti pVieš prezidentinius 
rinkimus. Abudu Kongreso 
butai, — Atstovai ir Senato
riai, — priėmė ir paskelbė 
bendrą rezoliuciją No. 28 prieš 
caro Valdžios nežmoniškus dar
bus.. ‘ ;

Iš pradžios tojė rezoliuciįoi 
Kongresas pasigėri, kad Jo im
peratoriškoji Didenybė patar
nauja pasaulio thikai, ihicijUo 
damas sulaukimą Hagos kon
ferencijos, o toliau sako, jog 
“Kongresas gavo nuo gerai ži
nomų Amerikos piliečių prašy
mui kuriame . . . paminėta,' 
kad (Rusijoje) motePs, vaikai, 
seni ir nusikaršinę žmonės —( 
be abejo ramus, — sužeidžiami 
ir užmušami, tvirtovėse ir ka 
Įėjimuose kaliniai yra kankina 
mi su tikslu . iškvosti juos; po 
licija ir kariška vyriausybė da-' 
ro skerdynes šu. tikslu terori
zuoti gyventojus”.

“Kadangi didelis skaičius 
nu‘o tų skerdynių nukentėjusių' 
nkšlių, hašlhiČių ir nuskurdu
sių žmonių, netekę savo mki- 
tihtbjų atėjo į Šią šhlį;jo0ėl 
tebūnie nutarta Atstovų Butb 
(Sėiiktui pritarus), kad Juhgti-1 
riių Valšt^bių Kongrėšas.^ kpį-! 
gailestauja tokius Židrtlmo ir1 
nežmOnišktimo darbus, kurie 
^udTėfeifia' \hsą 8ivfiS&6tą pa-

Blogai įgytas, blogai išleis
tas.

Dieve gelbėk turtingu^, varg 
šai gali pasielgėtautį.

Dievas gelbsti tuos, kurie 
gelbstisi patys.

Dievas davė tau daugiau pro
to, ‘man daugiau pinigų.

Labai lojanti nekanda.
Kas pučia dulkes, pnsiberia 

Sau akis.
Kas gula su šunimis, turi At

sikelti šu blusomis.
C- . v f .

Jo akys didesnės u*ž- pilvą.
Kas vėlai keliasi, niekad ne

padaro pilnos dienos darbo.
Jei pageidimai butų arkliai, 

tai elgetos važinėtų.
. Niekuomet nėra vėlu mo 

kintis.
Ragavęs Visų amatų, bet ne

išmokęs nė vieno.
Nespręsk apie žmones ar 

daiktus iš pirmo pamatymo.
Ilgiausia diena turi turėti 

galą.
Didžiausias turtas yra pasi

tenkinimas mažu

.Bosses Wdh’t 
Hite People With

bad \ 
BREATH/

People who get and h old jobs 
keep their breath agreeable

Mth tho beet to ch<x>M from the&daya, etn- 
ployert fiavor, the pęreon who U meet attrac- 
tlve. In buelness lite as in the sočiai vortd. 
haUtosbAunple&Bant breath) is considered the 
wotst of faulta.

i jUhfortūnatelv ėverybpd/ cufters Irom thfe 
offensive conaitlon at some tirpė or ptner— 
many tnore regularly than they. thi .k. Ferm«a- 
tatlon of fooa parudęs skipped by the tootn 
bmah. b: the of moet cases. Deeaying 
tfeeth ahd poor digestlon also cause odorsj

The nulck, pteasant įtay to fmprgte.your 
breath is to ūse Llsterine. the quick deodorant, 
every moming nnjLeverv night, ...........  „

Literine balto fermentation, a najor cauae 
of.odors, andovereomes the oaorsthemeeivas. 
Yourbreath beoomea sweet and agreeable. It 

not offend othera.
k. If you valueypųr job and your trięnds, ūse 
Literine, the safe entiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend bthfcrs - Chfečk 
haiitosis wfth UŠTERIRE

Th e 7
Kraft

Cheese
Spreadš

ne^-desiįnAoW in 
Swankyswig glassesl

• Sparkling glasęeš strę^n with 
bright stare... the m«w Stfanky- 

>.,<swigs. You’ll want to čbllėct a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all feėvėn 
o f the dėlicioUs 
Kraft Cheese 
Sprėads. They’re 
marvelous for 
sandwičKės,šalaclš 
and appfefizers.

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIURETŪS IR

labai 
nupigintos!
h Ateikit ir šusipažirikit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaipz pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

UŽSAKYMUS I ,KITUS MIEŠTUS 1 
PASIUNČIAM PAŠTU.

HAUJIEIMOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su sempėliais paimti 

jūsų užsakymą.



Roseland
V

Įvairus dalykai

Grand

■

i — XYZ.

Iš L.Y.S. Padangės
at-

to žymiai nu-

1

—• Valdyba.

nestatytų na- 
paskirti polici

Brolių ir Seserų Draugyste 
savo parengimą, rodos, turės 
spalio 10 dienų Darbininkų sve
tainėje.

•fe
f
s

visus 
——Xp.

spalio 
turės 

kitaip 
laiko-

— Untanas
\

Kas jas ntfpiovė ir 
nežinia. Galima tiek 
kad namo depresinė 
dūliai

NieMjlmo. Ubfirtmu ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmu* nuo 
■uSvelnlna irltaciją nuo Ecsemos. spuo
gu ir pana&lų odos nesveikumą. Per 26
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonu kaipo tvarus ir saugus vais
tas praSalinimul odos iritaciju. Užgtr- 
tas Good Housekeepinr Bureau. No. 
4874. 86c. 60c. ir $1. Visi vaistiniu- 
kai užlaiko. ’

*

!
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KĄ ŽMONES MANO
CHICAGOS LIETU 
VIŲ DRAUGIJOS 

NARIAMS
Sakoma, kad taikydamas du 

zuikius susyk nušauti, nenu
šausi nė vieno. Tačiau aš no
riu šiemet rekordą padaryti: 
atseit, du zuikius susyk nu
šauti. Pasisekimas to bandy
mo pirmiausia priklausys nuo 
visuomenės susidomėjimo ir 
paramos.

Dalykas štai .koks: Chica- 
gos lietuviai pradėjo pergreit 
gyventi ir pačiame savo pajė
gų išsivystyme jie atsiskiria 
su mumis. Atrodo, kad kaip 
tik dabar jię galėtų produkty- 
viškesnį darbą padaryti, o 
štai, žiūrėk, jų gyvenimo siū
las nutrūksta ant visados.

Paimkite į rankas bile vie
ną Chicagoje išeinantį lietu
vių laikraštį, — ten visada už
tiksite, kad štai tas ir tas mi
rė nė senatvės nesulaukęs.

Tuo reikalu aš pirmiausia 
kalbėsiu. Tai bus mano pir
mas “zuikis”. Kitaip sakant, 
aš noriu suteikti patarimų 

. žmonėms, kuriems geros svei
katos išlaikymas yra svarbus 
dalykas. O juk kiekvienas no
ri turėti gerą sveikatą ir ilgai 
gyventi.

Pasakysiu atvirai: chicagie- 
čiai turi progos apie sveika
tą patirti daug dalykų. Čia juk 
yra Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos centras. Esu 
tikras, jog daktarai visuomet 
maloniai patarnaus, jei tik su
sidarys komitetas, kuris rūpin
sis įvairiose miesto dalyse 
rengti paskaitas sveikatos rei
kalais. Man rodosi, kad Chi- 
cagos Lietuvių Draugija tatai 
galėtų padaryti. Jai gal ge
riausiai ir tiktų , toks komite
tas sudaryti. K

Toks komitetas galėtų su
rengti visą eilę paskaitų svei
katos klausimais. Ir tai ne 
vienoje kurioje vietoje, bet vi
sose miesto dalyse. Jis pasam
dytų svetaines, išgarsintų pa
skaitas ir parinktų tinkamus 
žmones paskaitoms skaityti, 
šiuo atveju daktarus. Įžanga 
išlaidoms padengti turėtų bū
ti nemažesnė, kaip 10 centų. 
Manau, jog tai visai maža 
įžanga, nes juk dažnai žmo
gus, kuris nežino kaip savo 
sveikatą prižiūrėti, išleidžia 
šimtus dolerių ir tai nieko ne- 
begelbsti. Mat, jau' pervėlu. .

Jei šį mano sumanymą Čhi- 
cagos Lietuvių Draugija pri
imtų, tai ji tikrai lietuvių vi
suomenei daug naudos atneš
tų, taip sakant, įamžintų sa
vo vardą.

Šiaip ar taip, o juk tūkstan
čiai žmonių visokiomis ligo
mis serga ir dideles kančias 
kenčia vien tik todėl, kad 
jiems trūksta žinojimo. Taip, 
jiems trūksta žinojimo, kaip 
apsisaugoti nuo ligų. Per tas 
paskaitas butų galima išaiš
kinti pačius pagrindinius da
lykus apie sveikatą. Būtent, 
tokius dalykus, kuriuos turi 
žinoti kiekvienas žmogus, jei 
jis nori sveikas būti ir pail
ginti savo gyvenimą.

— Dr. A. L. Graičunas.
P. S. Kad' šis straipsnelis 

nebūtų ilgas ir nuobodus, tai 
šiuo kartu apie kitą “zuikį” 
nekalbėsiu. - Tatai padarysiu 
netolimoje ateityje. Iš anksto 
turiu pasakyti, jog ir kitas 
“zuikis” yra labai svarbus ir 
paliečia visą lietuvių visuome
nę.

Dabar prasideda geriausias 
veikimo sezonas, tad nesnaus
kime I

Policija negalinti 
įveikti lietuvio

“Naujienose” jau keliais 
vėjais buvo minėta apie p. Sta 
šio Strausko statomą namą ir 
apie kliūtis, su kuriomis staty
ba susidūrė.

Viena, Straukui uždraudė sta
tyti namas. Jis taip ir pasili
ko išsikišusiomis stogo lento
mis. Lentos dabar betgi nu
plautos, 
kada, tai 
pasakyti, 

. išvaizda 
kentėjo.
Kad Straukas 

mo toliau, tapo
ninkai namą daboti — dieną ii 
naktį, rytą ir vakarą. Vienas 
policininkai daboja astuonias 
valandas, kitas antras aštuo- 
nias, trečias trečias . Ir taip 
jie daboja jau kelintą mėnesį

Iki šiol imtinėse su teis
mais ir policininkais Straukas, 
kaip atrodo, ėmė viršų. O pr$k 
ėjusio pirmadienio vakare, sa
koma, jis laimėjęs dar vieną 
pergalę. *

Pasaka apie Šį paskutinį įvy
kį eina tokia:

Straukas, girdi, ir jo draugas 
atsivežę duris. Juk reikia na 
mui ir durų. Bet policija pa 
jutusi, kad daugiau materiolo 
atgabenta. Taigi jį mėgino 
Strauką ir jo draugą sugauti.

Straukas ir jo draugas lei
dosi bėgti, palikę duris prie 
namo. Policija paskui. Strau
ko, ir jo draugo policija nepa
vijo, o kai sugrįžo, tai pamatė 
kad durys kažin kur dingusios.

Spėjama, kad tud laiku, kai 
policija vijosi Strauką ir po 
prietelį, ponia Straukas įsine- 
šusi į vidų duris. Bet tai yra 
tik spėjimas, o kaip tikrai bu
vo, to niekas nežino.

Ateinantį ketvirtadienį, spa
lio 1 dieną, sakoma vėl Strau-

kus savo kandidatūrą j Supe- 
rior teismo klerkus, ją vietą 
užimti tapo nužiūrėtas korone
rio vyriausias padėjėjas Victor 
L. Sčhlaeger, pavarde atrodąs 
vokietis, o tikrenybėj lenkas.

kui teksią stoti į teismą. Bet 
policija dar ir aptradienį nega
lėjusi rasti Strauko. Na, tai 
ir tebeinanti tarp policijos ir 
Strauko žinoma lietuviška žais
mė “vištų gaudymas”.

Kiek šioj pasakoj teisybės 
yra, sunku pasakyti, ji gauta 
per telefoną tur būt iš apielin- 
kės gyventojų, kurs, matyti 
yra nemažai susidomėjęs Strau*- 
ku ir jo statomu namu.

Beje, bučiau pamiršęs; gar
susis Strauko namas randasi 
adresu 9917 So. Union avenue.

Zintakas prakišo pir 
mą “raundą”

Antradienį, rugsėjo 29 dieną, 
Stephen Love, Frank V. Zįrita- 
ko advokatai, teisėjo O’Con- 
nell kambariuose argumentavo, 
kad byla iškelta Zintakui butų 
panaikinta.

Du pagrindiniai argumentai 
pasirodė advokato Love kalbo
se. Vienas jų įrodinėjo, kad 
kaltinime Zintakui nėra tiksliai 
nurodyta, kam priklauso pini
gai, kurių Zintak nesugrąžinęs. 
Antrasis argumentas buvo es
mėj toks, kad Zintak sulig įs
tatymu turi atiduoti pilnas bu
vusių jo globoj pinigų- sumas 
tik metams sukakus arba kada 
jis užleidžia ofisą kitam.

Teisėjas paneigė Zintako ad
vokato argumentus ir paskyrė 
bylai nagrinėti 2 dieną lapkri
čio, t. y. dieną prieš rinkimus.

Tuo gi tarpu nesiliauja gan
dai, kad įtakingi ir turtingi 
Zintako draugai sukėlę sumą 
pinigų, kurią Zintak išeikvojęs, 
ir kad tik laukia oficialūs at
skaitos- trukstantiems fondams 
padengti.

Priešaky Zintako vaduotojų 
stovį Bernardas Majiewski, tur
tingas vertelga aliejum 
kyklų tarybos narys.

Kitoj pusėj, Zintakui

ir mo-

ištrau-

BIRUTE

Pas Mykolus šeš 
tadieny

'• 'r ”, . t •' .

Harken all ye members of 
this, ęur venerable organiz
ation.... tųm yoųr faces to the 
East... thę r;įsihp sųn, and await 
the coming of Octobęr 31,

šešįadieny Mykolų vardo 
diena. Jau iš seniai Mykolai 
rengėsi iškilmingai švęsti sa
vo varduves. Ypač Mykolai, 
kurie užlaiko tavernas, sako, 
kad jie savo draugus ir pažįs- 
tanius gerai pavaišinsią vardu
vių dienoje.

Mykolas Tarutis, kuris už
laiko New Century Tavern, 
3149 So. Halsted St., rengia 
šaunią party. Jis pasamdęs 
orkestrą, parūpinęs užkand
žių, ir visi, kurie atsilankys j 
užeigą jo varduvių dienoje, 
busią svetingai priimti. Myko
lo Taručio varduvių pokilis 
prasidės šio šeštadienio aštun
tą valandą vakare ir tęsis iki 
sekmadienio. Užprašo 
dalyvauti.

Palmer tavernos 
Opening buvo skaitlingas ir 
nusitęsė ilgai. Baliavota vienu 
pradėjimu1 virš 30 valandų.

čalis Gira ir Adolfas Bauža, 
savininkai Palmer tavernos ad
resu 135, East 107 Street, tu
rėjo savo tavernos Grand Open
ing rugsėjo 19 ir 20 dd Sve
čių per tas dvi dienas buvo pil
na, ir tai ne vien iš Roselando7. 
Be to, čalis Gira sakėsi susi
laukęs keletą svečių, su ku
riais nesimatė daugelį' metų. 
Kai jo buvusieji draugai pa
stebėjo Naujienose jo biznio 
Grand Opening, tai atvažiavę 
jį atlankyti. Pirmiau * mat ne
bežinoję kur jis gyvena.

Ateinantį sekmadienį, 
4 dieną, Palmer taverna 
pikniką ar kaip jį ten 
pavadins. Autingas bus 
mas Thornton miškuose.

Apie to autingo programą ir 
kitus dalykus reikia patirti pas 
6. ,Girą ir A. Baužą. Tai tur 
būt bus paskutinis '' šią. vasa
rą roseįąndįė$ų piknikaš. 

. —o—
Gdlden ‘ Star Kliubas nutarė 

rengti vakarienę tikslu pamt 
nėti kliubo 16-kos metų gyva
vimo sukaktuves. Laikas vaka
rienei surengti ir vieta paimti 
palikta komisijai.

Chicago Lawn
Varduvių puota

šauniai apvaikščio j omeMes 
dienas Jonų, Jurgių, Antanų 
kitų žymių vardų, o Vaclovas 
pas mus beveik jokios rolės 
nelošė.

Tačiau kodėl mes negalime 
jo varduvių apvaikščioti? Argi 
pas mus Vaclovų nesiranda?

Teisybę pasakius, jų mažai 
yra musų tarpe. Ale suradome 
vieną Vaclovo Tiškevičiaus as
meny, 2943 West 71 Street, 
O kadangi jo varduvių, diena 
pripuolė rugsėjo 25 dieną, tai 
jo draugai, pasinaudodami pro
ga, surengė jam sitfrpraiz parę 
ir vėlai vakare atvažiavo pas 
jĮ keletas pilnų mašinų, žino
ma, su gėrimais ir užkandžiais 
Visi turėjo good time prie šal
to alučio ir užkandžių, ir tik 
pradedant aušti svečiai išsiskir-' 
stė kas sau. Išvažiavau ir aš 
dėkodamas 
vaišes.

the coming of Octobęr 31, 
when witches shalj ride their 
magic brooms, wind$ will moan, 
weird shapes shall darken the 
face of the moon.. (full moon 
at that!).. dark cloaks cling 
and swirl about eerie figures, 
and ....and boys will wax win- 
dows.. • •

Šure, the Masąuerade!
Tickets will be available to

day, and fifty five cents ($.55, 
will covęr expenses including 
tax. .

Through a rosy haze of 
tightly lbwered eyelįds yisual- 
iže the hall at 6319 S. Ashland 
Avė
Saturday night, 
costumed 
swaggering, 
the aforementioned place... 
dohbtlessly a Mephistophelis 
somewhere about, a shimmer- 
ing oriental, a swaggėring Don, 
a flashy 1890 gambler, a Sally 
Rand perhaps... an Hawaiian 
giri... .maybe (?). Decorations, 
confetti,. streamers, fine music, 
gay laughter, soft voices, ming- 
led in an atmosphere of good 
time and refined behavior greet- 
ing ^an occassional late-comer... 
Perhaps a Cinderella floating 
in about ten.... too many pos- 
sibilities of surprises to forgo 
by not coming!!

Bring your fricnds.
- ■ x > •

DID YOU NOTICE...
The certain firųiness in Prof. 

Jack’s voice.... family mušt be
doing nicely. Three cheers!!!
- That Irene Yonaitis carries 
the title of “Madame Chair- 
man” with great ease and dig- 
iiity. . 'm-

That Papa Miller and Uncle 
Al didn’t have one • of their 
usual, spiritedj monopolized 
“open” discussidns? What now?

That John J.! Balanda man- 
ages to appropriate an “arnb 
ed” chair for ease and relax- 
ation during rehearsals...com 
fort, the prime factor...true, 
too, he is the treasurer...

Adeline Gedvilas popped in 
on us...all so uhexpectedly. 
Welcome Addy, have a nice 
vacation ?

. That many young people 
labbr under the dėllusion that 
a chorus is no place for onė 
who ha$ no operatic solo voice? 
Sėt them right on this score 
whenever and wherever you 
meet them, you who know bet- 
ter. A chorus is to encourage 
.the blending of soft voices, and 
is not to be dwarfed by a few 
powerful. ones.

That Secretary Eleanor 
seems to be <fuite punctual? 
At the stroke of eight she is 
here! Would that there were 
more such....come and see for 
yourself if you don’t believc 
me. • ? 'p,';"

Eight o’clock reminds mc 
that today isv Thursday, and 
therefore rehearsal night. Corn
ing? Haven’t forgotten Nvhere? 
(Sandara Hall, 814 W. 33rd 
St.) Bring your friends.

Until eight, then...
BJR

About 8:30 P. M. on 
Halloween, 

strolling.parties
or slinking into

interested in oųr organization, 
are welcome to attend our se- 
ssions.... At this meeting elec-
tions of officers will take place 
therefore attendance of all 
members is necessary.

Anothęr feature of the eve- 
ning’s program will be the 
commemoration of the Vilnius 
Day which falls on Oct. 9th....
Mr. Anthony Vaivada, one oi 
the very active young Lith- 
uanians who takes leading part 
in the sočiai and civic life among 
the Lithuanians, will " relate 
how Vilnius w^s treachęrous- 
ly wrested away from the 
Lithuanians, together with a 
šhort review of the history of 
Vilnius, the ancient capitol o f 
Lithuania.....This year, every 
meeting will have something 
unusual on its program for the 
diversion of its members. To 
become a full-pledged member 
of this butstanding Lithtfanian 
organization; one mušt attend 
the L.Y.S. meetings for a 
period of three months, there
fore apply at an early date su 
that you may be one of the 
members of the organization 
which has already accomplish- 
ed things of great merit.

! , i

Do you know that the L.Y.S. 
įs first'in many things? Also, 
its folk dance group is the only 
one of its kind in the world. 
and that is no bragging...j..» 
The dancers Yeceive great ova- 
tions where-ever they per- 
form.....Last week we were in- 
vited to do our part in Indiana 
Harboi\....Some o.f our shteep 
went astray, thus Julia, Stella, 
Mary, Johnny and Len did not 
take part in the fun and causec 
a great deal of anxiety to XYZ. 
Ah me!........Do you know 
where the intelligencia of LYS 
goes Sunday >afternoons? To 
32 W. Randolph St., on the 
9th floor, where Swami Gna- 
neswarananda, the well known 
leeturer of Brahmin-Vedanta 
philosophy, delįvers discourses 
of interest' and enlightment. 
See you Sunday!

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Ten Poems or Ten Days
The Pope and Spain’s Revolu 

tion x
Goodbye Gretna Green

r

Courier

PP. Tiškevičiams už

Raulas

fully condenmn the excesses of those 
who are fighting for progress and 
enlightenment.

Before you look for the mote in 
the eye of the Spanish loyalists, Mr. 
Pope, suppose you remove the beam 
from your own eye.

“Ten poems or ten days” in the 
hoosegow — that is the way J. L. 
Winters, justice of peace of Tomb- 
stone, Arizona, lures the Muse to 
the Southwest.

Famed for its he-men and its six- 
shooters, Tombstone formerly took 
pride in being “the town too tough 
to die.” Roping wild steers, shoot- 
ing the ashes off a man’s cigar at 
ten paces, telling tall stories about 
murderous fights with Indiana and 
cattle rustlers — those were /the 
chief pastimes of this hard-boiled 
frontier berg.

, Honor .and fame are now to be 
won with pen rather than with
pustei. Expert revolver shots are 
pulling fountain pens to compete 
for the title of “poet laureate,” with 
even the newly-elected, six-foot city 
marshali composing a sonnet for 
the installation ceremony.

Poetry, which has steadily de- 
clined in plder communities since 
Michael Drayton wrote a history of 
England iii verse, has suddenly tak- 
en a quick if none-too-lasting root 
in this Arizona frontier town. While 
Tombstone’s poet laureate won’t be 
a Wordswqrth or a Tennyson, 
dressed in his chaps and his ten- 
gallon hat he should be a pictur- 
esque hombre.

šį sekmadienį, spalio 4, aš
tuntą valandą vakare Lietuvių 
Jaunimo Draugija laikys savo 
reguliarį ' susirinkimą adresu 
5657 S. Sangamon St.

Rinkimai ateinančių metų 
valdybos bus laikomi. Taippat 
bus trumpa prakalba apie Vil
nių, musų sostinę, kuri yra 
lenkų rankose, šią prakalbą 
suteiks gerai žinomas jaunuo
lis p. Antanas Vaivada. Taigi 
Vilniaus pagrobimo sukaktuvės 
bus paminėtos ir Amerikoj gi
musio lietuvių jaunimo tarpe.

Vien tik nariai ir toki jau
nuoliai, kurie mano prisirašy
ti prie L.Y.S., yra prašomi at
silankyti.

JUOKAI
Nervai

Gydytojas šypsodamasis 
ko: Jūsų žmonos nervai trupu
tį netvarkoje, bet tai nieko — 
ji gali išlaikyti iki 100 metų.

— Bet ar aš tai išlaikysiu?
— išslysta vyrui. '

Pope Pjus XI, already slipping 
into the grave, is lining up the 
Catholic church against the repub- 
lican government of Spain as part 
of his world crusade against com- 
munism.

With an annual income of $15,- 
000,000, with the treasures of his 
art museums beyond price, and with 
his telephone receiver of solid golįd, 
His Holiness, self-styled vicar of 
Christ, has travelled a tremendous 
distance from the poverty and 
simple life of the Man of Galilee. 
For Jesus, 4>ringing hope and cheer 
to the podr and outcast, “had not 
Where to lay His head.” He was 
ęrucified ati the instance of the 
church leaders of His day.

If the Pope were really concern- 
ed about the ^velfa're of the people 
of Spain and not merely about the 
fate of his essentially godless church 
in that land, he would strive to lift 
the blanket of ignorance and super- 
stition that for generations has 
blighted that unfortunate country.

Forty-five per cent of Spain’s 
28,000,000 people can neither read 
or write. While 85c is the typical 
daily wage of her. peasants in har- 
vest time, and while 600,000 of her 
farm laborers have no land, 10,- 
000,000 Spanish farmers are pressed 
together on less land than is oc- 
cupied by 4,000 feudally entrenched 
aristocrats, and 350 grandees own 
3,000,000 acres.

What has the Pope done to rid 
the Spanish people of their galling 
feudal yoke, to give the common 
man a chance for a decent life ? 
NOTHING! Backing the rotten mo- 
narchy against the republic in 1930, 
His church today backs the reaction- 
ary fascist rebels against the re- 
publican government chosen by a 
big majority in honest electionš. 
When Muyderer Mussolini sėt out 
to destroy Ethiopia’s independence, 
His Holiness blessed Italy’s supreme 
racketeer.

Mr. Pope, when you have cleaned 
your long white robes of the blood 
of thousands of Ethiopian women 
and childreą, and when you have 
turned the face of your church from 
the darkness and superstition of the 
dead past toward the light and hope 
and joy of a decent life on earth 
for the masses, then you may right-

The marriage mili of Crown 
Point, Gretna Green of the Middle 
West, grinds no longer, though' it 
never ground very small.

On the demand of Mayor W. Vin- 
cent Youkey, Crown Point’s council 
passed an ordinąnce that closed the 
Indiana Mecca for midnight mar- 
riages of gin-filled youngsters who 
often looked upon “getting the knot 
tied” aš a lark, or as a way to 

ilegalize an orgy of lust. When so- 
briety retumed, the couple, frequent- 
ly strangers to each other, raced 
for the divorce court

Mayor Youkey’s action is a step 
toward sounder marital life. Next 
should come the closing of the Reno 
divorce mill, whose more-or-less fake 
vlrares cheat many an honest spouse.

Būt this country has a much 
greater need for a thorough over- 
hauling of its matrimonial legisla- 
tion. Today divorces granted by one 
statė may not 
another. While 
permit divorce 
others allow 
causes, siich as cruelty and imcom- 
patability.

Marital legislation of this country 
should establish essentially the šame 
conditions for marriage and divorce 
all over the nation. Such legislation 
should require the passing of some 
days between the securing of a li- 
cense and the performance of the 
marriage ceremony, and should allow 
divorce by mutal consent after the 
lapse of a period of time to be sure 
that the couple really want to be 
free from each other. Such legis
lation should also make the cost of 
getting married and getting di- 
vorced about the šame. Otherwise, 
desertion becomes the poor man’s 
divorce. 1 ' ;

In variety, in uncertainty, and in 
deception, the marriage and divorce 
laws of this country are a disgrace 
to a civilized land.

be acknowledged by 
some commonwealths 

for adultery only, 
divorce for many

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

Stop 
Itching 
SRin

žemo
F O R S K IN

tu Tiakisuj 
SpecicdutS, 'w/urma&&

/orEOONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Double Tėsted!DoubkActionf 

SAKI H G 
1LV POWDER

Šame PiKtTodayas45\tarsAqo 
25 ou neės for 254 

Full Pack --- No Slack Fillin^
MtLLIONS 'OF'PO’JNDS HĄVE BE E N 

ŪSE D. B Y QU R GOV E R N M E N T. ,
sa-

Sprendimas
— Aš niekuomet apie jokį 

žmogų nesprendžiau iš rūbų.
> ■ Aš irgi ne: aš sprendžiu 
iš jo žmonos rūbų.

How do you do, friends! We 
are well and happy as ever, 
renewing our ąctivities for the 
coming season.....Our next 
meeting will be held this Sun
day evening at the home of j 
Vytautas Beliajute, 5657 South | —-

AU j lis, — 
are mobilį

Tamstai, reikia daugiau 
įspg-

Sangamon St., 7:30 P.M. 
members and those who

> Judrumui \
• Drūtas turtuolis ateina pas 
gydytoją:

judesių gryname ore, 
ja jį gydytojas.

Gerai
• rytoj pat pirksiu auto-

atsako storu-

MATFRVę IVIVJ1 JLlv I o
Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą'

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St
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ANGLYS—COAL

5332 S

Zintako skola

išduota

Kir.ska

Mrs. Edna Sullie

Mėsa

• TAVERNOS

Trims lai

ILaidotuviu Direktoriail

dviejų savaičių sezoną Auditorium
dirbtuves

buvo
2617

West
Ban-

Gėlės Vestuvėms, Bankietams

3316

Naujas Optoittettis 
tas Bridgeporte

Sulaikė pieno kom 
panijos fondus

KAILIAI—FUR
F U R R I E R

• Wholėsale
Pardavėjai-Distr,

Teko man būti “Vilnies 
ministraeijoj. 
keista pasirodė 
bo žmonių laikraščiu', vadinasi; 
Sąvo literatūroj ir susirinkimud4 
še Vilniškiai Šaukia, kad “Vil

tai darbo žmonių klaus i-

Įdomu ir kartu 
.. “Vilnis“ dar-

Rengiamas pagerbimui naujų 
narių ir chord draugų

Naujieną skaityto- 
ikaitytojai prašomi

Boše Arnore 30 metų, 
So. Wirichester avenue; 

Nancy Demicco 28 metų, 
So. WincheStėr avehtiė, ir 
Katiė Paido 24 metų, 1933

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Srfivtlkesni $7.15 tonas.

* Bridgėportiėčiai susilaukė dar 
vieno optimėtHsto asnienyje 
JŲr. R. ’J. Bėrkovitz, kuris ati
darė savo krautuvu ir laborato
rijų antrašu 3505 So. Halsted! 
St., p. GėO. Gerulio name. Dr< 
Berkovitz yra ( bąigęs Univer- 
sity of Illinois ir Northern III. 
College of Optometry. Be Bri- 
dgeporto įstaigos 
dvi kitas vietas, 
antrašu 
antrą 3510 Main St 
Harbor, Ind 
nėšio Dr. Berkovitz 
pigintą 'išpardavimą 
akinių ir lehsų 
skėlbimą 
Šeštadienį

Paliuosavo dalį kom 
panijos fondų

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtines ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tek CANAL 7522.

Du rhalškubti banditai sUeriiė 
rhoteriškę ir. keturius dženitb-

Keturi žuvo aėropla 
no nelaimėj

Kai antradienio pavakarėj vi- 
dttrihiėšČid} 'darbininkai ir dar 
bininkės skubėjo namo, tai į 
Sherman Dress Shop, 14 East 
Adams st., įėjo mergina, gali
ma sakyti, tik mergšė vos spė 
jusi išaugti iš trumpos sukne
les. Mergina pasisakė' norinti 
pirkti dresę.

Kai patarnautoja pasisuko į 
sieną paieškoti jai drėses, tai 
mergina išsiėmė iš ridikiulio re
volverį ir grūmodama juo pri
vertė krautuvės vršinihką, ant-

GERB, 
jO* . r <
piHdfrių rėikalais eiti i tas 
krautuvei, kurioi, skelbiasi 
Naujifenbsė; ? 7 ,

jis dar turi 
būtent viena 

1853 W. 35th St. ir 
Inidaną 

Laike spalio mė- 
turės nu

šlifuotų 
Tėmykite jo 

Naujienose ateinantį 
—VBA.

Tavernų savininkai 
reikalaujant musų 
atstovo pašaukite* 

VICTORY 5382

Universal restaurant
GERIAUSIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas.

Antradieny tapo sulaikyti 
Bowman Dairy ČOmpany foh- 
dai šešiuose vidurmiėsčio ban
kuose. Miestas iškėlė kompa
nijai bylų, kaltindamas ją tuo; 
kad ji nSeužmokejusi $25,000 
bausmės paskirtos jai du metai 
atgal.

Goldblatt krautuvių 
prane-

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

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St. 

Pristatome—Tek Virginia 1899

Moterims kalėjimas 
už rinkimus

šeštadienį “Pirmyn” 
Choro “Susipažinimo 

Vakarėlis”

• AUTOMOBILIAIIR 
.AUTO MEKANIKAI

ė Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
'automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingi patarnavimą' ir geriausia 
pataiso automobilius.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE ’
Sis skyriusyra vedamai tikslu pagelbsti musų skaitytojams Susirasti,' kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisą ir reikmenų.Jeiga* ii telpančių čia; skelbimų 
negalite, susirasti koieikot,} pašaukite;Naujienas, Canal 8500, ir klauskite ftisnio Patari jo.

im gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Rinktinio derliaus tafta 
kas padaro Old Golds eiga 
retus labiau-sušvelnintais, c 
2 eilėš cellopharle 
laiko visuomet 
šviežume.

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

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792 

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

argumentai buvo šie: vienas— 
kad naujas įstatymas esąs eik
vojimas taksų mokėtojų pini
gų, o kitas—kad legislatura, 
kuri išleido pastovios registra
cijos įstatymą, buvusi nelegaliai 
sušaukta, todėl ir jos išleistas 
įstatymas esąs nelegalus,

Alfred Smith, buvęs New 
Yorko gubernatorius ir demo
kratų kandidatas į preziden
tus kelėtą metų atgal, bet pas
taruoju laiku nuvažiavęs į re- 
publikonų liogerį, kalbės Chi- 
cagoj saplių mėnesio 22 dieną 
Civic Opera patalpose. žino
ma, jis agituos remti Landono 
dandidaturą.

rą iš dviejų patarnautojų, ati 
daryti registerį ir atiduoti jai 
pajamas. Jauna bandite pdt 
nėšį $10. PO tb, nuvariusi pa 
tarnautojas į krautuvės gilumą 
ji išėjo gatvėn ir dingo žmonių 
minioj'

nis
rftus gvildenąs dienraštis. Ta
čiau atrodo, kad* ten ne tiek 
darboj žmonių reikalai svarsto
mi, kiek pučiama burbulas iš 
muilo ir leidžiama į orą,- o kai 
vėjas papučia, tai burbulas ir 
pranyksta. Taip jie gvildena 
klausimus ir teikia visokius pa
tarimus.

Arba paimkime musų vadina
mų broliukų dienraštį. Ten ne
skelbiama jokių kitų žinių, kaip 
tik apie bažnyčios reikalus. Ir 
ot į tuos du laikraščius jokių 
kitų pranešimų neparašysi, ypa
tingai kai kas truputį yra prie
šinga jų taktikai, nors ir tei
sybė butų.

Gi Naujienos priima ir tos ir 
kitos kripties raštus; priima 
dar kai parašai ką ir priešingą 
Naujienoms. Jos vis tiek pa
skelbia kas ir kur buvo ir yra. 
Todėl iš savo pusės aš patariu 
darbo žmonės Naujienas skai
tyti, nes jos praneša savo skai
tytojams apie viską, kas deda
si musų tarpe, taip darbo žmo
nių, taip profesijų; praneša 
kas yra gero ir kas blogo. Ar 
buk šventas, ar nevidonas, vi
siems duodama progos savo pa 
stabą išreikšti.

Jeigu visi skaitytų Naujienas 
ir gvildentų su jomis klausi
mus, tai man rodosi, kad ir 
musų darbo žmonių ir profesi
jų laikraštis, Naujienos, padi
dėtų ir tuomet mes gvildentu' 
mėm nuotikius mtfsų tarpe, dar 
įvairiau, dar plačiau. Tai reiš
kia, lyg viena ranka pasisvei- 
kintumėm su visu pasauliu, nes 
NaiŲįgnps ^ren^a^įnias iŠ vi 
so pasaulio ir po visą pasaulį 
jas išnešioja.

Tai tokios mano pastabos ii 
tokia nuožiūra

Baras Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

Iš armijos į krau 
tuves

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enelewood 5883—5840

Darorne pagal orderį, valome, gla 
zuojame, pamušus perdėdame ir 

taisome.
JOHN KOVALIK

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

Siunčiam OSlw Telegramų 1 ViBM 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKĄS 

ir Pagrabams, 
So. Halsted St 
BOUlevard 7314

vakarą FėIloWship Bunco 
Party

Trys Vyrai ir moteriškė žu
vo aeroplano nelaimėj, antradie
nį, rugsėjo 29 dieną. Du vy
rai ir moteriškė buvo grupe fo
tografų, ėmusių krutaųiąjį pa
veikslą naujovinio traukinio — 
streamlined train; tretysis vy
ras—orlaivio pilotas. Nelaime iš
tiko juos arti Napervillė.

žuvusieji yrą Adams Howard 
,27 metų, 6257 'Slieridan road, 
Wildirig Picture Production di
rektorius; Ralph Biddy 36 me
tų, 1061 Rosemont avenue, kru
tamu jų paveikslų fotografas; 
Oscar ilanold 28 melų, 6219 
Keating aveniu, Blūe Air Ser 
vice kompanijos aviatorius, ii 
Wilma Schuesler 22 metų, 1239 
G(reenlėaf aventue, paveikslų fir
mos Samdinė ir seniau buvus1' 
aktorė.

Antradienį 5 vai. popiet visi 
keturi pakilo iš Chicagos mu- 
nicipalio aerodromo. Pusę va
landos vėliau jie skrido para
leliai Chicago, ... Burlington & 
Quincy geležinkelio, kuriuo bė- 
go naujovinis traukinys. Skrido 
300 pėdų augštumoj ir tokiu 
pat greitumu, kokiu traukinys 
riedėjo.

Staiga vienintelis aeroplano 
motoras pakriko. Aeroplanas 
ieškodamas vietos nusileisti, 
slinko žemyn. Pritakytas nu
sileisti aeroplanas ' užkabino 
spigliuotų vielų tvorą ir įsi
bedė nosim į žėmę. Momenta
liai jį ir pasažierius su pilotu 
apsupo liepsnos.

Miėstas sulaikė $287,000 
Bowman Dairy kompanijos 
fondų, kurie randasi šešiuose 
bankuose, kad atgauti iš kom
panijos $25,000. TeisėjĄs Eu
gene Holland tačiau paliuosavo 
kompanijos fondus pėnkįimse 
bankuose, kad ji galėtų išmo- 
kėfi algas 4,Č00.savo darbinin

rius ir laikė juos keturias va
landas iki išsprogdino Illinois 
universiteto dentisterijos kole
gijos saugiąją šėpą mokyklos 
patalpose adresu 1838 
Harrison Street, Chicago. 
ditai pelnėsi $400.

Mokyklos ? tarnautojai, 
riuos banditai nučiupo 
šie: Mrs. Mary Jacobsen 
West North avenuė; Victor 
Waichulis; 3110 Walnut stręėt, 
ir Joseph Williams, 4852 West 
End avenue. Jie valė kambarį 
mokykloj, kai banditai įėjo 'vi
dun. ;

Kai banditai šeimininkavo, 
vidun įėjo dar George Lawson. 
2200 North! 75 street, Elriiwood 
Park, ir Ray McLaren, 2044 
Wabansia avenue. Ir juos ban
ditai suvafclė į mokyklos reik
menių sandelį; kur laikė, kitus.

Apsidirbi' su ‘ saugia j a šėpa ir 
apleisdami mokyklą, banditai 
užrakino sandėlį ir dar sukro
vė Takaijd^lprkt jo dUTft. Uždą? 
rytuosius avėliau paliuosavo 
naktinis m'dkykloš prižiūrėtojas 
Edward C. Elėtcher, 922 Hayes 
avenuė, Oak Park.

Madričė Goldblatt, žinomų at 
eiviams 
kompanijos pirėžidentas 
še, kad majoras generolas Frank 
Parker, kui-S vakar pasitraukė 
iš tarhybos Jungtinių Valstijų 
armijoj, užims Goldblatt kom
panijoj vicė-prezidėnto ir visų 
krautuvių geiieralio menedže- 
riauS Vietą.

ga, ir įstokite į “Pirmyn“ ry 
toj, o šeštadienį Bukite “'Susi 
pažinimo Vakarėlyje“.—X.

Spalių 12 d. Visų Šventų pa
rapijos boxing klubas rengia 
antrąjį lietuvių < boxing tur- 
pąiperitąį Ęonteštąi įvyks Visų 
Šventų,«t r<wp ara<p^ n svetainėj e, 
10806 So. iVVabaslf avė.

Visi ’ lietuviai kumštininkai, 
lengvųjų ir sunkiųjų svorių* 
yra kviečiami; dalyvauti šiame 
turnamentė. Laimėtojams bus 
skirtos brangios dovanos, pa
mokėta kelionė į Washingtoną 
arba Omaha, Neb., trofejos ir, 
medaliai.

Kaž. šedvilas, rengimo ko-r 
misijos pirmininkas, darbuo
jasi, kad šie konteštai pasisek* 
tų. Jis pats yra buvęs smar
kus kumštininkas, \laimėjo 
lengvojo svorio . čempionatą 
Illinois universitete, d 1932 
metais laimėjo 126 sv. čempio
natą “Draugo“ turnamente, 
ir gerai supranta kumštynių 
surengimą. .

Norintieji dalyvauti šiame 
turnamente yra raginami pri
siųsti SąVo' vardus p. Šedvilui 
adresu 341 E. Kensington ae., 
Chicago, III. ;—Rep.

šį šeštadienį “Pirmyn“ cho
ras rengia pirmą Šio sėzorič 
parengimą—ne koncertą, ne 
veikalo pastatymą,—bet drau
gišką, šeimynišką vakarėlį. Jo 
tikslas yra pagerbti naujus na
rius, kurie įstojo į chorą šį se
zoną, ir visus choro draugus— 
ir naujus ir senus. Parengimas 
yra pavadintas “Susipažinimo 
Vakarėliu“.

Jis įvyks Walter Neffo sve 
tairiėje, 2435 South Leavitt St, 
kur kas penktadienio vakarą į- 
vyksta “Pirtnyn“ rėpeticijos 
Įžanga tėra tik 25 centai As
meniui. Choras nerengia spe- 
cialio programo, bet žada pa 
dainuoti kelias 'dainas. Visas 
vakaras bute praleistas įvairiems 
pasilinksminimams ir žaidi
mams, kuriuose privalės daly
vauti ir jaunuoliai ir “senuo
liai“. Įdomiausias iš žaidimų buš 
“Lobio leškojiftias 
mėtoj ams bus suteiktos gražios 
dovanos.

šokiams gros Jurgio StėpoĮha- 
jvičiaus “Stėphėns Revelers“.

Vakarėlis prasidės 8 vai. v.
Su rytojaus choto repeticija 

pasibaigia “Narių Vajus“. įgy
toj dar bus galima prisidėti 
prie choro be įstojimo mokės- 
čio sumokėjimo. Po rytoj Aite 
tebus galima įstoti stirilokėjus 
vieną dolerį. Pasinaudokite piro-

džio menes} nominacijų balsa
vimais penkioms moterims pa
skirta kalėjimo bausme. Teisė
jas Jarecki tris moteris nubau
dė kalėti po metus laiko, o dvi 
po šeši u s mėnesius. Nubaustos 
moterys yra: Mrs. Dorothy 
Berger 34 metų, 1033 So. Da
men avenuė 
35 metų, 1219 So. Damen avė 
Mrs. 
1043 
Mrs. 
1038 
Mrs.
Taylor street. Jos buvo kaltina 
mos paniekinimu teismo.

p. j. ėidikas 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
Koplyčia Veltui 

3354 S. Halsted St 
Telefonai

BOULEVARD 4089

Anglų kalbos ir pilietybės 
studentai rengia Burico Party 
šį vakarą Fellowship HoUše, 
831 West 33 placė. Pradžia 7:30 
valandą .-i. - i. --n.

Uždarbis > eis Fellowship 
House naudai. Įžanga 25 centai 
asmeniui.

Moterys prisidėjo dovanomis 
ir užkandžiais. Programą sh 
dainomis ir šokiais išpildys 
Stradomskaitės ir Zubavičiutė.

Kviečiame visus baigusius ir 
naujus studentus atsilankyti ir 
maloniai praleisti vakarą.

Rengimo Komitetas.

Henry Booth House pradeda 
38-tų metų savo tarnybą apie- 
linkėi spalių inėnėsiD 1 diėhą 8 
valandą vakaro. Rankdarbių pa
roda ir “NoVėlty Orchestra’’ 
vadovaujama DrTo Ronforto ir 
palaikoma W. P. A. bus žymiau
si vakaro įvykiai. Arbatėle bus 
vaišinama. Visi kviečiami atsi
lankyti. I-Ienry Pooth House 
randasi adresu 701 Wėšt 14 
place. Papildyta atskaita

Cook kauntės tarybai, rodo, kad 
buvęs Superior teismo klerkas. 
Frank V. Zintak yra skolingas 
kauntei nė $22,560.43, bet $25,- 
639.35. Raportą išdavė audito
rius Lee J. Howard.

WORLDPLAYHOUSE^
410 S. Michigan—arti;,Van Buren 
, Tęsis<nuo•«pietų .iki nakties 

—-25c e iki 2 vai. po v piet.
Garbios Mėlibdijos Sovietų 

Triumfo

“G YPSIES”
ALEKŠANDER GRANACH 

LALA CHERNAYA

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

Permanent $2.50 
iki . $5.00

Permanent be ma
šinos ....... $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas  ......... 35c
penkt., o še§i. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

Hizi Koyke, soprano, dainuojanti San CArlo Operos Kom 
p’anijAi, kuri atidaro savo

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavė jas Buick 

ir poritiac automobilių. 
DOMININKAS KURAITIS 

806 Weot 31-st Street 
Vtctorv 1696

! 'm* A» -K A.Jk
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALE ONLYį

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANYil
3252 & HALSTED ST. . CHICAGO

Smith kalbės Chi 
cagoj

JUOZAPAS
' -W. » .*J| aUDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

111J®®
„Jįžv :;:<‘^^’BWLND

■ : - JU2>Ml^lSiVį^BlA

Hourbon Whiskey

TrečiAdienį, rugsėjo 30 dieną, 
teisėjo Cornelius J. Harrington 
kambariuose argumentuota keis-, 
ta byla. Advokatas Greėriberg 
varu ponios Grace Herzberger, 
kaip taksų mokėtojos, prašė, 
kad teismas uždraustų rinkimų 
Viršininkams vykinti gyveniman 
naują pastovios registracijos į- 
statymą.

Jei moteriškė laimes bylą, ta: 
Chicaga ir jos apielihkės nėy 
teks teisės balsuoti atėinančiuos 
lapkričio mėnesio balsavimuose.

Pamatinai niotėrs - advokato j teatre spalio 5 diėną1

NAUJO GĖRIMO SENSACIJĄ!
90 PROOF "

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

, SVEIKATOS KLINIKA ' 5

vaikams ..... -- >1200
U80ni'__ >45-00

AS^a ną‘ >15-00muose
Medikais egzami- ■ >100

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė.

• MEZGIMO DIRBTU 
VĖS—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną- 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvi nė ji m ą 
3108 SO. HALSTED STREET

*'’* * >*X‘ *. * * - ■'MįM • - * '* '■ e, .1.

• DEKORATORIAI
PAINTING and DECbRATING

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Belmoht Avenue, 

Tek Avenue 5411

| __ __________ STIKLIUKAS
| IEŠKOK GELTONO 
įf ŽALIO IR RAUDO" 
t X NO LEIBELIO

: 1^ ■: |-
•
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Lietuvaitės, Paskubėkit!
Iki Gražuolių Kohtesto tik dešimt dienų li

ko. Lietuvaitės, kurios mano stoti į Gražuolių 
Kontestų, turi kaip galima greičiau siųsti savo 
fotografiją į Naujienas sykiu su iškirptu ku
ponu. - /

Kaip žinia, bus renkamos penkios kandida
tės - gražuolės. Vėliau iš tų penkių Chicagos 
Automobilių Parodos Komisija išrinks vienų — 
“MISS LITHUANIA”, kuri su kitų tautų gra
žuolėmis dalyvaus Chicagos Automobilių Pa
rodoj.

“Miss Lithuania” gaus dovanų $25.00, o ki
tos keturios gražuolės lietuvaitės po $5.00.

“Miss Lithuania” turės progų dalyvauti Chi
cagos Automobilių Parodoj, lapkričių 14 iki 21

Vėliau iš tų penkių Chicagos

Zuricir 
pranešu, 
spalių 2

Roosevelt and Zuris 
Boosters susirin

kimas
Visiems Roosevelto 

boosteriams 9 wardoj 
kad šį penktadienį,
dienų, įvyksta susirinkimas ' S 
Dambrow name, 31 East 101 St. 
Nariai arba boosteriai prašom’ 
atsilankyti įi susirinkimų 8 va
landų vakare. Turime daug 
svarbių politiškų reikalų ap
svarstyti, taipgi bus įvairių ra 
portų. Visi komisijų nariai 
prašomis būti laiku ir pranešti 
kas kų yra nuveikęs. Bus iš 
dirbti planai tolesniam veiki 
mui. <

• —Antanas Jocius, Roosevelto
ir Zurio booSterių sekret.

daugiau energijos. O jau h'nepasitenkina vien nudėvėtu-1 f- 
laikas tvarkytis basket bolės mis, šabloniškomis temomis, 
sezonui, kurs.yra čia pat. Kliu?'kukių dauguma teikiama taip 
bas gali turėti du jauktus, se^- 
nesniųjų ir jaunųjų. Visam tani 
reikalingas yra geras skaičius 
draugų. , <

Nepamirškite atsivesti naujų 
narių, jaunų vyrų kliuban įra 
šyti. Kliuban gali įstoti visi ne 
vedę yyrai iki 35 inetų. •

— Sekretorius K. P. D.

daugiau energijos. O jau ir • nepasitenkina

scenos, taip krutamųjų pavei
kslų teatruose.

Liūdna bet tikra 
pasaka x

d., International Amphitheatre., Manome, kad pn valraniin vZl efnin 
kiekviena gražuo’5 lietuvaitė norėtų įgyti tokių1™ va«aclJU vei STOJO
garbę. Tokia garbinga proga labai retai pasi
taiko. Lietuvaitės turėtų ta proga pasinaudoti.

■ * '7 ,

Visiems jau žinoma, kad šis Gražuolių Kon- 
testas įvyks Naujienų Rudeniniame Baliuje, sek
madieni, spalio 11 dienų, Sakalų Svetainėj, 2343 
So. Kedzie Avė., pradžia 6 valandų vakaro, įžan
ga asmeniui 40c.

j darbą
ROSELAND.—Praėjusį pava 

sarį susitvėrė demokratų boos- 
terių organizacija, kurios prie
šaky, kaip pirmininkas, stojo 
visiems žinomas veikėjas St. 
Dambrauskas ir sekretorius A. 
Jocius. Nors dirbo sunkiai, bet

Kiekvienas atsilankęs į Naujienų Rudeninį pamary nominacijose 9 wardos 
Imincra Raliu tnrps nrnfi-a namatv+i visas era. komitmaną S. W. Govienj išIškilmingų Balių turės progų pamatyti visas gra

žuoles lietuvaites ir prisidėti prie išrinkimo pen
kių kandidačių, iš kurių viena bus “Miss 
Lithuania”.

Politika
Naturalizuoti 

piliečiai

pareis

piliečiai 
naujai-

30Trečiadienio ryte, rugsėjo 
dienų, Palmer House viešbuty, 
Chicagoj, laikyta Republikonų 
Partijos nacionalio komiteto 
Naturalizuotų Piliečių Skyriaus 
direktorių konferencija. Dvyli
ka vakarinių valstijų atstovau
ta konferencijoj.

Dalykas toks, kad apskai • 
čiuojama, jogei Jungtinėse Val
stijose yra 8,200,600 naturali
zuotų piliečių. Ir darydamas 
prisirengimus trečiadienio kon-

iferencijai J. V. Hougntaling, 
direktorius asistentas, 
kė:

“Tie naturalizuoti 
yra tiksliai vadinami 
siais amerikonais...

“Svarbumas šio skyriaus bal
sų dažnai nepakankamai įver
tinamas. O faktas yra tas, kad 
šis kiekis sudaro apie 25 nuo
šimčius visų šalies balsų. Aną- 
lizas parodo, kad visas skai
čius naturalizuotų balsuotojų, 
priklausančių pirmai generaci
jai ir kilusių iš'svetimšalių tė
vų, kiekviendj iš šešiolikos Val
stijų yra lygus, o kai kuriose 
valstijose net du kartus tokio 
didžio, kokia dauguma nuo 
1916 metų kandidatas į prezi
dentus laimėjo tų valstijų.”

rinko keturiems metams. Reiš
kia, viską pilnai laimėjo.

Per vasarų pasilsėję vėl ėmės 
politikos darbo, atnau'jiho boos 
terių posėdžius ir agitacijų už 
šios, šalies esantį ir busiantį 
prezidentų F. D. Rooseveltų, ir 
kandidatų į municipalius teisė“ 
jus J. Zurį. Reiškia, musų po
litiški darbuotojai neatsilieka 
nuo progreso, eina kartu su vi 
sos šalies visuomenės dauguma, 
kuri yra įsitikinusi, kad lapkri-

D. Roosevelt,čio 3 dienų F.
o tapgi J. Zuris užims jiems 
skirtas vietas.—Senas Antanas

Pirmyn choro 
vakarėlis

CLASSIFIE.D ADS

Įdomus veikalas 
scenoj

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
J, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 

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

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių i 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 
į 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.

Ateinantį šeštadienį, t.y 
spalio mėnesio 3 dienų, Pirmyn 
choras rengia smagų pasilink; 
sminimo vakarėlį Neffo svetai 
nė j, 2435 So. Leavitt streėt. 
šis vakarėlis yra rengiamas 
naujiems nariams priimti, ku 
rie įstojo į chorų pradėjus pa
mokas po atostogų.

Pirmyn Choras dainų ir mu
zikos darbų pradėjo linksmų 
parengimu*.

Nors ši pramoga rengiama 
neva jaunuoliams, bet bus už 
tektinai vietos - ir seniams, nes 
koliai kas dar jaunuoliai r ei 
kalauja senių paramos. Visi 
choro rėmėjai, draugai ir pri
tarėjai širdingai kviečiami at
silankyti. Lai musų pažangioji 
jaunuomenė mato, kad mes 
esame jos rėmėjai, Įžanga tii; 
25 centai asmeniui. Nėra abe
jonės, kad parengimas bus sėk
mingas.

SUSIRINKIMAI t

Cicero
Svarbus susirinkimas

Lietuvių Raudonos Rožės 
Kliubo susirinkimas įvyks penk
tadieny, spalio 2 dienų, 7:30 
valandų vakare Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje.

Kliubo nariai stengkitės at
silankyti kuo didesniu skai
čium. Išgirsite daug svarbių 
dalykų, ypač pranešimų apie 
metinį parengimų. Nutarta tu
rėti bankietas. Komitetas su-

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

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

. Rašt. M. Chepul.
Liet. Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubo mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, 2 d. spalių, 8 vai. vakare, J.-Pet
rausko, 1750 So. Union avė. Visi dalyvaukite, nes yra svar- darė planus, reikia juos patvir 
biųt reikalų aptarti. —B. J. žolynas, sekr. tinti.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadieny, spalio 2, 1936, dhicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S." Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visus kviečiame bū
tinai dalyvauti. —A. Kaulakis, rašt. i

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas Kliubas laikys čvertmetinį laiko, nė pinigo ir nė 
susirinkimų penktadienį, spalių 2 dienų, 7:30 vai. vak., Lie- pastangų nepaisoma, saugo- 
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi malonėkite lai- jant . neįkainuojamą Old 
ku 
kę

Jaunuoliai bolės lošėjai at
neš laimėtų trofėjų, kaip apie 
linkės čempionai. Skaitlingas 
susirinkimas priduos jiems

pribūti, nes yra svarbių reikalų aptarti, o nariai atsili- Golds Cigaretų labiau-su- 
su mokesčiais prašomi užsimokėti. —Kuneviče, rašt. švelnintų šviežumų.

Morris buvo tas asmuo, kurs 
pirmų kartų parodė Amerikai 
rusų baletų.

Morris Gest vėliau kart kar- 
tėmis surado Amerikos teatrui 
kų nors tokio, ko čia dar neren
gė ta, apie kų nežinota ir nema
nyta.

Morris Gest, Uąjp.0 nepapras- 
tų veikalų Amerikos teatrui 
parūpinto j as, ture j o finansinių 
pasisekimų, bet rasi dar dau
giau* nepasisekimų.

Tačiau, jeigu kuomet nors 
Amerika taps muzikos ir legi- 
tematės scenos pasaulinis cent
ras, nemaža kredito dalis už tai 
priklausys ir Morrisui Gest’ui.

Ir vakar Chicagoj, Harris te
atre, prasidėjo perstatymas 
Morris Gesto priruošto scenai 
veikalo ‘Lady Precious Stream .

šis veikalas, sakoma, visko 
ant torielkos publikai nepaduo
da. žiūrėtojas pats turįs vai
dinimų papildyti savo vaiden
tuve. Tačiau produkciją-sčenc- 
rijos, kostiumai, visa veikalo at
mosfera — esanti nepaprasta. 
Verta “Lady Precious Stream’’ 
atlankyti; ypač vertas šis vei
kalas atlankyti tiems, kurie 
ieško ko nors:„naujo teatre, o 
‘7..... 11 "" 1 1 ...............................

STATEMENT OF *THĘ OWNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC\ KEQUIRED BY THE 
ACT OF CONGREŠS OF MARCH 

3/ 1933.
y- '<■ ■ .

Of Naujienos, ThcpLithuanian Daily 
News-pubHshed dąfly ęxcept Sunday 
at 1739 So. Halsted St., > Chicago, 
Illinois for October^Ist, 1935.
State of Illinois į 
County of Cook į ’

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county afor.esaid, 
personally appeared-Maria Jurgelonis 
who, having been ...dųly sworn ac- 
cording to laW, deposes and says that 
she is the Business Manager of the 
Lithuanian Daily Ncws “Naujienos” 
and that the folldwirig is, to the best 
of his knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment1 circulation etc., of the afore- 
said publication for the date showing 
in the above caption, reųuired by the 
Ąct of August 24, 1912, embodied in 
section 411, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1789 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jurgelo- 

nis, 1739 S. Halsted St., Chicago, III.
2. That the owners are: Lithuanian 

News Pub. Co., J. • Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K. Gugis, Nora Gugis, 
T. -Rypkevicz, A: Zymont,^ P. Gri
gaitis, P. Miller, C. August, J. Moc
kus, J. Jasulevičius, V. Rušinskas, J. 
Varkala, and L. V. Radkins, all of 
1739 So. Halsted St., Chicago JJb

3. That thė known bondholders, 
mortgagees, and othet security holders 
owning of holding 1 per cent or more 
ot totai amount of thęrę are none,

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the owners, 
stockholders, and security holders, if 
any, contain not only the list of stock- 
holders and security holders as they 
appear upon the books of the company 
būt also, in cases whiere the stock
holders or security holder appears upon 
the books of the company as trustee ot 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or Corporation for 
whom such trustee is acting, is -given; 
also that the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s fui) 
knowledge and belief ^is to the circums- 
t a neės and conditions; 1 under whicb 
stockholders and security holders who 
do not appear upon jthe books of the 
company as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other than that 
of a bona fide owner: and this affiant 
has no reašon to believe that any other 
person. association, or • Corporation has 
any intereąt direct or indirect in the said 
stock, bonds, o r other securities than as 
so stated by him.

5. That the average number of copies 
of each issue of thii publication sold 
or distributed, through the mails or 
otherwise, to paid suberibers during the 
six months preceding the date shown 
above is^ 31,210 (This Information is 
reųuired from daily publication only).

Maria Jurgelohiš,
r Business Manager.

Siyom to and šubscribed before me 
this September 80th, 1936.
Michael J. Tananevicz, Notary Public.

(My ' commiss'ion ėxpires Jan. 15, 
1939). ..

štai liūdna, bet tikra pasa
ka apie tūkstančius tuščių bon- 
kų, kurios mečiojasi ant gon- 
kų, garažuose, beismantuose ir 
ėlose, sako Chicagos pienu pra
monės pranešimai.

•Sulig galinamomis iš patiki
mų šaltinių žiniomis, vienas 
trečdalis tų bonkų vertės Žūs
ta, sudarydamas tiek pat nuo
stolių Chicagos pieno industH 
jos tik dėlto, kad vartotojai bei 
krautuvninkai riepasistengia jų 
sugrųžinti.

Tie žmonės gal mano, kad 
bonkų grųžinimas nėra jų prie, 
dermė. Vienok jie taip many
dami klysta dėlto, kad į kiek 
vienų dingusio bonkos vietų tu 
ri būti atpirkta kita, o naujos 
bonkos kaina yra 5 centai, kų 
iš tikrųjų, turi padengti varto
tojas.

Tokiu budu kiekvienas, kas 
tik vartoja pienų privalo pasi
rūpinti tų bonkų grųžimmu jų 
savininku*!. Be to, jis turi pa
sistengti paveikti dalykų taip, 
kad panaikinti tų netvarką. 
Skaitykite pieno pramones 
pasakų kitoj Naujienų vietoje.

" (Apsk.)

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

3750 Wallace Street
_______Tel. Boulevard 0250______

COAL 
Anglys

ANGLYS!
1 NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 3882

ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

INCORPORATED
Garbingas storis ir geras patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pilnai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

>

Paieškojimas No. 80

IŠPARDUODAME BARU FIKCE 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURESį

1900 S. State St. CALumet 5269

Pamatykite

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

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

kambarys, suaugusių

REIKALINGA mergina prie ba
ro. 1255 West Madison St.

MERGINĄ bendram namų darbui, 
lengvas skalbimas, nakvoti, 2 suau
gę. Referencas pageidautinas.

Rogers Park 5033.

MERGINA : patyrusi bendram na
mų darbui, skalbimas. Geri namai, 
visi suaugę — $8.00. Saginaw 8192.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, pądeti virti, nėra skal
bimo, savas kambarys $7—$8.

Vincennes 1657. , .

MERGINA bendram namų darbui, 
virti — 2 šeimoje, $8.00. AtsiŠaukit 
prieš pietus. 6829 Clvde avė. trečias 
aukštas, Midway 6705.

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

MERGINA 18-25 namų^ darbui, be 
virimo. 
5644.

Maža šeima. Bittersweet

For Rent
RENDON ilgus metus buvęs ad

vokato ofisas, arba visas flatas.
3223 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Lietuvos Konstulatas Chica
goj e paieško:

JUŠČIUNAS, Stasys. Kilęs iš 
Vilaičių km., Žygaičių vai., 
Tauragės apskričio.

MARTINAITIS, Kazys. Kilęs 
iš Treškuonių km., Linkuvos 
vai., ^Šiaulių apskričio. 
Lietuvos Konsulatas Chicagoj e 

100 Ę. Bellevue Place,
Chicago, III.—Telefonas - 

Superior 5(5X9.

975 Yardai naujų karpetų, klejon- 
kių, kaurų, visos mieros, namams, 
ofisams, krautuvėms, laiptams, pi
giai, cash, rakai. Apskaičiavimas dy
kai. Oakland 7070.

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

CLASSIFIED APS Į

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai
$150 Amer. Orient kaurai $30—-$35
$135 gražus, nauji parlor

setai ................... ............  $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

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

$15—$20—$25
Farms for Sale

Ūkiai Pardavimui
TURI PARDUOTI gražią 20 akrų 

farmą, namą — 2 mylios nuo tarp? 
stančio miesto, širdis vaisių apie- 
linkės. M. Spefer, Rt. 2, Shelby, Mich

$175

Building Material
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS
Pasaulinės Parodos

Lentas 
plywood kv. pėd. 
sienų lentos, kv. 
insulacijos lentos

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St.. Canal 9345.

2ctik už 
pėd. 1¥2c 

k. p. 2^c 
po 15c
.... $6 

... $1.49

Pirm negu pirksi naujas ai* senas 
1”, 2”, ‘ .
grindimo rėmai, durys, 
sriding, pieno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijoą.

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

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

Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

Naujos 
Naujos 
Naujos 

zDurys po 25c rėmai ..........
Toiletai $1.50, sinkos, vanos 
90 sv. stogams dengti roliai.. 
Paprasta $2.95 maleva už gal. 95c

3” lentos, rąstai, kleVo 
balanos,

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKOMA greitam atsišaukimui 
Juozapinos Jankauskienės. Gyveno 
C 1 e v e 1 a n d, Ohio, po pir
mu vyrų Venslovienė dėl jos mirusio 
brolio Adolfo Ambrazuno palaikų. 
Reikalinga užvesti teismą. Kas žino 
malonėkite pranešti. Paieško Joe 
Kriščunas. 4225 So. Campbell Avė., 
Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui 

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Parduodu 2 aUgštų namą 5 ir 6 

kambarių; viškos, maudynės, ce
mentuotas beismentas, skalbykla, 
visi įrengimai naujausios mados; 
gražioje apielinkėje $40.00 rendos. 
Kaina $2,800; įmokėti $800.00, ki
tus rendomis. Greitai turiu apleisti 
Chicagą. Savininkas 1111 Wcst 59th 
St. 1 lubos.

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.

Situation Wanted
Darbo Ieško

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.
NESENAI Iš LIETUVOS, jaunas 

blaivus vaikinas ieško darbo valgy
kloj ar tavern. Vykrus, patyręs. Dir
bsiu pigiai. Naujienos, Box 520.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien ntfo 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 esame jau šiuo adresu virš 

50 metu.

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam 'pinigus ant mortgičių. 
UžraŠom visokios rųšies apdraudas. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai
nomi nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Locąl and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.s 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408
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STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Vietory 4965

pagei-
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Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

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

REIKALINGAS vyras nusimanąs 
visą namų darbą, turi žinoti kiek 
plumberio iro ir karpenterio darbo.

5702 Wegt 65th St. \

REIKALINGAS augęs, nevedęs 
vyras dirbti prie viešbučio ir ta- 
ernos. Turi būti patyręs užlaikyti 
štymą ir apvalyti langus. Valgis, 
kambarys ir alga. Darbas nuolati
nis. Atsišaukite tuojaus.

1245 So. Michigan Avė.

REIKALINGAS patyręs bučeris— 
Blaivus, atsakomingas žmogus su 
alga susitaikysime ant vietos.

4454 So. Rockwell.

REIKALINGAS batų taisytojas 
(Shoemakeris). Atsišaukite greitai; 
geras mokestis. 5650 West 63rd PI., 
Chicago.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, šaunus namai, 
—Briargate 3571.

gera alga

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, Bridgeporte, 6—5 kambariai, 
prieinama kaina, priežastį patirsite 
vietoj. Galima matyti vakarais po 6.

838 W. 34th St. ^nd floor.

BARGENAS
2 LUBŲ MEDINIS bizniavęs na

mas su tavern. Lietuvių apgyventa. 
Labai pigiai. 4742 South Honore St.

JEI
TURIT -
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BĄRGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

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


