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Rusija Grūmoja 
Fašistams

Rusija grūmoja atsisakyti nuo neutrali 
teto, jei fašistinės valstybės nepaliaus

rėmusios Ispanijos sukilėlius
LONDONAS, spalio 7.— Rusija šiandie prigrūmojo pasi

traukti iš Ispanijos neutraliteto komiteto, jei kitos valstybės, 
būtent Italija, Vokietija ir Portugalija, tuojauls nepaliaus rėmu
sios Ispanijos sukilėlius. Rusija pasirašė neutraliteto sutartį 
rugp. 13 dieną.

Neutraliteto komiteto nariai tikėjosi Rusijos notą užslėpti 
iki penktadienio susirinkimo, bet tą notą paskelbė pati Rusija.

Anglijos Valdžiai tai nepatiko, nes buk ta nota buvusi per
daug anksti paskelbta ir kad tai buvę padaryta neatsargiai, nes 
pati Anglija planavusi iškelti panašius kaltinimus, kokius Genč- 
voje patiekė Ispanijos užsienio reikalų ministeris Julio Alvarez 
dėl Vayo.

Rusijos nota sako, kad jei rėmimas sukilėlių nebus tuojaus 
sustabdytas, tai Rusija skaitys save liuosa nuo bet kokių ne
utraliteto sutarties obligacijų.

Rusijos delegatas komitete, Kagan, pareiškė, kad Rusija 
negali leisti, kad po priedanga neutraliteto sutarties butų tei
kiama pagelba Ispanijos sukilėliams kaip tą daro niekurios 
valstybės.

Jis smulkmeniškai išvardijo visus fašistinių valstybių lau
žymus sutarties ir kaip per Portugaliją ir dabar eina ginklai 
ir amunicija sukilėliams.

Aortai vlevv of Ouebec

Old customs prevailFrench flag flying
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DARBIEČIAI AT 
METĖ BENDRĄ 

FRONTĄ
Nežiūrint komunistų sukelto 

triukšmo, konvencija atsisa
kė nuo bendro veikimo su 
komunistais

LONDONAS, sp.. 7. — Ne
žiūrint komunistų ir jų šalinin
kų sukelti didelio triukšmo An
glijos Darbo partijos metinė 
konferencija didele dauguma 
balsų atmetė komunistų pa
siūlytą bendrą frontą ir atsi
sakė veikti išvien su komunis
tais, ar komunistų internacio- 
naluj vaduodamosi tuo, kad 
“vienintelis bendras frontas šio
je šalyje yra Darbo partija”.

Darbiečiai gerai atsimena, 
kaip komunistai su savo dabar 
jau sušaudytu Zinovjevu 
pagelbėję konservatoriams 
mėti -rinkimus ir nuversti 
biečių valdžią.

yra 
lai- 

dar-

Palestinos arabai susi
laukė talkininkų kovoj 

su anglais

SUKILĖLIAI SKEL 
BIA MAŽUS LAI

MĖJIMUS
ušis $el Madrido jau prasi
dėjęs, bet * siitilėliai (stengė 
paeiti tik Siaurame sektore. 
Madridas fortifikuojamas

BURGOS, Ispanijoj, sp. 7.— 
Sukilėliai skelbia, kad po prie
danga smarkaus artilerijos ba- 
ražo jie pradėjo sprendžiamąjį 
mūšį dėl Madrido ir galėjo pa
eiti priekyn siaurame sektore 
į vakarus nuo Madrido.

Smarkiausia sukilėlių ataka 
buvo padaryta Navalperal apie- 
linkėj, į šiaurvakarius'nuo sos
tinės. Bet paeiti pasisekė tik 
Santa Cruz apielinkėj, kur su
kilėliai paėmę Santa Cruz ir 
kelis kitus mažus miestelius.

Mušis už Santa Cruta buvęs 
labai smarkus ir reikėję paim
ti tris linijas tranšėjų. Val
džios jėgos esą pasitraukė “be
tvarkėj”.

Sukilėliams daug padėjo ir 
bombardavimo lėktuvai.

Skubėti su ataka verčia 
ję Šalti rudens lietus.

Madridas fortifikuojamas
MADRIDAS, sp. 7? — Val

džia ruošiasi kovoti sukilėlius 
net ir Madrido gatvėse, jei su
kilėliams pasisektų prieiti prie 
sostinės.

Savanoriai darbininkai sku
biai kasa tranšėjas gatvėse, o 
gatvių kertėse daromi sutvirti
nimai,
šiami dėl 
aikštėse, 
tiesiamos 
kados.

’ Valdžia

rios sukilėlių jėgos bandė pul
ti Santa Cruz, bet sako, kad 
sukilėliai liko atmušti.

Valdžios artilerija bombar
duoja sukilėlius (Juadarrama 
kalnuose, 

.i- . '
Sukilėliai organizuoją , savo 

/ kabinetą1 ’
BURGOS, s^ 7.— Tikėdar 

masis neužilgo paimti Madridą, 
sukilėlių vadas’ gen.> Francisco 
Franco dabar organizuoja sa
vo kabinetą, kuris turės valdy
ti Ispaniją. Kabinetas susįdė- 
siąs iš penkių narių—direkto
rato. Jo brolis Franco busiąs 
generalinis sekretorius. Kitą 
svarbiausią vietą užimsiąs gen. 
Fidel Davila. Trečias kabineto 
narys busiąs Serratt, buvęs am
basadorius Varšavoje. Kiti du 
nariai busią gen. Fermosa ir' 
gen. Yuste, kuris eisiąs karo 
ministerio pareigas.

Kari Radek suėmi
mas patvirtintas

atė- Pirmes-

Bendras Quebec provincijos vaizdas. Toje Kanados dalyje 
bevyrauja francuzų kalba ir francuzų papročiai.

1 • . ' .• :.'l r.-.\ 

Darbiečiai pritaria 
didinimui Anglijos 

Lr 1 n m vi m

Mussolini savo didž 
ponį žentą ruošia 

i diktatorius

JERUZOLIMAS, sp. 7. —Iš 
Syrijos kalnų atvyksta naujų 
talkininkų ir vadų padėti Pa
lestinos arabams kovoti anglus 
ir žydus.

Vienas jų yra Fawzi Bey Ka- 
wkazi, kuris dabar veikia TuL 
karm kalnuose, 
kiti 
bai 
gus

Savotiški fortai ru\>- 
artilerijos miesto

Be to apie miestą 
spigliuotų vielų bari-

pripažysta, kad stip-
.r , --------

GRHSŽ
Chicagai ir apieiinkei tedera- 

lio oro biuras Šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 60°.

Saulė teka 6:64, leidžiasi 
6:22.

Laivas Išgelbėjo
Švedijos Lakūną

Švedijos lakūnas Bjorkvall liko laivo iš 
griebtas iš juros Airijos pakraščiuose

BELFAST, Airijoj, sp. 7. — Vietos airportas gavo radio 
žinią iš Valencia, kad Franci jos žvejų laivas Imbrin išgelbėjo 
Švedijos lakūną Kurt Bjorkvall, kuris vienas skrido iš New 
Yorko į Švediją, išgriebdamas jį iš juros Airijos paraščiutose.

Valencia yra sala vakariniame Airijos pakraštyje.
Radio žinia, lakūnas liko išgelbėtas iš juros už 100 mylių 

į šiaurvakarius nuo Valencia salos.
Laivas {paėmęs ir lėktuvą ir dabar plaukia į Valencia salą.

Pirmesnė žinia

■ ■ ' /. ■ . ______

LONDONAS, sp, 7.— Darbo 
partija savo metinėje konfe
rencijoje priėmė rezoliuciją, 
pritariančią didinimui Anglijos 
ginklavimos. Rezoliucija liko 
priimta didele dauguma balsų, 
nežiūrint griežto priešinimos 
mažumos pacifistų. Už rezoliu
ciją paduota 1,700,000 atsto
vaujamų balsų, o prieš—650,- 
000 balsų.

Bet tai nereiškia, kad darbie- 
čiai remia valdžios ginklavimo
si programą, ar kad jie rems 
konservatorių valdžios politiką.

MASKVA, sp. 7.
nes žinios apie suėmimą žy
miausio Rusijos bolševikų po
litinio rašytojo Kari Rądek li
ko patvirtintos oficialių šalti
nių. Jis liko suimtas už turė
jimą ryšių su suokalbio nužu
dyti Staliną ir nuversti bolše
vikų valdžią, už ką jau tapo 
sušaudyta 16 žymiausių bolše
vikų vadų.

žaibas užgavo futboli
ninkus; 1 užmuštas, 

11 sužeista
CANTON, O., sp. 7. — žai

bas trenkė į grupę Lehman 
High School futbolininkų, ku
rie praktikavo futbolo lauke. 
Pasėkoj užmuštas jaukto kapi
tonas, o 11 lošėjų sužeista, jų 
tarpe ir du» jų lavinto j ai. Lau
kas buvo lygus, be jokių me
džių ir iki trenkimo nebuvo jo
kio žaibavimo.

NEW
York
League nugalėjo New/Yorko 
Giants iš National League ir 
liko šių metų visos Amerikos 
besbolo čempionais.

YORK, sp. 6. —New 
Yankees iš American

Uždarė gubernato 
riui salės duris

COUDERSPORT, Pa., sp. 7. 
— Gubernatorius Earle vakar 
turėjo kalbėti Potter kauntės 
teismo rūmų salėj. Bet atvy
kęs gubernatorius salę rado 
užrakintą. Salę jam uždarė re- 
pu’blikonai komisionieriai.

Areštai Kuboje

11 
narius 
kuris

HAVANA, Kuboj, sp. 7. 
Policija skelbia areštavusi 
moterų ir 84 vyrus, 
'‘Revoliucinio Legiono”

buk ruošęsis prie sukilimo ir 
dalyvavęs teroro aktuose. Pas 
juos likę suimta daug ginklų, 
amunicijos ir eksploduojančių 
medžiagų.

Sukilėliai nužudė Frah 
cijos rašytoją

RYMAS, sp. 7. — Mussolini 
ruošiąs' savo žentą grafą Ga- 
leazzo Ciano į busiančius Ita
lijos diktatorius, kuris galėtų 
užimti jo vietą.

Kalbami, kad žentas busiąs 
greitai paskirtas į valdžios vir
šūnes, o- pats Mussolini . pasi
liks diktatorium tik iš j Vardo, 
kaipo “capo dėl goverho” (val
džios galva)Ciano dabar už
ima svarbią tfžsienfo reikalų 
ministerio vietą.

Ciano, kuris prieš kelis me
tus vedė Mussolini dukterį, yra 
33 m. Pipn užimsiant Užsienio 
reikalų ministerio vietą pirmiau 
buvo propagandos ministeriu.

Ragina piginti kai
nas it kelti algas
CHICAGO.—Dr. H. G. Moul- 

ton, prezidentas Brookings In- 
stitutidn, Washington ir vie
nas žymiausių ekonomistų, va
kar kalbėdamas Chicagos pre
kybos. asociacijai, ragino fab
rikantus piginti savo prekių 
kainas ir kartu kelti darbinin
kų algas, nes tai yra tikriau
sias kelias į gerbūvį.

Socia-PARYŽIUS, sp. 7;
listų laikraštis Populaire pa
skelbė, kad Ispanijos sukilėliai 
nužudė jo korespondentę And- 
ree Lefont. Ji buvo pasižymė
jusi kaipo geriausia vertėja 
Vincento Blasco Ibanez raštų 
ir buvo pasiųsta į Ispaniją teik
ti žinias apie sukilimą. Bet 
išbuvusi ten apie mėnesį'laiko 
pateko į sukilėlių rankas, kurie 
ją ir nužudė.

1,500 Ispanijos vienuo
lių bėga Francijon

PERPIGNAN, Francijoj, sp. 
7. Linksmai dainuodami Mar
selietę apie 1,500 katalikų vie
nuolių atvyko iš Ispanijos, kur 
jie slapstėsi miškuose nuo pra
džios civilio karo. Juos per sie
ną perleido lojalistų milicija su 
sąlyga, kad jie įstotų į Franci- 
jos vienuolyną.

Kūdikis gimė motinai 
mirus

NIGARA FALLS, N< Y., sp. 
7.—Už minutės po mirties Mrs. 
Hubert Stubbs, 31 m., jai gimė 
visai sveika duktė.

Atvykstą ir 
vadai su savo kariais. Ara- 
bando .sukurstyti ir karin- 
tyrų forumus
Kritikuoja Angliją

GENEVA, sp. 7. — Prezi
dentas tautų sąjungos manda
tų komiteto Christian L. Lan- 
eg tautų sąjungos susirinkime 
aštriai kritikavo Angliją už ne- 
siskubinimą sustabdyti arabų 
paskelbtą žydams kruviną ka
rą Palestinoje, kuriame žuvo 
jau per 200 žmonių. Jis iš
reiškė nuostebą, kad didelė 
valstybė, kuriai liko pavestas 
mandatas, neįstengia sustabdyti 
smurtą.

NEW YORK, sp. 7. — Dar 
nėra auta jokių žinių apie la
kūną Kurt Bjorkvall, 31 m.,
kuris vakar vienas išskrido iš
New Yorko į Švediją. Jis jau
turėtų būti Airijos pakraščiuo
se, bet ir ten jo nepastebėta.

Jis netu'ri išsiunčiamojo ra
dio ir todėl negali apie save 
pranešti. Jį gali pastebėti tik 
laivai ir nuo sausžemio. Bet 
ikišipl dar niekas jo nepaste
bėjo.

Tečiaus jo draugai nerodo 
didelio susirūpinimo. Jis skren
da lėtu Bellanca lėktuvu, o Ai
rijos pakraščiuose jam- teko 
susidurti su priešingą vejų, kas 
dar labiau sumažino jo grei-

(jį pastebėti. Jie mano, kad jis 
turi užtektinai gąsdino, nes 
jis pasiėmė 795 galionus 4,397 
mlių kelionei. Jis manė užtruk
ti kely mažiausia 34 valandas.

Baronesa Eva von Blixen- 
Finecke, kuri visą laiką su juo 
ruošėsi skristi, bet kurią pas
kutinę valandą jis atsisakė pa
imti ir paliko New Yorke, da
bar irgi tyli. •

Skridimą ruošė vienas švedi- 
jos laikraštis, su sąlyga, kad 
kartu skris ir minėta baro
nesa, kuri atskrido į New Yor- 
ką zeppelinu. Bet prieš kelias 
dienas laikraštis skridimą at
šaukė delei labai vėlyvo ru
dens laiko. Tada pats lakūnas 
išpirko iš laikraščio lėktuvą ir 
išskrido ĮpAts vienas, barone- 
sos su savim neimdamas. Ji yra 
patį lakūnė ir dabar ketina

tu-mą. Be to Jis ruošėsi skris viena skristi per Arianti- 
ti labai augs tai, tai ir sunku ką galbūt ateinančiais metais.

.. ............  . ............ ...................... ... . ii

Lietuvos Naujienos
Kiek ligonių kasoje 

yra narių
Lietuvių kalba baž 

nyčiose

Republikonai vyliojasi 
ir mažus vaikus

MUSCATINE, la., sp. 7. — 
Republikonai turbut pritruko 
suaugusių, kad jie pradėjo į 
savo “savanorių” eiles 
mažus vaikus, kad tieji 
tų savo tėvus balsuoti 
publikomis.

vylioti 
kalbin
us re-

LANSING, Mich., sp. 7. — 
7. — Fašistų Union partijos 
kandidatų Lemke ir O’Brien 
vardai liko įtraukti į Michiga- 
no balotą kaipo “trečios par
tijos”, nes Union partija ne
begalėjo teisėtai išstatyti savo 
kandidatus.

NEW YORK, sp. 7. —Nors 
Alfred M. Smith remia repub- 
likoną Landoną, bet jis atei
nantiems rinkimams užsiregist
ravo kaipo demokratas.

PARYŽIUS, sp. 6. —- Fran
cuos fašistai pradėjo skaldytis 
įr peštis už vadovybę, nes dau
gelis nenori pripažinti pulk. 
La Rocąue savo vadu.

ALBANY, Ind., sp. 4. — 
Trys žmonės liko užmušti ir 
vienas sužeistas jų automobi
liui įvažiavus į troką.

INDIANAPOLIS, Ind., sp. 6 
Socialistų partija laimėjo 
Indianos balote.

' KAUNAS.—Statistikos biuro 
žinomis, dabar visose Lietuvos 
ligonių kasose yra 86,085 na
riai ( pernai buvo 79,7790). Vy
rų kasos narių yra 50,831, mo
terų 35,254.

Alytaus ligonių kasoj yra 
1,144 nariai, Kauno m. 20,884, 
Kauno aps. 4,514, Marijampo
lės 1,747, Panevėžio 4,681, Šiau
lių 5,997, Tauragės 2,737, Tel
šių 3,095, Ukmergės 2,074, 
Vilkaviškio 1,735 nariai.

Susisiekimo min-jos lig. ka
soj narių yra 3,543, laisvai 
samdomų eigulių 1,629, Lietu
vos banko 454, Kauno elektros 
stoties 213, Zitiečių 593 ir Klai
pėdos krašto ligonių kasoj yra 
31,053 nariai.

Didž. Lietuvoj šiemet apie 
500 narių padaugėjo todėl, kad 
šiemet pradėta registruoti į li
gonių kasą statybos darbinin
kus, kurių anksčiau kasos 
drausdavo.

VILNIUS.-— “Vilniaus žodis” 
Vilniaus arkivyskupo Jalbrzy- 
kovskio 10 metų arkivyskupavi- 
mo proga, rašo, kad per tutfs 
10 metų buvo panaikintos iš se
nų laikų buvusios lietuviškos 
pamaldos šiose parapijų bažny
čiose: 1) Breslaujos, 2) Apso, 
3) Dalekų, 4) Drukšės, 5) Rū
diškės, 6) Butrimonių, 7) Ro- 
dunės, 8) Beržininkų, 9) Rut- 
kos, 10) Kliuščionių, 11) 
niakainių, 12) Asavos, 13) 
munų, 14) Šalčininkų, 15) 
sanavo, 16) Armoniškio, 
Pelėdų, 18) Gervėčių ir 
Dieveniškės.

Ten, kur kitados nėra buvę 
lenkiškų pamaldų, įvesta: 1) 
Dūkšto, 2) Rimšės, 3) Tvere
čiaus, 4) Kaltinėnų, 5) Palūšės, 
6) Valkinyko, 7) Varėnos, 8) 
Marcinkonių, 9) Ratnyčios, 10) 
Rudnios, 11) Dubičių, 12) Pe
lesos, 13) Vasiunų bažnyčiose.

Lietuvių kalbos teisės susiau
rintos: 1) Švenčionių, 2) Šven
čionėlių, 3) Strūnaičio, 4) Adu
tiškio ir 5) Punsko bažnyčiose. 
Nepaliesta tebėra viena Kabe
lių bažnyčia.

Be- 
žir- 
Va- 
17) 
19)

ne-

vieta

Žmogžudystės
KAUNAS.—Rūgs. 8. Jonu

čių km. Garliavos vals., tuojau 
už Aleksoto K. Ttfmpa keršto 
sumetimais nužudė savo uoš-. 
vį A. Žukauską.

Nušovęs -uošvį pats atėjo į 
policiją ir pasidavė.

Antra žmogžudystė buvo 
Michalinavoj. Kepėjas Br. Jad- 
zevičius, būdamas ne visai blai
vus, suomišku peiliu mirtinai 
nudūrė degtukų fabriko darb. 
B. Montvilą. Montvila su Jad- 
zevičium net nepažįstami tyu 
vo, nei muštynių nebuvo, o taip 
sau lengva ranka davė 
suomiškam peiliui.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

laisvę
Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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LIETUVIS PATEKO Į BĖDĄ. — VARGO DAR DAUG 

YRA. — NEGRAŽUS PASIELGIMAS. — VIN
CAS GREIČIUS VAŽINĖJASI SU SIMFONIJOS 
ORKESTRU. — Iš ĮVYKUSIŲ DISKUSUŲ.

Turės sėdėti vienerius 
metus kalėjime į

Prieš kiek laiko pateko į bė- 
oą lietuvis John Wenclaw, 52 
metų amžiaus, .8108 Korman 
Avė. Rugpiučio 27 d. jis važia
vo gerokai įsikaušęs,. Prie 55 
gatvės užvažiavo ant Michael 
Hartman, 62 metų amžiaus se
nuko. Hartman liko parblokš
tas ir gana sunkiai sužeistas. 
Tačiau Wenclaw visai nesusto
jęs nuvažiavo savo keliais.

Jo automobilio numeris buvo 
pastebėtas ir kiek vėliau jis li
ko areštuotas namuose. Liko 
iškelta byla. Teisėjas Copland 
pasiuntė Wenclaw vieniems me
tams į pataisos namus. Bausmę 
paskirstė taip: šešis mėnesius 
už tai, kad važiavo būdamas 
girtas, ir šešis mėnesius už tai, 
kad nesustojo žmogų suvažinė
jęs.

i

Nemaloni žinia
Iš savo močiutės, kuri gyve

na Chicagoje, gavau visai ne
malonių žinią. Praneša, kad jos 
vyras Motiejus Vitkus liko sun
kiai sužeistas bedirbdamas5 
Carson, Perie ir Scott krautu
vėje. Nelaimė atsitiko, kada 
truko grandinis ir statinė su' 
anglimis užkrito ant jo. Įlaužė 
jam du šonkaulius ir šiaip ge
rokai apdaužė jo kūną.

P-as Vitkus gyvena adresu 
4624 S. Spaulding Avė. Labai 
gaila, kad ji tos nelaimės labai 
dažnai ištinka, — per vienerius 
metus jau antru kartu tenka 
jam j ligoninę eiti. j*

Popai Vitkąi yra ger£j‘Nau
jienų” ir “Keleivio” rSnėjai. 
Dėl tos nelaimės reiškiu jiems, 
didelę užuojautą, o Motiejui 
Vitkui linkiu greit pasveikti.

Kai kuriems tenka labai 
vargti

♦

Tie musų, kurie turime pa
stogę, tinkamų drabužių ir per 
dieną porą kartų galime paval
gyti, dažnai visai užmirštame, 
jog yra labai skurdžiai gyve
nančių žmonių, štai šiomis die
nomis man teko susidurti su 
Aiena šeima, kuri susideda iš 
devynių žmonių. Visi devyni 
šeimos nariai gyvena viename 
kambaryje.

Vienas šešiolikos mėnesių kū
dikis ganą blogai serga ir jo 
būklė kritiška. Tačiau jis turi 
gulėti ant žemės. Nėra kam jį 
žmoniškai prižiūrėti. Juo la
biau, kad motina nesveikuoja ir 
laukia naujo “svečio”.

Šiaip visi šeimos nariai pusė
tinai suvargę, nes jie neturi pi
nigų. Mat, jie visi bedarbių ei
lėse. Vaizdas tikrai nemalonus.

Negražus pasielgimas
I

Labai nemalonu yra kalbėti’ 
apie vietos kai kuriuos veikė
jus. Juo labiau yra nemalonu 
kelti į aikštę jų nevykusius 
darbus ir tuos darbus pasmerk
ti. Tačiau šiuo atveju tylėti ir
gi -negalima: ko nusipelnė, tuo 
tegul dabar pasidžiaugia.

šiuo kartu noriu iškelti į aik
štę gana nešvarų kai kurių Lie
tuvos svetainės direktorių pa
sielgimą. Pirmiausia turiu štai 
ką pasakyti: Lietuvos svetainės 
reikalus aš visuomet rėmiau ir 
esu pasiryžęs remti. Bet vis dėl
to reikia svetainės direktorius 
labai nupeikti, kad jie taip 
lengvai pasiduoda vienam as
meniui mulkinti.

Kongreso rengimo komitetas, 
kuriam daugelis draugijų prita
rė, nutarė rengti diskusijų va
karą. Vakarą nutarė rengti Lie-’ 
tuvių svetainėje tuo sumetimu, 
kad paremtų savo, lietuvių įs
taigą. SLA narys čerauka nuė

jo ir padėjo rankpinigius. Va
dinasi, formališkai nusamdė 
svetainę diskusijų vakarui.

Tomis diskusijomis daugelis 
buvo susidomėję. Kai kuriems 
jos nepatiko. Pora dienų prieš 
parengimą 'buvo pasiųstas vie
nas žmogus, kad prie svetainės 
(Pakabintų iškabą. Ten tuo me
tu buvę svetainės direktoriai C. 
Zuris, A. Ivinskas ir keli kiti 
padarė pareiškimą, jog jokių iš
kabų, prie svetainės negali, bu-, 
ti. .Girdi, kai kurie, asmeny s dis-t 
kusijomis esą .pasipiktinę ir, 
protestuoją prieš tai, kad tas 
diskusijų vakaras butų garsi
namas. v

Tie ponai ne tik neleido iška
bos pakabinti, bet dagi pagrū
mojo, jog, girdi, vakaras bu
siąs sutrukdytas, jei (pinigai is 
anksto už svetainę nebusią su
mokėti.

Kaip sau norite, bet tai jau! 
perdaug. Mums juk visiems yra 
žinoma, kad už svetainę niekas5 
pinigų iš aiiksto nemoka. 'Iki 
šiol prie svetaines durų galėjo 
savo iškabą iškabinti visi, kas 
tik samdė svetainę. ♦

Komisijos nariai, kurie sam
dė svetainę, nėra jokiais negra
žiais darbais susitepę: faktiškai 
jų vardas yra gal švaresnis ne-: 
kaip kai kurių svetainės direk
torių. Tad tuos žmones niekin-i 
ti yra labai negražu.

'Pagalinus tiems ponams di
rektoriams tenka štai kas pri
minti: birželio mėnesi Lietuvių 
svetainėje laikė savo konferen
ciją tautininkai. Kiek mums 
clevelandiečiams yrą žinoma, ųž 
svetainės naudojimą nebuvo su-j 
mokėta. Kodėl ponai direktoriai 
tatai nutyli? Kodėl rodoma įto- 
kia didelė tolerancija tftutiriin- 
kų atžvilgiu, o tuo tarpu Cleve
lando visuomenės atstovai yra 
paniekinami ?

šia proga, reikia štai kas pa
sakyti: Clevelande svetainių yra: 
daug ir visokių. Tad, panuliai, 
nebandykite nuo savęs atbai
dyti tuos, kurie remia lietuvių 
įstaigą. ;

Jaunas smuikininkas važi
nėjasi su orkestru

Vincas Greičius, jaunas mu-’ 
sų kolonijos smuikininkas, va
žinėjasi su B. K-ryl simfonijos 
orkestru. Dabar tas orkestras 
koncertuoja vakarinėse valstijo
se. Kontraktą turi padaręs de
šimčiai savaičių.

Reikia pasakyti, jog .Greičius 
yra gana talentingas smuiki
ninkas. Kadangi jis tebėra ga
na jaunas, -tai galima tikėtis, 
jog ateityje jis pasieks aukšto, 
laipsnio smuikavime.

. . . . ‘ ' . ■ .. • 1

Nepaiso nutarimų i
•Demokratų partijos vadai bu

vo nutarę dabartinį apskrities 
šerifą John Sulzmann ištraukti 
iš kandidatų sąrašo lapkričio 
rinkimuose. Tačiau šerifas at
sisakė vadų valiai pasiduoti pa
reikšdamas, jog jis savo kandi
datūros neištrauksiąs. Girdi, 
jis esąs pakankamai populiarus' 
ir tikisi surinkti tiek' baisų, 
kiek busią reikalinga išririki- 
mui.

Moko jaunuolius .atsargumo
. ■. ' ., ■' ♦

Policijos departamentas moko 
jaunuolius atsargiai su automo
biliais važinėtis. Visas tas dar
bas liko pavestas kapitonui 
Both. Aukštesnėse mokyklose 
yra organizuojami specialus 
kursai, kurie bus visiems mo
kiniams prieinami.

Mokiniams bus visokiais pa
vyzdžiais aiškinama, kaip reikia 
atsargiai važiudti. ( -

Gatvokarių 'kompanija (.pasakyti įžanginę kalbą. Pasta-; 
rasis trumpai apibudino Vaka- 

hro( įtiksią. Vadinast jnurodė :tųį 
diskusijų svarbumą įr reikalin
gumą. - 

Pirmininkas.’klausia ar sve
tainėje yra p. K. S. Karpius 
arba jo atstovas, kuris įgalėtų 
apginti dabartinę Lietuvos val
džią. Niekas neątsiliepia. Tie 
smarkus vyrai bedrįso vieša
me ' mitinge pasirodyti ir savo 
poziciją \giiįtt |

Kalba J. ‘Kubilius. Jis vy
riausia tnągrinėja p. Karpiaus. 
raštus. Sako, ijbg tie raštai yra 
paprasčiausio^: vaikų pasakai-; 
tės. Literatūriška jų vertė yra' 
visai menka?' 

»■ ; 1

P-as Banys, kuris nuo kai 
kurio laiko pasidavė labai dide
lis Smetonos valdžios ramstis, 
piktai pu ola,'tautiškosios val
džios kritikus. Jis sako, jog vi
si tie, kurie .Smetonos valdžiai; 
nepritaria, >n&?a tgeri lietuviai, 
ir turėtų važiuoti į.Rusiją.

Jam -labai vokusia atsako pir-; 
mininkas Mažanškas. Būtent, 
paaiškina jam; ką reiškia Sme-; 
tonos valdžia-bei lietuvybė. To-.; 
liau jis nurodo, jog ^birželio mė-J 
nes} iįvykęs kongresas nebuvo \ 
vienatinis, kuris Lietuvos ;žmo-. 
nėms reikalavo įlaisvės. Tokiųn 
suvažiavimų arba kongresų bu- 
vo dr tpraelityjė. ?

Kalba Spaustinaitis, kuris ra
gina visus vieningai veikti Lie
tuvos gerovei. P-as Naumaras 
vyriausia lięčią vietos reikalus: 
Karpiaus ar vaizbos buto veiki
mą. - .Martinaitis nurodo, jog; 
Smetona Lietuvos tautai ma
žai ką gero tėra nuveikęs. Fak
tiškai prieš 1927 m. perversmą 
^jis ;bnyo Visiškai; su smuike j ęs. į 

—.—......... .?

prakišo
Gatvekarių -kompanija Doiė- 

jo lbe niekur riiėko pakelti kai
ną važinėjimo bilietukams. Va-! 
dinasi, skaityti daugiau už žmo^ 
nių važinėjimą. Tačiau miesto; 
taryba visą reikalą atidėjo vie
nam mėnesiui, o tik po to pra-, 
dės svarstyti, kiek toftipanijosj 
reikalavimas yra teisėtas.

Didelės Iškilmės
Šiomis dienomis Clevelande 

įvyko didelis sujudimas. Bū
tent, legionieriai laikė savo 
konvenciją. Svečių ir legionie
rių buvo suvažiavę apie pusė 
milijono. Visi viešbučiai buvo 
sausakimšai prigrūsti. Ir už di
delius pinigus kambario nebe
buvo galima gauti. Daugeliui 
.teko nakvoti automobiliuose.

Kiekvieną dieną -buvo rengia
mi visokiausi paradai. Susigrū
dimas gatvėse buvo toks dide
lis, jog nebuvo galima praeiti, 
žodžiu sakant, miestas buvo ap
verktas tiesiog auštyn kojomis. 
>0 kadangi kai kurie legionie
riai ir svečiai • buvo pusėtinai 
ikikaušę, tai policija sų jais tu
rėjo nemažai nemalonumų. Kai 
konvencija pasibaigė, tai polici
ja daug 'lengviau ;atšiduso.

Adv. P. V. Chesnulis
^Šiuo kartu iš eilės kelis žo

džius parašysiu apie adv. P. V. 
Chesnulį. Teisę adv/ Chesnulis 
studijavo George Washington 
uhiversitėte^ Wašhington, D. C. 
Jis 1923 m. išvyko į Lietuvą ir 
ten lankė Lietuvos universite
tą. Po vienų metų grįžo į Ame
riką ir stojo j National univer
sitetą, Washington, t D. C. Ten 
teisių mokslą baigė 1926 m.. ir 
tuoj išvyko į Clevelandą, kur 
pradėjo verstis advokatūra.

Dabartiniu laiku adv. Ches
nulis savo ofisą laiko adresu; 
1104 Public Square Bldg. Jis1 
yra vedęs.

Iš įvykusių diskusijų
Kadangi tautiškoji spauda, 

smarkiai puolė kongreso rengi
mo komitetą ir patį kongresą, 
tai susidarė gyvas reikalas su-' 
rengti viešas diskusijas, kad 
butų galima atremti visus šmei
žtus. j

Buvo daroma vįskas, kad pa
kenktų diskusijų vakarui. Ne
sivaržyta jokiomis priemonėj 
mis. Prie to negarbingo darbo, 
prisidėjo ir kai kurie svetainės: 
direktoriai: jie neleido publikos? 
į svetainę tol, kol komitetas iš 
anksto nesumokėjo nuomą. Iš 
direktorių pusės tai buvo tikrai 
negražus darbas. ; •, ;

Diskusijų vakarą atidarė jko-į 
miteto pirmininkas Mažanskasj 
Paskui jis pristatė Joną Jarų

• >1

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

Mrs. Anelia K. Jarusz 
PhySical Therapy 

and jMidwife 
6630 S. Wesfern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 t 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo:‘ 
se ar ligoninėse; 
d u odų masslage, 
eleetrie trieiat- 
ment ir ^magnė-: 
tie bląnkets ir tt„ 
Moterims įir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DOVANU!'
Mes kai tik užpirkome mįl-' 

žinišką kiekį geros 
MALEVOS 

ką nacionalg grandininė krautu-- 
vių grupe dabar parduoda visur' 
už $2.59—Musų kainos $"j 
puo dabar už galioną I r WW 

—visos spalvos flat ir gloss; • 
Aukščiau paminėta dovana busi 

išmokėta tam, kas galės įrodyti,t 
kad musų prirodymas netėi§ingąš! 
Didžiausi bankruto malevų stako 

dyleriai Chicagoje. ’ 
U. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų .reikmenų šal
tiniai.
Langij Stiklai už !4 

Kainos
PATNT EXCHANGE 
1557 MILWAUKEE AVĖ. 1 

6836 SO. HALSTED ST. į ;
• 2274 ELSTON AVENUE. . ,

Skyrius, KENOSJHA, WIS.
Visi telefonai ARMitage 1440.

P-as Užkuraitis nurodo, kaip 
gimė mintis sušaukti Amerikos 
IlietUvių kongresą , bei kokią 
naudfc tas kongresas atnešė.

Jonas Jarus padaro trumpą 
laikraščių apžvalgą, iš kurios 
aiškiai matyti, kad Lietuvoje 
visi pažangus žmonės yra nu
sistatę prieš tautiškąją dikta
tūrą. Paskui jis perskaitė rezo
liuciją, kuria yra pasmerkiama 
Smetonos valdžia. ( J. Mažeika 
ragina visus skaityti pažangią
ją spaudą, kuri remia darbi
ninkų reikalus; kaip tai: Nau-į 
jienas, Kelėivj, Vilnį ir iLąiąvę.

Saupienė plačiai kalba apie 
Lietuvos kuklę. Mat, ji jau tau

tiškai valdžiai įsigalėjus aplan
kė Lietuvą.. Kalba J. Yuška 
apie tai, kaip Lietuvos valdiriim 
•kai uliavoja ir gerus santykius 
.palaiko su dvarponiais. Tatai 
jis savo akimis matęs, nes ne
seniai aplankęs Lietuvą.

Pagaliau kalba Stasys čerau-
. ....................................................    I l | |ll | Į Į|| ■ mnpn I IW| —■y ■ .... , ,

ŠAUKIT

CALUMET 6969
Ir musų .patyręs inžinierius at
važiuos j jūsų namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apSildymo' reikmenų (plant), ga
ru arba katfitu vandeniu šildom*.
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI—•Įg -------------------------------
E MENESIAI IŠMOKĖJIMUI— 

H. A. ŽEMA PALŪKANŲ 
KAINA—

Universal Plumbing 
& Heating Supply Co. 

Not Ine.
10 West 18th St. 
j vakarus nuo State St, 

Atdara vakarais iki 7 vai. Nede- 
liomis i^į l val, dieną.

Ketvirtadienis, spal. 8, 1936
ska, kuris pusėtinai smarkiai Į vo .surinkta šešiolika dolerių ir 
užvažiuoja p. Karpiui.
kad tai esąs labai skystas pa- Į beVeik pilna svetainė, 
daras, kuriam visą laiką rupi;
neapykanta skleisti. Visus, tkas: . 
tik nepučia į jo dūdą, jis šmei-.p 
žia ir niekina. Tačiau smarkus | 
jis tik už .akių. Viešai gi prieš I 
publiką ginti savo poziciją jis' 
nedrįsta, — trūksta vyrišku- L 
mo, kad jis tatai galėtų pada-| 
ryti.

Aukų išlaidoms padengti bu
-------------- -----------------------------—.... Į J---------.

Sako, dvylika centų. Publikos buvo

Jonas Jarus. 
(Tasa dusL 8-čiam> 
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** ‘Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
I Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:30-8:3Q 
, Nedėliomis pagal sutarti.

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

Pirkit labiau-sušvelnintų 
Old Golds Cigaretų vieną 
pakelį. P.- Loriiiard bendro
vė užmokės už du, jei Old 
Golds jūsų nepatenkins.

Ofiso Tėl. ' Rez. Tel. I 
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

, Phone
DR.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Rez, 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6830 
Rez. Hyde Park 3895

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus sęredomis ir sukatomis.

ADVOKATAI Į
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—‘127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard IBIO. , }

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tai.: Boulevard 7820 

t Namų Tel.: Prospect 1930.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard .2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonąs Virginia 0036 

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

•'•vi     1 'M’*1*11  .u.j rmoi - ' jj - i - • ii 1T-- ~

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
( Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510 j ;
Krutinės skaudėjimai greitai ; 
prašalinami kada užtepsite. 
Musterole-rtėra1 VIEN' TIK 
mestis. Jį nrąšalina. skaus
mus.' Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 

„turi stiprumą^ Rekomėnduo- 
' ’jamos gydytojų, nursiu ir 

vaistininkų. ,

OUICKLY

fl TIRED
BREDDGNED
m . e y r s .ą

UECOMMENDliD 
?h, >:OR -lO YcAMS

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime -Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

/ I X ZOLP ■
1646 West 46th Street Phones BpuJevard ,5208-8418
-1 ' ' - ■ ' ' 1 ~ . ' _''

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigun Ave. Tel, Pirilman 5703

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

^ACHAWICZ ir SŪNUS
2814 Wešt <28rd Place Bhonėš Ganai 2515—Cicero 5927

. J.FrEUDEIKIS
Hewnitage Avenue Phones Yards 1741-1742

j Brighton Pįrk Skyrius, 4447 S, įFairfield, Laf. 0727
S. C. LAUHAVICZ ”■

4M4East 108th St. TeL Pirilman 1270 arba Canhl 2515
............... ■■■^■1 III ■ —11111111 III I.IH 1...I, . I IIJ—' amįl ........................... ...... .......................... .....

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituaniėą Avenue Phone Yards 1188

4605-97

J.LIULEVICIUS
-4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

1 Ai MASALSKIS
8807 Litucnicą Avenue Phone Boulevard 4189

1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109
.• 7 ' ■: ' '■ '' ' ' ■" ... - . f./ ■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
,/ YARds 1741—1742

_____ Kiti Lietuviai Daktarai._____  
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandoj: 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

"'cJhICĄGO. ILL. . u ■;

.... • .. . DR. A. J. MAUKAS
111 W. Washington St. OfŲce 4070 Archer Avenue

Room 737 1 I Tel., Virginia 1116.
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. Valandos: 1—-3; 7—8:80 p. p. 

Ofiso Tel. Central 4490 Office & residence 2519 W. 43rd St.
-- ------ Tel. Lafayette 8051 

Gyv. vieta: 6733 -Crandon Avenue I Valandos: 9—^10 ryto, 5—6 p. p. 
namu Tel,; — Hyde Purk 8895 ] Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus.
namų Tel,; — Hydo Tark 8895 I

AMĮ SPBTlAiJSi AI
DR.G.SERNER :

LIETUVIS
__ _ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius J 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
vnsas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—« nuo 6 iki 8 • 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienos

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.
» . . . Tek Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
Tel. Hemlock 5998.

^VAITUSH/OFE
LIETUVIS !

Optiometricąlly Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

mos be 'akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
' Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ilETUVIAI
♦ f;'}-

{GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos .Nariai 

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas -Brunstfick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Dr. Charles Segal
oEisas

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki -8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards <
Dr. Maurice 1
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofisų valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Re?. TeL Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.
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Clevelando Lietuvių
Darželis

(Tasa iš pusi. 2-ro)
štai kaip atsiliepia apie 

Clevelando Lietuvių Kultūri
nį Darželį Lietuvos stirden- 
tai-sportinirikai, pasaulio ke
liautojai, Stepas Juodvalkis 
ir Vladas Verbavičius, kurie 
atvykę į Clevelandą aplanke 
Lietuvių Darželį:

ris dau*g ką pasako, kuris liu
dija ir kitiems kad pasaulyje 
gyvena sena, turinti garbingą 
praeitį Lietuvių. Tauta.

Ateis laikas kada Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse išnyks

tautų pasiskirstymas, kada bu 
simos Lietuvių kartos jau ne
bekalbės Lietuviškai, ir ka: 
jie aplankys šį Darželį, jie ii 
kiti prisimins kad čia, Dėdės 
Šamo tėvynėje, tarp pasaulio 
tautų mišinio gyveno ir Lie
tuviai ir kad jie buvo dėkingi

• • 1

tikrajai savo tėvynei ir didžia
vosi savo Lietuviška kilme ir 
paliko amžiną paminklą — 
‘LITHUANIAN GARDEN!.

Jaunavedžiai apsigyveno Ci- pradžios laikraščių skelbimai, 
ceroje. Linkiu jiems kuo ge- štai kokie skelbimai buvo do
riausio pasisekimo ir .laimiu*- darni rusų laikrašty “Mokskov- 
go gyvenimo. skija Izviestije” 1790 m.

Apsivedė kita jauna ir pa- “Parduodama valstietė, naš- 
vyzdinga porelė, būtent, p. lė, 36 m. Su mergaitę kūdikiu. 
Juozas Kudlevičius su p-le’Apie kainą sužinoti Senato 
Stase Kučinskaite. Vedybos spaustuvėje, V Ochotnom ria- 
buvo labai didelės ir Šaunios, du 
Mat, abu yra gana pasituriu-

go gyvenimo.

ta beždžione, gyvenanti Rusi
joje 8 m. Kaina 50 rublių”.

“Parduodamas anglų arklys 
ir dvi mergos Leontjevo gat. 
pas ponią Nariškiną. Čia pat 
parduodama ir anglų karve”.

“Parduodamas virėjas 17 
metų, 2 aršinu ir 2% verškų, 
kaina 600 rublių. Jį galima

17 m. Tuose pat namuose par
duodama geriausioji prancūzų 
degtinė 9 rub. kibiras’’.

“Parduodamos dvi mergos
18 ir 19 m. apmokytos pas už
sienio meisterį austi” ir t. t.

Rašo Stepas Juodvalkis.

Kaip tik atvažiavom į Cle
velandą, pirmiausia paprašiau 
nuvesti mus j tą vietą apie ku
rią dar Lietuvoj būdamas gir 
dėjau — Clevelando Lietuvių 
Ki/Iturinį Darželį.

Maloni ir simpatiška ponia 
O. Karpienė lydi per Rocke- 
feller Parką. Einam gražaus 
parko takeliais, aš dairaus ap
link kad pamatyti ką nors pa
žystamo, savo, Lietuviško. Tuo 
gi tarpu musų palydovė vis 
sako, štai žydų darželis, štai 
Vokiečių, ten Italų ir eilė ki
tų. Toks jos rodymas pirma 
svetimų darželių man nepati
ko, nes aš noriu greičiau iš jos 
išgirsti: ‘‘štai Lietuvių Darže
lis”. Bet reikėjo iki Lietuvių 
Darželio praeiti pro šalį kitų. 
Ir dar valandėlė ir mes jau 
stovėjom prie Dr. Jono Basa
navičiaus biusto ir Gedimino 
stulpų ir skaitėme akmenyje 
iškaltą užrašą:

LITHUANIAN GARDEN;
Apie 15 darbininkų karštą 

dieną sunkiai dirbo baigdami 
Lietuvių Darželyje darbus, 
Vieni rovė sudžiuvusius mede
lius ir į jų vietas sodino ki
tus, antri sunkvežimiais, vežė 
juodžemį, kiti taše akmenius. 
Matyt kad Darželio statymo 
ir užbaigimo darbai ėjo pilnu 
tempu ir atrodė kad-jau dar
bo padaryta apie 75%.

Įrengimui savų darželių, že 
mės yra gavusios apie 23 tau
tos ir iš jų jau, rodos, aštuo 
nios yra įrengusios arba pra
dėjusios įrengimo darbus. Tai 
gi iš to matyti kad Lietuviai, 
kurie yra priskaityti prie ma
žųjų, gyventojų atžvilgiu, tau
tų, neatsilieka, ir užpakalyje 
savęs paliko eilę kitų didesnių 
tautų, kurios čia Amerikoje 
sudaro daug didesnį gyvento 
jų procentą, bet savo darželių 
dar neįstengė įrengti.

Ne Lietuvio akim žiūrint, 
šiandien musų Darželis atrodo 
gražiausias, o jei ne tai vienas 
iš gražiausių tikrai. 1

Kam gi mes Lietuviai turim 
būti dėkingi už šitą didelį ir 
sunkų darbą, kuris yra atlik
tas statant šį Lietuvių Kultū
ros Darželį ? Aišku kad pir
moj eilėj Clevelando Lietu
viams, o ypač darbščiai tu Dar
želio Sąjungai, kurią sudaro 
patriotinių Lietuviškų draugi
jų atstovai ir pavieniai yeikė- 
jai. Nors šiam darbui ir bu
vo gauta iš Federalės valdžios 
viešų darbų fondo pinigų, bet 
toli gražu ne tiek kiek yra rei 
kalinga galutinam Darželio į- 
rengimui. Tat šios Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungos 
darbas yra sunkus, nes jai 
tenka jieškoti pajamų šaltinių 
ir kad iš visuomenės surinktoj 
aukos butų kuo tiksliausia su
naudotos. šis darbas turi bū
ti remtinas visų Lietuvių.

Ištikrųjų kartais būna sun
ku remti kokį darbą nuo ku
rio esi kiek toliau, bet šiame 
atsitikime toks galvojimas yra 
klaidingas. Juk šis Darželis 
neatstovaus vien tik Clevelan' 
do Lietuvius, jis yra statomas 
visų Amerikos Jungtinių Val
stybių Lietuvių vardu ir galų 
gale Šis Darželis atstovaus ir 
visą Lietuvių Tautą.

Kaip yra malonu atvažiavus 
į Clevelandą ar tai iš kitų 
Amerikos miestų ar tai iš Lie
tuvos aplankyti šį Darželį ku

KORESPONDENCIJOS
MANO ATSIMINIMAI Iš HOOVERIO LAIKU

INDIANA HARBOR, IND.— 
Istorijose yta užrašyti visi 
svarbesni įvykiai, atsitikimai. 
Ypač ten daug užtinkame apie 
vienus ar kitus valdonus. Res
publikų prezidentams taip pat 
yra skiriama nemaža vietos.

Šiuo atveju aš noriu prisi
minti Hooverio laikus. Aišku, 
visos Hooverio istorijos aš ne
rašysiu, o tik kai kuriuos iš 
tų laikų įvykius, kurie palie
tė tiek mane asmeniškai, tiek 
kitus šios kolonijos gyvento
jus.

Prieš Hooverio išrinkimą 
prezidentu namų statyba buvo 
labai smarkiai varoma pir
myn. Kas tik turėjo kelis cen
tus, tas ir statė namus. Statė 
savo asmeniškiems reikalahis, 
statė bizniškais * sumetimais. 
Nejudomo turto verteivos pir
ko didelius plotus žemės ir 
ten statė namus. Ypač staty
ba smarkiai bujojo Gary, Ind., 
Hammond ir Ę. Chicago, Ind.

Nesustojo statyba ir pirmais 
Hooverio prezidentavimo me
tais. Bet kai prasidėjo depre
sija, tai nemažas skaičius pra
dėtų statyti namų taip ir liko 
nebaigta. O kurie ir buvo 
baigti, tai jų niekas nepirko 
ir nenųomąvo.

Kartą mah teko važinėtis 
apie Gary. Pastebėjau iškabą 
su tokiu keistu užrašu: “At- 
šikraustyk ir gyvenk”. Paskui 
nurodoma, kur galima rak
tas gauti. Maniau, jog tai koks 
šposas, tačiau vis dėlto susto
jau pasiteirauti. Paklausiau, 
kaip didelė yra nuoma. Nuo
savybės savininkas pareiškė, 
jog jokios nuomos nėra. Gir
di, užsimokėk už vandenį ir 
gyvenk. Esą, sako, man bran
giau atsieina, kai aš tuos na
mus laikau tuščius. Kai žie
ma ateina, tai vaikai langus 
išdaužo ir dar kitokių nuosto
lių padaro. Visai kitoks reika
las yra, kada žmonės gyvena: 
nei vaikai, nei suaugę nedrį
sta į vidų veržtis.

Prieš kiek laiko ir vėl teko 
pro tą vietą pravažiuoti. Tuš
čių namų visai nebėra. Fak
tiškai ten sunku bėra surasti 
butas.

Hooverio laikais plieno lie
jyklose dirbama buvo viena 
ar dvi dienos per savaitę. Da
bar yra dirbama visos dienos, 
ir darbininkai dirba dviem 
pakaitom* Vadinasi, vieni dir
ba dienomis, o kiti naktimis.

Apie Gary, Ind., buvo daug 
miško, kuris priklausė GaYy 
Land kompanijai. Per depre
sijos metus tas miškas tiesiog 
sunyko: žmonės kirto med
žius ir degino juos. Mat, žmo
nės pinigų kurui nusipirkti ne
turėjo, tad priversti buvo me
džius kirsti.

Tarp Gary ir Indiana Har
bor buvo supiltas didžiausias 
kalbas visokio šlamšto. Dau
giausia ten suveždavo pelenus 
iš kokso dirbtuvių ir didžių
jų plieno liejyklų pečių. Su
vargę žmonės visą laiką po tą 
kalną knisdavosi ir, ieškodavo 
kokso. Nors tas surastas kok
sas buvo ir labai blogas, bet 
jis vis dėlto degdavo. Būdavo 
nuo ryto iki vėlumos minios 
žmonių knisasi po kalnus ir 
deda į maišą 
so;

Tas kalnas 
kaip/‘Hooverio

žinodavo žmonių ir gana iš 
toli. Kartą man prie “mainos’’ 
esant užgriuvo vienas žmogus. 
Teko šaukti ugniagesius į pa
galbą. Keturi ugniagesiai ir 
mes šeši vyrai sušilę dirbome 
per dvi valandas, kol tą nelai
mingą žmogų atkasėme. Pas
kui su savo “fliveriu” aš nu
vežiau jį į Hacwey, III., nes 
jis ten gyveno. Dabar ta “Hoo
verio maina” liko sulyginta su 
žeme: niekas ten nebesikasi- 
nėje ir nebeieško kokso.

Kartą, kai aš ieškojau ta
me kalne kokso, priėjo prie 
manęs vienas lietuvis, kurį aš 
gerai pažinau. Jis laikė dan
tyse pypkę, bet neturėjo ta
bako. Šako, neturiu nė kelių 
centų tabakui nusipirkti, tad 
gal paskolinsi man “machor
kos?”

Tą lietuvį pažinau per dau
gelį metų. Žinojau gerai, kad 
prieš depresiją jis buvo gana 
pasiturintis. Bet depresija pri
varė ir jį prie “pakaros” taip, 
kaip ir tukštančius kitų.

Tarp E. Chicagos ir Ham- 
mondo buvo uždaryta dirbtu
vė. Gerais laikais toje dirbtu
vėje dirbdavo kelios dešimtys 
darbininkų. Lųždąrytą dirbtu
vę susikraustė gyventi žmonės/ 
— daugiausia viengungiai. Be
darbiai tą dirbtuvę pavadino 
“Hooverio viešbučiu”. Net 
kompanijos vardas buvo už- 
maliavotas, o jo vietoje užra
šyta “Hoover’s Hotel”. Dabar 
jau tokių užrašų niekur nebe
simato/ . . ■

šiurpu darosi, kai prisimeni 
Hooverio laikus. O mes In
diana Harbore tuos laikus ge
rai 
pas 
yra 
kas 
rio

prisimename, štai kodėl 
mus republikonai, lįaip 

sakoma, neturi “šou”. Nie- 
daugiau nebenori Hoove- 
viešbučių ir Hooverio ka

syklų, — pakako to malonu
mo. Bendras sentimentas pas 
mus yra • tas, kad prezidentu 
vėl reikia rinkti Rooseveltą.

— Demokratas.

Indiana Harbor, Ind

gabalus kok-

buvo žinomas 
maina”. Atva-

‘ • ^“Parduodamas „
tys. P-as kudlevičius yra pu- Šaltkalvis, gabus kojinėmsįsiejevą. pas ponią parduoda- 

- baigęs staklėms dirbti, su žmona ir

na9in9a&. matyti namuose, pas G. Alek-

sėtinai • pamokytas, 
advokatūros' mokslą. Dabartį-'mažametėmis dviem dukterį- j ;
nių/laiku jis dirba didelėje'mis. Jį matyti ir apie kainą £ios visokiam darbui”, 
firmoje. sužinoti galima ties Kuznecku

Neseniai apsivedė ir p. Pra- tiltu nr. 401”. talė Nr 354 parduodama žmo-
no Remeikio duktė. Tenka pa- >>2 nuovadoje už Maskvos nių Seimą t vyras 26 m. jo žmo- 
sakyti, jog ponai Remeikiaj g aaodamas dJaro tar. na 22 m. 
yra nepaprastai veiklus musų laba. kal
kolonijoje. P-as Remeikis yra vis> 27 m-> jo žmona gerai skal- 

i ir be to yra ge
ra virėja. Kainą už abudu 450

rnas: šunytis vadinamas “Arą- 
į” ir dvi mergos, tinkan-

firmoje. 3 nuovadoje. 4-me kvar-

sakyti, jog ponai Reineikiai sūnūs jų 2, merga

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsr 
pataria Lietuvos banld

labili daug dirbęs įvairiausio. bia’ baIti”ius 
se lietuvių organizacijose. Tuq;
būt, pas mus nėra tokio lietu-|ruWių Tuose: t 
vl°-,^U"S JO "T T. T- viparduodami du širmu arkliu' 
p. Stepo E. Zemano. Vedybos Ipneinama kalna ,r PrlJauk‘"- 
buvo neįmanomai šaunios, nes -—:—---- - —---- ———-------
dalyvavo apie poras šimtų 
žmonių. Atrodė, jog tai koks 
didelis parengimas, o ne vedy
bos. Faktiškai ponų Gavėnio 
ir Raškevjčiaus svetainė pasi
darė lyg mažą. Vedybų poky-i. 
lyje net man teko dalyvauti, 
o tatai man labai retai tepa
sitaiko.

Iš tų gausių vedybų galima 
pasidaryti sau išvadą, jog de
presija tikrai praėjo.

Musų kolonija gali pasigir
ti ne tik vedybomis, bet ir 
naujais piliečiais, štai prieš 
kiek laiko ponai Pranas ir Ka
rolina Rudžiai susilaukė duk
relės. Laukti dukrelės jiems 
teko tikrai ilgai, — net šešio- 
liką metų. Mat, jie jau augi
na šešiolikos metų sūnų Ri
chardą. Ponai Rudžiai yra pa
tenkinti dukrele.

Reikia pasakyti, jog p. Pra
nas Rudis pusėtinai veikia 
musų kolonijoje-? Jis yra SLA 
343 kuopos pirmininkas, o da
bar naujai susikūrusios India
na Harbor ĘuĮtiiros Draugi
jos iždo globėjai, ■' 

; Kadangi tėvaL-yra geri vei
kėjai, tai tenka pąlinkėti, jog 
ir jų dukrelė užaugusi bus pa
vyzdinga lietuvaitė. /

Tai tiek šiuo kartu iš musų 
padangės. .

, Žilas Senelis.
• ‘-A"-;

se lietuvių organizacijose. Tur

GRĄŽINKIT MANE 
SAVO

KRAUTUVNINKUI

WANNA

labai 
tuščias 
galėtų

Jūsų krautuvui nkas 
mėgsta gauti savo 
bonkas atgal, kad
grąžinti pienininkui. Kada 
jus eisite į krautuvę grąžin-. 
kitę’ aš galeči au
namon sugrįžti. Išplaukite 
mane ir grąžinkite savo 
krautuvninkui.

Yįėf or vour 
tNVMTMtNI

uiMHinim
PASKOLOS ant NAMU
Skolinant Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

I

Jūsų pinigą/ yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sa- 
vings and Loan Insurance Corporation.

Dėl informacijų kreipkitės į

lirEDERALSAVINGS
Wand loan associationibsand loan association

P Of CHICAGO

2202 WEST CERMAK R0AD 
Ben. J. Kazanauskas, Rast

GERKIT TIK GERĄ ALŲ| 
^,n\bvos7(?

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

“PRAEITIES 
GROŽIS”

Žmones pardavinėjo lyg 
gyvulius

1 Z ' •! •

Pas mus atsiranda ne ma 
žai tuščiapročių žmonių, 
rie mėgsta garbinti “senų 
kų grožį’’, kuiiigkaiščius, 
ralius ir t. t-

Koks buvo tas “grožis”,
dija, kad ir XVIII šimtmečio

ku 
lai 
ka

liu-

Musų kolonijoje įvyko daug 
vedybų. — Atrodo, kad blo
gi laikai jau praėjo.
Šie metai tikrai rodo, kad 

depresija pasibaigė. Apie tai 
galima spręsti iš to, kad jau
nimas pradėjo smarkiai tuok
tis. Jei tai butų Vokietija ar 
Italija, tad sakyčiau, jog jau
nimas per prievartą yra ver
čiamas susituokti. Tačiau A- 
merikoje tie dalykai yra pa
liekami laisvai valiai, — čia 
nėra nei prievartos, nei7 dide
lės agitacijos. Ir vis dėlto pa
staruoju laiku nemažai lietu
vių ir lietuvaičių pas mus ap
sivedė. /

Čia suminėsiu tik labiau! ži
nomus (vadinasi, vyriausia 
tuos, kurie man yra labiau; ži
nomi). Štai prieš kiek laiko 
susituokė žagariečių porelė, 
žagariečių klubo nariai. Bū
tent, p. Alex Lubarskis iš Ci
cero, I1L, išviliojo iŠ musų ko
lonijos gražią ir jauną paųelę 
Lillian Praniutę.

P-lė Praniutė savo laiku 
musų kolonijoje išnešiodavo 
“Naujienas’’. Reikia pasakyti, 
jog ji buvo geriausia išnešio- 

nors tu- 
1 • • A

toj a kokią mes kada 
rėjome.

ACIU!
■i

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

Rinktinio derliaus taba
kas padaro Old Golds ciga- 
retus labiau-sušvelnintais, o 
2 eilės celiophane juos pa
laiko visuomet dirbtuvės 
šviežume.

7^ ALAUS
KŪNAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS 
COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
7 Reikalams.

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

PIRMAS RUDENINIS BALIUS 
ROSELĄNDĘ , 

Liet. Mylėt. Brolių ir Seserų Draugija 
Spalių 10 d., Darbininkų Svetainėj, 

10413 South Michigan Avenue..
Pradžia 7:00 vai. vakaro. Įžanga 25 centai ypatai. 
Tai bus linksmas subatvakaris, j kur; kviečiame visus Roselandiečius. 
Bus gera muzika, Lietuviški ir Amerikoniški šokiai. Įvairus, valgiai 
ir gėrimai. Taipgi baliuje bus priimami nauji nariai nuo 18 iki 85 
metų su vienu doleriu jstojimo mokesčiu. —.KOMITETAS.

GERA MALEVA - GERESNIS DARRAS
Gera maleva, 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  ...........   $1.85
Speciale maleva, 16 spalvų, gal......... .......................... 97^
Varnish remoyer, gal. ......................................... 95^
Grynas baltas enamel, gaį. .......................... u.... . $1.39

V ir brangiau.
Sienoms popięra, roleris .... ....... ............ .

- ir brangiau.

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

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. ■ '<

. e ' r T* ■ • • | t

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 AVcst 64th Street i,r norkus

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Res. HEMLOCK 6240

VVOOD COAL CO.

COAL&COKE
3719 S KEDZIE AVENUE 
GUAČANTEED COAL

PHONE LAFAYETTE 3244
BONDED VVEIGHT'

Kainos gali pasikeisti be Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — ’
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Bun, 66% Stambios -------------

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

Lump ar Egg -____________
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai __________________

Nut Koksai ____________________
Pea Koksai ____ -

Petroleum
Petroleum
MILLERS

V MILLERS _______
BLACK BAND LUMP
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE
Chestnut (Pennsylvania) ____________
Eastern Kentucky Screenings __________
Illinois Screenings _ _ ________________
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios______________

Plautos Nut—3x2 ________________
Egg ---------- -_______________________

Lump------—- .. .____________
WILMINGTON Egg. 4x2 Valytos_____

xWLMINGTON Mine Run — Stambios.

Carbon Štili Bun . 
Carbon Lump, Egg. 
CREEK LUMP  
CREEK, EGG____

Geriausi

1/4 
Tono
$2.40 

2.45 
2.65 
2.85

3.15
3.15
3.15
2.65
3.25 
2.00 
2.70 
2.75

3.85

H 
Tono
$4.25 

4.40 
4.75 
5.15
5.75 
5.75 
5.75 
4.75 
6.00 
5.25
4.90 
4,05

7.15

2.10
2.25
2.35
2.40
1.85
1.80

3.05
4.00
4.15
4.25
3.25
3.15

TAKSAI EXTRA 
1

Tonas
$ 8.00

8.25 
9.00 
9.75

11.00
11.00
11.00
9.00

11.50
9.70
9.25 
9.40

13.75
6.25 
5.00
6.75
7.50
7.75
7.95 
6.00 
5.75

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75
8.00
8.75
9.50

10.75
10.75
10.75

8.75
'11.25

9.45
1 9.00

9.10

13.50 
6.00 
4.75
6.50
7.25
7.50
7.70
5.90
5.65

$7.50 
7.75 
8.50 
0.25

10.50 
10.50 
10.50 

8.45 
11.00 

9.20 
8.75 
8.85

13.25 
5.75 
4.50
0.25 
7.00 
7.25 
7.45 
5.75 
5.50

Degtinė... Gerkit
KENTUGKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 Sonth Hahited Street
Visi Telefonai YABDS 0801 

vdenintkus distbibutobis
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Senato amunicijos komitetas, 
kurio priešakyje stovi senato
rius Gerald P. Nye, surado, kad 
prieš keletą metų sovietų val
džia nore j usi pirkti Amerikoje 
karo aeroplanų ir tarpininkas 
tame pirkime buvęs prezidento 
sūnūs, EIliot Rooseyelt. Jauna
sis Rooseveltas gavęs $5,000 
ant rankos, kaipo dalį komiso, 
kurio jam butų tekę $25,000, 
jeigu tranzakcija butų įvykusi.

Bet sovietų valdžiai pasirodė, 
kad aeroplanų kąjjnos buvo per 
aukštos, todėl ji atsisakė juos 
pirkti. *

Iš šitų faktų spauda, kuri 
yra priešinga Rooseveltui, sten
giasi išpusti labai didelę istori
ją. Ji bando parodyti, kad pre
zidento sūnūs norėjo padėti 

Maskvai apsigink- \ *

UIAŪDIEŠ FRONTAS” 
ANGLIJOJE?

negalima. Liberalai turėtų iš
traukti savo kandidatus tuose 
distriktuose, kur jie silpnesni 
už darbiečius; bet, taip pasielg
dami, liberalai tuose distriktuo
se visai pakrikdytų savo orga
nizaciją,

Mr. Muir sako, kad galima 
butų tiktai įvykinti kooperavi- 
mą tarpe liberalų ir darbiečių 
tam tikrais atsitikimais — sa
kysime, parlamente arba kai 
iškyla koks nors opus klausi
mas visame krašte.

Apie bendrą frontą su komu-’ 
nitais nekalba nei Anglijos IH

liberalams su darbiečiais butų beralai, nei darbiečiai.

Buvęs D. Britanijos premje
ras ir liberalų vadas, Dayid 
Lloyd George, aną dieną pasi
sakė už “liaudies fronto” su
darymą* Britanijoje. Į tą kom
binaciją, jo nuomone, turėtų 
įeiti liberalai, darbiečiai ir ki
tos kairiosios grupės.

Bet kiti Anglijos liberalų va
dai žiuri j Lloyd George’o su
manymą skeptiškai. Pavyzdžiui, 
Rainsay Muir rašo laikraštyje 
“The ManChester Guardian”, 
kad sudaryti pastovią sutartį

.................. .................. .. ............................................... .... , i ..m-!.—.........-......... ■ ■■ ■ > 
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Nauji Persitvarkymai Eu-
ropos Valstybių Tarpe

...J -v-................ „

(Musų specialių korespondento)
.......m*.*

išsiža-

deres, 
pradės

<•
1

Į » lii.llmuij .Tuniiiii . . .1,■ II .1,. i.| ..... ....

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halstod SU Chicago, 
III, Telefonas Canai 8500. 
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Kodėl stambusis Amerikos biznis! šiandie taip smar 
kiai atakuoja prezidentą. Rooseveltį?

Todėl, kad biznis eina geryn..
Sunkiausiais depresijos metais Amerikos kapitalis

tai1 nesipriešino tam, kad valdžia: kištųsi į biznį. Valdžia 
teikė paskolas bankams, geležinkeliams ir kitiems biz
niams. Paskolos buvo priimamos su padėka. Valdžia 
ėmė šelpti bedarbius ir steigti viešuosius darbus bedar
bių naudai. Miestai ir valstijos džiaugėsi, kad jų našta 
sumažėjo. *

Tais depresijos laikais kapitalistai sutiko net, kad 
valdžia reguliuotų darbo valandas ir algas dirbtuvėse. 
Garsiųjų NRA kodeksų daryme dalyvavo stambiausieji 
pramonės, prekybos ir bankinio biznio vadai.

Bet, kai tik laikai pradėjo gerėti, tai kapitalistai 
ėmė prieš valdžią šiauštis. Juo labiau biznis taisėsi, juo 
opozicija prieš valdžią darėsi stipresnė.

Kokią teisę valdžia turi biznieriams diktuoti, kaip 
jie privalo savo biznius vesti arba su savo darbininkais 
elgtis? Tai musų reikalas, o ne biurokratų, kurie sėdi 
Washingtone!

Taip šiandie kalba tie patys kapitalistai, kurie prieš 
dvejetą-trejetą metų laikė sau už didelę garbę, jeigu 
prezidentas paskirdavo juos j kokį nors komitetą kovai 
su nepadoria kompeticija biznyje arba pašalpų skirsty
mui iš f ederalinių iždo.'

Jeigu.biznis-Auierikoje nebutų pasitaisęs, tai kapi
talistai dar ir šjan^ie tebežiuretų į pre^identą Roose- 
veltą, kaip į savo geradėją ir gelbėtoją.

Tąi yra keistas reiškinys: dabartinę administraciją 
smarkiausia atakuoja tie, kuriems ji daugiausia padė
jo. Politikoje dėkingumo nėra, čia eina kova dėl tam 
tikrų interesų.

Atėjo laikas, kada stambusis kapitalas vėl pradėjo 
daryti gerus pelnus. Toliaus jisai numato dar didesnius 
pelnus. Valdžios paskolos arba kitokia pagėlba jam ne
bereikalinga. Kapitalo savininkai nori, kad valdžia jų 
netrukdytų.

Kol milionąi darbininkų dar neturi darbo, tai kapi
talistai mato gerą progą pasipelnyti, neis darbininkai 
yra pigus. Jie butų dar pigesni, jeigu valdžia imtų ka
poti pašalpas bedarbiams arba jas visai panaikintų.

Kapitalistai nori, kad valdžia liautųsi kišusis į eko
nominį krašto gyvenimą. Jie rėkia, kad tai esą priešin
ga konstitucijai. Jįe kabina valdžią pinigų eikvojimu 
ir prikaišioja .jai “komunizmą”.

Viso šito riksmo prasmė yra ta, kad .kapitalistai 
nori susižerti. į savo kišenius grįžtančios gerovės der
lių, palikdami darbo žmones, kurie per depresijos me
tus skurdo ir badavo, “Dievo apveizdai”.

Ropseveltas pripažįsta, kad tie, kurie daro pelnus, 
privalo turėti atsakomybę prieš visuomenę. Jisai reika
lauja, kad darbo žmogui butų duodama proga užsidirb
ti padorų atlyginimą ir kad jisai butų aprūpintas senat
vėje. Jisai pripažįsta darbininkams teisę susitarti ir su
siorganizuoti, kaip kad tariasi ir organizuojasi jų darb
daviai. Už tai jisai yra piešiamas “raudonu” ir kuone 
Maskvos agentu..

Nežinia, ar Rooseveltas sugebės ir toliaus ginti sa
vo nusistatymą, jeigu jisai bus vėl išrinktas. Bet jeigu 
laimės Landonas, tai stambusis biznis pasistengs kuo- 
trumpiausių. laiku nušluoti visus tuos laimėjimus socia
linės apdraudos srityje, kuriuos davė darbo žmonėms 
Naujoji Dalyba.

“raudonajai” 
luoti.)

Bet jeigu 
aeroplanus 
džioms yra bloga, tai ypatingai 
bloga yra pardavinėti ginklus 
Hitleriui, ką yra darę kai kurie 
stambus republikonų kandidato 
rėmėjai, pav. Du Pont kompa
nija.

O prezidento sūnūs dagi nie
ko nepardavė.

pardavinėti karo
svetimoms val-

TUŠTI ŽODŽIAI
-V---------------------- - < ' ;

“Darbininke” vienas švento
jo tėvo garbintojas rašo: \ j

“Įsivaizduok Staliną “ kal
bant ir liepiant komunistams 
mylėti savo priešus. Ne Sta
linas. Jis savo priešus su-' 
šaudo. Taip daro, jei tik ga
li, visi komunistai. Komuniz
mas moko neapkęsti, keršyti 
ir žudyti visus, kurie jam

Kojgnmzmas yra

Apžvalga
uu     i—wumssw

JOHN L. LEWI8 PAR 
PRIEŠINGAS

i { ............... ..

Kai kurie viršininkai unijų, 
prisidėjusių prie industrinės or
ganizacijos komiteto, šiomis 
dienomis pareiškė sutikimą iš
pildyti Am. Darbo Federacijos 
vykdomosios'tarybos rrikaUvL

VIS
y.l

mą ir tą komitetą likviduoti, 
jeigu Federacija pasižadės or
ganizuoti plieno darbininkus. 
Federacijos prezidentas Wm. 
Green tuojau* j tuos pareiški
mus atsiliepė, pasakydamas, 
kad jisai bandysiąs pasikalbėti 
su industrinės organizacijos va
dais ir žiūrėsiąs, ar nėra pro
gos susitaikyti.

Bet John L. Lewis, kuris va
dovauja industriniam komitetui, 
gandus apie taikos derybas su

priešinau-, 
jsįkunij.
kerštas.'^ 
priešus.
rius komunistus, ir gerą da
ryti tiems, kurie piktai kal
ba ir daro. Komunizmas yra 
neapykanta. Krikščionybė 
yra Meilė 
Tai
Ką daro Ispanijoje tie, kurie 

krikščionybės vardu pakėlė 
ginklą prieš teisėtąją krašto 
vyriausybę? Jie ne tik patys 
žudo valdžios šalininkus, bet 
dar pasiėmė į talką puslauki
nius Afrikos maurus.

v”* ' • ■

Ką padarė paties popiežiaus 
palaiminti Mussolinio kareiviai 
Etiopijoje?

Kaip pasielgė katalikiškų fa
šistų lyderis Austrijoje, Doll- 
fuss, su Vienos darbininkais ir 
j ų rezidencij omis ?i

Pagalios, gražų “krikščioniš
kos meilės” pavyzdį mes matė
me ir Lietuvoje po 1926 m« 
gruodžio perversmo, kurį krik
demai rėmė visomis keturiomis. 
Policija suėmė ir karo “teis
mas” pasmerkė sušaudyti ke
turis komunistus, kuriems ne
buvo įrodyta jokio kito nusidė
jimo, kaip tik • priklausymas 
prie komunistų partijos. .Kai 
kurie lietuviški kunigai išreiš
kė apgailestavimą* kad buvo 
sušaudyta tik keturi, o nė ke
turi šimtai! t

Krikščionybės mokslas, tiesa, 
sako, kad reikia savo artimą 
mylėti. Bet tie, kurie šiandie 
vadina save to mokslo vykin
tojais, jo visai nesilaiko. Jie 
apie meilę šneka, bet jų širdys 
yra pilnos keršto įr neapykan
tos visiems, kurie neremia jų 
biznio. .

. .■ j . . j \..
Krikščionybė pradžioje buvo 

pavergtų ir išnaudojamų žmo
nių tikėjimas. Bet kai ją pasi
savino karaliai ir ponai, tai jie 
atkreipė ją prieš vargdienius ir 
beturčius. Kur tik beturčiai 
prieš ponus sukyla, tai kunigm 
Kristąuą .. variįių beturčius pra
keikia, o jei gali, tai ir šaudo.

99

tušti žodžiai.

»■ V j. •

(Tęsinys)
Prancūzai jau daug yra at

siekę iš vokiečių atginę Lote- 
rfngiją, tai tą kraštą, kuris vo
kiečių ginklų gamybai daugiau
siai davė geležies ir plieno. 
Prieš didįjį kąrą vokiečiai pri- 
ąikasdavę 28,008,000 tonų ge
ležies, o dabar jos tegauna vos 
tik keturis milijonus! Vokie- 
čiai dabar visai neturi kur pas 
save pasiimti vario, to būtino 
ginklams metalo! Vokiečiams 
anglių būtinai reikia turėti 
275,000,000 tonų, o jų pas sa
ve prisikalą tik 200,000,000 to
nų. Jeį dar galima kuro dirb
tino pas sąye įvairiame pavida
le prisigaminti, tai jau vario 
nepadirbsi,į jį aliumini j und 
nepakeisi. Taip pat plieno ir 
pas save reikiamo tikrai geros 
rūšies vokiečiai negali pasida
ryti. štaų delko vokiečiai lei- 
džasi į Ispanijos avantiūras, 
nes čįh sa|ytų metalų ir kuro 
gali kai ką !pas ispanus gaišti.

rasti įta- 
, valstybėse, nes 

be^n^sto įftidtdctų' Čią galėtų 
gauti, kuro, žibalo versmių pa- 
vidąfe, Jjfet ir čia prancūzai 
tiek savo įtaką sustiprino, 
kad karui ištikus vergu* vokie
čiai daug kuo iš Balkanų pa
sinaudotų,. ..Taigi, prancūzų 
visa užsienio politika vedama 
ta kryptimi, kad vokiečiams 
atkirtus visus- tuos šaltiniui 
tiek maisto, tiek kuro ir gink
lų gamybos. Lenkija dabai; 
ir įtraukiama į tą ratą, kuris 
vokiečių karingumą turi bent 
kiek atšaldyti.

Tai geros mokyklos diploma
tų darbanis, kurie ne vien nk 
ginklais nori turėti persvarą, 
bet dar ir kitu kuo. Ginklavi- 
masis daug brangiau kaštuo
ja, negu įgijimas naujų drau
gų, darant jiems mažmožiuo
se nuolaida#.

Vokiečiai tai gerai 1 nujau
čia, todėl jie 'Visomis išgalė
mis „mėgina Europos valstijas, 
o ypač jų turtų valdytojus- 
kapitalistus įtikinti komuniz
mo gręsiančiu pavojumi, čia 
jie vysto l$iip įmandydami 
vo propagandą. Netenka abe
joti, kad Prancūzijos vidiaus 
gyvenimą jie ir mėgina pa
lenkti sąvo pusėn! Kai kur 
vokiečiams5 tenka kąi ka$ lyg' 
ir laimuti. Štai, anglai viį dėl
to daugumoje valdančių' sferų 
yra labai abejingi ir nėra vi
sai nuoširdus prancūzų veda 
mos politikos draugai.

Kaip ši naujoji Europoje už
sienio politikoje kryptis gali 
paveikti Lietuvos valstybės 
gyvenimą?

Vokietija gerinąs! Lietuvai

Jau nuo seniau yra patirtą, 
kai tįk lenkai užsienio politi
koje pradeda sustiprėti, tai’ vo
kiečiai Lietuvai darosi lyg ir 
palankesni. Kai anuomet len
kai gerai sugyveno su prancū
zais, tai vokiečiai visai nekėlė 
Klaipėdos klausimo. Vokie
čiai tuomet su Lietuvą turėję 
gerus prek^biniufe santykius i

Lietuvos gyvenime jų įtaka vi
same stiprėjo. Ir dabar vo
kiečiai, pajutę lenkų nerimą,

‘ ‘ ’ "* su Lietuva su-
sutartį, Be
tik vieniems 

Bet vokiečiai-Kara-

je prarastų savo turtų 
dėt.

Supratama visa tai 
kiek lenkai glaudžiai
bendradarbiauti su prancūzais. 
^Sudaryta viena - ar kita su
tartis, tai dar nėra viskas, čia 
daug priklauso, kiek ji sąži
ningai vykdoma. Juk štai len
kai turi su vokiečiais dešim
ties metų nepuolimo sutartį, o 
vis dėlto matome, kad ir len
kai ir vokiečiai tai sutarčiai ne 
labai linkę visu šimtu procen
tų pastikėti. Kitaip lenkai ne
būtų kreipėsi į prancūzus pi
niginės pagelbos ieškodami.
Karo šmėkla nustumta toliau.

Ir vis tik reikia manyti, 
kad karo šmėkla, kuri atrodė 
Europoje taip artima, atrodytų, 
kad nustumta bent kiek toliau. 
Tasai karo baubas jau atrodo 
nėra dabar tiek baisus, kaip 
jis vos neseniai atrodė. •

Tada ir dabar yra galimos 
čia visokios provokacijos. Pro 

, vokuoti yra kas ir ką. Ispa
nijos įvykiai vis dar ramybės 
neduoda ir jie vis darosi tarp
tautine politikos 
biau sudėtingi.
kymasis taip pat daug abejo
nių sukelia. Bet šiuo tarpu 
Lietuvos pasienyje vis dėlto 
reikia sakyti pragiedruliams 
pąsirodžius. Padėtis pasidarė 
tokia, kad galima drąsiau į 
savo valstybės ateitį žiūrėti. 
Bet toji ateitis daug priklauso 
ir nuo musų diplomatų sugebė
jimų ir mokėjimų netolimoje 
ateityje gerai ir apsukriai vai
ruoti.

Lietuva, jau daug kame su
rišusi save užsienio politikoje 
su SSSR, ir Prancūzija, yra pa
dariusi gerą pradžią, o kaip 
toliau čia seksis, tai visai ne-

prasme Ja-
Italijos Ui-

tuoj pasiskubino 
daryti prekybos 
je, ji sudaryta 
metams, 
liaučiaus mugės metu Lietuvai 
rodė didžiausia palankumo ir 
jos prekybos pasaulio atsto
vus visaip vaišino ir gėrėjosi 
Lietuvos į mugę atgabentais 
produktų pavyzdžiais. Visose 
kalbose savo pabrėžė, kad šio
je mugėje plevėsuojanti ir 
Lietuvos, jų draugingos vals
tybės, vėliava. Net visokie 
leidiniai mugės reikalams iš
leisti buvo, be vokiečių, ir lie
tuvių padoria kalba atspauz- 
dintį. . Taigi, jau atsirado mei
lės žodžiai . , . < \

Betgi per tą porą metų Lie- tolima ateitis turės parodyt 
tavos užsienio gyvenimas yra 
pusėtinai pasviręs į kitą pusę 
ir vargu jau Lietuvai teks ki
tais .keliais eiti.

tuaeiją išnaudoti savo naudai, 
Reikia laukti, kad lenkai vėl 
kuriame nors pavidale ieškos 
su Lietuva sunormuoti savo 
sąntikius ir mėgins veikti tai 
per Prancūzus.

Nepamirškim, kad lenkų vi
daus politikoje dvarininkų 
įtaka nėra sumažėjusi. O šie 
rykliai vis dar nenori Lietuvo-

rĮ

O

CHICAGO. — Aida Deery, 
aktorė, kuri buvo viešbučio 
kambaryj sumušta ir išgėdin
ta.

užsienių politikoje ir dar sma
gesnių naujienų turėtume, jei 
Anglijoje konservatorių įtaka 
butų žymiai sumažėjusi.4 Da
bar angių konservatorių sluok
sniuose vis dėlto daug esama 
stabdžių, kurie prancūzams 
kai kur sudaro daug visokių 
kliūčių.

Ir iš viso netolimoje ateity
je Europos valstybių užsienio 
politikoje reikia laukti ir ti
kėtis dar daug visokių nauje
nybių.

•Tų ; nau janybių užuomazga 
daugeliu atvejų gludi taip pat 
ir Ispanijos revoliucijoje.

Tolimieji Rytai čia taip pat 
gali tų įvykių, raidoje savo įta
kos turėti.

Ir vis tik, Prancūzijoje so
cialistų įtakai vidaus gyveni
mo politkoje sustiprėjus, mes 
matome daugiau džiuginančių 
reiškinių ir Europos valstybių gumo delCL

Bara. Bellum.
Rugsėjo 8 d. ‘I

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato-

?

SAUSROS PADARINIAI
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SEKMADIENY, SPALIO-OCTOBER 11,1936
SAKALŲ SVETAINĖJE

2343 SOUTH KEDZ1E AVENUE
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

. • »
PRADŽIA 6:00 VAL VAKARO

ŠIAME BALIUJE NAUJIENOS suteiks Chicagiečiams progą išsirinkti 
GRAŽIAUSIĄ LIETUVAITĘ, kuri bus pakviesta dalyvauti METINĖJE 
CHICAGOS AUTOMOBILIŲ PARODOJE, lapkričio 14 iki 21, Internatio-,, 
nal Amphitheatre. ?

». . ■' ': 'ii '

... . .................: _____ ■- ■-..... ■. X . ./. .. .. . > .... .. ' ' A ‘

NAUJIENŲ BALIUJE BUS RENKAMOS 5 KANDIDATES, iš kurių 
viena bus APVAINIKUOTA KAIPO GRAŽIAUSIA LEETUVATTE ir turės 
progų dalyvauti su kitų tautų gražuolėmis, Chicagos Automobilių Parodoj.

Smulkus paaiškinimai ir kuponas telpa kitoj vietoj.

ŠIRDINGAI KVIEČIAME LIETUVIŲ VISUOMENĘ DALYVAUTI NAUJIENŲ BALIUJE IR BRINKTI GRAŽIAUSIAS LIETUVAITES. —NAUJIENOS
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Mano įspūdžiai iš 6- 
to S.LA. apskričio 

konferencijos
Rugsėjo 27 d., 3016 W. lllth 

Street, apie 1 valandą po pie
tų įvyko 6-to S.L.A. apskričio 
konferencija. Kaip ir papras
tai, konferenciją atidarė pirm. 
A. J. Zalatorius, o raštininkas 
J. Ciliauskas perskaitė praei
tos konferencijos protokolą, 
kuris ir buvo priimtas be dis
kusijų.

Iš mandatų komisijos paaiš
kėjo, jog konferencijoje daly
vauja tik 36 delegatai. Atlikus 
įvairius mažus dalykėlius, pri
eita prie svarbesnių svarsty
mų. Ir iš svarbesnių apkalbė
tų klausimų galima pažymė
ti porą kaipo tikrai gero ne* 
sančius visam S.L.Ameriko- 
je.

Pirmas svarbus nutarimas 
pateiktas jrezoliucijų komisi
jos, kuri susidėjo iš pp. Mise
vičiaus, Puidos ir Jakaičio, 
buvo tai griežtas reikalavimas 
S.L.A. Pildomajai Tarybai, 
kad ji tuojau atšauktų savo 
pirmesnį nutarimą nebesko- 
linti ant Chicagos ir Cook ap
skričio1 lietuvių nuosavybių. 
Tokį nutarimą Pildomoji Ta
ryba padarė dėlto, kad kele
tas paskolų, kurios buvo duo
tos ant kaikurių lietuvių nuo
savybių Chicagos mieste, pri
siėjo už nemokėjimą nuošim
čių forklpzuoti. Bet iš to neiš
eina, kad dėl keletos blogų 
paskolų turi būti visi Chica
gos ir Illinois valstijos lietu
viai baudžiami ir jiems pa
skolos atsakomos. Dabar gi
S. L.A. nariams paskolos yra 
atsakomos, o duodamos visai 
ne nariams. Tokis; Pildomo
sios Tarybos pasielgimas ~ yra 
neteisingas, nebroliškas ir 
priešingas S.L.A. konstitucijai, 
ir skirstantis S.L.A. narius į 
sūnūs ir posūnius.

Kitas nemažesnės svarbos 
nutarimas buvo padarytas, 
kad Pildomoji Taryba dau
giau nebepirktų privatiškų 
kompanijų Šerų, bonsų ir ne
eikvotų S.L.A. narių pinigų 
ant panašių investmentų. (P.
T. naujų pinigų į tuos Šerus 
ir bonus, rodos, nededa; ji tik 
senus investmentus keitė į ge
resnius. Red.). Vieton to, kad 
ateityje atliekamus pinigus, 
kurių nėra kur ant gerų mort- 
gičių išduoti, kad United 
States Federal Government 
Bonds, State ir miestų vald
žios bondsus, kurie nors ne
visi neša 6 nuošimtį, bet už 
tai yra saugus. Kaip visi žino
mi, Amerikoje dar nė vienas 
nei miestas, nei valstija nesu
bankrutavo, taipgi ir Federa- 
lė valdžia nemano bankrutuo
ti. O šiaip įvairių kompanijų 
tai juk tūkstančiai subankru
tavo, ir milijardus dolerių nu
nešė žmonių pinigų. Nejaugi 
dar mes nepasimokinome iš 
praeito 1929 metų kracho ir 
kad norime prakišti daugiau 
S.L.A. pinigų?

Priežastį mes pamatysime, 
jeigu pažiūrėsime į Tėvynės 
Nr. 35 rugp. 28 d. 1936 m., kur 
telpa Finansų Komisijos ra
portas. Ten ant 5 puslapio ra
sime kur pirmesnės Pildomo
sios Tarybos nupirko Chicago 
North Shore & Milwaukee RR. 
6% bondsus 1929 m. už $4,- 
862.50, o dabartinė kaina tik 
($1.00 doleris. Taip pat iŠ tos 
pačios kompanijos pirktus 
bondsus 1926 m., už $14,437.50 
dabar galima gauti tiktai 
$675.00. Ten pat žiūrėdami 
galite rasti ir daugybę tokių- 
bondsų, kurių vertė šiandien 
yra tik keletas centų ant dole
rio. Ar tai dar mums neužten
ka tos pamokos, ar tai dar 
reikia daugiau pinigų sukišti; 
perkant privačių kompanijų 
abejotinos vertės bondsus?

Nėra nei mažiausios abejo
nės, kad jeigu dabartinė S.L.A. 
Pildonioji Taryba no(rs kiek 
atkreips savo dėmesį į 6-to 
apskričio reikalavimą daugiau 
nebepirkti privątiškų kompa
nijų Šerų ir bondsų, o inves
tuos tik į valdžios bondsus ir 
mortgičius, tai. musų S.L.A. 
turtas pradės didėti. Dabar 
kaip yra, tai tiesiog skaudu 
Žiūrėti kaip S.L.A. pirmesnių 
valdytojų pirkti įvairus Šerai 
ir bondsai nunešė musų susi
vienijimo narių tūkstančius 
sumokėtų pinigų. Nes daugu
ma tų bonų šiandien yra be 
jokios vertės. Butų S-L.A. la
bai sveika, kad dabartinė Pil
domoji Taryba daugiau tokių 
Šerų ir bondsų nebepirktų.

V. M. Stulpinas, 
36 kp. delegatas į 6-to apskri

čio konferenciją.

TAIP MAN ATRODO
Štai musų vadinamųjų bro

liukų laikraščiai, “Draugas” 
ir jam panašus. Skaitai juos 
ir matai, kad jie užsiima bur
tais, skelbia nežinomą galybę 
ir gąsdina žmones pekla, o ne
mato, kad pekla pačių žmonių 
tarpe yra.

Tų laikraščių ir bendrai “bro
liukų” sekėjai, atrodo, irgi, su 
faktais nesiskaito. Ką jiems 
dvasiškiai pasako, taip ir turi 
būti. Jei'kas iš jų vado
vų pasakoja ką nors, jie klau
so net ausis ištempę, o jei ne 
iš jų pusės, tai sakys, kad ne
teisybę kalba, nors ir butų tei
sybė.

Tuo gi tarpu pati dvasiški j a 
daro ne taip, kaip kitiems liepia 
daryti. Dar man Lietuvoj bū
vant pasitaikė šitoks įvykis. 
Parvažiavo į tėviškę ameriko
nas. Kaip po svietą važinėjęs, 
tai tur būt buvo matęs visokių 
sąmonių ir nesąmonių. Na, jis 
ir pradėjo pasakoti ką daro kai 
kurie kunigai Amerikoj.

Išgirdęs jo kalbas parapijos 
klebonas ėmė šaukti: neklausy
kit, girdi, tokių žmonių, jie yra 
bedieviai, šmeižia Visagalį. Kir
to amerikonui'į kailį kiek drū
tas.

Neužilgo amerikonas išsiren
gė apleisti Lietuvą. Sirgdamas 
išvažiavo, ba jau metas buvo 
grįžti į Ameriką. Kely, Vokie
tijoj, mirė. Jo kūnas tapo par
gabentas, į Lietuvą.

Kai laidotuvių reikalu nabaš- 
ninko žmona atsilankė pas tą 
patj kleboną, kurs taip smar
kiai amerikoną pirmiau barė, 
klebonas iŠ karto nesutiko lai
dotuvėms patarnauti. Ale kada 
moteris paklojo ant stalo storą 
pluoštą pinigų, tai jis ne tik 
patarnavo, bet surengė didžiau
sias ceremonijas.

Ot, žmogus žiuri į tokį pa
vyzdį ir mąstai: kiek Jcunigo 
elgesy yra krikščioniško moks
lo? Atrodo, kad patys‘ kunigai 
kur-kas daugiau nusikalsta Die
vui, negu paprasti žmonės, ku
riuos jie nuolat bara.

'Mano nuomonė yra: ar mes 
aukausime ką nors vadinamai 
apierai, ar neaukausime, bet 
jei mes padarėme kuriam žmo
gui skriaudą, tai jokios apieros 
skriaudos neišlygins koliai mes 
patys ją neatitaisysime.

Ne vienam nesakau kaip jis 
turi daryti. Rašau kaip man at
rodo, ' gi žmonės gali patys 
spręsti kas tiesa, o kas netiesa.

VI. Kiršia.

Šimtai nespėjo užsi
registruoti

Registracija „piliečių bfilsuo
tojų miesto salėj užsidarė pir
madienį, spalio 5 dieną, 5 va- bergo 43 metų, 1332 North La 
landą popiet. Po užsidarymo Šalie Street, kurs yra kaltina- 
dar šimtai žmonių atsilankė re- ™as tuo, kad užmušęs plaktuke 
gistruotis, bet jau registracijos savo šunį, sudaužydamas šuns 
ofiso durys buvo uždarytos, galvą.

Garfield Park LIETUVIŲ DARBUOTOJAI Už PREZIDENTĄ ROOSEVELTĄ

Iš Garfield Parkoj Lietuvių 
Vyrų ir. Moterų Pašalpinio 
Kliubo darbuotes

Rugsėjo 13 dieną įvyko su
sirinkimas Garfield Parko Lie
tuviu Vyrų ir Moterų Kliubo. 
Perskaityti praėjusio susirin
kimo raportai. Jie buvo pri
imti vienbalsiai..

Išduotas raportas apie ligo
nius. Jų, pasirodė, yra trys.

Duota, įnešimas surengti ba
lių. Išrinkta komisija iš tri
jų narių tai užduočiai. Balius 
įvyks lapkričio 7 dieną salėj 
adresu 4139 West Madison 
Street.

Klausimas komisijos iš trijų 
ir planas konstituteijai pataisy
ti, kad sumažinti kliubo išlai
das.

Komisijos narys J. ,Woskis 
patarė sumažinti ant pusės 
taip ligos pašalpą, taip ir po* 
mirtinę.

Komisijos narys Pranckus 
rekomendavo tvarką panašią 
Chicagos Lietuvių Draugijos
konstitucijai.

Trečias komisijos narys, vice
pirmininkas Jasinskis, pareiš
kė: ką visi musų planai kliu
bo išlaidų sumažinimui gelbės, 
jei pats pirmininkas konstitu
ciją laužo. Konstitucijoj yra 
pasakyta priimti į kliubą nau
jus narius tik 45 metų, o pii> 
mininkas liepia nariams kelti 
rankas, nors kandidatas yra 
50 metų, ir kandidatas priima
ma į kliubą.

Kadangi kom. nariai nebuvo 
susitarę dėl plano, tai šis rei
kalas tapo atidėtas iki kito su
sirinkimo.

Dabar komisija susitarė. 
Todėl visi nariai bukite kliubo 
ateinančiame įsusirinkime pri
imti komisijos pataisymą arba 
pataisyti jį.

Suvirinkime Dr. Markeris, 
kliubo gydytojas, duos paskaitą 
veltui, kaip apsisaugoti "nuo 
kai kurių ligų.

Susirinkimas įvyko spalio 11 
dieną 1 valandą popiet Lawler 
salėj, 3929 West Madison SI.

—Jaunikis..

Iš miesto salės
Ugnėgesių departamento už

laikymas chicagiečiams kaš
tuoja t pigiau, nei kurio kito 
miesto gyventojams, kur po
puliacija siekia virš miliono 
žmonių, žemiau paduodamos 
skaitlinės parodo kuriame mies 
te kiek pavieniam gyventojam 
kaštuoja užlaikymas ugnėgesių* 
departamento:

New York ' $3.Q2
Chicago 1.75
Philadelphia 2.19

v Detroit 2.56
Los Angeles 3.77
Cleveland 2.26
St. Louis - 2.40
Baltimore 3.44
Boston 4.08
Pittsburgk 2.98
San Francisco 4.63
Mihvaukee 2.83
Bu’ffalo 3.60
Washington, D. C. 3.98
Ir kadangi dėliai ugnėgesių

departanlem'to , veiklos gaisrų 
nuostoliai Chicagoj buvo maži, 
tai apdraudos nuo ugnies kom
panijos jau padarė tris ratų 
apdraudai numušimus. Be to, 
męras Kelly įsakė miesto ad
vokatui darbuotis dar dides
niam ratų numušimui.

šiuo laiku yra paskelbta ap^ 
draudos nuo ugnies savaitė.

Šunį užmušė, protą 
tyrinės

• ' 1 ■ '■■■ - - •

Teisėjas Irwin J. Hasten da
vė įsakymą, kad butų išekza- 

1 minuotas protas tūlo Gus Rųth-

SĖDI: iš kairės į dešinę: panele Leonora Nemčauskaitė, adv. Charles Chesnul, kandidatas į teisėjus adv. John T. Zuris, 
adv. Kleofas Jurgelionis, p-lė E. Mikužiutė ir A. Dargis. STOVI: P. Šaltimieras, Vincas Stulpinas, A. Garuckas, Al. Kums- 
kis, ponia J. Zymontienė, M. J. Kiras, Juozas Varkala, adv. P. Adomaitis ir A. Ambrozas. Tai yra branduolis Lietuvių 
Komiteto Rooseveltui Remti vakarinėse valstijose. Komiteto pirmininkais yra adv. Kl. Jurgelionis ir adv. Ch. Chesnulis, 
sekretorium adv. Ch. Kai. Moterų skyriaus komiteto pirmininkė yrą p-lė E. Mikužiutė. ši fotografija tapo nuimta pro
ga oficialio atidarymo lietuvių kampanijos už prezidentą Rooseveltą vyriausiame tautų kampanijos ofise 139 N. Clark 
Street.

PANIEKINO LIETUVIUS BIZNIERIUS
BRIDGEPORT. — Per ke

letą praėjusių sekmadienių šv. 
Jurgio parapijos vikarai, kun. 
Petrauskas ir kun. Valančius, 
iš sakyklos plačiai bubnijo apie 
praloto M. L. Krušo darbus 
bažnyčiai ir, r tautai. apie jkm 
rengiamą vakarienę ^spalio 4 
dieną, kuri jau įvyko. Tą die
ną jisai buvo apdovanotas me
daliu, kurį prisiuntė Lietuvos 
valdžia neva už nuveiktus di
delius darbus lietuvybės ir 
bažnyčios labųį, ■<

Mes senieji }parapijonai apie 
praloto darbus^ Dievui ir tė
vynei daugiau tinome, negu tie
du jauni nesehiai iškepti vika
rai. Įvedimą žargoniškų pa
mokslų šv. Jurgio bažnyčioje 
mes nerokuojame geru darbu 
nei Dievui nei, tėvynei; panai
kinimą musų,. senos ' giesmės 
“Pulkim ant kęlių” mes nega
lime pakęsti ilgiau; apleidimą 
lietuviškų jkatalįkiškų organi
zuoju ir jų vieton tvėrimą ai
riškų *mes nerokuojame pasi- 
tarnavimu nei bažnyčiai, nei 
tėvynei. .Primename, kad re
tai kur taip merdėja katali
kiškos lietuviškos organizaci
jos, kaip šv. Jurgio parapijoje, 
kur klebonauja’ Jo Didelė Ma
lonybė *Pralotas M. L. Krušas. 
Dabartinis popiežius šaukia, 
kad katalikiškoji akcija esanti 
šių laikų degte degantis reika
las. O kur katališkiškos ak
cijos reikalai šv. Jurgio para
pijoj, kuriai vadovauja pralo
tas Krušas? <

Keistu tad keliu eina pralo
to darbai bažnyčios, ir tėvynės 
labui. Ir ypatjnga, kad tokiu 
pat keistu keliu nuėjo jo ban- 
kieto rengimas. Dalykas toks, 
kad minėtą bankietą rengiant 
tapo paniekinti lietuviai biz- 
neriai. z

Kai rengiama parapijos pik
nikas, bazaras ar vakarienė, 
tai tada visi biznieriai yra ge
ri; tada geri bznieriai ir baž
nytiniai ir nebažnytiniai. Visų 
aukos ir dovanos geros. Geri 
tada bučeminkai, grosernin- 
kai, tavernų laikytojai, duon- 
kepiai? restauraninkai ir kiti. 
Kolektorkos lenda pas visus. 
Bet štai dabar rengiama buvo 
vakarienė praloto pagarbini
mui už neva nuopelnus lietu
vystei. Nutarta Įžangos imti 
po dolerį. Ir nutarta, kad iš 
to dolerio, gink Dieve, koks 
centas netektų lietuvių biznie
riams. Pripažinta, kad šiuo 
sykiu visi lietuviai biznieriai 
negeri. Pripažinta, kad lietu
vių bučernių negera mėsa, lie
tuvių duonkepių negera duo

na, lietuvių tavernų negeras 
vynas ir alus, lietuvių restau- 
rantai negeri, lietuvės šeimi
ninkės negeros valgių gamin
tojos. Vienu žodžiu pripažin
ta, kad pralotą gerbiant už ne
va darbus lietuvystei nieko lie
tuviško ten neturi būti. Va
karienei prirengti buvo pa
kviestas svetimtaučių restau- 
rantas.

Ar čia pasityčiojimas iš lie
tuvybės, ar čia smailus pasi
tyčiojimas" iš paties praloto? 
Galime žiūrėti ir vienaip ir 
kitaip, bet lietuviai biznieriai 
jaučiasi paniekinti ir įžeisti. 
Taipgi nepasitenkinimas kilo 
šiaip jau parapijonams; ypač 
nepatenkintos darbuotojos ko
lektorkos. Jos sako: “Ir šiaip 
jau mes turime svilyti akis ei
damos per biznierius ir kauly- 
damos aukų, o kas bus dabar, 
kai musų biznieriai tapo taip 
storžieviškai paniekinti?”

Nėra nei mažiausios abejo
nės, kad toks praloto elgesys 
netraukia biznierius prie pa-, 
rapijos, bet juos atšaldo ir at
stumia toliau. Kai aukos ren
kama parapijos reikalams, tai 
pralotas tankiai primena biz
nieriams, kad, girdi, jus daro
te biznį iš parapijonų. O ko
kį nors darbą atlikti parapijai, 
tai pavedama ne lietuviui pa
rapi jonui, bet pasisamdo kita
tautį, kurs nei cento parapijos 
reikalams neduoda. Tai ot tau 
ir lietuvybės platinimas ir pa
laikymas.

— Nebiznierius.

L. Y. S. 
Courier

October 4th was one of our 
“New Deal” meetings. Before 
the opening of the meeting, 
Lithuanian folk melodies were 
sung by the members.

The most important part of 
the evening’s program was 
the discourse on Vilnius by 
Mr. Vaivada. In speaking of 
the possibilitles that exist for 
Lithuania to recover her lošt 
territory, Mr. Vaivada said, 
this recovery čould no>t be 
made by the force of arms, 
būt only through the cultural 
development of the Lithuan
ian nation, attracting to her 

f the attention of the world 
which would then, by its in- 
terest in her, learn the in- 

justice done to Lithuania; and 
the strength of the world’s 
opinion would help to correct 
the injustice done.

Nomination of candidates 
for the coming year were 
made. They stand as follows:

PRESIDENT:
V. Beliajus vs. John Gel- 
žainis.

VICE-PRES.:
Albinas Ažukas vs. Joseph 
Simbal.

SECRETARY:
Mary Pukinskas vs. Biru
tė Kremianis.

TREASURER:
Peter Ądams vs. Nancy 
Munarin.

SARGEANT AT ARMS: 
John Munarin vs. Ernest 
Dūlys.

OFFICER įPRO-TEM:
Helen Dambras-Yuška vs. 
Julia Shatkus.

The games so much enjoyed 
at this meeting were as those 
played at previous meetings. 
We should offer thanks to the 
ingenious Rutkauskaitė in this 
matter, and as a pie baker, 
Aldutė takes the cake. We 
mušt not fail to sing of the 
deliciousness of the cake which 
was baked jointly by Birute 
Kremiarųs, Venus Tumosa and 
Helen Dambras in Dressel’s 
kitehen. What superb cooks 
these girls are!

The visitors we so much en- 
jdyed having with us were 
Miss Milda Baronas, Miss Ma- 
delin Krvavica, Mr. Joseph 
Poška, and Mr. J. Juozaitis.

Society Neivs: Miss Birutė 
Kremianis entertained guests 
atfher home in Brighton Park 
on the 3rd of October. Among 
those present were Mr. and 
Mrs. Antanas Gedroic, Mr. and 
Mrs. Morris Weiss, Miss Mild- 
red Jakubka, Mr. John Gel- 
žainis, Mr. Leonard Gelžainis, 
Mr. John Stoker, Mr. Vytautas 
Beliajus and Mr. Albinas Ažu
kas.

Our next meeting which is 
to be held at the šame place 
on October 18 will be an Hal- 
loAVe’n meeting. Plenty oi 
ghosts, imps, and elfs — f ak
ies, too — will make their de- 
but. Ali members are asked 
to come in costume. Elections /
will also be held to add' a 
little sobriety to the fun.

— Sudiev—xyz.

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo- 
jant neįkainuojamą . Old 
Golds Cfgaretų labiau-su- 
švelnintą šviežumą.

BIRUTE
Heilo Everybody!
Hąlloween is a week near- 

er, and štili on my mind.... 
prospects for a good time at 
the Masąuerade are inereas- 
ing by leaps and bounds. Ob- 
viously some time and thought 
are being devoted to the cos- 
tuming by most chorus mem
bers, for every now and then, 
as from a clear sky, pops the 
guestion of “what are you go- 
ing to wear?” And wear some- 
thing one should...

Attendance too, from all ap- 
pearances, will be no mere 
handful....tickets went likę hot- 
cakes lašt Thursday from un- 
der the deft fingers of the 
Treasurer, to be received with 
eagerness by the members. 
Hurry and get yours.

At rehearsals STRAUSS 
CONSCIOUSNESS has “reared 
its ‘lovely’ head”. Beautiful 
bits of melody, lilting and 
swaying in the popular Swing 
Time, and yet so charmingly 
individualistic of Strauss, have 
captured the hearts of all... 
listen to the strains escaping 
a soft pair of lips, or the 
whistled refrain of a inascu- 
line admirer before or after 
meetings.. (it’s inspiring 
enough to send a thrill up and 
down one’s spine!) Besides 
Strauss, the tendency has 
arisen to lean to the ORIENT- 
AL type of music. It’s fun to 
go adventuring through for- 
eign lands with Birute’s Cho
rus. Might you be interested? 
If so, we start at 8:00 P. M., 
at Sandara Hali each Thurs
day evening, and for two 
hours after that flit from one 
country to another by rneans 
of the magic carpet of inelo- 
dv.

One more point I’d likę to 
bring out....there appears to be 
a misconception on the part 
of some chorai participants, 
whatever music group repre- 
sented, that a seleetion can be 
learned in a rehearsal or two. 
Nothing can be more falše 
than this notion. Chorai music 
is based on a harmonious 
blending of tones, which can- 
not be attained unless group 
experimentation is carried on 
and adjustment made by each 
and every participant. The 
time to begin preparation for 
an operettą or concert is at 
THE BEGINNING, not a few 
weeks before presentation.

— BJR,
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Lietuviai ir lietuvai- So^is duotos ’ 
tęs paėmę leidimus 

vedyboms
Šie lietuviai ir lietuvaitės U 

siėmė laisčius .(leidimus) 
dybomar

Joseph Tranellis 21
Lillian Wuori l9 m.

Nikodemas Capėllo 32
Julia Kaziowskas 26 m.

Walter P^Unski 23 £n.; jįj 
Helen ’ Symkus 25 m.

Theodore Campbell 30 
Emilie Areska 22 m.

m.

m,

ir,

ir

m,
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North Side
Bijūnėlis

Northsidės lietuvių jaunuolių 
lavinimosi draugija “Bijūnėlis” 
pradės šio sezono darbuotę — 
lavintis dainuoti ir lietuvių kal
bos ir rašybos nuo šio šeštadie
nio, spalio (Oct,) 10 dienos Al
meną Simons svetainėje (Club 
room C)), 1640 N. Hancock 
str„ 2 vai. po pietų ir kiekvie
ną šeštadienį tuo pat laiku per 
visą sezoną. Mokytojauti yra 
apsiėmusi ir vėl p-le Onutė 
Skeverjutė, kurią praėjusį se
zoną jaunuoliai taip labai pa-’ 
mėgo. Mokytoja sakė jau tu
rinti pagaminusi gražią opere
tę, kurią stengsis tuojau pra-- 
dėti mokinti. Yra kviečiąmi; 
visi jaunuoliai ir auklėtojai 
stengtis prisidėti nuo pat pra
džios pamokų, kad sėkmingiau 
eitų darbas. Tuoj po pamokos 
įvyks tėvų mitingas nu'staty- 
mui tvarkos visam sezonui. (Tė
vai kviečiami skaitlingai atsi
lankyti.—'Kvieslys.

antros skirybos '
... 

k

Teisėjas John C. Lewe ant* 
rą -kartą laike 11 metų davė 
poniai Catherinę' Sdltis 28 me
tų, 6129 So. Rockwell Street,' 
•skirybas nuto jos vyro Andrew 
SoltiB 82 metų,
■ Jie apsivedė būdami dar jno-, 
kiniai aukštesnėjėj mokykloj 
1924 metais. fP-tfia Soltis anuo-, 
met buvo tik 16 .metų amžiaus^ 
Jaunos poros romanas išgaravo 
metams nepraėjus if 1925 me-< 
tais jiems duota skirybos.

Vėliau, įbutent 1926 metais; 
jietiu vėl apsivedė, o dabar ir 
vėl persiskyrė.

Lietuvis užsimušė
—r

Dominick -Kuinius, 44 metų? 
užsimušė antradienį, spalio <6 
dieną, kai nukrito nuo kupe
čiu, kurios buvo-pakeltos tik 
penkias pėdas nuo žemės. Jis 
malevojo -savo namą adresu 
6101 So. Green Street. Kuinius* 
—^pavardė atrodo lietuviška, t

Motina prašė nu
bausti dukterį

Trečiadienį Thelma Luboviclr 
19 metų, 11709 So, Sangamoir 
Street, buvo teisiama už vagys
tę. Jos motina, serganti mote
ris, atsiuntė vyresniąją duktė* 
rį, Mildred Lubovich, su* pra
šymu teismui, kad jis jos duk> 
terį nubaustų. Merginai pa
skirta šeši mėnesiai kalėti.

Suraižė iš pavydo

Naujas teatras
Warner Bros., teatrų savi

ninkai, pradėjo kasti žemę) rpa- 
matui Je^trp/ kurs bus ^pasta
tytas prie ilhodes avenue ir> 
79 gatvės. Pastatymas ;šio 
krutamu jų paveikslų teatro 
kaštuosiąs $250,000. Darbas 
tikimasi užbaigti iki balandžio 
mėnesio 1 dieno >1937 m.
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Ar Jus - Už Geresnę
Mokėtumet | Degtinę
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Straigth American 
Bourbon VViiiskey 
12 MENESIŲ SENA' 1

IšTIKRO — TAI SMETONA < 
-GERESNIOS DEGTINĖS.

.♦ Tavernų savininkai f reikalaujant 
musų atstovo pašaukit 
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2,150;000 balsuotoju
užsiregistravo ’

Fred Shillipg, 1240 North 
Clark Street, vyrėjas Ivąnhoe 
valgykloj, tapo subadytas pei
liu kokią dvidešimtį kartų. Nu
gabentas į ligonipę, Polkų ja ieš
ko Michaelio Bush 88 mėtų? 
Samdine ’tbj 'valgykloj, p-nia' 
Alvina Pietkevvicz 82 melų, 
1238 North Maplewood avenue, 
pripažino policijai, kad Bųsh’ 
buvo į ją įsimylėjęs ir gal dėl
to subadė ShilHngą,

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS - 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė prilipti ?ąvo prganizacijo» 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, jijio 15 iki 48 metą 
amžiaus šiuose Ghicągos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammbnd, Calumet City, 
Chicągo Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racme, Kenosha ir tt.

2. KIEKVIENAM 6IA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių į CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicago? Lie
tuvių Draugijos nariaį.

3, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
giją ne tik šelpia sergąn^ius savo narius bei Išmoka pomirtines, ;bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ii 
$16 pęr savaitę. Poipirtin&r-^gOO, palaidojimo reikalams $50. Narių’ 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 76, jarba $1.25. 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau sųpaŽJndjntų yįetos lietuvius 
su organizacijos tikslais, Tuo pačiu metu >jie -stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA. 1739 gp. Halsted Chicago, III.

šiemet, kad balsuoti ateinan- 
čiuose lapkričio mėnesio rinki
muose, iCook kauntės piliečiui 
turėjo užsiregistruoti.

• Praėjusį antradienį, spalio 
<6 dieną, buvo paskutinė balsuo
tojų registracijos diena. Va
ryta smarki agitacija, kad juto 
pilniau sutraukus piliečius re
gistracijai.

Kaip dabdr galutinos skait
linės parodo, viso įbalsuotojų 
Gook kauntėj užsiregistravo 
2,150,000. ;čia priskaitoma ir 
tie asmenys, kurie užsiregist
ravo miesto salėj ir per rlvi 
dienas savo precinktų balsąvi- 
mo stotyse.

ši registracija yra rekordine, 
ba niekuomet iCook kauntėj Ito- 
kio (didelio % piliečių skaičiaus 
balsavimams nėra užsiregistra- ..... (;,.»• : .'.i u..,. . ■ . . , .
vę. ;
. Bendrai Imant, -balsuotojų 
skaičius rodo pakilimą 20 nuo
šimčių.

Dabar rinkimų ir balsavimų 
viršininkai: pradės darbą nu- 
čekiavimui, kad pašalinti klai
das. Dar bus daromi patikri
nimai tais atvejais, kas taps' 
nužiūrėti kokie nereguliarumai 
ūžsiregistrayušįų ■ duųtose ’in-j 
formacijose. •

SUSIRINKIMAI
’MI 1

Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 1 kuopos Ghicagoj mė
nesinis susirinkimas įvyks spalių 13 d„ 8:80 -vai. -vakare, 
Darbininkų svetainėj, £0413 Mičhįgan avė. Visi prašomi 
dalyvauti, nes turime daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
reikės išrinkti komisiją, vakaro surengimui. Turim .įdomią 
laiškų, kurie bus (Persk^ityti, išgirsim^ ką laisvamaniai vei
kia kitose kolonijose. Atvykite ir atsiveskite draugus pri
rašyti. —A. Jocius, sekr„ 135 E. 114th PI., Chicago, III.

Lietuvių Reguliarių Demokratų 9 Wardo :Roosevelt-Zuris boos- 
teriai šaukia susirinkimą spalių 9 d. 8 v, v. St. Dambraus
ko kambariuosė, 81 E. 101 St. Nariai malonėsite laiku su
sirinkti, nes bus svarbių reikalų aptarti ar ;ręikės darbais 
pasidalinti. Bus ir svečių. Tad išgirsime ir jų kalbų.

A. Jocius, sekr.
Kriaučių Lokalo 239 of A. susirinkimas įvyks penkta

dieni, spalių 9 dieną, .Amalgamftted Centro namuose, 833 
So. Ashland Blvd. 7:30 VaJ, yąk, Visus kviečiame dalyvauti.

Valdyba.
Menininkų Kliubo .pirmas susirinkimas įvyks sekmadienį, spa

lių 11 d. 1-mą v. p. p. V- Ęeliajaus tyute, 5657 S. Sangamon 
St. Bus renkama Jdiųbo valdyba >ir svarstomas meno pa

rodos reikalas. JK-nliB.
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DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE ’

Šit įkyriiU Hm >vedamat fiktlu pagelbsti mutų įkaitytajame nuiraitt, kur 'galima nuaiplrkti 
toalrii/ipapraetų ir. nepapraetų daiktų, intaitą ir. reikmenų- 'Jeigu U telpančių čia tkelbimų 
ntgftlite ^Ufiraiti ke. teikei, palaukite Naujienai, Canal 8500, ir. klauakite. Bitnie.. PdtatSje. 
Ols tnfeimaeijų, jeigu, tik jų bue. galima gauti.

vėl

• AUTOMOBILIAI IR 1 
AUTO MEKANIKAI

čia yra

nuostolio turtui. Bet 
dirbtuvė atremontuota ir 
darbas einą, trata.

P-nas ’Kimbarkas
plačiai žinomas taip bizny, kaip 
ir politikoj. Pastaruoju laiku, 
jis persikėlė nuosavan naman 
gyventi. Tai yra bungalow ad
resu 1525 3o. 52 avenue. To
kioj vietoj puiku su šeimyna 
gyventi; atskirai nuo kitų, ra
mu. Bet ar visi gali taip gy
venti? Suprantama, kad ne.

i —D.

Šianiė skyriuje skelbiama tik tie 
automdbilių pardavėjai ir auto me- 
kapikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Bųick 

ir Pontįac aųtomobįlių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 Weąt 31-st Street 
Victorv 1696

gg" il > x n u'iffw. p xjl1."1 m ANGLYS—COAL “

'.j'."..

njM <| V1M*

PHOTOSTUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlewood 5883—5840

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

Policininkas laimėjo
-.. ...... . ........

Policininkai moka ikovoti su 
banditais, .dažnai nebijo kito
kio pavojaus. Bet du policinin- 
tkai pabūgo .bičių spiečiaus, kurs 
susimetė ant gonko apartmento 
adresu 1400 Elmwood avenue, 
Evanstone. Reikėjo šaukti tre■’ 
čią policininką George Petską, 
kad bites Susemti. Petska į tai 
padąrė, ir ateinančiais metais 
tikisi 'turėti savo medaus.

30 dienų kalėti
*’ ’ r; .u
•   y ’U V ■ ?

Teisęj ąs Joseph Grabnęr pa
skyrę ,30 dienų kąlėti Erneštut 
Edwards 24'^metų, policininko 
sūnui, 2455 Nopth Spaųlding 
avenue. .Balandžio 5 dieną šių 
metų jo automobilis sušidaužė 
su mašina, kurią operavo Hen
ry Krause, Lincoln parko poli
cininkas, Krausę Japo sunkiai 
sužeista? ir sjiantiie dar randasi, 
pamišėlių ligoninėj;

■ ................ .... ......... ....................... ....... ■

/t*

Cicero
Įvyko užeigos atidarymas.

Buvęs butlegeris *

, • i • > ;1 ■ • f

Tapo pašautas anksti trečia
dienio rytą* įaivrence Crow!ey,; 
kai jis sustojo Drie savo namų, 
Jdliet •mieste. .Ligoninėj .pasp 
rodę,; kad 'jis^pąšĄutąs fleųgvai.

Probibicijos laikais ’ Orowlęy 
skaitėsi butlęgėTib \ karalius Jo
liet ir Plainsfield? miestuose. 1

■ ė. . ;■ f i’ y ’■

Apiplėšė bažnyčią
>■■«.<;> , | i, n i «

' Du plėšikai .darbavosi dau* 
giau nei -porą valandų ; anksti1 
antradienio rytą ’iki išsprogdi
no tris saugiąsias šėpas ofise 
episkppalų bažnyčios, kuri ram-: 
dasi .adresu 65 East Tlurpn 
Jie pelnė $378.27.

Pelnėsi $115

Pasaulio P»Um

POVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Yęstuvęips. Bankietam? 
ir Pagrabams

8316 So. Halsted St. 
Tel. BOUlevard 7314 

i .m
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• KAILIAI—FUR

Pocahontas Mine 
5 tonai ar daugia

Smulkesni $7

Run Screened 
$7.40 tonas 

tonas.

• BEAUTY SKOPS

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

taisome.
JOHN KOVALIK

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemloek 7534 

CHICAGO, ILL.

_ IR TĖVAS 
REPublic 8340

P. J. RIDIKAS 
įLAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

Koplyčia Veltui 
3354 S. Halsted St, 

'Telefonas 
ĮKJULEVARD 4089

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 šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Vijas dąrbąs ga

rantuotas,
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevąrd 7459

g RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

• RĘST AUR ANTAI

MISS. ESTELLE SLOTKUS

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

• DEKORATORIAI
PAINTING and DECORATING

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

P. A. Lingio' tavernos atida
rymas buVo sėkmingas. Visą 
naktį svečiai linksminosi, dar 
pakartojo sekmadieny. Sve
čių susirinko daug ir ■ įvairių 
taudų. J. Bąlakas su sunum 
grojo įvairias polkas, visi šoko 
sušilę.
Gaisras Ęi m bark o dirbtuvėj. I

J/F. Kimbarkas turi savas
tį adresu 143 So. 52- avenue. 
Tai yi’a inemaža'. dirbtuvė. Ne
perseniai joje kilo gaisras. Pa
daryta ikblfolika šimtų dolerių 
'i ■:11 a" -t, ■ i, v 11 ■—i. ■ . i

Dvigubas Cellophane Old 
Golds suvyniojimas sulaiko 
sausrą, drėgmę, dulkes įr 
kiekvieną kitą cigaretę prie-

DOMINYKAS KUINIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 6 ^., 4 vai. vakaro, 1936 
m., sulaukg? pu?ės amžiaus, ‘ 
gimęs Šiaulių-apskr., Akmenės ■ 
pąrąp,, Mųnčelių kaime. .

• Amerikoj, išgyveno 27 metus. ;
Paliko dideliame nuliudime . 

du brolius Antaną ir Juozapą, , 
gimįnes ir daug pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
415 W. 68rd St. Chicagoje.

Laįdotųyės įvyks Penktadie
nį, Spalio 9. d;, 9 vai, ryto iš 
namų į Tautiškas kapines.

’Visį A. A.- Dominyko Kui-
• niąus giminė?, draugai ir pu- ‘ 

žį?tąmi esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar- 
navįmą ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,-
. Broliai ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja laid. 

direktorius K. L. Lanyoų, tel. * 
Wentworth 0738. į

Del platesnių ipformąęijų ‘
šaukite Wentwojth 7410.

A. HERMAN, Lietuvis 
s 5234 Belmont Avenue, 

. .. , TcL Avenue.^411 . J
•> T '

" •LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia -patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Rąųdongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari-; 
cose veips.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaro ‘ Bitėris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
anrt'tnarketo. ' Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolę dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

visi ir visados Saluta- 
Pašaukite telefonu

West 18th St.
CHICAGO, ILL.

šU

t
,■>

r
• 1

F-ją Mary Taylor, 723 South 
Kąrjov >avemie, pirmadienio va
kare maudėsi savo namų ivani- 
nėje, Tuo laiku vidun įęjo va
gilis ir išsinešė moters $115,, 
kurie buyo palikti kambary aut 
stalo.

Pagelba studentams
Aubrey Williąms, Notional 

Youth Administration direkto
riui, pareiškė, kai! pernai me-! 
tais jo vadovaujama organiza
cija pagelbėjo finansiniai dnug 
maž 125,000 kolegijų ir uni
versitetų studentų, ginoma, pa
gelbėjo fęderąlės valdžios lėšo
mis. ... . L ' ' ■■ • i

1 VINCENTAS GBDNSKIS
Persiskyrė su šijio pasauliu 2 

1 Spąlių 7 dieną, 9i00 vai. ryto, '
■ j.936 m > sulaukę? 29 m. amž,, j
■ Pdliko. dideliame nuliudime 
I .gimines, drangų? įr pagįstą- 
I njus.
■ Kūpąs pašarvotas rąndasi ■
■ 'Mažeikos koplyčioje, 3319 'Lį-
■ tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, ‘ 
M jSpąlhj 10 ‘.dieną, 8 ;0O valandą £
■ ryto feu? atlydėtas į šv. Jųr- 
I >gio parapijos bažnyčią, kurioje
| .atsibus gedulingos pamaldos 

už vėjįonio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Vincento Grons- 
kio. giminės, draugui ir pažįs- . 
.tąpii esat nuoširdžiai kviečia
mi dąlyvaųti laidotuvėse įr sų- > 
įteikti jam ‘paskutinį patarna- < 
vijną ‘ir atsisveikinimą.

. Nulipdę liekame,
Giminės ir ^draugai h

Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius Mažeika, tel-; 
Yąrds 1J38.

TAMOŠIUS NORVILAS
.PeFsiškyrė su šiuo pasauliu * 

spalių 5 >d.. 4 yal. vakaro 1936 ? 
m., sulaukęs pusė? amžiaus; ’ 
gimęs Varnių parap., Telšių 
apąkr. Amerikoj išgyveno 40 
metų. Paliko dideliame piiliu- 
dime daug giminių ir pažįs
tamų. J&ųnas pašarvotas ran
dasi 9108 Cottąge Įkrovę avė., 
Chicagoje.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, spalių 9 d. 8 vąl. ryte iš 
namų bus atlydėtas į Visų šv. .

Į .parapijos bažnyčią, kurioje at-
Į sibus gedulingos pamaldos už t 

velionio sielą, o iš ten bus . 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. ' \

Visi a: a. Tamošiaus Norvi
lo giminės, draugai įr pažįsta
mi esat nuoširdžiai 'kviečiame ’ 
(dalyvauti laidotuvėse dr su- • 
teikti jam paskutinį pą^rna- 
yimą -ir atsisveikinimą.

,Nulipdę liekam^ 
Giminėj ir Drąųgąi.

Laidotuvėse patarnauja lai- 
. Jtohivįų direktorius Thompson 

& Zimmermann, tel. Trjąnglę 1221. ... .
Ųąjdotuv^mip rųpjųąsį Jųp- 

ząpąs ša viekas, 5J Ę. 9.5 St.

8 vąl. ryte iš ‘

• MEZGIMO DIRBTU 
VES—Knitting >lills
THE ĘRIDGEPORT KNITTING 

M I L L S
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdięną- 

ir vakarais ir sekmadieniais. .
Telefonas Victory 3486

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Visi draugai ir tautiečiai nelaukite 
žiemos šalčių, tuojaus sukruskite 
ppsitaisyti rubus vyriškus ir mote
riškus furkaučius; darbas yra garan
tuojamas. Tel. YARDS 5335.

821 WEST 34-TH STREET

•TAVERNOS

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

KATBINA BAGDONIENĖ, 
,po tėvais Kįškunaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 28 d.. 1934 m., 2:30 v. • 
ryto. Palaidota Tautiškose ka
pinėse 30 d. spalių, 1984 m., 
sulaukus 66 -jų, Kilo iš Pane
vėžio aftskr., Upytes parap., 
StUltiškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno ąpie 35 pietus. Prigu
lėjo prie' Jehovos Liudytojų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą, Steponą, dukterį Karoli
ną, žentą Vincentą Pralgauską, 
3 anukus Vincentą, Antaną, 
Bronislovą, supu Kazimierą, 
marčią,ir an.ųką Kazimierą,sese
rį Karoliną šereikienę, pusse
serę Julijoną Kiškunienę, švo- 
geri Žulumskį, 5 pusbrolius 
Kiškunus, 3 brolienes Kiškų- 
nienes, su jų šeimynomis ir 
daug giminių įr pažįstamų. 
Taipgi pranešam, kad jos kū
nas bus perkeliamas iš pavie- 
nęs duobes Tį lotą spalių ,10 . 
d., . 1936 šeštadienį, 3 valandą 
po pietų ir prašome dalyvau
ti visus gįmines, pažįstamas, 
draugus lygiai trečią valandą 
po pietų.

Liekame nuliūdę, 
per visas gyvenimo dienas, 

Vyrąs, y#į}uĮ:|r Gintinęs.

Jos. Jacikas Tavern
Prąpešu visiems draugams Ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje 
MuąU užeigoje visados randasi ge
ros rųšins degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui .ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir na^įsta
rnus atsilankyti į musų nauja užei
gą. Savininkai

JOS, & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englevrąod 2792 

6556 So. State St.
kampa? North West 66 St.

21-st PLACĘ TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai įr kįti šilti va<- 
’giai, Pąbst Blue Ribbon on Tap alus,vi
sokio? geros rųšies dagtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s .Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STOKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 1522.

A. K. TAVBN
Geras panevėžiŠkis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLERS
HIGH LIFE alų.

3329 S. Lituanica Avė.

Topy Strainis Tavern 
372 East 71st Street 

Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į mano naujai atidarytą 
Tavern—Geriausios rųšies gėrimai ir 
užkandžiai.

' 872 East 71st Street
TeJ. Stevvart 6203.

r..gr-atmiJ1 i'Wn



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, spal. 8, 1936

Dvylika Lietuvaičių _ ‘ ‘.
Dalyvauja Gražuolių

Konteste

Traukia dukterį Moterų Kliubo Tary
ba Laikė Posėdį t*teisman

William Rudolph 80 metų, 
2819 West 40 Street, traukia 
teisman savo dukterį —

Prisirengimui prie gražuolių kontesto turė
jome tik porą savaičių. Nors ir trumpas laikas, 
vienok jau iki šiol įstojo į gražuolių kontestą 
dvylika lietuvaičių.

Iš šių lietuvaičių teisėjai rinks penkias kan
didates, o iš tų penkių kandidačių, Chicagos Au
tomobilių Parodos Komisija išrinks “Miss Lithu- 
ania,” kuri su kitų tautų gražuolėmis dalyvaus 
Metinėj Chicagos Automobilių Parodoj, lapkri
čio 14 iki 21, International Amphitheątrė.

Rinkimas gražuolių įvyks Naujienų Rudeni
niame Baliuje, sekmadienį, spalio 11 dieną, Sa
kalų svetainėje, 2343 S. Kedzie Avė., pradžia 6 
vai. vakaro, įžanga asmeniui 40c.

Jos. F. Budrik, kuris užlaiko Bridgeporte 3 
moderniškas krautuves, įrengs garsiakalbius 
Sakalų svetainėje. Susirinkusi publika, aiškiai 
girdės muzikos, kalbų ir. dainų garsus. 5

George Steponavičius vadovaus orkestrams 
ir šokiams. Šokiai bus kuoįvairiausi. Jaunimui 
bus tikras malonumas.

Dainavime dalyvaus visa publika. Tai dar 
pirmą sykį Chicagoj toks įvykis. ■

Naujienos maloniai kviečia visus lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti šiame iškilmingame pa
rengime.

2819 West 40 Street, traukia Antradeinį, spalio 6 dienų, 
teisman savo duktet-į — p-nių įvyko Lietuvių Moterų Kliubo 
Carrie Moog, 5523 So. Clare-, tarybos narių susirinkimas, šį 
mont avenue. Jisai sako, kad 
duktė pardavusi jo stakų ver
tės $2,000 ir pinigų jam he- 
grųžinusi, be to, dar išvariusi 
jį iš savo namų. 

, - - - l r i

Iškrito iš antro.
augšto

Carol Chambers, 5 metųmer-. 
gaitė, 1207 East 63 Street, iš
krito iš antro augšto muzikos 
mokyklos trobesio adresu 6255 
Kimbark avenue. Ji čia klau
sėsi, kaip jos vyresnėji sesuo 
mokinasi dainuoti, atsirėmusi į 
lango užtvarų (screen). Mer
gaitė sunkiai sužeista.

kartų kliubo darbuotojos po
sėdį; laikė u‘ž Chicagos ribų, 
būtent pas pp. Justin Mackc- 
wich’us, 118 Aikenside road, 
Riverside.

Susirinkime dalyvavo visos 
tarybos narės. Svarstyta opus 
dalyvėms šiuo laiku -klausimas 
surengimo šokio, kurs įvyks 
Del Prado viešbuty spalio mė
nesio 25 dienų. ; Tas šokis no- 

vi-

Elektra užmušė 
vaiką

Iš Jaunų Lietuvių 
Tautiško Kliubo avinėliu, juokavo, dai- 

muzikai grojant šoko, 
priminė senovės musų

Clifford Clark 14 metų vai
kas, 237 Winchester avenue, 
užsirito ant stulpo palaikiusio 
elektros vielų. Jis palietė vielų 
ir nukrito žemyn. Ugnėgesių 
skvadas darbavosi per tris va
landas, kad atgaivinti vaikų, bet 
pastangos buvo tuščios. •' ' 1 ■' • » '’■■■• ' z .

*
Irgi varo rinkimų 

vajų

gra-

Lie 
dar

Jaunų Lietuvių Tautiškas 
Kliubas yra plačiai žinomas. 
Kaip mes visi esame lietuviai, 
taip ir mtfsų kliubas yra lietu
vių dvasios.

Spalių 2 dienų Jaunų Lietu
vių Tautiškas Kliubas laikė su
sirinkimų, kuriame dalyvavo 
nemažai narių. Svarstyta svar
bus kliubui reikalai.

Pirmiausia ėjo klausimas 
apie ligonius. Ligonių lankyto
jas arba globėjas * paKISfc ino, 
kad kliubo nariai neserga, visi 
yra sveiki, drūti lietuviai. Ir 
iš tikrųjų, pažiūrėk susirinki
me į narius, visi dailus, 
žus vyrai kaip ųžuolai.

Dabartiniu laiku Jaunų 
tuvių Tautiškas Kliubas
buojsfa palaikymui lietuviškų 
kultūrinių įstaigų. Išrinko du 
narius pasidarbuoti Lietuvių 
Auditorijos baliui. Jie pasi- 
darbu'os, kad ši įstaiga pasilai
kytų.

Dar išrinko penkis narius j 
komisijų, kurios užduotis yra 
padaryti planus ekonomiškes- i 
niam kliubo reikalų tvarky
mui ir sumažinimui išlaidų, ki
taip sakant, apkapoti, aptašyti 
išlaidas, žinoma, perdaug ka
poti ir tašyti negalima, ba pa
sidarys labai plonas arba lai 
bas. Tik truput; pabaliavo- 
sim, kad butų kliubas malonus 
ir dailus ir visiems geras.

Planas bus išaiškintas kliir- 
bo susirinkime ir nariai pasa
kys ar jį priims, ar nepriims. 
Kliubo susirinkimai yra laiko
mi kiekvieno mėnesio pirmo 
penktadienio vakare 7:30 va
landų Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted st.

— W. Dulevich.

liepsnojančios ugnies, apstoję 
ratu apie ^krematorijų”, sa
kytum atsisveikindami su tuo 
nekaltu 
navo ir 
Vaizdas
ir kitų tyočių ceremonijas, kai 
jie, nutvėrę briedį ar kurį ki
tų žvėrį, sukeldavo panašias 
puotas.

Avino kepimų lietuviai tur 
būt pasiskolino iš grekų, nes 
pas grekus aviena, panašiai 
kaip sekmadienį iškepta, skai
tosi didžiausias skanumynas. 
Bet grekai avienų valgydami 
negeria alaus, o lietuviai' su 
aviena maišo> ir šaltų alų, kurs 
lajų reikiamai sušaldo. Ar 
toks maišymas eina į sveika
tų, tai jau daktarai gali pasa
kyti.. . . \ •• ••

šitaip ar taip, išvažiavimas 
buvo smagus ir draugiškas. 
Humboldtparkiečiai moka gra
žiai sugyventi ir svečius pa
vaišinti. štaį ir šiame išva
žiavime išgėriau keletu stiklų 
alaus, ir pinigų niekas už tai 
neėmė. — č..„.

Kandidatai į prezidentus va
ro vajų. Į juos kreipiame dė
mesį. Bet eina Chicagoj ir ki
tas vajus. Dalykas toks, kad 
Chicagoj gyvuoja Boys Bro- 
therhood Republic su 1,100 na 
rių. Patalpos randasi adresu 
1530 So. Hamlin avenue. Ber
niukų respublika tvarkosi taip, 
kaip Chicagos miestas. Atei
nantį šeštadibnį įvyks respubli
kos valdininkų riftitimi. Visi 
kandidatai yra piliečiai "amžiuj 
nuo 14 iki 19 mėtų.

Talka

Atmenate Lietuvos

rimą padaryti minėtinas 
siems ir visoms dalyviams, tad 
dedama pastangos (prisirengti 
jam kuo geriausia.

P-nia' Mackewich susirin
kusioms pas jų viešnioms iš
kėlė gražias Vaišes. — X.

Atlankė Naujienas

Trečiadienį; spalio 7 dienų, 
Naujienose lankėsi drg. Juo
zas Alikonis iš Johnston City, 
Illinois, 409 Wešt 11 Street.

Atvyko jis į Chicagų praė
jusį sekmadienį, spalio 4 die
nų, ir apsistojo pas sūnų, kurs 
gyvena adresu 4920 So. Damep 
avenue ir dirba kaipo formc- 
nas Swifto kompanijai,

Drg. Alikohis papasakojo 
nelabai linksmų žihįų apie 
padėtį Johnston miestely. Ten, 
kaip ir kai kuriuose kituose 
anglies srities ‘ miesteliuose, ga
lima sakyti, vietos gyventojų 
g^pvė priklausoH nuo to, kąip 
darbai kasyklose eina.

Kasyklų, kurioj dirbo dau
gelis vietos žmonių, užliejo 
vanduo. Nelaimė uogavo ko 
lėtų šimtų žmonių ir jų šėimj^ 
nų. Daugelis kraustosi iš mie
stelio kitur* pragyvenimo ieš- 
koti. iK\;,r

Atvažiavo į thicagą darbo 
ieškoti ir tikisi ji gauti taipgi 
drg. AlikonisV ' • Xei gaus ir tai 
gavęs apsi£yveAąi- tai į Chiėa- 
gų parsikvies įr šeimynų, kur 
dar šiuo laiku ’pasilieka John? 
ston City. : '

šiaip, visuomeninis lietuvių 
gyvenimas Johiiston City itin 
apmiręs* v ' — X.

Praeito sekmadienio turinin
gas Budriko radio programas 
iš stoties W C F L nuo 5 iki 
6 vai. vak. padarė nepapras
tai malonų įspūdį į gausių mu
sų radio klausytojų audienci
jų.

šis programas buvo pašvęs
tas specialiai ; Vilniaus užgro
bimo paminėjimui. Ryšy j su 
šiuo įvykiu gerbiamas konsu
las p. A. Kalvaitis pasakė gra
žių kalbų ^apibudindamas ' Vil
niaus reikšmę musų kraštui ir 
jo išvadavimo pasėkas priklau
sančias nuo bendro musų tau
tos pasiryžimo. Programo iš
pildyme taippat dalyvavo galin
ga Budriko orkestrą, kvarte
tas ir seniui laukti Makalai, 
šiuo rūpestingai paruoštu pro
gramų padaryta gražus įvadas 
į naujų sezonų, kuriame xžada
madaug nuveikti radio srity
je.

Kiti Budriko radio progra
mai yra duodami kas ketvirta
dienis nuo 8 iki 9 vai. vak. iš 
stoties W H F C, o pirmadie
niais ir. .penktadieniais 5 vai. 
vak. iš stoties W A A F.

I . w.

CLASSIFIEDADS
2c

Building Material 
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS
Pasaulinės Parodos

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

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 8W lentos, rąstai, klevo 
grindimo reniai, durys, balanos, 
siding, pieno decking, , plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijos. '

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Louis Meitus Lumber Co. 
8800 SO, WESTERN AVENUE 

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

Skyriaus yardas 8393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

COAL

ANGLYS! ANGLYS!
AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run .........   $5.75
Lump, or Egg ................... 6.00
Scrėenings .............. ~.......... 4.75

Pašaukite diena ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

PRANEŠIMAS
Klemencas J. Svilow t>ersi- 

kėle: jį>as advokatų C. P. Kai, 
6312 S. Western Avė. Advoka
tas Klemencas J.. Svilow yra 
jaunas ir energingas lietuvis. 
Nors jis nėra maišėsis daug 
tarpe lietuvių ir yra gimęs 
Chicagoje, bet kalba lietuviš
kai labai gražiai. Negana to, 
jis geras patriotas ir. rėmėjas 
savo tautos. ;

Jo valandos ofise bus praneš
tos vėliau. Yra gerai, jogei 
lietuviai advokatai grupuojasi į 
firmas, kad jie galėtų geriau 
patarnaut lietuvių visuomenei. 
Katrie turite kokių biznišką 
Sąjungą SU advokatu Klemencu 
J. Svilbw, Rinkitės į viršmi- 
nėtą ofisų' nuo 6:00 iki 8 -30 
vakare. \

— Reporteris.

Sudegino narkotikų 
vertės $190,000

Leitenantas William Cusack 
ir jo skvadas, o kartu munici- 
palis teisėjas Thomas A. 
Green, sudegino sekmadieny, 
spalio 4 dienų, opiumo ir kito
kių narkotikų vertės $190,000. 
Tuos narkotikus policija atė
mė kovodama su narkotikų pla
tinimu Chicagoj ir jos apie- 
linkėj.

65,000 protestų prieš 
taksus

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina prie leng
vo namų darbo. Atsišaukite. Tel. 
Hollycourt 6589.

REIKALINGA mergina protestan
te bendram namų darbui mažoj šei
moj—gera alga, savas kambarys ir 
vana. Lakeview 8351.

—O—

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

> INCORPORATED
I

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Furniture <& Fixtures 
Rakandai-italsai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis •— Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ....... . $15—$20—$25
$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 .......................... i.......
Atdara vdk. iki 9—Nedalioj iki 5v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
1 5746 So. • Ashland Avė.

—O—

$175

REIKALINGA mergina namų dar
bui, Skalbti, lengvas virimas—suau
gusi šeima. Geri namai, $6.00. Ir- 
ving 2766.

REIKALINGA mergina — nėra 
skalbimo—nakvoti —savas kamba
rys—3 suaugę. Hefter, Keystone 
8605.

REIKALINGA patyrusi- mergina ar 
moteris bendram namų darbui — 
geri namai, $5.00. Kaz, 3244 Le 
Moyne.

REIKALINGA jauna mergina pro
testantė patyrusi virėja — bendram 
namų darbui. Vakarais išeiti. Hydc 
Patk District, Fairfox 9424.

REIKALINGA patyrusi mergina 
bendram namų darbui — nakvoti. 
Cedarcrest 1053.

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui. Geri namai. Turi mė
gti vaikus. Savas kambarys. Briar- 
gate 9448.

Situation VVanted 
Darbo Ieško

JOS KATINAS atliekam visokius 
karpenterių darbus, greitai ir gerai. 
Pašaukite Yards 3692. Pribusime 
tuojaus.

For Rent
RENDON kampine krautuve, ap

šildoma, tinka bile kokiam bizniui, 
prieinama renda. 2058 West 21st St.

Furnished Rooms
KAMBARYS vaikinui ar ženotai 

porai su valgiu ar be valgio prie 
mažos Šeimynos, apšildomas. L. Be- 
lauski, 4247 So. Maplewood Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GERA PROGA
Pardavimui kriaučių šapa, biznis 

išdirbtas per kelis dešimts metų. Vi
sos mašinos ir įrankiai beveik nauji. 
Renda pigi. Kambariai gyventi.

3120 So. Halsted St. '

' PARSIDUODA Taverri sU Valgy
kla prie dirbtuvių; biznis gerai iš
dirbtas. 701 W. 21st Place.

IŠPARDUODAME BARU FIKCE 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St OALumet 5269

Atėmė $50
Ginkluotas { banditas padarė 

holdapų Geoi/ge , Arnsteinui, 
3016 jVest 67 Street^ jo krau
tuvėje > 6311 So. Western avė. 
Atėmė $50 ir Arnsteino skry
bėlę. . ;

Farms for Sale 
'Ūkiai Pardavimui

160 AKRŲ, 70 nuvalyta, 90 miš
kas, ganykla. 6 kambarių namas, 
tekantis vanduo, didelės barnės, ge
ra žemė, $4500 pusė cash. Frank 
Blust, Tawas City, Michigan.

talka ? 
Būrys žmonių dirba skubų dar
bų. Per pietus, o ypač vakare 
■— vaišės. Ir darbas ir sma
gumas. , 1 ; ’

.Porų savaičių atgal turėjau 
progų būti pas pp. Valentinus 
adresu 3745 West 60 St.

Įkėliąu kojų į namų ir paju
tau nepaprastų judėjimų. Sep
tyni ar aštuoni vyrai, visi šio
kiais ar tokiais įnagiais daro 
įvairius garsus.

Remontuoja namų, kaip Lie
tuvoj, stt talka: taiso antro 
augšto grindis, kelia stogų ir 
tp.

Klausiu p. Maselį, ar daug 
darbo padarėte ? Ką čia daug 
padarysi, aiškina jis, ne eks
pertai, tai pe ekspertai. Vienų 
šmotų, rodosi, išmieruoji ge
rai, nųpiauni, pridedi, žiūrėk 
jau per trumpas, gi kitas per- 
ilgas. j

6 štai ir pietus. Visi susė
da aplink apvalų stalų. Gaspa- 
dinė didžiuojas turėdama tokių 
didelę šeimynų, rūpinasi, kad 
visi gerai pavalgytų, siūlo dau
giau ir daugiau.

Pašnekesiai, juokai, linksmas 
ūpas. Į visų tai žiūrint prisi
minė Lietuvos talkos, kurios 
dažnai būdavo daromos. Taip, 
Lietuvos talkos — smagios 
jos buvo.’

Žemaičių dėmesiui

, Telšiečių bendras kliubas 
rengia pasilinksminimų spalio 
mėnesio 17 dieną Neffo salėj, 
2435 So. Leavitt Street. Vįsi 
žemaičiai ir jų kaimynai yra 
kviečiami atsilankyti. Bus gra
ži muzika ir senųjų lietuviškų 
šokių, kuriems pagros telšiš
kių orkestrą. Taipjau bus ska
nių valgių ir gėrimų, kartu ir 
naujienų apie Lietuvą, kurių 
aplankė Telšių Kliubo narė p- 
nia G. Bulauskiehė. Ji dabar 
sugrįžo iš Lietuvos.

—• Telšiškių KaimĮynas.

Kita liūdna, bet tik 
ra pasaka

CLASSIFIEDADS
• . • ■■ i

...... .............................. .....M......................... .......... m...

Business Service
Biznio Patarnavimas

—o—
PARSIDUODA geras gesinis pe

čius, China Closet, taipgi turiu ke
lius didelius plants. Tinkami biznio 
vietoj. 1526 N. Washtenaw. pirmos 
lubos.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

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

838 W. 34th St. 2-nd floor.

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

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

Hemlock 0800

Financial
Finansai-Paskolos

MES PERKAM
MORtGIčIUS

CHAPMAN & CO., Ine.
135 So. La Šalie St.

Franklin 0576
ę>

BARGENAS
2 LUBŲ MEDINIS bizniavas na

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

PERSKAITYKITE. ŠITĄ
4 kambarių plytų bungalow, 4747 S. 
Maplewood Avė., karštu vandeniu 
šildomas, kaina $3850. Išmokėjimais.

Krautuvė ir flatas, 3324 So. Litu- 
anica Avė., 6 kambarių flatas, beis- 
mentas. karštu vandeniu šildomas, 
tinka tavernai, grosemei, mėsos 
marketui, reikalinga mažas įnašas 
pinigais. Stanley Realty Co., 179 W. 
Washington- St. Randolph 7055.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 8408

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Vįctory 4965

Help VVanted—Male-Female 
Darbininku,Reikia

REIKALINGA: mergina dirbti vir
tuvėj, veiterka mergina prie namų 
darbo, porteris, karpėnteris.

MRS. MALINAUSKAS 
Archer Avė. 1 blokas nuo Kean Avė.

Willow Springs, III.Iš musų repbrterio pasikal
bę j imo su vienu - krautuvninku 
paaiškėjo, kad 7 iš to krautuv- 
ninko šimtas parduotų 
bonkų kasdien r vidutiniai 30 
tuščių bonkų ir1 daugiau negrįž
ta. Tai tik vidutinis , skaičius 
to, kas žūsta kasdien^ sako tas 
krautuvninkas,

Atrodo, kad vartotojai visai 
neįvertina to, kad ne krautuv- 
ninkas, o jie moka pinigus vė
jais, ir jei jiė tai suprastų, jie 
grųžintų tuščias bbnkaš krau
tuvei arba atiduotų pieninin
kui, kad tokiu būda pieno bon- 
kos sugrįžtų savininkui.

šautas tūlas Francis ‘Kann, Pieno industrija pradėjo 
gembleris. Pranešama polici- skelbti per spaudu kad infor- 
jai, kad t9 dieną Karin buvo muoti visuomenę Apiė tas pa- 

f išlošęs Lincoln Fields arklių sėkmės, kokios susidaro per 
KMubiečiai' sulaikys visus kitus WPAdar- lenktynėse $3,000. Tačiau! po- stoką jęs atydos. j Pažiūrėkite 

iš bus, ba tuose darbuose jo uni- licija radusi pas jį tik $3. Tai- i Mos dienos Naujienose telpa- 
prisirišę prie ii-jes nariai dirba centralinius, gi nužiūrima, kad jis .buvęs■ma pasakų apie tai.
ižrito avina ant svarbiausius darbus; nušautas plėšimo tikslu; 1 —Apskelbimas.

pirmadienio, spalio mė- 
5 dienos, viso protestų

Nortb Side

Iki 
nėšio 
1935 metų taksų biloms paduo
ta daug maž 65,000.

pieno

Grąsina streiku
Michael Carozzo, Street La- 

borers unijos prezidentas, įspė
jo Chicagos miesto tėtušius, 
kad jis iššauks visų miesto gat
vių ir alėjų valytojų ir gatvių 
brukavote jų strekią, jeigu bus 

________ _ paleisti iš darbo 2,400 dabai* 
Kadangi diena buvo šil- tinių darbininkų, jo vadovau

tai ir privažiavo daug jamos tfnijos narių/ o į jų vie- 
tes padėti WPA darbininkai. 

Svarbi išvažiavimo dalis bu-'Carozzo taipgi sako, kad jis 
vo kepimas avino, 
pabudavojo “krematoriją” 
“char coal”, ,

Humboldt Parko Lietuvių 
litinio Kliubo išvažiavimo.

Po-

Tur būt paskutinis šį metų 
išvažiavimas ir avino kepimas 
įvyko praeitų sekmadienį, spa
lio 4 dienų, Jefferson giriose, 
šių pramogų surengė Humboldt 
Parko Lietuvių Politiškas Kliu- 
bas.

North Sidės piliečių.

gos lazdos užrito avinų ant svarbiausius darbus;

Gvaizdikas.

Gembleri apiplėšę
šeštadienio vakare tapo nu 

šautas tūlas Francis 
gembleris.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauhinkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 val 
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 mėto.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

KIŠENIŲ SIUVĖJAI taipgi šei- 
peris ir bosteris—viskas apie siu
vimą prie vyriškų madų kautų. 
308 W. Van Buren,'3-čios lubos.

—o---

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

4454 So. Rockwell.

Pažiūrėkite

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stbgius.

Leonas Roofing Co. 
8760 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, prižiūrėti 8 metų vaiką, 
geri namai. $7.00. Marcus, 1605 
Farwell Avė. Briargate 1186.

REIKALINGA sheep cašing selek
torių, patyrimas pageidautinas. 
Kreipkitės 1335 West 47th St.

REIKALINGA mergina' ar mote
ris bendram namų darbui, nakvoti, 
$7.00, 1 blokas į rytus nuo Mil- 
waukee prie Central. 5326 North 
Luna Avenue.

TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidų.


