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Prasideda Madrido
Apgulimas

Ispanijos sostinė pilnai prisiruošusi apgu
limui. Nors miestas yra apgultas didelių 
sukilėlių jėgų, bet desperacijos nėra

- > ' ■ * • • • >

MADRIDAS, spalio 9.—Ma
dride jau prasidėjo rustus ap
gulimo stovis, priešui neatlai- 
džiai veržianties iš visų ptfšių.

Apsigynimo komitetas per
ėmė visą vadovybę miesto iš
gelbėjimui nuo jį apgulusių su
kilėlių ir paskelbė, kad kova eis 
iki paskutinio žmogaus. Virš 
miliono Madrido gyventojų li
ko įtraukta į tą kovą.

12,000 vaikų išvežama į ki
tas provincijas? Pakviesti ap
leisti Madridą ir kiti negalinu 
tys kariauti gyventojai.

J vesti griežti patvarkymai 
draudžiantys bile kam nuo Šio 
vakaro rodytis gatvėse po 11 
vai. vakaro. Net ir laikrašti
ninkams nebus leista būti gat
vėse. Visos šviesos turi būti 
užgesintos. ,

Visi darbininkai liko pasiųs
ti į naujai paruoštas fortifika
cijas ir tranšėjas ir turės jose 
pasilikti iki užsibaigs kova.

Madrido apgulimas prasidėjo 
ir jis negali baigtis iki arba

. .......... \
Anglija, kaip„.paprąstai, tęsia vilkinimo 

politiką ir Ispanijos klausiniu
■fc—■ i i n.......................

LONDONAS, sp. 9. — Lau
kiant greito sukilėlių paėmimo 
Madrido—vyriausia delei dides
nio skaičiau‘3 lėktuvų, kuriuos 
parūpino Italija ir Vokietija ir 
kuriuos vairuoja vokiečiai ir 
italai karo lakūnai— nesimai- 
šymo komitetas susirinko šįryt 
su vieninteliu tikslu užtildyti* 
Rusijos (protestą ir suvilkyti 
visą dalyką taip, kad Ispanijos 
klausimas pats išsispręstų it 
valstybėmis nereikėtų to opafis 
klausimo judinti.

Po dviejų valandų tuščio pd- 
sitarimo komitetas išsiskirstė, 
prižadėdamas susirinkti 4 vai. 
po piet.

Manoma, kad Anglija pasik
lys svarstyti kaltinimus dėl Ita
lijos, Vokietijos ir Portugalijos 
ginklavimo sukilėlių, laužant 
jų pasirašytą neutraliteto 
sutartį ir manoma, kad visas 
klausimas bus pavestas “užin- 
teresuotoms valstybėms”, t. y. 
apskųstosioms valstybėms, kad 
jos paruoštų savo atsakymą, £i 
iki to laiko komitetas negalės 
nieko veikti. O iki kaltinamo
sios valstybės paruošė atsaky
mus, tai, anglai tikisi, gal jau 
bus užsibaigęs civilis karas 
Ispanijoje ir tų kaltinimų gal 
nebereikės nė svarstyti.

Darbo partijos komitetas bu
vo apsilankęs pas iždo kancleri 
Chamberlain ir sugryžo į par

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai pta 
našauja:

Galbūt lietus ryte; šalčiau į 
vakarą.

Vakar 2 vai. po piet tempera
tūra Chicagoje buvo 63°.

Saulė teka 6:56, leidžiasi 
6:19.

Daily in America

sukilėliai paims sostinę, arba 
,bųs visai sulaikyti ir nugalėti.

Jokios desperacijos mieste 
nėra. Vargiai galima skaitytį 
padėtį ir aliarminga. Tiesa, 
tarp valdžios narių jaučiamas 
susirūpinimas dėl žinojimo,* kad 
sukilėliai yra stiprus, gerai ap
ginkluoti ir gerai išlavinti, kuo
met sostinę tenka ginti tik 
menkai apginkluotiems ir dar 
menkiau išlavintiems darbinin
kams, kurie turi ir mažai pa
tyrusių karininkų/
Sukilėliai džiaugiasi laimėji

mais
BURGOS, Ispanijoj, sp. 9.-— 

—Tęsiantys smarkų ofensyvą 
palei kelią į vakarus nuo Mad
rido, sukilėliai apsupo 2,500 lo- 
jalistų Gredos kaluose.

SĮukjJ&liai paėmę Navajperal 
pasivarė dar mylią ir paėmė La 
Navas Del Marųues. Sukilėliai 
besivarydami visomis savo jė
gomis yra paėmę ir porą kitų 
miestelių.

tijos konferenciją pasiūlyti re
zoliuciją, kad Anglijos ir Fran
cijos valdžios nuodugniai iš
tirtų Rusijos kaltinimus ir įj$i 
tie kaltinimai butų patvirtinti, 
tai kad Anglija sugrąžintų tei
sę Ispanijos lojalistams pirktis 
gihkltfs. ‘ r.

Portugalijos delegatas labai; 
įsižeidė Rusijos kaltinimais ' ir? 
pareiškęs, kad jie yra “nedfku- 
giškas aktas” išėjo iš komitė-’ 
to posėdžio, ir neketina gryšti. 
iki negaus instrukcijų iš savo 
Valdžios. ■ /

Anglija kalba apie 
atsižadėjimą neut
raliteto sutarties
Londonas, sp. 9. — Darbo 

partijos vadas Clement R. 
Attlee paskelbė gavęs užtikri
nimą iš iždo kanclerio Cham
berlain, kad ir Anglijos valdžia 
atsižadės neutraliteto Ispanijos 
ėiviliame kare, jei pasirodys, 
kad kitos valstybės gelbėjo su
kilėliams

(Bet tai yra paprastas Ang
lijos vilkinimas, nes kol vis
kas bus ištirta, tai civilis ka
ras galbūt jau bus užsibaigęs 
vienos ar kitos pusės pralai
mėjimu ir galbūt lojalistams 
pagelba nebebus reikalinga).

Kanada irgi kalba 
apie didesnį gink

lavimąsi
0TTAWA, Ont., sp. 9.—Ka

nados valdžios nariai • staigiai 
pradėjo kalbėti apie reikalą 
Kanadai didesnio apsiginklavi
mo ir ypač apie, sustiprinimą 
i*ir apginklavimą Pacifiko pa
kraščio, iš kur gręsia Japonijos 
įpavojus.
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Leon Blum, Francijos premjeras ir liaudies fronto vadas. Po dešinei yra FrancOis de La Rocque, Francijos fašistų vadas.

Rusija stumia Ang
liją iš vadovybės 

tautų sąjungoje
Verčia tautų sąjungą tuojaus 

svarstyti statuto reformas, 
kurios neleistų Vokietijai 
gryšti | tautų sąjungą.

GENEVA, sp. 9. - Rusija
pradėjo čia naują ofensyvą izo
liuoti Vokieti ją.. ir pačiai domi-

' Pirmas Rusijos tikslas yra 
taip reformuoti tautų sąjungą, 
kad į ją negalėtų sugryšįd Vo
kietija. Antras tikslas yra su
trukdyti Locarno valstybių kon
ferenciją, kuri : galėtų izoliuoti 
ir pačią Rusiją./

Apsaugojimui savo pozicijos 
ir užtikripimui ramumo vaka
rų Europoje, Anglija nori su
sitarti su Vokietija ir Italija. 
Tuo tikslu ji ir nori sugrąžin
ti į taufų sąjungą Vokietiją ir 
Italiją. To afsiekimui Anglija 
sutinka . Susilpninti tautų są
jungą ir padaryti jos sankcijas 
bereikšmingas, o Vokietijai 
duoti liuosas rankas šeiminin
kauti rytų Europoj.

Rtfsija ir bando pastoti tam 
kelią. Viena iš priemonių ir 
buvo prigrumojimas atmesti Is
panijos neutraliteto sutartį. Ru
sija negali padėti Ispanijos lo
jalistams, bet Ispanija yra Va< 
karų Europoj ir suardymu ne
utraliteto sutarties butų su
trukdytas Anglijos susiartini
mas su Vokietija ir Italija.

Rusija dabar smarkiai veikia 
ir svarbiame tautų sąjungos 
“steering” komitete, kuriam yra 
pavesta svarstyti reformavimą 
'tautų sąjungos.

Rusija nori, kad komitetas 
tuojaus pradėtų svarstyti re
formas, kurios uždarytų kelią 
Vokietijai. Bet Anglija nori 
svarstymą atidėti iki spės su
sižinoti su Vokietija ir Italija 
ir sužinotų kokių reformų jos 
pageidauja. Tečiaūs Litvinov 
Anglija atkirto:

“Geriau neturėti jokios są
jungos, negu turėti vagių są
jungą. Mes čia susirinkome re
formuoti sąj Uhgą. Bet ar tai 
yra reikalas priklausančių są
jungai valstybių, ar atsimetė
lių ? Ar mes norime atlyginti 
ištikimiesiems, ar nedorė
liams?”

Ir Litvinov laimėjo. Laimėjo 
todėl, kad jis spėjo susitarti 
su Argentina, kuri siūlo savo 
reformas ir toji sutiko Rusijos 
reikalavimą tuojaus svarstyti

reformas paremti. Kitos vals
tybės irgi parėmė Rusiją ir li 
ko nutarta tuoj aus sudaryti 
komitetą, kuris tuoj aus čia pat 
pradėtų svarstyti projektuoja
mas reformas.r

Dar $2,000,000 vie 
šiems darbams 

Chicagoje
WASHINGTON, sp. 9.—Vįe- 

tiarbj administracija pa- 
►sįyrė* dai*1 ^OOOiOOO ‘ Viešiems 
dąrbams Chicagoje. Didesnė 
phsė tų pinigų eis taisymui gat-

Garsus katalikų pro
fesorius pasmerkė 

kun. Coughlin
WASHINGTON, sp. 9. —Kalį 

bedamas už prezidento Roose- 
velto išrinkimą, pralotas kun. 
Ryan, pasižymėjęs profesorius 
Katalikų universiteto, aštriai 
pasmerkė kun. Coughlin ir ki
tus Naujosios Dalybos prieši
ninkus. Jis ypač kvietė darbi
ninkus remti prezidentą Roose- 
veltą ir tūtos kongresmanus, ku
rie rėmė Naująją Dalybą ir 
darbininkus konrgese.

•< , —- !

Kanados lietiivė pagiiu- 
dė 15'/2 sv.; dukterį

- i

NORTH BAY, Ont., sp. 8.— 
Mrs. J. M. Lacait pagimdė va
kar 151/2 svarų , dukterį. Tai 
yra didžiausias šioje apielįnkėj 
gimęs kūdikis.
• Prieš porą metų ta pati La- 
caitienė, motina 11 vaikų, pa
gimdė 15 svarų sūnų. 7. ?

“Aš džiaugiuos, kad tai buvo 
tik vienas”, pareiškė Locaitiė- 
nė. “Bet mano vienas svėrė 
daugiau, negu Mrs^ Dionne 
penkiukės”. (Tos garsiosios 
penkiukės svėrė- viso 10 sv. 
Lacaitienė gi gyvena tik už 12 
mylių nito Dionne).

15 arabų užmušta
JERUZOLIMAS, sp. 9.—Mu- 

šyje prie Tulkharm su Angli
jos kareiviais 15 arabų liko 
užmūšta.

HELENA, Mont., sp. 9. — 
čia buvo jaučiamas gana smar
kus žemės drebėjimas, kuris 
tęsėsi penkias sekundas ir pri
vertė gyventojus bėgti į gat
ves.

žemas, kad aš vos nenualpau. 
Kur aš buvau, aš negalėjau pa
sakyti, tik vieną žinojau, kad 
su kiekvienu pasisukimu mo
toras darėsi vis karštesnis ir 
karštesnis.

“Aš žinojau, kad už kelių mi
nučių busiu priverstas leistis 
jūron, arba motoras sprogs ir 
tada nebus jokios progos nusi
leisti. . Desperatiškai pradėjau 
ieškoti laivo. Su didžiausiu 
džiaugsmu pamačiau blaškomą 
juros nedidelį laivą.

r “Tada pradėjau -leistis- dide
liais ratais. Aš mačiau einan-< 
čais per laivą Vilnis, kųriėįbfūš 
turėjau leistis, jei norėjau būti, 
išgelbėtas. •'

“Aš nerandu -žod^ių ūtpasa-j 
koti su, kokiu ąfl££W*nu kapt* 
tonas manevravo laivą kada aš> 
nukritau į vandenį. Aš pasi
taisiau i savo gelbėjimosi diržą, 
kurį turėjau užsidėjęs visą skri
dimo laiką, nusiaviau savo ba
tus, numečiau lakūno švarką ir 
laivui priplaukus atsistojau sa
vo sėdynėje.

“Nuleisti valtį nebuvo jokios 
galimybės. Keturius sykius aš 
stvėriau man mestą virvę. Bet 
penktą sykį pastvėriau, išsilai
kiau ir likau įkeltas į laivą”.

švedų lakūnas pasa
koja apie savo 
sunkią kelionę 

• ' ■

Kurt Bjorkvall buvo priverstas 
leistis į jurą pradėjus nepa
prastai kaisti motorui. Visą 
laiką virš vandenyno teko ko
voti su audromis

NUO LAIVO IMBRIN, sp. 9. 
—Kiek pasilsėjęs ir atsipeikėjęs 
po sunkios kelionės oru per At
lantidą, ’ kuri * baigėsi nutupiinu 
vandenyje Airijos pakraščiuose, 
Švedijos lakūnas Kurt Bjorkvall 
sekamai papasakojo apie savo 
kelionę ir jos vargus: ,

“Aš pilnai tikėjausi nuskristi 
į Stockholmą į 39 valandas. Bėt 
patekęs vienas virš vandepyno 
aš pirmą kartą pajutau Įjal^ę.

“Pirmą valandą ar ir iįgifiu 
oras nebuvo taip blogiu nors 
ir putė priešingas vėjas. Aš 
pasikėliau4 iki 10,000 pėdų, ti- 
kėddmhsis rasti' palankią vėjo 
sriovę, bet iš instrumentų ma
čiau, kad pągelbos nėra. Atėjus 
tamsai mano vargai pasidarė dar 
sunkesni:

“Aš jaučiau didelį šaltį ir 
staigiai supratau, kad ledas for
muojasi ant sparnų ir vairų. Du 
sykiu į kelias minutes teko, su
sigrumti su vairu, kad privers
ti lėktuvą klausyti vairo. Nusi
gandęs aš nėriau žemyn ir su 
džiaugsmu pastebėjau ledo ma
žėjimą.

Dabar as nieko nebemačiau. 
Padidinimui mano vargo, • pra
dėjo smarkiai snigti. Aš vėl pa
sikėliau iki toli virš 10,000 pė
dų, bet sniego audra vis didė
jo. Dideli ledai daužėsi į ka
binos stiklą ir buvo pavojaus, 
kad jį išmuš. Nė kartą nega
lėjau4 atsitiesti. Aš riedrysau 
paleisti vairą iš rankų net ir 
tam, kad praryti maisto kap
sules.

“Kartą pasijutau taip pavar
gęs, kad siekiaus į savo kiše
nių. Mano Bellanca lėktuvas 
blaškėsi kaip laukinis arklys.

“Aš nežinojau ar manę, aud
ra neša toli iš kelio. Aš ne
turėjau kuo vadovautis— netu
rėjau jokių priemonių apskai
čiuoti savo . kelią. Aš buvau 
blaškomas kaip kempinė ir tig
rėj au panaudoti visas savo ži
nias skraidymo, kad’ išlaikyti 
kompaso kryptį.

“Po 29 valandų skridimo at
sirado naujas pavojus. Aš pra
dėjau jausti nepaprastą šilumą. 
Aš pažiurėjau4 į aliejaus spau
dimą. Viešpatie! Jis. buvo taip
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Italijos ką 
šaudo įsi. 
Bolearų salose

Sensacingas ispanų kaltinimas 
dėl išsodinimo Italijos karei
vių Ispanijos salose

Nesi- 
Londone 

kaltinimus

GENEVA, sp. 9. - 
maišymo komitetui 
svarstant Rusijos 
fašistinėms valstybėms ir pri- 
gr ūmo j imą atsimesti nuo neut
raliteto sutarties, Ispanijos de
legacija tautų sąjungoje pa
skelbė sensacingus kaltinimus 
dėl Italijos kareivių dalyvavimo 
Ispanijos ei viliame kare.

Tautų sąjungoj paduotoj for- 
malėj notoj Ispanija sako, kad 
Italijos kareiviai liko išsodinti 
rūgs. 18 d. Bolearų salose ir 
jis sušaudė kelis lojalistus, dau
giausia civilius žmones.

Italus išsodino Ibiza saloj 
laivas, kurį lydėjo du Italijos 
karo laivai ir du dideli Italijos 
karo lėktuvai.

Gimė ketveriukės
MANILA, P. L, sp. 9. — 

Skurdžioj pašiūrėj Cavite pro
vincijoj, tik akušerei patarnau*- 
jant, 21 m.* filipinietė Mrs. Le- 
oncio Englo pagimdė keturias 
mergaites, kurių kiekviena svė
rė po 3 svarus. Visos mergai
tės sveikos.

Tėvas, taipjau 21 m. am
žiaus, yra bedarbis, nesenai 
praradęs darbą prie kelių vedi
mu. kur uždirbdavo 40c į die
ną. Jie turi,ir kitus du vaikus. 
\ g ----------- ----

~ Nušovė dėl 50 centų
ugsėjo m. 13 d. 

preikšo restorane, 
esasčiame prie turgavietės, įvy
ko žmogžudystė. Uždraustu lai
ku (po 10 vai.) minėtam res
torane girtavo tūli giminaičiai 
štrafilai, stalius Jurkus ir ki
ti. Pastarųjų tarpe kilo ginčų, 
o vėliau ir kruvinas trukšmas; 
Štrafilams susivaidijus, tuo tar
pu įsikišo į tą ginčą ir jų sta
lo “kolega” Jurku's, kuris išsi
traukęs montekristą, paleido 
šūvį į Albertą štrafilą, patai
kindamas jam į galvą. A. štra- 
fila išvirto ant grindų ir apsi
pylė kraujais. Po pirmos su
teiktos pagalbos, jis buvo tuo
jau nugabentas be sąmonės i 
Šiaulių miesto ligoninę, bet te
nai tą pačią dieną mirė.

Šovėjas Jurkus sulaikytas ir 
daroma kvota.

Kalbama, kad šio įvykio pra
džioj buvo kilęs ginčas dėl 50 
centų, kurių pristigę pridėti 
prie pusbonkio, šiuo įvykiu4 do
misi visas Kelmės miestelis.

Gub. Landonas pri
žada “subalansuoti” 

biudžetą
• ’ -J , .1 v * .

CHICAGO. — Republikonų 
kandidatas gub. Landon vakar 
kalbėdamas Chicago j e prižadė
jo sustabdyti valdžios pinigų 
eikvojimą ir subalansuoti biud
žetą. Kaip jis tą padarys taip 
ir nepasakė, nes ir dabar pa
prastas biudžetas yra subalan
suotas. Tik nesusibalansuoja 
nepaprastos valdžios išlaidos— 
bedarbių šelpimas, viešieji dar
bai, (pašelpų darbai, ūkininkų 
šelpimas ir t. p. Ar gub. Lon
donas projektuoja sustabdyti 
bedarbių ir ūkininkų šelpimą? 
Jei taip, tai iš ko gyvens be
darbiai, ir nukentėję nuo saus
ros ūkininkai. Ar Landonas ke
tina juos badu išmarinti? Bet 
jis prižada tęsti ir bedarbių ir 
ūkininkų šelpimą. Jei jis visą 
tai tęs, tai jo prižadai apie “su
balansuotą” biudžetą yra visai 
tušti.

WINNER, S. D., sp. 9. — 
Latfkų darbininkas Henry Nem- 
sgren, 29 m. ir jo meilužė Mrs. 
Emma Kutis, 40 m., motina 5 
vaikų, liko nuteisti kalėj iman 
iki gyvos galvos už nužudymą 
jos vyro, tikslu jo pusikratyti 
ir paskui patiems apsivesti.

PĖR •

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

KAUNAJS.—Budar^as pakri
kusių nervų skustuvu nusižu
dę Petrašiūnų popieriaus fab
riko darbininkas Kazys Krikš
čiūnas.

Ratos prieinamos —
Del informacijų rašykite ar 

. telefonuokit NAUJIENOMS
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NAUJIENOS, Chicago, III.

r Mt. Greenwood lie-!. 
tuviųžinios

Miss EmiĮy Parmalis 
nedalyvaus gražuo

!

Apie SLA (6 Apskričio konfe
renciją ir SLA 1178 kuopos 

<balių. * i

-------- ■ ■ ■ t - ' »

Musų gražiai pavadintame ir 
gražiame mieste sekmadienį, 
rugsėjo -27 dieną, buvo .lietuvių 
tarpe nemažai sąjundžio. Tą 
dieną čia įvyko Susiviertijimo 
Lietuvių Amerikoj 6 Apskričio 
konferencija ir Susįvienijimo 
178 kuopęs balius.

Apskričio valdyba ir kai ku
rie delegatai po konferencijos 
pasiliko dar Mt. ;Greenwoode i ir 
kartu su Vietos lietuviais links
minosi, palikdami ir po penki
nę ir po dešimkę baliaus regis- 
tery.

178 kuopos : baliaus komisija 
taria širdingiausią ačiū patar
nautojams prie baro ir tikintų 
pardavinėtojams, gerbiamoms 
gaspadinėms ir visiems, kitiems 
už pasidarbavimą ir dalyvavi
mą parengime.

Gerbiami broliai .ir aeserys, 
lietuviai mes esame gimę, , lietu
viai norime būti, tą garbę ga
vome užgimę, todėl bendromis 
jėgomis palaikykime musų mie
sto lietuvių judėjimą. Prisira
šykite visi prie SLA T78 .kuo
pos. Busite aprūpinti nelaimės 
valandoje tvirčiausios įr turtin
giausios lietuvių organizacijos 
Amerikoj.

Nariai į Susivienijimą jprii- 
mami nuo 2 iki 50 metų. Na
rių mokestis mažas — mažesnis 
už kitataučių organizacijų mo-, 
kęst j. Kurie norite platesnių in-; 
formacijų gauti, .tai kreipkite^ 
pas SLA 178 kuopos organiza
torių. —B. W., koresp.

Iii Konteste
'Nors '’Misš Emily Parmalis 

buvo pasiždėjusi dalyvauti gra
žuolių -kontęstęM vienok dėl 
mums .nežinomos priežasties 
negalės rytoj dalyvauti. Tačiau, 
tikimės, kad p-lė Parmalis gal 
ras galimybės į balių atvykti 
kur visi turėsime į progos drau
giškai praleistivakarą.

Vabzdžiai Chicągos į 
priemiesčiuose i

turi lenktis, kieno d'>Tas 
rys žemos.

Kuris vien vai guodžiasi, tani 
niekas (. nepagiioda. ;

Tas išmintingas, kas šneką 
mažai.

Tas padvigubina dovaną, ikasj 
duodą laiku.

Mažįukai žali vabzdžiai, vei
siantys dobiluose, pradėjo savo; 
rudeninę <emjgw,iją ir : ketvir
tadienį ;pasiekė vakarų pusės 
Chicagos priemiesčius. 4ei «e*į 
užeis šaltis, kuris juos tuęjau 
sunaikina, -tai ims apie savaitę 
laiko iki jie išnyks.

John Charles Thomas, Ame
rikos geriausias baritonas, Co- 
lumbjus Dienoje, spalių 12 d,, 
koncertuoja Chicągos Stadium, 
1800 W. Madįson St. kartu su 
Suv. Valst. laivyno orkestru. '

Buvo susitarę nusi
žudyti

ge-

'Kvailys .gali padaryti pini
gas; reikia išmintingo žmo
gaus juos ipraleisti.

Tas 'gali ;buti pilnai pasiten
kinęs, kas nereikalauja nė sko
linimo, nė pasigerinimo.

šeštadienis, spalių 10, 1936,
...................."".......................... ................................................ ..... .............................................. . .................... . ■— I

Didelis pelnas .ir maža ru-ĮSkelbimal Naujienose 
peštis tuojau pasalsina -žmogų. duoda

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.Tas gyvena ilgai, kas /gyve

na gerai. <
——  —. t *

Tas nužudo padėką, kas jpri^ 
sižada ir .neišteseja. .

Mažai kas tepaiso gyventi 
gerai, bet dauguma nepaiso gy 
venti ilgai. I laiko savo draugu.

Tas nežudo nieko, kad Dievą

.Ugnis ir .vanduo .yra geri tar- 
t nai, f bet blogi, ponai.

Kas eina skolindamas, eina 
susirūpinęs. ‘ 1

' •• ’ • • • ■- ■

Kas -neturi gėdos ^neturi są
žinės.

i Kas piktas, tas retai jaučiau 
si gerai. 5 .

Tas 
veja.

turi bėgti, kurį velnias

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th SL 

Cor. jQf 35th .and Halsted Sis. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:8G-8:3P 

Nedaliomis Pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

■Tel. -Kenvood 5107 F
<3

i Kvailiai riša mazgus, o iš
mintingi juos atkiša.

Pusė kępalo yra geriau kaip 
be duonos visai.

Kas 
ilgai.

bėga greitai,

.... ..... -U..  ■■

vagia kiaušinį,

nebėgs

Kas
ir jautį. .

—.Surinko V. Faiza.

pavogs

Nauja gatvėkarių; 
linija

Miesto ;taryba ketvirtadienį 
įgaliavo gatvėkarįų kompaniją 
pratęsti bėgius, kad sujungti 
gatvėkarius 78 gatvėj, pietinėj 
miesto. daly. '

Pakeis 103 gatvių 
vardus

. Miesto taryba formaliai .įga
liavo gatvių dępartamentą pa
keisti vardus 103 Chieagos 
gatvių, kad pašalinti pasikar
tojimą tų pačių vardų.

, ■■■! 11

Coughlin dar kartą 
’ pilakišo

~ i ■ ll'llĮ^ Į |~| '|—" Uliniu < llir Į '11 I ■ ■ ■

kais fokstrotais. Pradžia viso
se vietose ta pati—nuo 8:00 
v. y„ bet kada pąsibaigs, tai 
nežinia. ?

Bus įvairių gėrimų, ypač 
vynas ir degtinės, tai produk
tai lietuviškos įstaigos Inter- 
National Wholėsale Wine & 
Liquor Co., kuri randasi Town 
of Lake kolonijoje antrašu 
4611 So. Ashland Avė., tele< 
fonas Boulevard 0470. Užei
gos, kurios remia šį lietuvišką 
degtinės sandėlį ir kurios šį
vakar rengia nepaprastai links
mas vakaruškas lietuviams, yra 
sekančios:

George Baltupis, 6845 So: 
Western Avė.

STEP-INN Tavern, 2 
107th St., savininkė Mrs. 
brovskas.

Kuris jaučiasi* šiltai, manoį 
kad ir visiems taip. ]

Kas skolina, žudo dvigubai 
t (žudo savo pinigus ir draugą) j

■;..............

Visuomet girtas, visuomet 
ištroškęs.

Kiekvienas žūo turi savo
Kiekvienas šuo turi savo

Kiekvieno reikalas, nėra rėk 
kalas nė vieno.

Netikri draugai aršesni už 
atvirus priešus.

“TXX?W.’W

East
Dam*

Tony The deanerd - ' T ] „
,♦ ’ Ofiso ,Tel. Rez. .Tel.

lUllFriAr Englewood 7151 Radcliffe 1191j uurci DR. G. J. TARULIS
Seniausias įr geriausias dra- pirmas lietuviškas 

’bužią valytojas ir taisytojas, osteopathic^^physigian ir 
taipgi furkautus išklinijame, OFISAS: .
sutaisome ir perdirbame, dar- *9831 SOUTH halsted STREET 

’ba nmmarn W -namu ; Valandos: nuo 10 v. r.—-5po pietųną -paimain is -namų. ir nuo 7 iki 9 val vakar0<

2555 West 43rd Street 111 ; Mmir > m i i ==
Tel. Lafayette 1310 ADVOKATAI

Phone Canal 6U
DR.S.BIEŽ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22iid Street

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

■Rei. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Rępublic 7868 

............ , " ; ~ ' ...... ........... ..................— 

■Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

Ii

ŠAUKIT

GALUMET 6869
Ir musų patyręs inžinierius atč 
važiuos į jūsų namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl naiųų 
apšildymo reikmenų (plant), ga
ru arba karštu .vandeniu šildoma.
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 
36 MfiNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
F. H. A. ŽEMA PALŪKANŲ

KAINĄ

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir -Chirurgas 
Ofisas 4645 80. ASHLAND AVĖ. 

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

Ofiso Te!.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Corydon Black 35 metų, 
ležinkelio klerkas iš Port 
Worth, Texas, ir atsiskyrusį 
nuo jo pati Cordelia E. Black, 
klerkas Rock Island geležinke
liui, nusitarė, kad gyvertimas 
pasidaręs nebeįdomus. Moters 
bute adresu 1550 West .95 st. 
jiedu išgėrė šiek .tiek svaigi- 
načio gėrimo, po to išgėrė ar
seniko ir pradėjo laukti mir
ties.

lai atsitiko praėjusį pinna-į 
dienį. Moteriške mirė nuo nuo-; 
dų. Vyrą policija rado pusgyvį 
ketvirtadienį. Vyras sako, kad 
nuodai neveikę j jį, tai jis per* 
sipiovęs kairės rankos gyslą* 
tačiau nežiūrint to .išlikęs gy
vas.

Policija daro tolesnį i tyrinėji
mą.

Illinois 'Valstijos aukščiau
sias teismas atmetė radio ku
nigo Coughlino prašymą įėisti 
jam atnaujinti bylą prieš Chi- 
cagos parkiį tarybą u^ tai, kad 
pas taroj i nerendavo parko jo 
mitingui. Coughlin vieną kart^ 
bylą prakišo, dabar mėgino 
haujinti ją.

BEVERLY DINETE
33 S. Ashland Avė., savinin
kai Stanley K. Petkus and Gust 
Hoden.

Mr. Bannes, 5642 W. 65th 
St.

P. >P. Buchunas, 2859 W. 40th 
S t.,

at-!

Kunigas kaltinimas 
komunizmu

.Sekmadienio vakare, 8:00 
landą, iš WHFC. stoties 
(1420 K) bus duodamas labai 
įdomus lietuviškas radio pro- 
ramas Programas bus t papuoš* 
tas su patriotine muzika i ir 
kalba, kuri sužavės visus klau
sytojus. Išgirsite geriausius 
radio akordinistus Al. .Sheme-i * 
tą ir Antaną .Labanauską 
(Lubby) ;ir .pranešėją Povilą 
šaltimierą su jo įdomiais pra- 
nešimais. Be to, bus įdomi 
Vilniaus užgrobimo apysaka— 
radio drama. Nepamirškite pa
siklausyti ir kitiems ‘pasakyti.

va-

Mr. & Mrs. Joseph 'iŠ. Wals 
ky, 4601 S. Marshfield Avė. ’ 

(lOth anniversary celebration)
Norėdami užmiršti savo rū

pesčius, esate nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti į viršminėtas 
lietuviškas užeigas, kur ‘‘pražus 
vargai, ir atgims tikras links
mumas. Lankykitės ir links
minkitės...

-Inter-National. ‘

Prieš kunigą Harry F. \Ward, 
Union Theological Seminary of 
New York profesorių, vieną žy
miausių Amerikos metodistų 
bažnyčios narių, paduota skun
das, kad jis platinąs komuniz
mą. Devyni kiti .tos bažnyčios 
seniūnai išrinkti skundui prieš 
Wardą tyrinėti. Amerikos va-, 
dinamų intelektualų tarpe Dr.‘ 
Ward yra aukštai įvertinamas 
ir plačiai gerbiamas.

Inter-National Gerų 
laikų Rengimai Lie
tuviškose Tavernose

turės ; labai daug 
bet niekur nebus

9031-

WORID PLAYHOUSE 
410 S. Michigan—arti Van Buren 

Tęsis nuo pietų iki nąkties • 
— 25c iki 2 po piet. 

Paskutinė savaitė

“G Y P S I E S” 
ALĖKSANDER GRANACH 

LALA GHERNAYA

i

W O « L l> F A M O U

A.A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Bark 3895

KI.. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9
Rezidenciją: ;

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Plumbing 
i& Heating Supply Co. 

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

Atdara vakarais iki 7 vai. Nedė- 
_____ liomis iki .1 vai, dieną.___ ’

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

•Telephone: Boulevard 2800 
4681 SOUTH ASHLAND AVENUE 

ReH. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Rępublic. 9723

Phone . Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

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

Palengvinimas nj

PAIN-EXPEILER 
bonkutė tik 35c. ir 70c 

visose vaistinėse.

Universal
A

Laidotuvių Direktoriai AKiU SPECIALISTAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

■ k- ................. ...........

PHYSICIAN-SURGEON ’ 
Office 4070 Archer Avenue 

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

Office.& residence 2519 W. 43rd SU 
Tel. ‘Lafayette 8051 

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

Sekmadienį susitarus.

Old Golds cigaretai yrą 
labiau-sušvdninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai, garantuos 
ti. Padaryti iš puikiausio tą-r 
bako derliaus, jie pataiko į 
kiekvieno skonį. L

Mrs. Anelia K.. Jarusz 
.Physical Therąpy 

and Midwife 
6630 S. Westem 
Avė., 2nd flobr: 
Hemlock 9253 

patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų • massąge 

' ęlectrįc t r e a t- 
męnt ir mąghe- 
tie blankets irįtti 
Moterims ir męr- 

i ginoms pat a r i- 
•mai dovanai. ;

i. a.aoLP •
1646 WeSt 46th Street Phones BouJavard. 5208-841*5
.. ...........      - i.iii i................................     i

v ■ A' . . ’■ • r

>1 yi>! ................................ . ..................... ...................................... ...........r...., I. . ....

S. M. SKUDAS
718 West l8th Street : Pfaone Monroe 8877

įJUHtH“* ■■■■RFI »M|I^ ffl If4 I I II II imiI' I i — . ! i . i—  ■ l I HW

" ■ ’ ' v 1IV   ’ -v—-- - • f • • ' ' t     .-------------------------------------------------------------------------------

JEŽERSKIS IR SUNUS
TO/M S.-Michigan Avė. ' Tėl. Pullman 5703 

...............   ,iw.lt m mi|l»V   III,   .................................. ... .......................... Ii >

LACHAWICZ
2814 West 23rd Ftace , Phonės Cana] 2515—Cicero 5927
IRT irii> I|»I    ■■■■■■■i W■» ■IMHH im

j J. & RADŽIUS
■668 West :18th . Street Phone -Ganai 6174

Nariai diieagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA NAKTL 
Turime -Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

i Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
TeL Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaJ.: 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.

KITATAUČIAI8

DR. G. SERNER.
* LIETUVIS 

Tel. Yards -1829
•Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių 'Dirbtuvė' 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—* nuo 6 iki l 

Nedėliomis nuo _10.ikL12 vai. dienos

u

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

O.ptiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvps skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuętu- 
mo, skaudamą akių ‘karštį, atitaisę 
trumparegystę • ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-* 
kimuosė egzaminavimas <Jaro,mas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ath 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be ąkinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

i

LIETUVIAI
■■ — •' ■ * •

Boulevard 4089

*■T

Holdapas viešbučiui

I.

įl

rengiama Grand
“Inter-National'

Du banditai padarė holda- 
pą 'Medučiui,
Surf Street.' Pelnė $23$.

Mes kai tik užpirkome mil-j 
žinišką kiekį geros į >

P. J. RIDIKAS
3354 So.. Halsted Street

' < •* - ' ■ ■ 1 ■' ■ '

.4605-07 £. Heimitage /Avenue iPhones Yards 1741-1742 ;
Brighton patk -Skyrius, -4447 S. cFairfield, Laf. 0727 , 

' n—i ...... . ....................... —   ■■■ .  - r i
r-■ S. iC. LĄCHAVICZ

<t2-44,East’108th St. '.Tel. Pullman l270 arba Canal.2515 ■

■

Kunigą traukia tęisn 
man

' ’ r • . t
.zMuč ■ L >•

Thoinas Bouchier traukią 
teisman 'kunigą Waltorį -Shoe- 
maker Pondą^ šv. Bernardu 
episkopatų bažnyčios rektorių. 
Bouchier skuntfžiąsi, 'kad ku
nigas bažnyčioj iš sakyklos || 
apšmeižęs.

•šį vakarą 
gerų laiką, 
taip smagu, kaip tose užeigo 
se,’ ,kur yra 
Opening arba
.Linkniųs Laikai”, nes -busite 
maloniai .priimti ir pavaišinti 
Chicken arba steak pietumis i ir 
kitais gardžiais užkandžiais, 
geru aluin, skaniu vynu ir se-J 

degtine—tokia, nuo kurios 
hesirgsite ant rytojaus. Visu* 
prižadėta muzika su lietuviš
komis .polkomis , ir amęrikoniš- V/ ■ * .... •

.1 liiif in,,.,į,l i ■

.Daugiau Gajumo Susil
pusių Vyrą ir Moterų 

Nervams
NTTQA-TONE turi svarbų Ziijc Phosphide 1 
milini, duodantį naudingą phosphorą, be ko ’ 
negalima turftti atiprįų ir KUlinKU nervų. į 
Gydytojai dažnai prirašo phosphorą. kad 
suraminti jauslius ir sukrėstus nervus. Tai 
svarbu nervų sujudimuose, taip nuožmiai * 
puolat varvinaiičiuose,

. Tas puikus vaistas moksliškai sustiprin- 
tag-BU .VITAMINAIS A ir D ir tur|s ge-. 
(ežles be ■ ko negalima turėti turtingo rau- 
Oonaiąialą rutulėliais kraujo ir skaistaus, 
veido. Be to, NVGA-TONE turi ir kitokių 
vertingų dalykų vainUjoie. Pradėk šiandien, 
imti sustiprinta -NUGA-TONE. ir pastebėk 
kata pagyv&d- parduodamas ir užtikrintas, 

l-tiait - visus vaistininkus. ?; • . • • ’ *
I Nuo užkietėjimo imk — UGA-SOIr—tai 
'idealus Uuosuotojas. 25c ir 50o.

t

■ 51*00000
1 DOVANŲ!';

ką nacionalė grandininė krautų-^ 
vių grupė dabar parduoda visur, 
už $2.59—Musų kainos $.4 '.įJMj* 

• nuo dabar už galioną ■ « M 
—visos spalvos flat ir gloss.

^Aukščiau paminėta dovana bus 
išmokėta tam, kas galės įrodyti, 

.Kad muąų prirodymas neteisingas!
Didžiausi bankrutą .mąlevų stako 

' dyleriai Chicagoje.
U. S. teismai ir apdraudos kom-. 
panijos yra musų reikmenų šal-. 
tiniai.
Langu Stiklai už ’/ž i 

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557. MILWAUKEE AVĖ. ' , 

. 6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE.

Skyriuj KEN0SHA, WIS 
Visi-telefonui ABMitage .1440

S. P. MAŽEIKA
.8819 Lituanica Avenue U»hone Yards 1188
. ................mini. -ui ji............................i—.,...................ui.,',1.,1,........ ............ , ... ........................................ . .............................................. ,,,

■ J.LROTČIUS
.4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

I ‘l.ilĮi H .mUllIlIlI IfHI iii......................................................       „

A.MASALSKIS
8807 Lituęriicą Avenue Phone Boulevard 4189

".... .............................— ii... I i imi mįi i ' " įiii .... ..............................y.. l.i|i>M.w.wnil

"- Ą. PETKUS • '
1410 South 49th Court ■ rSieero Phone >(5ieero 210®

. ■■ .............I'I.I I _ i I ... .............................IĮ........■■■■■■i II I. Į 11 ■Wi..l ■■ II......nu ............... .... ....................

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

2400 W«st Madison Street
Vai.-»1 iki 3 . po, pietų, * 6 iki 8 vak 

Tel. Seelęy 7330
Namų telefonas BrunSwiCk 0597

<MBULANCfe PATARNAVIMAS m NAKTĮ
u YARds 1741-4742

X I,

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
, 2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: ?

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

Phone MIDWAY 2880.
I

— ■ j . ■ ■■ I 'I ■ -   — ' —www^— I , Į —6 — •

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

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

Rez. Telephone PLAZA 2409

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South ' Halsted St. 
TeL Boulevard .1401

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
, Rez. Tel. Drexel 9191 
j)R. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, -Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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Garsinkitės Naujienoj**1U1

Politiku lietuvių tarpe

Telefonas Hemlock 0800

E. Norgailienė

Dabar galima gauti kaimininiam taverna.

mas
1S TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-’TTS TOASTED

2.10
2.25
2.35
2.40
1.85
1.80

Tono
84.25

4.40
4.75
5.15
5.75
5.75
5.75
4.75
6.00
5.25 
4.00 
4.95

7.15

3.65
4.00
4.15
4.25
8.25
3.15

$7.50
7.75
8.50
9.25

10.50
10.50
10.50

8.45 
11.00

9.20
8.75
8.85

13.25
5.75
4.50
6.25
7.00
7.25
7.45
5.75
5.50

NATHAN
KANlER

$1.85
- 97 £
- 950 
$1.39

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ 
KAPINIŲ TRUSTISŲ

PRANEŠIMAS

links- 
visur

nt 5 metųgbe numokejimų 
tlNTOkPATARNAVIMO M

kviečia ne
pasinaudoti 
visų lotų 

O užmokant 
gausite 25%

Dabai* 
rašo, kad

Tai Lengvas Užsirūkymas

A-fiARNAVIMę AJATYKĮT

čia susidūrė su kepyklos tro- 
ku. Abudu, trokas ir vagių 
Buick’as, tapo sudaužyti. Tro- 
ko šoferis buvo nugabentas į 
ligoninę, o radio vagys pabė-

4707 South Halsted Street
Visi Telefonai YARD8 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORI8

1/4 
Tono
$2.40

2.45
2.65
2.85

3.15
3.15
3.15
2.65
3.25
2.90
2.70
2.75

3.85

kviečia svetimtaučiai dalyvau- 
ti su jais kartu, ir visuomet 
yra prašoma, kad jis su savo 
mokiniais šoktų lietuviškus šo
kius. Nors p, Beliajus nėra lie
tuvių kilmės, tačiau jis dau
giau garsina musų tautų, ne
gu mes patys. Jis nesisarma- 
tija lietuvių kalbos. Kalba lie
tuviškai svetimtaučių minioj 
per mikrofonų ir aiškina pro- 
gramo eigų.

Jisai turi kaip savastį lietu
viškų vėliavų, nebijo jų nešti 
svetimtaučių akyse. Pasakysiu, 
kad jis yra musų tautos žvai
gždė.

Dabar p. Beliajus pradės mo
kinti naujų grupę nuo 25 iki 
40 metų. Kurie mėgiate šokti 
mokytis, moterys ir vyrai, pra
šomi greitu laiku atsilankyti į 
pamokas. Pamokos bus duoda
mos kiekvienų antradienį nuo 
7 valandos vakaro iki 8. Pamo
kų vieta Mark White Sąuare 
parke, prie 31 ir Halsted gat
vių

Peoples Furnittfre Gompany 
atgavo savo radio, bęt sudau
žytų. Apskaitliavus krautuvės 
išdaužytų langų ir radio, yra 
padaryta daug nuostolio.

Vėliau policija pranešė, jo- 
gei automobilio savininkas areš
tuotas, jis betgi tvirtina, kad 
savo automobilį buvo paskoli
nęs kitiems.—Rep.

Bandė be pasekmių 14 kartų 
— po to laimi 4 kartus .

H eilės
Ruth Hoff, stenografė U Eart 
68th Street, Ncw York, dalyvavo 
“Sweep8take«” nuo pat jų prad
žios, ir nei vieną kartą nelaimėjo. 
Bet mėnesis laiko atgal jai pasi
sekė ir laimėjo keturiua kartus ii 
eiles.

Ar jūs jau jstojot? Ar laimė jot 
savo skoningus Lucky S t rikes? 
Ant radio yra perduodama muzi
ka. Atsisukite ant radio “Your; Hit 
Parade,” trečiadienio ir ieitadie- 
nio vakarais. Klausykite, spręskite 
ir palyginkite melodijas — tada 
pabandykite Jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luekles, 
nusipirkit pakelį šiandiena ir pa
bandykite juos taipgi. Gal būt tuo 
ką norš netenkate? Jūs (vertinsite 
Luekles pirmenybę - Lengvą Užsi- 
rūkymą iš turtingo, brandaus- 
kūno tabako.

Vandens departamentas 
be biudžeto

Musų miestelio vandens de
partamentas atitodo ^panašus 
Chicagos iSanitalium Efistrik- 
tui, koks jis yra buvęs pra
eity. Nėra vandens departa
mente apribavimo darbe ir iš
laidose. Darbui padėti visokį 
asmenys ir vandens parupini- 
mas neturi pastovumo. Bilos 
už vandenį kyla ir kyla, ži
noma, namų savininkai tuo nė
ra patenkinti ir laukia rinki

kių, kuriuose žada valdinin
kams atsimokėti. Taip ir ture 
tų būti.

Po pifctų šaukšto ieško

Neperseniai _ “Naujienose’ 
buvo minėta apie vandens du 
dų dėjimo netvarką 
vietos laikraščiai 
ties vieta adresu 6006 Roose 
velt road tūlas 
laiptu skersai griovį, kur van
dens dūdos dedamos.- Įkrito į 
griovį ir susižeidė. Policija įsa
kė kontrafetoHui .geresniu 
laiptus sudėti. O Už žmogatis 
sužeidimų tur būt miesteli#' tųi 
rėš atsakyti. Tatai reiškia, 
po pietų šaukšto ieškoma.

Norintieji nusipirkti lotus 
Tautiškose Kapinėse, dar galite 
gauti už numažintų kainų 
25 metų Jubiliejaus teikiamo
mis sųlygomis.

Kapinių valdyba 
praleisti progos 
20% nuolaida ant 
įmokant tik dalį, 
visus pinigus, 
nuolaidos, dabartinės kainos.

Taipgi primename, kad kapi
nių leidžiama 25 Metų Jubilie
jaus Knyga bus papuošta labai 
gražiais kapinių istorijos pa
veikslais. Kol dar nevėlu kreip
kitės į kapinių raštinę, kad ir 
jūsų paminklas puoštų knygos 
sidabrinius lapus. \

Vytautas Beliajus 
pasižymėjo

Vytautas Beliajus gražiai pa
sirodė su savo mokiniais ir lie
tuviškais šokiais per Michi- 
gan Avenue Savaitę. Vidtfr- 
miesčio biznieriai buvo ta pro
ga surengę programų, ir pro- 
grame lietuviai ir lietuvaitės 
su p. Bieliajum priešaky, už
ėmė vienų numerį.

Buvo 
šokius, 
žmonių 
jo, kas

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

Mėgino pavogti Peoples Rakan
dų krautuvės radio, bet pa
teko į bėdų
Koliai kas nežinomi vagiliai 

9 dienų spalio, apie pusę šeš
tos valandos ryto, išpiovė stik
lų PeopMsi (Furniture Compa- 
ny krautuvės, 4183 Rrcher 
avenife, ir pasigriebė didelį Ze- 
nith radio vertės $150. Įsimetė 
radio į automobilį, pasileido 
greitai važiuoti į pietus Rich- 
mond gatve.

Privažiavę prie 43-čios gat
vės, kuri yra Through Street,

gražu žiūrėti į musų 
žiurėjo į juos šimtai 

ir gėrėjos. Visi žitfrė- 
tik turėjo progos, ir 

plojo rankomis be sustojimo, 
kad tik butų programas 
nis.

Vytautas Beliajus yra 
mas ir smagus, kad jį

2 Ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Virš

$ 7.75
8.00
8.75
9.50

10.75
10.75
10.75

8.75
11.28

9.45 
9.00
9.10

13.50 
6.00 
4.75
6.50
7.25
7.50
7.70
5.90
5.65

būt “Naujienose” darbas 
darytas.

Iš tikietų matyti, kad 
rengimas atsibus lapkričio 
nėšio 7 diena Liuosybės 
tainėje. Bus gražių dovanų 
laimėjimui. Aš irgi jau įsigi
jau porų tikietų. Tikietus ga
lima gauti pas kliubo narius.

— žvalgas.

NAUJAS GĖRIMU SKLADAS
Alus/Vynas ir Degtinė 

gorčiais, pusgorčiais ir buteliais. Didžiaušis 
pasirinkimas: žemos kainos. Gėrimai ir už

kandžiai kasdien.
Mes esame naujojoje vietoje.

J. M. TAVERN
(Jokūbas Maskoliūnas, SavJ 

» 3503'/z So. Halsted Street
Telefonas Yards 3692.

• M e a turime pinigų
name ant 1Q. metų be numokejimų per 

Taipgi du 
DĖL GRE

ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA

(Per Gothenburga. Švedija)
Patogi ir greita kelionė 

Pigios Laivakorčių kainas
Laivu išplaukimai iš N. Y.

Kungsholm ............   Spalių 21
Gripsholm, ................... Spalių 29
Drottiangholm .... Lapkričio 19 
Gripsholm ................. Gruodžio 8

Platesnes žinias apie kelione teikia 
veltui ir. parduoda laivakortes, visi 
musu autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedu Amerikos Linijos Sky
riai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigan Avenue, 

Chicago, III.

Kainos-gali pasikeisti be (spėjimo 
TUOJ APMOKANT —-
P0CAH0NTA8 ANGLYS
Mine Run. 65% Stambios ,

Mažos Nut ar Pea —........-.........
Krosniui ar Pečiui . ...........——

Lump ar Egg ...... ..........................
COKSAI—KOPPEBS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai .........

Nut Koksai ........ ----- -- ------------ —
Pea Koksai —1-----------------------------

Petroleum Carbon Štili Ęun ........—.
Petroleum Carbon Lump. Egg .................
MILLERS CREEK LUMP -------------- -
MILLERS CREEK, EGG______________
BLACK BAND LUMP--------------- ---------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvanla) ------------------ -
Eastern Kentucky Soreenlngs . . -—....
Illinois Screenings ., ___ _____ . ---- ....
PRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios .............. ......

Plautos Nut—3x2 --- —
ftr _______________________

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

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

o stakas visada pilnas.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal.............................
Specialė maleva, 16 spalvų, gal.................... .......
Varnish remover, gal........................... 4................... .
Grynas baltas enamel, gal........... ............................

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ................. *.......................

___  ir brangiau.

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

šičia lietuviai politikoj yra 
nusistatę maž-daug taip: atei
nančiuose* rinkimuose remti 
Rooseveltų į prezidentus, o 
apie kitus valdininkus nuomo
nes skiriasi. Qi sekamų pava
sarį, kai įvyks papildymas vie
tinių miestelio valdininkų, 
yra permatomas demokratų 
pralaimėjimas todėl, kad gy
ventojams .jie jau, atgrįso iki 
kaulo, k

Užkvietimas į Naujie
nų Balių

Gerbiami Naujienų skaitytojai, draugai, rė
mėjai ir visi lietuviai! Šiuomi maloniai kviečia
me atsilankyti j Naujienų rudenini balių ir gra
žuolių kontestą rytoj, Sakalų svetainėj, 2343 So. 
Kedzie Avenue, pradžia 6 valandų vakaro, įžan
ga asmeniui 40c.

Jums visiems žinoma, kad Naujienos visuo
met rūpestingai surengia viešus parengimus. 
Šis rudeninis balius ir gražuolių kontestas irgi 
atsižymės savo gražumu.

Gražuolių konteste dalyvaus 19 lietuvaičių. 
Iš tų devyniolikos lietuvaičių musų teisėjai iš
rinks penkias kandidates, o iš tų penkių Chica
gos Automobilių Parodos Komisija išrinks vie
ną — Miss Lithuania.

Nėra abejonės, kad toms lietuvaitėms, jų 
tėvams, giminėms ir draugams yra garbė ir ma
lonumas dalyvauti gražuolių konteste. Kiekvie
nas atsilankęs svečias i šį Naujienų parengimą 
bus maloniai priimtas ir laiką smagiai praleis.

Iki malonaus pasimatymo Naujienų iškil
mėse.

’’ Namų savininkų trasas

Jau buvo “Naujienose” mi
nėta, kad namų savininkų kliu- 
bas ruošiasi savo metiniam 
parengimui. To parengimo rei
kalu agitacija jau prasidėjusi 
ir tijdetal jau4 maišosi publi
koj^ Matyti, kad komitetas ne

Tikietų

Kada siekiates uz vieno
., . po kitam!

Gal būt jūs niekuomet nėsate išsėdėję per vur. 
bodžią naktį — dirbant ir rūkant valandą po 
valandai, degant vieną cigaretę nuo kito — pasiti
kint ant suraminančio jūsų cigareto dūmo suteikti 
jums draugiškumą ir pagelbą. Tai tokiuose atsiti
kimuose kaip sis, jūs esate dėkingi už lengvą 
užsirūkymą . .už Lucky Strike! Nes, nors ir 
rūkytute per ištisą naktį, jūs galite pasitikėti 
lengvam užsirūkymui, kad būtų malonus jūsų 
gerklei. Lucky Strike yra vieninteliu cigaretu, 
kuris suteikia jums svarbiąją “Toasting” apsaugą. 
Ir be to, kadangi jūsų Luckies yra pagaminti iš 
minkščiausiųjų, labai išnokusių vidurinių tabako 
lapų, jūs patirsit, jog jie turi gerą skonį — visą 
dieną

W SAVININKAMS
už 4>/z nuošimčių dėl rinktinų paskolų. Skoli- 

* pirmuosius du ir pusę metus.
skolas

COAL&COKE
3719 5 KEDZIE AVENUE 
GUA2ANTEED COAL

PHONE LAFAYETTE 3244
BONDED VVEIGHT
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicągo* 
III. Telefonas Ganai 850(1

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

, Metams ___ __ ___ —$8.00*
Pusei metų------------------- 4.G0
Trims mėnesiams _______ __ 2.00

• Dviem mėnesiams__________1.50
; Vienam mėnesini - .75
.Chicagoj per išnešiotojus t

Viena kopija 8c:
Savaitei ;________________ __

t Mėnesiui 75e
Suvienytose Vaistuose, na. Chicagoj; 

paštu:
Šietams* $5.00^
Pusei metų &75j
Trims mėnesiams L50

, Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėijesftif -----  .751

Lietuvon ir kitur užsieniuose* 
(Atpiginta)

Metams l&Up
Pusei metų __________ 4.001

’ THms mėnfftiaipa ----------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Susigričijo du kunigai
Kunigas Coughlin, pagarsėjęs savo politiškais pa

mokslais per radio, vieną kartą viešai išplūdo preziden
tą Rooseveltą “melagium” ir “apgaviku”, taip kad net 
Vatikanas pasipiktino ir liepė jam tuos plūdimus at- 
šaukti. Po to Coughlinas ėmė atakuoti Rooseveltą dėl 
jo tariamo Tai iššaukė kritiką iš praloto
Ryaifopusės.

John A, Ryan yra katalikų universiteto1 rektorius 
Washingtoneir yra žinomas, kaip©’ stambiausiai moks
lo autoritetas tarpe Amerikos kunigų. Jisai išėjo1 griež
tai prieš kun. Coughlino kaltinimus' prezidentui bei jo 
Naujajai Dalybai. Pralotas Ryan pareiškė^ kadi Cough
lino priekaištai Rooseveltui esą “biaurųs,. bailes ir atvi
rai šmeižikiški”. O apie to kunigo ekonomiškų krašto 
keblumų aiškinimus jisai pasakė, kad bent 50 nuošimčių 
tuose aiškinimuose esą klaidingi, ir jeigu CougMmo? idė
jos butų vykinamos gyvenime, tai didele daugumu žmo
nių. susilauktų tikros nelaimės.

Tokiu budu susikirto du kunigai. Vienas stoją prieš 
Rooseveltą, antras už; vienas kaltina Rooseveltą esant 
komunistu^ antras tuos kaltinimus vadina šmeižtais; Ir 
vis vardan tos pačios krikščionybės ir to paties katali
kiško mokslo.

Atrodo tačiau, kad į tą ginčą įsimaišys da ir popie
žiaus atstovas, kuris tik-ką atvyko į Jungtines Valsti
jas — kardinolas Pacelli. Jisai yra Vatikano “valstybės 
sekretorius”, vadinasi, veda visą popiežiaus politiką pa
saulyje. Girdėt, kad kardinolas Pacelli rengiasi pasilikti 
Amerikoje, iki praeis rinkimai^ fr sekti, kaip elgiasi 
Coughlinas ir kiti politikuojantieji Amerikos kunigai 
Kai Vatikano laikraštis “Osservatore Romano” anąkart 
barė Coughliną dėl jo plūdimų prieš Rooseveltą, tai tas 
laikraštis, be* abejonės,, rašė tai, ką jam buvo? ųsakęs 
kardinolas Pacelli. Gal būt, jisai; palieps Detroito' pa
mokslininkui ir visai užsičiaupti.

Geriausias dalykas butų, kad kunigai visai į politi
ką nesikištų. Jeigu jie yra pasižadėję savo* gyvenimą 
“pašvęsti Dievui”,, tai užsiimti tokiomis “svieto, marnas- 
timis”, kaip politika, jiems visai nepriderėtų;. Juo. la
biau, kad politikos klausimuose religija jokio keliaro- 
džio nesuteikia. Tuo pačiu religijos “mokslu^ pasire
miant, galima agituoti už beturčius ir už kapitalistus, 
už carišką despotizmą ir'už laisvę, už fašistus ir už de
mokratiją, už karą ir už taiką. Bet kada kunigai tuos 
pačius “krikščionybės principus” ir to paties Dievo var
dą naudoja, vieną sykį* gindami vieną dalyką* kitą sykį 
visai jam priešingą, tai koks įspūdis pasilieka pas žmo
nes?

O be to dar religiją, kai ji būna įvelta į politikos 
ginčus, tai. ji sukelia žmonyse fanatizmą. Politikai dažr 
nai jau ir šiaip nepasižymiu dideliu svarumu^ Bet dar 
įdėjus į ją gerą fanatizmo porciją, ji gali pasidaryti1 vi
sai neskani; ’ .

Kas nori politikauti, tas turėtų palikti altorių ir 
ieškoti “politiško džabo”.

na kita nefašistiška šalis tokių mitingų " nedraudžia; 
Jnors Mussolini su Hitleriu to* griežtai reikalavo.. Mask
va leido sovietų gyventojams tik rinkti aukas Ispanijos 
moterims ir vaikams, vadinasi, grynai labdaringam* 
tikslui.

Dabar, kada fašistų armijos jau beveik apsupo Is
panijos sostinę, sovietų vyriausybė susigriebė, kad ta 
;“neitralumo” politika,, kurios, jį iki šiol laikėsi, pragaiš
tingai Bet ar jos grasinimas , siųsti ginklus Madridui 
:dabar dar gaili Ispanijos respubliką išgelbėti?6 Už die
nos kitos, gal būt, jau bus atkirstas paskutinis geležin
kelis, kuriuo sostinė dar gali susisiekti su išoriniu pa- 
■šauliu. ' ‘ ' j'' /.'■
’ Jei toks ultimatumas butų buvęs; padarytas bent 
•prieš mėnesį laiko, tai jo tikslas butų iįuvę& supranta- 
rmas.. *. ;

. Reikia pripažinti, kad daugiausia padėti Ispanijos 
.valdžiai butų galėjusi Prancūzija, kurios siena prięina 
.prie Pyrenėjų pusiausalio. Kodėl Paryžius, užuot davęs 
įginklų Madridui, rūpinosi, kad butų padaryta “nesiki- 
.šimo sutartis”, mums iki šiol ne pilnai aišku. Reikia ma
inyti, kad premjeras Blumfes bijojo sugriauti ^liaudies 
frontu”,, kuriame dalyvavo vadinamieji “socialistai ra- 
dikalai” (tikrumoje, liberalai). Be t;o, jisai bijojo susi- 
'pykti su Anglija, kurių valdo konsėrvatoriafc Anglija 
(veikiausia tą “^e0kįšimo/, politiką, buvo pirmutinė su- 
(mariiusi,, o paskui ji prikalbino* franeuzus.

Apgailėtina, kad iš Europos diplomatijos kilpų ta
po sudarytai virve ant kaklo> Ispanijos demokratijoL Bėt 
keista, kad. į tas kilpas pateko ir SoVietų Riišija?, kuri 
juk,, rodosi, neturi reikalo' paisyti, nei anglų, nei francu- 
zų buržuazijos.

N e trukus turės paaiškėti,ar Maskva yra tikrai pa
siryžusi savo grasinimą įvykintu ar jos ultimatumas bu- 

>vor» tik teatro mostas tam tikram efektui pasiekti.

'; Apžvalga
KOMUNIZMO ISPANIJOJE 

NĖRA
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ti entuziastiškais sovietų “pro
greso” aprašymais.

* Ir Hearstas nę tik kalbėjo už 
bolševikus, bet rodė savo drau
giškumą Maskvai ir darbais. Ji
sai, kaip “Naujienose” jau bu
vo minėta, suorganizavo ir savo 
lėšomis pasiuntė į Sovietų Są
jungą skaitlingą kongresmanų 
‘ir senatorių deltegacrją, lydimą 
būrio Hearsto laikraščių repor
terių.

Bolševikai tą delegąciją ir 
įtuos reporterius priėmė kuo- 
'puikiausiai — vaišino juos, gar- 
’bino juos savo spaudoje ir ro
dė jiems visokius sovietinės 
“gerovės” stebuklus.

Bet tUa pačiu laiku, jeigu 
'kurios šalies socialistų laikraš
tis arba* organizacija norėdavo 
pasiųsti j Rusiją savo atstovus 
'pažiūrėti, kas toje stebuklų ša
lyje dedasi, tai sovietų valdžia 
jų neįsileisdavo. |
; Taigi su demagogu Hearstu 
Maskva mielai draugavo, o nuo 
užsienio . darbininkų stengėsi 
apsitverti kiniška siena, kad 
pasaulio darbininkų judėjimas 
butų priverstas per Heiarsto 
akinius žiūrėti. į bolševikišką 
“socializmą”.

O šiandie Maskva ir jos pa- 
ikalikai rėkia, kad Hearstas ją 
šmeižia.

i Tačiau ir dabar bolševikų 
valdžia neįsileidžia socialistų 
laikraštininkų ir darbininkų or
ganizacijų* lątstovų, kurie nepu- 
jčia į Maskvos dūdą (pav. šio- 
•mis dienomis ji neįsileido dvie
jų Kanados socialistų Angus 
jMadnnes ir Grace Maęlnnes).,
— tuo* tarpu kai Hitlerio žinių 
agentūros atstovai ir hitleriškų 
laikraščių korespondentai sėdi 
Maskvoje! 

s

Tai keno čia “begėdiškumas”
— ar Rusijos bolševikų, kurie
šitaip elgiasi, ir jų aklų pakali
kų, kurie šitokią šlykščią poli
tiką bando pateisinti — ar tų, 
kurie tą šlykštumą kelia į aikš
tę? '•*.

‘Laisvės” smarkuoliai, kurie 
rdrįsta rašyti mums pamokslus 
įapiė laikraštinį “padorumą”, te
gu pareikalauja, kad Maskvos 
komunistų valdžia išvytų iš 
SSRS visus Hitlerio ir Musso» 

’linio reporterius ir korespoįv- 
identus, jeigu į tą šalį nėra įsi
leidžiami socialistų atstovai, kut- 
rie nepritaria Stalino politikai 
Tuomet mes tikėsime, kad 

^“Laisvės*” pasipiktinimas hearsr 
dizmu nėra humbugas.

Europos Žandaras
t
J

r

penkiasdešimts tūkstančių dar
bo jaunimo vadinamuose darbo 
liogeriuose, kur visiškai viešpa
tauja militaristinė dvasia. Tie
sa, šiokios dalys karo metu nė
ra pakankamai rimtos, nes jos 
kariška prasme nėra pakanka
mai drausmingos, bet šitos da
lys jokia karo žandarmerija nė
ra pakeičiamos, jos tvirtai ir 
stipria ranka okupuotuose 
kraštuose ir pas save viduje 
galės tinkamai palaikyti tvar
ką. Į šį administracijos darbą 
visai- nereikės įtraukti regulia
rios armijos, kuri vis dėlto ne 
visuomet yra visiškai tokiam 
darbui patikima. Vokiečiai jau 
iš didžiojo karo turi čia gerą 
patyrimą, todėl dabar jau iš 
anksto ruošia karo valdžiai vi
sais atvejais patikimą adminis
tracijos aparatą.

Europos žandaras
Nereikia paleisti iš akių, kad 

vokiečiai galvatrūkčiais dabar 
tvirtina visą Prancūzijos pasie
nį. Čia per du šimtu tūkstančių 
varu suvarytų darbininkų dirba 
dieną ir naktį ir daro dar stip
resnes tvirtoves, dar gudriau 
įruoštą, nekaip prancūzų taip 
vadinamą generolo Magino li
niją. Apie šią liniją jau savo 
laiku esu rašęs. Kuo gi teisina
si vokiečiai karindami pas save 
visą tautą? Dėlko jie taip pa
šėlusiai ginkluojasi? Jie sako, 
esą, visai Europai gręsia komu
nizmo pavojus, esą, SSSR pul
sianti kitas Europos valstybes, 
taigi iš SSSR puses gręsia vi
sai Europos civilizacijai pavo
jus. Bet kas gi prašo vokiečių 
tapti visos Europos žandaru? 
Kas juos įgalioja neva saugoti 
Europos civilizaciją?

, (Bus daugiau)

Vokiečių militarizmas

Prieš didįjį karą Europoje 
,buvo vienintelė valstybė su aiš
kiai ugdoma militariškai impe
rialistine dvasia — tai iVbki’e- 

’tija.' Po karo įvykus vokiečių 
revoliucija akylesni visuomenės 
gyvenimo! žinpvai pranašavo* 
kad vokiečiuose iš esmės jdkios 

frevoliueijos ir nebuvę, o tik 
įvyko administracijos aparato 
viršūnių pasikeitimas. Betgi ši
tas pasikeitimas visai nepalaužė 
vokiečių militaristinės dvasios. 
Esą, buvo reikalas surasti karo 
pralaimėjimo. kaltininką, tokiu 
surado kaizerį, jam visas kal
tes suvertė ir seni, patyrę ge
nerolai jam patarė iš Vokietijos 

l.pabėgti. Šitie generolai labai 
gerai žinojo, ką jie daro. Jiems 
buvo ne tiek svarbu išlaikyti 
kaizerio dinastiją, kiek apsau
goti įsišaknėjusią vokiečiuose 
militaristinę dvasią, kad' po kup
rio laiko praslinkus vėl galėtų 
re'vanšuotis. Vėl galėtų Euro
poje, o gal visame pasaulyje, 
sukurti kitą karo gaisrą.

• šitos * pranašystės, atrodė, 
tuomet turėjo visai rimto pa
grindo, nors anuomet kalbėję, 
kad vokiečiuose jokios revoliu
cijos nėra buvę, buvo labai pa
šiepiami ir skaudžiai smerkia
mi, kad* nenorėjo patikėti vo
kiečiuose demokratiškai san
tvarkai įsigalint. Gal šitaip kal
bėję klydo, bet vis dėlto jų to
je pranašystėje buvę daug ir. 
tiesos.

*>

tuos ‘‘planus” ir “Sąrašus” pa* 
skelbti,, bet niekuomet nepa
skelbė;. nes jų, žinomą,, nebuvo J 
Q kad visuomenė butų dar lai
biau įtikintą,, kokie baisus tie* 
komunistai,, tai Voldemaro poli- 
Įciją suėmė keturis: komunistų 
organizacijų vadus ir pasmer
kė mirčiai.

Tačiau komunistai Lietuvoje 
1926 m. jau buvo benykstą. 
Seimo rinkimuose jįfe-buvo ga
vę tik apie 16,000’ balbų, tuo 
tarpu- kai treji metai prieš tai 
už komunistų kandidatus' dar 
'balsavo 32,000, p. dar pirmiau 
j— d&ųgiaui kaip .6Oį00Oi

Vokietijos Tfitleris taįp> pat 
giriasi apsaugojęs: kraštą nuo 
bolševizmo. Bet yra faktas, kad 
‘komunistai ; Vokietijoje visai 
nebuvo* baisus hitlerininkams,, 
nes jie dažnai išvien, sur “na
ciais” balsuodavo (parlamente, 
referendume, Prūsijos, seime ir 
L t.) ir išvien su jalą strėikuG- 
davo. • *,”

• Taigi* tą taktiką publikos 
gąsdinimo “komunizmas” var
toja visų šalių atžagareiviai. Ją 
yartoja ir Romos, popiežius, ir 
Ispanijos fašistiški- sukilėliai-, ir 
; Amerikos, f asistuojąs kunigas 
Coughlin kartų su Bearsiu.

Pranašavimai
štai dabar veik dviem dešim

tim metų praslinkus tikrai ma
tome Vokiečiuose visais fron
tais beišigaliht militarizmuU 
dar bjauresnes markes, negui 
jis prieš karą buvo. Anuomet 
tikrai visa vokiečių tauta taip 
nebuvo karinama; kaip dabar, 
štai jau vokiečiai paskelbė 
įdviejų metų karo tarnybą, šii
tas jų žygis veik sudvigubina 
iki šiol jų- buvus}: kareivių skai
čių. Dabar tikroje karo tarny
boje bus ginkluotų vyrų virš 
dviejų milijonų! Tai skaitlin
giausia Europoje armija. O be' 
to, vokiečiai dar turi du šimtu; 
tūkstančių nuolatinės; sargybos,

1 Iš Ispanijos atvyko į Bostoną* 
prof. Pedro Šalinas dėstyti is
panų kalbą Wellesly kolegijoj. 
Jį tuoj aus apspito laikraščių re
porteriai iir ėmė klausinėti, kiek 
iš tikrųjų1 komunistai išpiovė, 
kunigų Tspanijejie.- Anot “Ke
leivio”’, tas profesorius šitaip 
atsakė kTausinėtojams: 

“Ispanijoj nėra jokio ko- 
: munizmo ir kunigų niekas? 
! nepiauna.” ..
, Prof. Šalinas sako, kad ap*
I 5 •'

mijos generolai padarė sukilimą 
prieš demokratinę šalies1 valL 
džią, norėdami įsteigti karinę 
diktatūrą. Šitam savo nedoram 
žygiui pateisinti tie kontr-revo- 
įliucioniėriai skelbia, kad jie- gi- 
įiia Ispaniją, nuo “komunistinib; 
pavojaus”;.

“O kadi išrėdytų, jog tas 
pavojus ištikrųjų baisus;, be
veik kas diena yra skelbia- 

! mi melagingi pranešimai apie 
; ‘kunigų žudomą’.. Beveik 
i diena ‘raudonieji nužudo po;

kelis šimtus kunįgų/;
“Tai yra fašistų propagan- 

; da ir daugiau viekas, sako 
į prof.. Šalinas.. ‘Komunizmas 
; Ispanijoj yra ne faktas, bet 

baimė/ sako- jisai.. Tai reiš- 
‘ kia komunizmą visai nėra, 
i tiktai komunizmo vardas var

tojamas svietui gąsdinti;.”
‘ Pastebėtina, kad? visi kontr
revoliucionierių sukilimai pat, 
štaruoju; laiku yra teisinami 
“komunizmo pavojum”. Taip 
įteisino savo fašistišką pervers* 
įmą Mussolini.. Jisai gyrėsi iš
gelbėjęs Italiją nuo bolševikui 

•—• nors tikrovėje bolševizmas 
įltalijoje jau buvo susmukęs, 
•kada prasidėjo fašistiškų gan* 
;jų siautimas. Kol bolševikiškas 
judėjimas buvo stiprus, tai pats 
‘Mussolini jam pritarė. Sakysi- 
;me, jisai sveikino “revoliucL 
nius” dirbtuvių h* dvarų užgro* 
bimus.

: Lietuvoje taurininkai, su kle
rikalų pagelba,. padarė pervers
mą gruodžio menesį 1926 m.„ 
Skelbdami; kad Lietuvai grę- 
siąs pavojus patekti į bolševiz
mo nagus. Perversmo vadai ša
kė užtikę pas komunistus piL 
nai paruoštus “sukilimo pla- 

’uus” ir “sąrašus” Lietuvos ven- 
•kėjų; kuriuos komunistai nuta
rę. sušaudyti, kai pasigrobs vab 
džią į savo rankas. Jie žadėjo

Reikalaukite “NAUJIENAS’ 
ant bile kampo, kur parduoda* 
mi laikraščiai? Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo dėtai.

Taip, iš tikrųjų, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelnintų Old Golds ciga- 

vieną šimtą tūkstančių fašisti- retų tebeveikia. Tinka per 
nių smogikų, šimtą tūkstančių trisdešimts dienų nuo šian- 
motorizuotų smogikui ir du* dien.

POLITIKIERIŲ POLITIŠKOS KALBOS
Į o 15J6, King F<»wr«» Syndicate, Intų World tigbu reterved.

Ar ne per vėlu?

....... . .. ......m ■ i, .ĮIi. •

VĖL. “PRABILO”

Ą'

Sovietų vyriausybė pastatė ultimatumą \ tarptauti- 
nei nesikišimo komisijai, kad ji atsimes nuo 
mo sutarties, jeigu Vokietija, Italija ir Portugalija ne
siliaus rėmusios Ispanijos fašistų. Bet ar ne per vėlai 
Maskva pradėjo grąsinti? Sukilėlių armijos jau beveik 
prie Madrido vartų.

Jeigu tiesa, kad Ispanijos valdžia neatsilaiko; prieše 
fašistų gaujas dėl to, kad ji negauna is užsienio- ginklų^, 
tai Rusija turėjo visai* nesirašyti tos “neitralumo” su
tarties ir pradėti Ispanijai ginkluotis, arba bent turėjo 
atsisakyti nuo savo parašo tuoj aus, kai tik ji pamatė,, 
kad Vokietijos, Italijos ir Portugalijos fašistai sutarties 
nepildo.'

. Bet sovietų-vyriausybė sustabdė ginklų siuntimą 
Ispanijon dar toli prieš tai*, kai italai • ir vokiečiai suti
ko prie sutarties prisidėti Ne tik sustabdė ginklu siun> 
timą„ bet ir uždraudė viešus mitingus Rusijoje ispanų 
naudai, kaip to reikalavo Hitleris ir Mussolini. Nė viė

į Tai neapykantos ir arogapri- 
įjos dvasia;.'' kurią komunistai 
įper pusantros dešimties: metų 
įbuvo persisunkę prieš socialis
tus,. dhr ir šiandie iš jų lyderių 
nėra išgaravusi; štai' “Laisvė-’ 
įdrjsta prikaišioti; “Naujienoms”' 
“melWr ir “begėdiškumą” dėl 
itoį kadi “Naujienose”’ buvo nu- 
•rodyta,, jegei tas pats dėmago- 
jgas> Hearštas,. kuris, šiandie piU* 
sta bolševikus, seniaus juos, rė- 
jmė ir už juos agitavo^
j Tai* yra faktai, Kurių “Lais, 
<vė” negali užginčyti. Bet ji sa
ko, kad Hearstas nebuvo tik
ras bolševikų draugas, o tik 
i“biznio> iir sava imperialistiniais 
sumetimais tarė žodį kitą už 
•atsteigimą normalių santykių 
tarp - Amerikos,* Jungtinių Vals- 
įtijų ir Sovietų Rusijos.”

Bet kas-gi sakė,, kad Hears- 
įtas buvo tikras bolševikų drau
gas? Toki demagogai, kaip ji
sai, nėra mekeno tikras drau
gas. Tačiau pati “Laisvė” “be
gėdiškai; klhi^inaį. savo skaityto
jus” (tariant-jos, pačios žo- 
dŽiaią) ,. kada ji tvirtina, kad 
Hearstą^ tik taręs “žodį kitą 
Už; atsteigimą* normalių santy
kių”. Hearsto* laikraščiuose juk 
būdavo ištiri ‘ puslapiai užpildė
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-Dar dvi lietuvaitės 
dalyvaus gražuolių 

konteste

Remontuojama ir išvaloma 
trobesiai, daroma kitokie pa
gerinimai. Remontas kaštuos 
$40,000. Darbą atlieka WorkS 
Public Administration ar vGhit 
cagos parkų distrikto samdo
mi darbininkai.

cių Zolpiii sūnūs

ll

)

Prieš kelias dienas pavojin
gai plaučių uždegimu susirgo 
jaunas Albertas Zolp, sunu^ 
žinomų Bridgeporto darbuo
tojų Silvestro .ir Marytes Zol- 
pių, kurie prie 3562 So. Hals- 
ted S t. turi namų statybos 
sankrovą. Bet ligonis jaučiasi 
jau geriau ir yra vilties, kad 
greitai pasveiks.

NAUJIENOS, Chicago, ,111.

Tai degtin ė9 ku r i duos jums 
tikrą malonumą!

TIKTAI J stSm

LIETUVA
BRAND

Straight American
Bourbon Whiskey
12 MĖNESIŲ SENA ’

-T

DAILY BUSINESS DIRECTORY

MISS PATEIGIA BRAZAITIS 
O kita

KREM1AN SKAITĖ (fotografi
jos negalėjome įdėti).

Kadangi Naujienos šiandien 
susideda iš dviejų dalių, ir 
viena dalis jau buvo spau
doj, kai gavome šį paveikslą, 
tai fotografija telpa atskirai 
nuo kitų. Šios dvi lietuvaitės 
pasivėlino, užtai ir mažiau iš- 
sigarsinti tegalėjo.

MISS BIRUTĖ
Automobilis sužeidė 

vaikų
Penktadięnį, spalio 9- dieną, 

apie 2:30 valandą po piet 
automobilis sužeidė vaiką ant 
Archer avenue, prie 41 gat
ves. Sako, kad lietuvių vaikas. 
Bet jo pavardė yra Raymond 
Kutz 7 metų. Pavardė neatro
do lietuviška. —Senas Petras.

Bomba sužeidė mo 
į teriškę

Zintako prašymas 
atmestas

Nežinomi piktadariai metė 
bombą, kombinuotę smardi- 
nančio gazo ir rukšties, į pir
mo augšto buto adresu 6209 
West Roosevėlt road. Buto 
šeimininkė p-nia Mildred Ju- 
rick tapo lengvai sužeista. 
Atrodo, kad bomba buvo skir
ta barberini, kurs turi šapą 
tame name, o ne moteriškei.

Advokato prašymą panai
kinti keturius kaltinimus iš
neštus jo klįjentui, Frankiui 
V. Zintakui, po to kai jis at
mokėjo trukumą jo globotų 
pinigų, teisėjas Robert C- 0’- 
Connell atmetė. Zintako teis
mas paskirtas lapkričio 2 die
nai.

Atremantubjama 
parko patalpos

šiuo laiku yra daromos 
pataisos Ogden Parke, prie 

^."65 gatvės,Tir^ Rącinę aVenlie.

Viso 2,124,496 vardai 
balsuotojų sąrašuose

Galutinai sutvarkyti užsire
gistravusių balsavimams lap
kričio 3 dieną, piliečių sąra
šai rodo Cook kauntėje 2;124,- 
496 vardus. . /

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 .metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Ghi- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumett City,’ 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt. 
KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie- 
tuvių Draugijos nariai.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 'narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki . 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines,.bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 . pašalpos ; skyriai: <$6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams ,$50. Narią 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25. 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugi jąj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

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

2

3

dačiau supažindintų vietos lietuvius

SUSIRINKIMAI

4>f

NORTH SIDE Lietuvių jaunuolių .lavinimosi draugija '‘Bijū
nėlis” pradės šio sezono dainų kalbos ir rašybos pamokas nuo 
šiandien, spalio (Oct.) 10 d., Almira Simons svetainėje, 1640 
N. Hancock st., pradžia 2 vai. po pietų. Mokytojauti vėl ap
siėmė p-lė Onutė Skeveriųtė. Visi lietuviai auklėtojai yra 
kviečiami atsiųsti savo jaunuolius ir prirašyti į Bijūnėlio 
draugiją. Po pamokų įvyks tėvų pasitarimas apie sezono 
darbuotę. Kviečia “Bijūnėlio” Valdyba,
Dr-stės Susiv. Brolių iir Seserų .Lietuvių bertaininis susirinki

mas įvyks sekmadienį, spalių 11 d. 1 vai. po pietų Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėje. Prašome visus atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų svarstyti ir atsiveškit:naujų 
narių. —S. S.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo mėne
sinis susirinkimas, įvyks sekmadienį, spalių 11, 1936, Law- ■ y •'
ler Hali, 3929 W. Madison St., 1 vai. popiet. Yra daug ko 
apsvarstymui ir bus paskaita apie sveikatą Dr. AL Mar- 
gerio. —Rast.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras dainų pamokas pradės nedėlioj! 
spalio 11 d. kaip ,10 .vai. iš ryto, Neffo svetainėj, tad visi 
choro nariai būtinai susirinkite laiku. Taipgi mėgiančius 
dainas kviečiame prisidėti prie ehoro, nežiūrint ar butų 
žilas ar plikas. Visi bus lygus. —Valdyba. • <’

Teisybės JVIylštQj.ų Dr-stės mėnesinis susirinkimas jyyks < nedė
liok spalių 11 d. Lietuvių Auditorijoj, 3183 S. Halsted St. 
12 vai. per pietus. Nariai skaitlingai dalyvaukite,, o labiau
sia tie, kurie esate pasilikę su mokesčiais. Jei neužsimokė
site, busite išbraukti iš draugystės. -—Si. Nerkis, sekr. r

■ r
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VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALĘ ONLY.

BRIDGEPORT LIQUOR COWIPANY
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

! • Tavernų savininkai reika
laujant musų atstovo pašaukitmusų atstovo p 

VICTORY 5382

Cicero
Iš politikos lauko

P-no Juknio name adresu; 
1345 So. 49 court jau" kurį lai
ką yra įsikūrusį republikonų 
preėinktų komitetų užeiga., 
Kambarys gan erdvus. To-i 
kiems. mažiems susirinkimams 
yra susidėję septyni precink- 
tai. Jų priešaky stovi ;p. Kan- 
valinka, senas vietos republi
konų .vadas. Dabar jie visi, 
tampriai .susispietę dirba už 
savo partijos žmones.

Demokratai irgi nesnaudžia. 
Jiems dirbti daug lengviau, 
nes jų rankose yra miestelio 
valdžia. Bet paskutiniai rinki
mai -aiškiai parodė, kad ir 'jų 
spėkos : nekokios. !

Fotografas A. J. Kriišinis

Buvęs rnuisų tarpe gan po
puliarus biznierius, fotografas 
A. J. Krušinis, jau.-keli metai 
kai persikėlė į Melrose Par
ką. Ten dabar turi įrengęs pir
mos rųšies studiją ir gražiaį 
padaro paveikslus. Atvaizduo
ja grupes ir pavienius asme
nis.

P-nas Krušinis, pilnas ener
gijos, sėdėti vien vietoj nepa
sitenkina. Jis todėl užsiimą 
pardavinėjimu gėrimų įvairių 
rųšių ir jo pristatomi produk
tai yra vartojami netik Mel
rose Parke, bet ir Ciceroj ir 
plačioj o j Chicago j.

P-nas Krušinis taipgi yra 
narys .Raudonos Rožės Kliubo, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
ir keleto kitų organizacijų. 
Man patinka, kad jis dažnai 
aplanko Cicero.

D

Ruošiasi Kolumbo 
dienai

Chicagos italai ruošiasi pa
sitikti ^įvairiomis iškilmėmis 
Columbus dieną, spalio 12. 
Iškilmės atžymės 444 metų 
sukaktuves nuo to laiko, kai 
Columbus atrado Ameriką.

Mopie Inn Grand Open- 
ing gerai pavyko

ENGLEWOQD. — Trumpas? 
laikas atgal įvyko Grand Open- 
ing Mopie Inn, 607 West 63 St.' 
Atidrymo puotoj dalyvavo 
daug svečių, taip lietuvių, kaip 
ir kitataučių. Visi gražiai lai
ką praleido prie skanių užkan
džių ir gėrimų. Svečių buvo 
,net iš Clevelanį, Ohię, ir Gary, 
Indiana.

Savininkė p-nia Stella Pallock 
yra visiems dėkinga už -taip 
skaitlingą dalyvavimą jų nau-į 
jos užeigos atidaryme.

—Senas Petras.
T«i»i » w n .  ......... ■» ' — . > >■

Dvigubas eelfophane su- 
vyniojimas labiau-sušvelnin- 
tų Old • Golds > cigaretų neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

8

■

Ekskursijos po ' 
Chicagą

■ Cllięągfls apžįijijęįimųi ir su
sipažinimui su Čhicaga eks
kursijos ateiiiančią savaitę bus 
tokios:

Sekmadienį, spalio 11 d. —• 
Gountry Life; of Chicago; 
pė susirinks West End 
provement kliube, ^6138 
cher avenue, 3 valandą 
piet.

: Spalio 13 - 
pourri; parodymas, kaip

Chicago

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE i
Sisskyrius yra vedamas. tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir, nepaprastų 'daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių Čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieikot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir klauskite Bienią PąSMija, 
dfc įausita informacijų* jeigu tikjųbus galimagąuti.

sirinko žmonių pamatyti kan 
didatą, r nepaisydami lietaus:

AUTOMOBILIAI IR

Naujos ratos 
elektrą

uz
niame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikaj. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimų ir geriausia 
pataiso automobilius.

gru- 
Im-. 
Ar- 
po-

Commonwealth Edison 
panija paskelbė naujas 
už elektrą savo 900,000 
deneinių kostumerių Chicagoj. 
Tos ratos, Illinois pirkly bos ko
misijos įsakymu, turi numušti 
visiems »kostumeriams kainą 
už elektrą $3,000,000 per me
tus.

kom- 
ratas 
rėži

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

• ANGLYŠ==COAL~

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. En«lewood 5883—6840

01

Barus Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St

Motinai įsake nebe-
gerti

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

J J352 So. Long Avė. 
m. RIHIBLIC Z MOl

• KAILIAI—FUR
F U R R I E R

P-nia Hazel Moulton 39 me- 
rtų, 1732 ’Walton Street, padė
ta šešių .mėnesių probacijai. 
Jos duktė kaltino ją teisme 
girtuokliavimu. . 1

Pot- 
pla- 

čią cirkuliaciją turįs žurnalas 
yra išleidžiamas; kitos spausi 

:tuvės ir įstaigos; grupė Nusi
rinks 9:30 valandą ryto P07 
pular Mechanics (žurnalo pa
talpose, 200* Ontario st?

Spalio 13 — Danish-Ameri
can Club Lif^; grupė susirinks 
8 vai. vakarį kliubo patalpo
se, 1639 NSrth Washtenaw 
avenue. ' '/ 
;1’ Kpalib' ’ į5'.^
Greek Activity; grupe susi- 
rinks prie St. Constantine 

Greek 
61 ,ir So. Michigan 
’ ' 4

^/' pining on ’Ran-

South Side

-Helenic •0rthodox
Church 
avenue.

Spalio 46
dolph Street;, grupė susirinks 
2:30 vai. popiet prie Blaek- 
ftawk Restaurant, 59 East 
Randolph st.

Spalio 17
Tuberculpsis Sanitarium; gru
pė susirinks 2:30 vai. popiet 
prie Bryn Mąwr ir Pidaski ke
lio. < \ :

The Munieipal

Nukando pirštą poli
cininkei moterei '

Moteris policininkė Frances 
Gregor, pastebėj o . kitą moterį 
stovinčią ,^ąlygatyy ir verkian
čią. .Ji sužinojo, kad verkian
čioji prakišo pinigų betydama 
arkliukų lenktynėse. Policinin
ke prasitarė, kad biedni žmo
nės neturėtų, užsiimti tokiu gė- 
miu. ši -pastaba taip supykdė 
verkusią moterį, kad ji užpuo
lė pėlicininkę ir -kuone visai 
nukando jos; pirštą. Policijos 
stoty piktosios moters vardas 
nustatytas kąįp Paula Smith. 
15 East Walton place. .Pas ją 
užtikta' banko knygelė 
$4,000 depozitų.

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON
Pristatome Alų Visokiems 

Reikalams.
6017 SOŲ^H KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

i jį, ——

■■■i iii ' 
V1BM *Slunkiam GClen Telegrama 1 

Pasaulin Dalis

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams
> ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuvių Direktoriai!

JUOZAPAS
UDEIKI^

IR TĖVAS
REPublic 8340

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

taisome.
JOHN KOVALIK 

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

• BEAUTY SHOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Beauty Shop
»03 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 D A ž Y- 
MAS ___  $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 0670.

• DEKORATORIAI
PAINTING and DECORATING

Salutaras Drug& 
Chemical Co.

*

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Belmont Avenue, 

Tel. Avenue 5411

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teigia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari
uose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900^ South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
,ąpL jmarkęto5; Jįs žinomas kaįpo ge
ra gyduolė 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
CHICAGO, ILL.

visi ir visados Saluta- 
Pašaukite telefonu

West 18th St.

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

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

821 WEST 34-TH STREET• MEZGIMO DIRBTU
VĖS—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

įr vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

TAVERNOS01

P. J. RIDIKAS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
Koplyčia Veltui

3354 S. Halsted St.
Telefonas

BOULEVARD 4089
DVIEJŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVES

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

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

6556 $o. Stote St. 
kampas North West 66 St

6 MĖNESIŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

SU

Lietus aplaistė atvy
kusį kandidatą"

Penktadienį gubernatorius 
Landon, republikonų kadidatas 
j šalies prezidentus, atvyko 
Chieagon. 'Kaip tik tuo laiku, 
kai. jis f pasiekė Chicagą, lijo 
smarkus ■ lietus. Lietus sulaikė 
publiką . nuo didelio susigrūdi
mo pamatyti jį. Visgi keli tuk-; 
stančiai žmonių pašitiko ji sto
ty ir:parodė savo entuziazmą.
Iš.stoties .gubernatorius nu-: 

važiavo į Copgress viešbutį ati
dengtame automobily, neboda
mas 'lietaus, jakeliu taipgi su-

ANDRIEJUS VILČAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

12 dieną, Balandžio mėn. 1936 
m., sulaukęs 51 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Kuršėnų kai
me. Paliko dideliame nuliūdi
me moterj Barborą, po tėvais 
Ivanavičaitę; 2 sūnūs Alfonsą 
ir Andriejų dukterį Bronisla- 
vą ir gimines. Lietuvoje sesuo 
Domicėlė ir kitas gimines. t

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje .12 
d. Spalio mėn., 1936 m., 7:30 
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines. draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas, o pa
skui ir į namus po numeriu 
2059 W.,22nd St.

Mes Tave Musų brangusis 
vyre ir teveli niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau ne- 

;besugrįši, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk. mus ateinant!

N.uliude lieka
Moteris, Sunai, Dukterė 
ir giminės.

KATRINA BAGDONIENĖ, 
po tėvais Kiškunaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 28 d.. 1934 m., 2:30 v. 
ryto. Palaidota Tautiškose ka
pinėse 30 d. spalių, 1934 m., 
sulaukus 66 m. ,Kilo iš Pane- ’ 
vėžio apskr., Upytės parap., 
Stultiškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno apie 35 metus. Prigu
lėjo prie Jehovos Liudytojų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą, Steponą, dukterį Karoli
ną, žentą Vincentą Pralgauską, 
3 anukus Vincentą, Antaną, 
Bronislovą, sūnų Kazimierą, 
marčią ir anūką Kazimierą,sese
rį Karoliną šereikienę, pusse
serę Julijoną Kiškunienę, švo- 
geri žulumskį, 5 pusbrolius 
Kiškunus, 3 brolienes Kišku- 
nienes, su jų šeimynomis ir 
daug giminių ir pažįstamų. 
Taipgi pranešam, kad jos kū
nas bus perkeliamas iš pavie
nės duobės į lotą spalių 10 
di, 1936 šeštadienį, 3 valandą 
po pietų ir prašome dalyvau
ti visus gimines, pažįstamus, 
draugus lygiai trečią valandą 
po pietų.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Pabst Blue Ribbon »n Tąp alus,vi
sokios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS. IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

TeL CANAL 7522.
J

A. K. TAVERN
Geras • panevėžiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLERS 
HIGH LIFE alų. ;

3329 S. Lituanica Avė.

Tony Strainis Tavern
372 East 71st. Street

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

872 East 71st Street
Tel Stewart 6203.

Liekame nuliūdę,
per visas gyvenimo dienas,

Vyras, Vaikąi ir Giminės,
GARSINKITE?
NAUJIENOSE

i
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Rytoj Naujienų BALIUS
Sakalu Svetainėj

■ih lt,! į

Gražuolių kontestas, šokiai su figūromis, dvi or
kestras, garsiakalbiai abiejose salėse

Pradžia—6 valandą vakare; vieta—2343 South Kedzie Avenue
'ACjSM į; ' ’

r - • -

Gražuolių kontestas
* i *. * . ;

. Yra įsakoma: kiekvienai mo
tinai jos šunus gražiausias, 

r Taip ir mums, lietuviams, gra- 
> žiausios merginos atrodo lietu- 

vaitės—ypač /Amerikos lietu
vaitės.

Bet ir lietuvaičių tarpe vie
nos gražios, o kitos dar gra
žesnės.

štai šių gražių-gražiausių lie
tuvaičių tarpe rytoj, “Naujie
nų” baliuje, eis kontestas: Ku
rias / 
jienų” kviesta, komisija pripa
žins ypatingai gražias?

Komisijos užduotis bus 
lengva. Tik įsivaizduokim: štai 
vienos 'plaukai gelsvi kaip 
Baltijos gintaras, o kitos juo
di, kaip tamsioji naktis; viena 
panaši šiaurės undinei ,o kita 
sulamifei. Kuri jųdviejų gra
žesnė? Arba— vienos nosikė 
grekiška, o kitos romėniška, 
gi trečiosios truputį pariesta. 
Na, ir pasakyk, kad geras, ku
ri dailiausia, kuomet atrodo, 
jogei kiekviena savo vietoj ir 
specialiai tam -ypatingam vei
dui pritaikinta. Well, komisija 
galų gale turės parinkti pen
kias iš devyniolikos šių metų 
gražiausių Chicagos ir apielin- 
kės lietuvaičių, 
turės 
tas, o ne kitas parinko.

Na, 
ras rinkimas. J “Naujienų” ba
lių atvažiuos Chibagos Auto
mobilių Parodos Komisija: Ji, 
ši komisija, iš parinktų penkių 
lietuvaičių išsirinks dar vieną 
kurią priims kaip gražiausią 
papuošimą savo iškilmių—Chi
cagos Automobilių Naujų Mo
delių Parodos.

Ar ne įdomus suderinimas? 
Nauji automobilių modeliai, 
paskutinis puošnumo ir paran- 
kumo žodis kelionėms į darbą, 
į balius, į piknikus, į atostogas 
—o čia gražiausios merginos 
įvairių tautų tartum puošnu
mui dar labiau atžymėti, 
stebėtina, kad automobilių 
rodos rengėjai tikisi virš 
liono lankytojų susilaukti, 
rai, kad ir lietuvaitė ten

jei bus, seni šokių su figūro
mis meistrai, žinomą, Milda, 
Julyte ir Rypkevičius šokti ves 
kitus. O mudu su Petru barą 
“remsime”.

Dvi orkestras ir Budriko 
garsiakalbiai

Dvi Jurgio Steponavičiaus 
vadovaujama orkestras nepa- 
liaujattnai gros, pavaduodamos 
viena kitą. Garsiakalbiai bus 
įtaisyti abiejose salėse, ir vis
kas, kas dėsis vienoj salėj, busUdU 14 J d o i\UIl LvDlGiO • i y J V y

gi penkias specialė, “Nau-f pasiunčiama per, garsiakalbius

ne

Ir, gal būt, 
dar pasiaiškinti,. kodėl

tik to. Bet štai ir ant-

į kitą. • :
šį inžinierių išmislą įrengs 

p. Jos. F. Budrikas -— radio,1 
rakandų, auskarių ir kitokių ’ 
kitokiausių reikmenių trijų1 
krautuvių savininkas. j

Bufetas ir kiti dalykai ir 
daiktai

Jei kas išalks, tai bufete su
ras užkandžių; jei kas ištrokš, 
tai prie baro galės troškulį nu4- 
raminti; jei vaikinas norės mer
ginai komplimentą pasakyti, tai 
galerijoj turės progos savo žo
dį tarti; jei kas norės politiką 
diskusuoti, tai ir tas turės 
vietos— koridoriuje, nes kori-( 
dorius senesnieji, daug maž ma-1 
no arba Vilio amžiaus, piliečiai 
musų parengimuose labiausia1 
mėgia. Trumpai kalbant, vi-1 
siems vietos ir pramogos užtik
rintos.

Taigi susirinkime visi rytoj 
į “Naujienų” balių Sakalų sve
tainėj adresu 2343 So. Kedzie 
avenife 6 balandą vdkare.—X.

Teisėjai gražuolių 
kontėste

Ne 
pa- 
mi-.

Štai yra teisėjai, kurie rytoj, 
Sakalų svetainėj, išrinks pen
kias kandidates į Miss Lithuą- 
nia, o iš tų penkių kandidačių, 
Chicagos 
Komisija 
nia.

Automobilių Parodos 
išrinks Miss Lithua-

sąstatas sekamas:

bus.
šokiai su figūromis

Atmenate Lietuvoj šoktą kad
rilį? miestuose šoktą mazur
ką? tą patį valsą su figūromis?

Kiek būdavo smagumo to
kius šokius šokti! Kiek buvo 
smagumo net ir pažiūrėti kaip 
kiti šoka. Kažin kodėl ' musų 
gyvenime tie ir panašus jiems 
šokiai lyg iš mados išėjo.

Well, “Naujienų” parengime 
jie bus atnaujinti, šiems šo
kiams su figūromis vadovaus 
p. Jurgis Steponavičius. Galite 
jį vadinti paprastai— George, 
jis nepyks, aš žinau. Ir daf 
vienas dalykas: bukite visi pri- < 
sirengę šokti. Kad jau šokti, 
kaip sakoma, su figūromis, tai 
reikia sudaryti juo pilnesnes 
“figūras”* r

Between you and me: ne pro 
šalį butų išvesti šiems šokiams, 
pavyzdžiui,- drg. Grigaitį, nors 
jis ii1 daktaro laipsnį nešioja, 
ir Baroną, nors atrodo sunkiai 
kojas bekeliąs; ir dr-gę i Jur- 
gelionienę, nors ji jau ima si- 

sava jjalvą 
P.p. Varkala ir Gugis,

Teisėjų 
Mrs. Nora Gugis, 
Mrs. V. Bruchas, 
Mr. M. Kežas, 
Mr. Ben. Kazanauskas 
Mr. M. Šileikis, 
Mr. K. Jurgelionis ir 
Mr. K. Steponavičius.

“Naujienų” baliaus 
darbininkai

dabriniais siūlais 
puošti

Kiekvienas 01d Golds d- 
garetu pakelis suvyniotas ! 
dvigubą cellophane dvi 
eilės cellophane — neper- 
merkiamą—aukščiausios rū
šies.

Darbininkai, kurie patarnaus 
“Naujienų” rudeniniame baliuj 
Spalio 11 d. Sakalų svetainėj.

Visus darbininkus prašome 
susirinkti ne vėliau, kaip 5 
vai. po pietų.

V. Mišeika 
V. Ambrose 
J. Vilis 
Deringis 
A. Smalelis 
šmotelis, Jr. 
A. Narbutas 
Gura 
J. Tumosa 
J. Gumauskas 
J. Milaševičia 
P. Martinkaitis 
Peter Rūta, Jr. 
J. Ascila 
Mickevičia, Jr. 
A. Ambroze 
Dulinskas - 
Skurkis 
Mrs. šmotelis, * 
Miss šmotelis 
and 6 Waitresšes.

EXTRA EXTRA EXTRA
Ypatingai' padidėjus musų atimtų karų stakui ir kad patenkinti savo 
draugus ir-pirkėjus mes'randame reikalingu persikelti j didesnę vietą.
Musų dabartinė vieta apima veik apie blakų 

prie 1340 West 63rd gatvės
Mes galime jums duoti didžiausius automobilių batdebus kokius Chica- 

goj dar hešatė matę.
Ka nepanorėtumėte ar naUjutėl} ar vartotą Ikafą m.ęs galime užtikrinti, 
kad busite patenkinti tokiomis mudu GĄRANTUOTOMIŠ KAINOMIS, 

kokiu negalima gauti kitur.
KIEKVIENAS KARAS YRA BESĄLYGINIAI GARANTUOTAS, KAD 

GAUSITE TOKĮ PAT PATARNAVIMĄ, KAIP IR IŠ NAUJO.
CHEVROLET tikras 1986 metų 

De Luxe Sėdan, vartotas 
tik 30 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, turi IbUdavptą tru
nka, saugius stiklus, heatėrj, 
padarys- 20 iki 24 mylių su 
galionu gaso. Turime ir 19$5 
ir 1932 Chevrolet Sedan kaip 
naują už tiktai...... .

BUICK tiktas 1936 De Luxe Sedan. 
Važiuotas tik 200 mylių. Buick 
Co. ir musų garantuotas, kad 
vartojant bus tas pats kaip ir 
naujas. Tikrai tai gražiai' pa
darytas karas. Turime . ir kė- 
turius kitus paskiausio Buick 
modelio, už tiek $225

CHRYSLER “AIRFLOW” nau/ 
jausis 19 85 j, ,metų Dė 
Luxe Sedan, menkai vartotas, 

, tobulas kaip ' tik1 iš dirbtuvės 
išėjęs taipgi 1983 $9C|C

Sedan už tiktai ........ Cvv

DE SOTO 1936 “AlRSTREAM” 
Sedah nesenesnis kaip 60 die
nų, negalima atskirti nuo 
naujo karo, taipgi 1938 Sedan 
už tiktai ......................>285

. J,.........., .. . -------------

REO NAUJAUSIS 1985 Dė Luxe 
Sedan, nuostabu^, ekonomiš
kas karas ir naujutėlis visais 
atžvilgiais,- taipgi 1982 “Fly- 
ing Cloud” Sedan. >9915 

už' tiktai v

HUDSON . 193^, De Luxe Sedan. 
v Važiuotas vos * tik, keletas šim

tų. mylių. ./Garantuojame, kad 
. ' .padarysi 18 mylių su galionu 

s gaso. Taipgi 1932 Sėdau kaip 
. naujas Aiž ■ •tSI Ctft' 

•• tiktai///.......,.,.......

DODGE tikras 19'36'frif Sėdan, mu
sų garantuotas; kad naujutėlis, 
turime taipgi du 1933 Sėdat 
nuš pigius kaip

PACKARD-120 vėliausis 1936 DŪ 
LUXE Sedan. Tai tikrai nau
jutėlis karas. Reikia pamatyti, 
kad , pilnai įvertinti, taipgi tu
rime du 1933 Packard Seda- 

........... >265
OLDSMOBILE NAUJAS 1936 SE

DAN NIEKAD NEVARTO
TAS, atimtas iš dylerio.. Paau
kuosime už mažiau negu pu
sės originalės kainos. Turime 
taipgi 1934 ir 1933 sedan su 
įbudavotu trunku už $9915 

tiktai ...........

", /i'h

STOGDENGYSTfi
Mes denkiąme ir pataisome visokios 
iušies stogus, taipgi dirbame blėtieš 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujamą.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prie namų, valgis, guolis ir biskį 
primokėsime.

Klauskite Mrs. M- Lavine, 
Willow Springs, 111. 8.8 and Archer 

Avenue.

■ —-r—-r/-...'TTT?'.'—...... .

STUDEBAKER ’6 vėliausis 1934 
Sedan, ‘ merikai vartotas. Turi 
6 naujutėlius tairus, trunką, 
heaterl, saugius Stiklus, taipgi 

1932 Studebakėt $9 O C
; Sedan ųž tiktai ‘...J..;

.........i.. ■<,. «. ..’i I ..

JPONTI.AČ „vėliausis 1935 Sedan, 
musU' T|g^rantuotap>' /kad ’ nau-

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 Se- 
dan, ypatingai ekonomiškas 
karas už tiktai........ >195

GRAHAM naujausis 1935 Sedan. 
Niekad nepamanysite, kad tas 
karas buvo vartotas; jis dar 
daug jums ekęhomiškai tar
naus, taipgi turime 1.932 Se
dan už tiktai ....... >215

Tai tik keli Iš NUOSTABIŲ BAR,GENŲ. TURIME VIRŠ 200 
KARŲ ANT RANKOS Iš KURIŲ YRA IR TAIP PIGIŲ, kaip $25 

NESVARBU KIEK NORĖTUM UŽ KARA MOKĖTI,
PIRK Iš SENIAUSIOS CHICAGOJE' AUTOMOBILIŲ FINANSAVIMO 
BENDROVĖS IR SUTAUPYK. NEPRALEISK ŠIOS PROGOS. 
Priimsime j-usų seną karą kaipo jmokesnj ir likusiai daliai duosi- 

. me iki dvejų metų išsimokėjimuL ’
Pas mus ATDARA KAS DIENA IŠKAITANT71'SEKMADIENIUS 

\ iki 9:30 valandos po pietų. ;

U. S. AUTO FINANCE CO.
1340 West 63rd Street
ATSIMINKITE MUSŲ NUMERI, -t* |11 /

Ei ■> ’T------■ 1 -lM':' '

Uniyersal State Ban
ko depozitoriams iš

mokėta pinigų

Mer- 
nuo- 
Viso

.HM—i'll 1 > | r||||^

CLASSIFIEDAOS4 h-

Automobiles
KAS rmas. tam teks. Du nauji 

Hudšon/terraplanef automobiliai 1936 
metų^Bedan iii Brougham, turi būti 
parduoti už nupigintą kainą — už 
$150 pigiaus. Kreipkitės pas Cha- 
sas Motor Sales, 2037-41 Cermak

DODGE 1936 5 pašažierių touring 
sedanas, jbudavotas trunkas, varto
tas tiktai vieną mėnesi, De Luxe 
priedai, specialiai nudažytas. Kai
navo $950.00, parduosiu pigiai.

. Central Auto Salės, 
3453 S. Morgan St. 

Klauskit Paul Bruchas.

Apie 43,000 depozitorių, ku
rių pinigai buvo uždaryti, kai 
Chicagos bankai sproginėjo, 
gaus $376,535 pinigų. Tai ibūs 
depozitoriai šešių užsidarių 
bankų. Tą išmokėjimą autori
zavo Illinois valstijos audito-, 
rius Edward J.'Barrett.

The Builders and 
chants Bank išmokės 5 
šimčius suma $145,567.
su Šiuo paskutiniu išmokėji
mu kalbamas bankas bus jau 
atsilyginęs su depozitoriais 40 
nuošimčių.

The Eąųitable Bank išmpr 
kės 5 nuošimčius; The Imm.el. 
State Bank — irgi 5 nuošiiįil 
čius; The North Avenue State 
Banketą ipatį huošimtj.

The Universal State Bank 
išmokės 5 nuošimčius suma 
$31,479. Su šiais paskutiniais 
5 nuošimčiais The Universal 
State Bank bus jau išmokėjęs 
20 nuošimčių. ■ <

Wiersema bankas išmokės 
$43,722. Viso šis bankas bus 
išmokėjęs 30 nuošimčių.

Šerifas išgelbėjo 
keturis

tį L?

šerifo padėjėjas Joseph 
Melzer pamatė automobilį su
stojusį ant gelžkelio, Gary, 
Indiana. Automobilio linkui 
traukinys bėgo greitai. Rizi
kuodamas paties savo gyvastį, 
Melzer privažiavo prie susto
jusio automobilio ir savo ma
šina nustūmė jį nuo. bėgių. 
Padarė tai kaip tik į laiką, 
nes tą patį momentą praūžė 
traukinys/ Išgelbėta /gyvastis 
tūlo Louis Minėt ir jo pačios* 
ę kartu dviejų jų vaikų. Šei
myna—keliaūhinkai iš Pitts- 
Iiurgho. . y <

BUICK vėliausis 1932 DeLuxe 
Sedan. Originalis Duėo kaip nau
jas. Motoro garantuotas tobulumas. 
Karas atrodo ir eina kaip tik’ką 
išėjęs iš dirbtuvės. Nauji tairai. Pa
aukuos už $250. Išmokėjimai.

'' 3138 Clyboųrh; Avje,

T Building, Material !.

aukuojant Visas i
Pasaulinės Parodos-: i
/'/ Lentas '

Naujos plywood kv. pėd. tik už 2c 
Naujos sienų lentos, kv. pėd. l%c 
Naujos insulacijps lentos k. p/ 2%c 
Durys po 25c rėmai po 15c 
Tdiletai $1.50, sirtkos, vanos .... $6 
90 sv. stogams dengti roliai.... $1J49 
Paprasta $2.95 maleva už gal. 95c

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” lentpš, rąstai* klevo 
grindimo < reniai, durys, balanos, 
sdding, pieno. ^ecklhg, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai*’ vinys ar plieno 
sijos. ■ , .

GAUKIT MUSŲ KAINAS PlRMA 
Eouis Meitus Lumber Co. 
3800 SO, WESTERN AVENUE 

(Įėjimas iš Ardiėr Ąve., tuoj už
x Standard Oil stoties) 
Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

Business Service

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. Westėrn Ave. , 

Hemloek 0800
4_____ —____________ _ ■ ■■ .....  .. ......... .

• K

VICTOR BAGDONAS
- Apskaitlidvimas dykai

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movir.g
3406 So. Halsted Street

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliaviriitj. 25 metai patyrimo— 
Ęlėkorius |r Slogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

Help VVanted—Female
Darbininkių reikia

PARDUODU farmą 40 akerių su 
budinkais ir gyvuliais, 20 mylių nuo 
ChicAtos.K Už čash $4700. Dll pla
tesnių ihtormacijiį kreipkitės po 6 
vakate iki 12 nakties.

K. Pilkis
< 830 W. 35 St.

tel. Yatds 1236
f V 1 “ 4 * ------------------ J -

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO,- Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esamų jau šiuo adresu virš 

50 metų.

REIKALINGĄ mergina namų dar
bui, skalbti, lengvas virimas—suftu- 
gusi šeima. Geri namai, $6.00. Įr- 
ying 2766.
.. I ./n U.. I , ..... — 
REIKALINGA darbininkė prie na

mų darbo. 2452 W. 69 St.
:• - į - * ------4- ‘  --------- t—1-

MERGINA . bendram namų darbui 
be virimo, be skalbimo. Nakvoti.

Kaplan, 4457 Greenwood Avė.
JAUNA MERGINA namų darbui 

$20.00 mėnesy—kambarys ir užlai
kymas. Kreiptis po 7 šeštadieni — 
visą dieną Sekmadieni. Kedzie 5686

Tikras Bargenas. 25 akru farma 
su viskdo, South HaVen, Michigan, 
rėšOrtis, trandporfaeija, marketas, 
6 kambarių namas, barnA,t -pąujaa 
yištihinkas, ėlektrika, visi ūkio įran
kiai, atkilai, karvės, vižtaš, šienas, 
avižos* Šiaudai, 6. akrai haujai už
sienį kviečių, 2 akrai miško, šimit 
tas dbelių, kraušiųj ^įylnių, visi ne
ša vaisiuš, % aktų vynuogių, kiek 
rakandų, 17 metų mano, be skolų,' 
priežastis liga, $3600. '$2500 cash pa
ima, likusi mOrgičiui greit veikiant; 
Savirtinkąs, F. Weber, R. R. $ 
South Haveri, Michigan.

. Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų arba 
restaurante.: 3356 S. Halsted St.

80 AKRŲ ūkė su budinkais, ar
ti Chicagos, išsimaino i namą. 

NAMON FINANCE CORP.
6755 S. Westem Avė.

Taipgi skolinam pinigus ant pa
rašo nuo $50 iki $300, neimam ko
miso.

JOS. KATENAS atliekam viso
kius karpenterių darbus, greitai ir 
gerai. Pašaukite Yards 3692. Pribu
sime, tuo jaus.

COAL " ~

GALIU patarnauti vestuvėse, ban- 
kietuose, valgius virti ar pagelbėti 
prižiūrėti ligonius ir vaikus. Barbo
ra Lapinskas, 6635 S. Sacramento 
avė. Tel. Hemlock 7144.

For Rent

ANGLYSI
AUGŠTOS RŪŠIES

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run 
Lump or Egg 
Screenings .....

Telefonas KEDZIE 8882

ANGLYS! 
! NORTHERN 

$5.75 
......... 6.00 

_ _.  ____ ......   4.75
Pašaukite dieną ar naktį

RENDON kampinė krautuvė, ap
šildoma, tinka bile kokiam bizniui, 
prieinama renda. 2058 West 21st St.

RENDON 5 kambarių flatas.
2852 W. Pershing Rd., 3^blokai nuo 
Crane Co.

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI 
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Furniture & Kixtures
Rakandai-Įtaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .................... $15—$20—-$25
$150 Amer. Orient kaurai $80—$35 
$185 gražus, nauji parlor

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

dė lųxe

RAPP STORAGĘ FURNITURE

de lųxe $175
Atdara vak. iki 9—Nedčlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 Šo. Ashland. Aye..

IŠPARDUODAME B ARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

R. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj) ' s

PARSIDUODA geras gesinis pe
čius, China Closet, taipgi turiu ke
lius didelius plants. Tinkami biznio 
yjetoj. 1526 , N, Washtęnaw. pirmos 
lubos. 1 '

■> PARDAVIMUI - seni rakandai, 
taipgi pečius /kūrenamas su anglim 
ar gasu. 3231 S. Emerald Avė., 2- 
ros lubos iš fronto.

Financial
Finansai-Paskolos

PAIEŠKAU iš privatiškų žmonių 
pirmo morgičiaus $2700 ant dviejų 
namų ir loto. Atsišaukit greitai. P. 
Zelvis, 4218 So. Maple avė., Ber- 
wyu, III.

MES PERKAM 
MORTGIČIUS 

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

Franklin ■ 0576

Personai
Asmeny Ieško

INTELIGENTIŠKAS vaikinas no
ri susipažinti su padoria mergina 
arba našle vedybų tikslu. Atsišau
kite laišku, 1739 S. Halsted St. Box 
522/ ' ’ ' ............

PAIEŠKAU apsiyedimui merginos 
ar našlės be vaikų, nuo 38 iki 45

Furnished Roomš .
KAMBARYS vaikinui ar ženotai 

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

TŪRIU vieną farmą Illinojuje, 
kitą farmą Wįsconsine. Parduosiu 
už cash arba mainysiu.

5045 So. Wood St

Exchahge—Mainai
NORIU mainyti medini namą ke

turių pragyvenimų po 4 kambarius 
ant murimp namo Brighton Parke 
ar Marųuettė Parke arba ant biznia
vo namo. Matyki t savininką

8480 SO. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namat-Žemi Pardavimui

BARGENAS
2 LUBŲ MEDINIS bizniavas na

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

RENDON foraišiuotas kambarys 
dėl vaikino. 3356 S. Halsted St. 
Antros lubos.

RENDON apšildomas kambarys 
su visais patogumais Bridgeporte, 
vaikinams arba ženotai porai. 3324 
So. Emerald Avė.. 1-mos lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

- PARSIDUODA Tavern su Valgy
kla prie dirbtuvių; biznis gerai iš
dirbtas. 701 W. 21st Place.

PARSIDUODA labai pigiai čeve- 
rykų taisymo šapa — Gerai įtaisy
ta-—Pelningas ir gerai išdirbtas biz
nis. 608 West 47th St.

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

Krautuve ir flatas, 8324 So. Litu- 
anica Avė., 6 kambarių flatas, bels- 
mentas. karštu vandeniu šildomas,' 
tinka tavernai, grosemei, mūsos 
marketui, reikalinga mažas įnašas 
pinigais. Stanley Realty Co., 179 W. 
WashingtonSt. Randolph 7055.

■■■!!■■ ..................... ... ................ ... ■■ - —-

PARSIDUODA barber shop pir
mos klasės su visais įrengimais už 
prieinamą kainą. Priežastis — tu
riu du bizniu. 7132 So. Racine avė.

PARDAVIMUI tavernas ir 22 
kambarių ruiming house su f ©rai
šiais. Biznis išdirbtas, kambariai 
užimti. 1125 W. 59 St.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė arba mainysiu ant. mažo namo 
arba kitą ką. Pilnai įrengta — Pir
mas geras pasiulijimas nupirks.
2438 W. 4«th PI. Lafayette 5499

PARSIDUODA Kepykla (Branch), 
turi būti parduota tuojau. $200 
cash—moderniniai fikčeriai, žavin
čiai įtaisyti langai, didelė neon sai- 
nS, nauja šėtra, gera vieta, rendos 
$30.00 mėnesi su šiluma, gana di
deli gyvenimo kvotėra; V Kreiptis

Virginia 1428 i

PARDUOSIU pigiai 2 augštų mū
rinį namą, Štaras ir 3 flatai ir beis- 
montas gerame'įStovyje. Geros /įp
laukos. saukite (Cicero 247. /.

■" 18 'f1' . i . '**" 1 - ' !

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

838 W, 84th St. 2-nd flobr.

SAVASTIS — PRIEMIESTY—S. W. 
\YlLL0W SPRINGS, ILL.

NEBAIGTA — 2 AUKŠTŲ
Veik užbaigta^ 8 kambariai, 2 Va

nos, 5 klozetai/! pilnas beišmantas. 
Tinka bizniui ar gyvenimui ant pui
kaus didelio 100X400 pėdų loto. Yra 
prie 88 ir Archet Avė., Willow 
Springs, III. 2 karų garažas, gerai 
susodvtas, didelė plumbing cisterna, 
pilnumoje. Gas ir elektra, įtaisy
ta. Antrašas, Mrs. M.'Lavine, Willow 
Springs, III. „

SAVASTIS — LIUOSA
Turi paaukuoti gražų lotą su me

džiais arti Archer Avė., Willow 
Springs. Illinois. Graži vieta, arti 
transportacijos.. Mokyklų. Gasas, 
elektra, ir telefoną*, naudinga, la
bai prieinama. Antrašas Mrs. M. 
Lavine, Willow Springs, ,111.

PARDUOSIU pigiai valymo, pro- 
sinimo ir taisymo šapą. Yra Hoff- 
man prosinimo mašina.

810 W. 18th St.

PARSIDUODA Tavern su 6 kam
bariais pragyvenimui ant bizniavos 
gatvės, prie 4 gatvekarių kryžke- 
lio, svetimtaučių apgyventa, par
duoda pigiai, nes savininkas aplei
džia miestą. 1739 So. Halsted St. 
Box 525.

NAUJOS mados tavern pardavė 
mui South Sidėj. Pardavimo prie
žastis, apleidžiu miestą. Labai ne
brangiai. tPigi renda. jAtsišaukit 
1739 So. Halsted St.. Box 524.

KAS norite per žiemą gyventi ir 
gerą bizni turėti? -Parsiduoda bu- 
černė su namu ar be namo. 2552 
W. 69th St. Meldžiu j skiepą.

PARSIDUODA MARQUETTE PAR
KE gražiausia keturflatis, mūrinis 
po 5 kambarius, refrigeratoriai ir 
gesintai pečiai. 4 karų mūrinis ga
ražas. kaina $12,500.QO be nuderė- 
jimo. . .

5 kambarių mūrinis bungalow ap
šildomas, garažas, kaina $8950.00

6 kambarių medinė eottage ant 
cementuoto pamato, kaina $2700.00.

KAZYS URNIKIS 
4708 So. Westem Avenue.

'r'

j?
JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGAR8INKIT n
NAUJIENOSE <

•- . .v< ■ .r. ,

PARSIDUODA Kriaučių Sana. biz
nis geras, per daug metu išdirbtas. 
Nėra kompėticijos. Ant darbų nrai- 
sas geras. Apleidžiu šapą ir išeinu 
ant farmų. Geras biznis dėl gero 
kriaučiaus. Parduosiu už nrieinamą 
kaina. Atsišaukti 3147 W. lllth 
Street.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimai

280 AKRŲ Indiana stock farma,
m. amžiaus. Vaikų neturiu. Esu i pietus nuo Crown Point, juodže- 
vertas $20,000. Norėčiau, kad turė-1 mis, stakas, įrankiai, derlius jskai-
tų truput} pinigų. Kreipkitės laišku 
Box 523, 1739 S, Halsted St. f

□ vun.aO) ciaaaaujij vIVa nuo foncaa
tomas; $40 akrą. Adams & Co.. 
1613 Ęast 75th St., Dorchester 3500

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS senyvas darbi
ninkas j taverną. Gyventi ant vįe- šaukite pas savininką Julius Plach, 
tos. 919 West 35tK St/...........  *‘410 Main St. Lemont, 111/

PARDUOSIU 10 akerių farmą 
prie Lemont, III. su visais įtaisy
mais: elektriką, / gesas ir vanduo, 
kaip mieste. Parduosiu pigiai. Atsi-

410 Main St. Lemont, III. • - • -

BARGENŲ
SKAITYKIT NAUJIENAS

! ' • r » * . f r • \ .

Apgarsinimus visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai | juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

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

A

I I I..' ''■I. -N... I—■—
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MISS MARTUA JUCIUS MISS SONIA NAGLIS MISS CHRISTINE PILKIS

MISS ESTELLE SLOTKUS MISS LOTTIE SURVILLA MISS VENUS TUMOSA

HMM

MISS FRANCES TELECKIEMISS SUZANNA VILIUTE

SAKALŲ SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUIPRADŽIA 6:00 VAL. VAKARO

HYPATIA PUNISKAITĖ
ANNA USKURAITĖ —
SOPH1E AMBROZAITE

MISS XAVERA BRIEDYTE MISSMARCELLA BUDRIK MISS MILDRED BUTKUS MISS ALDONA CUKORAITE

ELENA SNIAUKŠTAITE MISS BIRUTE SHATS
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Inžinierius Vaclovas
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Bielskis
(Mtisį ^pėčirilatfe W'ešpM<fetltb ’BfctUVtfje)

Varšuvoj mirė inž. Bielskis kalingai amžiais jų pačių su- 
-----------  krauto turto ir visokių verty

bių vėjais paleidžia, šitokia V. 
Bielskio darbų taktika dau$

Išvažiavęs iš Šiaulių į Lenki
jos Karpatų kalnus pataisytu 
savo s^ėllto^į, Vatateje Wi& 
'i < j- 
neteko tikėlio deHihki^tb, sb«j 
cialistų veikėjo, ynhb'Širdau^ 
'žmogutis.

Inž. V. :Bi^lslHs Nieifels iš 
prieškarinių stambesnių inteli
gentų veikėjų, kurie Lietuvoje 
demokratiniam judėjimui, Lie- 
'tuvos valstybės atstatymui *ir 
lietuvybei yra labai daug nusi
pelnę, rbčt WriĮi Whb 
kės Lietuvos ‘ ^adahgė j e S'ėlk ^i-į 
sai 4Wi 'hėįHrtteii, Hle VfeUi ‘to 
pastibiiiidi * difba Hcuklų 'teftą. t

V. Bielskis 4ĖŽWLl 
jos AUk^tubšliis ■ hibk^lUs 
rodos, ‘iiUb iW4 ‘dietų dpšiįy-l 
veno 'Eietltv'dje ?Ši'diillU ‘IHieštę 
ir čia dktliigAi 'Sdsahie lltetWlų! 
demokfdtimOe 'Judėjime ‘ftalyJ 
vavo. Višbkių ’BMia: M
susirliikihių. Štičigų būVo 
main'dhiAs konspiratorius, 'ak- MCV,pCTOX*MX „ t

tingas ‘dalyvis. V. ‘Ėiel^kls ilg^įMliifs ‘ir čia dirbo. ^Ubbvų 
laiką ’sihipatfžAvo anų fciikį šb-' 
cialištų-liaūdiHliikb JtibČjihiUi ir 
daug kame Jiius yra ‘rČrtięs 'ir 
daug čia nuveikęs. Kaip ir dąų-į 
gelis anų laikų lietuvių inteli
gentų, tame skaičiuje net V. 
Kapsukas-Mickevičius, palaikė 
ir rčhiė JtabkiAtiHX 
kuris griipAVb’Ši ‘'Apie V. ’Kiidif-! 
kos sayb ‘Idiku lėištą 'ir 'feH'a-! 
guotą VU/pą.

Didžfaj’dm ’kAfUi 'iitikUs 
Rusijos fdvPliiičijdi 'praAi'dČjiis 
V. Bielskis -greit sbči’ališdj-li’du^ 
diniiikų frbhtą apleidžia ir 'ĄlAaj 
kartu šb marksištnis-šbčialde-i 
mokrdtdis. SU sOėiAlišt'dls 'ihhi-į 
dinirfkais, sš5ėi'alištAiS , -^vdliu^ 
cionięriaiš,! ^ktirie stišitnirę 4feil 
gyvčhirhb tikrinta 'UėpajČgė ’bėi 
tinkdmai šAvo' prbįiAŪibs' išVy’š-į 
tyti, fhėi ' bfgdĄižAčhiiai :6Asiirb-' 
dyti, V. Biėlškitii, ‘Bldeltaih 
mąstytbjUi ir tėdr^tlkUi ^kiiygi-j 
ninkui, buvo nepakeliui. U?ik 
Rusų žemėje reVolibčijos ban
goms visumoje išsiliejus V. 
Bielskis pasijuto, ne tame_ veži-, 
me sėdįs ir tuoj sumezgė ry
šius su lietuvos socialdemokra
tais, sų kuriais jau iš senesnių 
laikų buvo gerai pažįstamas ir 
niekbbttiėt ;AtyltAis 'su įjAis ‘i- 
kovą hebtivb ‘ėjįs, ’bčt 
iki tbl JUbs rfW<js lir 'jfėHis 'pa-j 
dėjęs.

Sietas 'ir ’litiiHtiHHftii '
V. ’feiiUkis ’bUvb SžiWs ‘fš ’tųį 

sociAlllėttiiikiAtb 'HAktAtb A. 
DomašėvlČi'aus gtbbės, ‘kUric 
nevengė : bėhdrAdatbi'dviHle 
nuosakešbihis ’k'ffiUttiitdis. ‘Bii-! 
sikurUs Ajhiili je ’kbftfthiSHlį Lie
tuvos ir ’feAltįbidljbs VjhHAii^y-l 
L ei V. Limiškis ‘kvieMAhlAs Ap
tiko iįėiti iį V^fidu'š^bės ‘MA’Htts 
ir bihžb 1 pUŠkirtAs ž&hČs ‘tiiilbi|u^ . . v. .
liaudies tahiim. W vell?nls zlur®J° * Lie“ 

’ nrittnn nu 1 nnlmn

inžini&HUs Vaclovas Bielskfe< flhunistU riėjftttiko, ir *jii 
Lietuva rištHČhyje Mtfž. Lielskl'ol Bielskiui darė visokių kl

NAUJIENOS, Chicągo, III

daro abiem kraštafti cladg ^fa- 
los ir materialinių ‘nuoifbliį^ 
todėl ir ieškojb susltdriibo kė^ 
lių. Bet gi jis ‘ff&tfkėjb ('Lenki- 
j*os valstybės galybei, jis mdhė,. 
kad Lenkija visų pavargtų5£au-, 
tų nepajėgsianti išlaikyti ir

<r Vteh rtbs taiitbsį 
atsieksią savo nepriklausomo 
gyvenimo. Todėl jo supratimu 
reikią su Lenkijos pavergtomis 
tautomis, o ypač ukrainiečiais, 
ieškoti nrieteliškų ryšių ir pra- 
ilžti 'bentadafbtotiti. % tavo 
tbs nuotodhčB, tad abtebidų 'dr 
viiiau visi ttkirairtlečiHi 
SSSR, tiėk Lėlikijos - 
šAvo n^priklaiišofną 'vAlsf^bę. 
'Jis spėjo, jbg ir tarp kohihhiš- 
tų 1 ukrahii'ėčių ' esą nėttiAŽa ' to
kių, kuriems’savos nepriklauso
mos valstybės mintis nėra sve
tima. Jis tikėjo Ukrainos ne- 
"pfiklauisdmbs valstybes 
mu. šita mintim vedamas jis

ro ‘V. Wo viSffiis-feQ> ’V. ^bį^b viSBis 4š ^roli'b sočiilistai apie tą susi
mų, htMh dar ko^feTr lirikffną rBeko nežino. Tiems, 
dėl $savo Mlrftbš kalbos Wfe ^odiiistų vardą naudoja,

PATARLĖS
šeštadienis, spalių 10, 1936 
"' . - .. >-- ■ "*

Nelauk daryti sau drabužį, 
\tidmet tina lyti.

.6 V •: 
kllbčių,,

bet jis "AA1 tb‘protu ir ųšAVo ne-' 
’phprAAiĮi 'Žirdlft^umu šitAs ‘kliu-| 
rifs mWįjb apeiti ir fe'g ką 
:Hbveikti. *tllb riUtb, kAi ‘rusų1 
žemėje daug dvarų turto buvo 
vėjais paleista* V. Bielskis čia 
Lietuvoje mokėjo tai apsaugo- 
ti. ‘feeje, ‘kotatti^V 
sudaryta Lietuvos ir Baltgudi- 

}jbs vyriAiiėybė ‘beilsi HššiŪtfke 
Ir ’JeiiltAiiis UžėitiŪs Vilnių V. 

!Biėtekis !Aęyjižfdyb lį iė- 
Hiės, bet 'pasilikę ‘Čia ;Ėi4tti^djė 
ir Iš Metikų kt5ktipiititb ViliiiAŪs 
:pab^b Ii ™ Šito Mr ^i- . -- .. .

'v. fefėi&ib taM tatataiš- tatab taitajte M
iki ’ftib'ai 'KėpateHUtriti, žihohia, 

1 jb ta&is tateitos 'teįtoy'dejb.
'Bielskio vėfttla

^V. ^Bielikis 'Liėtiivb je kur j' lAi- 

bėt -plaėktii j ą metęs V^1 vgrfžo f į 

yėdnnio'še įnionėše ir Visą laiką 
Aktihįai ir uolfei dalyvavo Vi
suomenės gyvenime ir dėjos į 
socialdemokratų ' btgariiz'acinį 
darbą.
* V. Bielskis yra daug rašęs į 
buvusį Socialdemokratą, Kultu- 
'tą, Li‘ėtWbs 7žlrilHs ir iltiis ’pa- 
žaū’gbs Apdbllbš r,jo
faSidi !pdšižyničjo - ša-

V. Bielskis 'j^a ‘ liAltg! rAŠįs lį 
btivUAį 'Sbįi'iltoiAbktA^ą, ^iiltu- 
rą, 'L!i'etUvbs '&iiiilas 4r ^itits 'įa- 
žabįlbs 'špAbilbs 'bfgdnbs. JJo 
raitai ^višiibriibt :pašfžyhiėjo ša- 
Vo ?gilihi ^rįpimčiitAci-
’JA. Tai !bUi>b didėlib ^pfotb gi- 
luA hiįstjitcifAs, ‘datig vŽlHių !tii- 

’/}&, , W fįr IdMlM ‘rietas 
sočialhėhibk’riitAs ’itiėgAtąs Višką 
Apfęšti 4r tėbfeti-
rhiAi '-pafihitdi. 'Uis 'įi'eši’^ėidė ’fbs 
idiehbs hiAhbs ‘obąlšlų, b/žvhl- 

■gė JkAs %Ali ‘biiti Iblidii, 'kiiks ‘Ii-, 
kimas laukia vieno ar kito vi- 
suomehČs "Saniburib. Raštuose 
savo įsitikinimus gynė atkak
liai, visai nesivaikydamas ar 
kam jo mintys patiks, ar ne. 
Tai buvo savaip originalus mą
stytojas, ieškąs ne kitų pramin
tais takais šviesos spindulių, 
minties išsirutuliavimo, bet sa
vo proto pastangomis, jo pajė
gomis tiesos ir teisybės. Nors 
iš profesijos buvo inžinierius 
technologas, o iš patyrimo su
manus ’prlaktikas ‘ ekondhiįstasį 
bet jam 'višai ‘nebuvo svetimoė 
Politiškai įkbhoriihiio ^yveni-j 
!hio teorijbs Ir pušetinai buvot 
Įveikęs marksižmb’lėorija. Tb-į 
ęlėl daug kdm bii^b SUnku sb’ 
ty. Bielškiu jįįnčyifs ’ir (daugį 
kas turėjb^ėMkai sdvo smege- 
himis pavartalioti, kas drįso su 
•juo leistis j gilesnę polemiką.

_tiėl< 
fikUrta

Hffiftt. $itt} ’jts Vtaaį? 
fš taftate
Wžlrfii. i
W 'totas !MHWMSris'

dėl -savo -gimtSs kainos '•8pauš«į 
dftifb aWffifo! f® 
tikra to žodžio ‘prasme eiti pėiį 
sitatofe ’j i .--'K
iš Lietuvos samanotos bakūžės 

■ W . W 
inžinieriaus mokslo laipsnio ir 
tai daugel atsitikimų veik iš
imtinai savo pajėgomis atsiekti, 
o ne turtingų tėvų ar pinigin
gų dėdžių padedant. .

uš darbb žmonių luomo ?ltilo ir 
^ėų^^nimą jų ‘vargais’Vrirgcį 
ju'riiįfešČiais gyveno. Tdi dau4 
gėrio'ir‘daugelio Lietuvos irite-j 
ligeritų senesniosios kartos da- 
liri, 'jbs -likimas! į

Reikėtų susirūpinti .
Busiamiems Lietuvos \dsub- 

meninio gyvenimo, visuomenės 
minties 'istorijas 'moktmttts 
darbas ir gražus ateinančios 
kartos palikimas, , turtingas ’ftį 
ttata&teWitfsl

’Obja; ‘fer'vfs We ^tata 
taWJfe, tataftiiita 

tataitaita ta ■ Ėfe4 
m,

toęliiiiinkų 'tata 
Šį ‘filtlĖHJte, 'iiiteij taitlis :iH'bi

1 Wį,
b ta&ta, tateib 
W 'ir
ta, tahiiM

•'JVlUįSs /tai 
žiaiiis ' tfžži'duiit&s ‘ir 'j'Au Jjie ’-j 
tote !igyviiteite WVb ! kAite 
hėprūbils, dąuAiau lt‘Op 
h’ėkalbes. t • , |

'Life 'jų 'kurb'to, taWiHiW 
ir ■ taštAi. Nėra1 ka's :Atšidėj ęš 
renka šią medžiagą. Praeis me
tai, visa žole apžels ir bus daug 
sunkiau tai tikrumoje atgaivin-, 
ii, Ws ‘iitiiMjte >Mta '^išbjė 
■te%WeWje’^taiil ■ ■ 1

<b 'iii ’itai "tWs, 
tUHiiitfii, miiHi 'kteij, i$iHį 
totaftonb *teta 'ir 'teir'įb 'išto-f 
'rij&ta'ii- *' i I

1 G'aifa, ‘ftaii ’taiii] 
tatotet tat taHtoa Wa ta ta- 
W)» talfa, tata
tar tat. "d'ta 'icitt 
^ąi*š'a ’’iib‘ŠVieštn , į

;šių idiėiių 'id'VAAiA
bbri1 įfteiti tatitaii, Hta 'bet! 
tiesiog jų taiiliiittibti, 'kiftliį! 
iškrėiįiti!

Jiik ' 'dAdg, d'aĮtg ’kAs ’iš ‘ahbš 
kArtbs1 iie' Idil ‘'^AAidi'ėHlrilb ^y-l 
vęnimo tūrio kovoję, — jie kL 
taip g'yVėniriią borėjo palenkti,’ 
kita vaga jį pąsukti. Bet ne
lemta jiems buvo, sulaukti tokių 
gyvenimo dienų, kokių jie visą 
savo gyvenimą : troško ir dėlko 
kovojo. Bielskis irgi vienas iš 
tų, kuris savo krašte nesulau
kė savo idealų pilnumoje įsikū
nijus. —H°mo Lietuaniens.

Rugsėjo 10 d.

?člkta tarti papeikimo žodis. 
Matyti, savo organizacijos 
vAtdo 'jie 'j&rfnatijasi. Patariu 
tad jiems priklausyti tokioms 

5kUri®s pri
klausyti nėra sarmatos.

Šiaip ar taip, bet labai ne
gražu taip elgtis.

— M. K.

Gieros prekės padaro greitins 
turtus. ’

Laimingas besipiršimas, ku
ris nelaukia.

Plepėjimas ir melavimas ei 
riri frifika ‘Už rankos.

Greiti nutarimai retai teiš- 
ėlBųnnt gero.

, Tas lošia gerai, kas išlatthi.Viską griebsi, visko ■ nustos;

liiiiEiLĖS WAK^llBdS j 

Ladri LetuViriF lablUų IpblitL 
kbje AAlytAuja, !tai ‘Ajije juos 
daugiu ’ir ’A^ėilhitau'čiAi žino. 
Ne tik žino, bet pradeda ir la
biau skaitytis.

Lafce ’Kauntės ‘ Demokratų 
Lyga nutarė surengti dideles 
ftitadites, ta'H’os ųvjtai spalio 
'13 ‘ii. tatetaje ' (ftatti 
ta l!fete'aWjr 'ir ’b'ėtete stb 
’Pitaiibte 'bte biikdtobs teita-* 
rfe.‘ ' ' Į

'Žtatoa, . tatetois 'teftaįi-į 
toatos politikieriai aukoja 'bte-j

'-dr tatfgite taHŽib ta ta 
tata /’Aitaii, ta ta luta 
MšiHA zMbhėš: jų ‘šrisirėnka 
'pllba Wturriė. !

■Wėfa Vbejdilės, ųk*rid 'tai lie-» 
HCViAttiri 'ŠridArib dilgelį ^rėsti-

^Viši Atėbiši, 'kad 'iieį 
daug ^liČitUvių Wa 'itiušų ’ihieste^ 
feiris, ffdip šakririt, Visas 'kfe-* 
ditas tenka.

— Matukas.

<

« •*«

Ėi^kis MtliBAi - į
Vitos Wk&b 
jfe wfo 
w»i W^Vfr p^liikb 
'šidtobAe Jtoti WoWteiu 

ką’turėjb v&fštybitię tarnybą, Hį/telbą.
ui c JfegigJ’a;W^s, Lietos l‘to

vdtbjų iiž dbih'dkiAtijb !iiltbli4 
‘į&itijbs ėiiės. ttie PMa ’į ^dpus 
šAvo diidrlhSą lkb^U
Lų ’kbvų “gyVėbibih, 'kiidttibt -ko- 
vdjo ne dėl ‘gafddus šaukšto ir 
duonos geresnio kąsnio, bet dėl 
kitų labo, dėl savo krašto žmo
nių gero. .

Seitidji VČfdrUiihi ’ir jdtiHdji 
‘k'drta ?

Aiiįįfa 'hbiija kdrta, Liiri jdb! 
Iš’dUga LietiiVbs ‘valstybės !gy-| 
'Venihib sąlygose, 'bet, deja, tdji 
' kafta Savo dab^limoj ė Kep’aj e- 
gfa 'pakeisti tų šėrių kdvbtojų' 
eilių. ‘Daug "kas 'iš jų j Ari 'eina* 

''kitais keliais, kitos pašriiilėžiU-į 
’ rbs'vėdami ir sldttiriariii/Ji d'ati4 
‘giriu gyvena ta diena, tbs die-į 
’rib's‘Reikalais, dar daug kris Išį 
jų nepajėgia ir rieriioka *fim-: 
iiau pažvelgti į rytojaus dierią.

Tai juo labiau anuos sėriūs 
batyrusiiis, kovose užgrudiritUs 
skaudžiau - lydėti į kapus! .

Nejaukiai ’giriista iriiiitis kas 
juos pakeis, kas iš jų rankų 
iškritusias laisvės vėliavas 
toliau, kas juos pavaduos?

Bukime vis dėlto kupini 
ties, kad gyveninio įvykiai, 
venimo mokykla išaugins tuos, 
kas juos pavaduoja.

Juk V. Bielskio kartos Lietu
vos inteligentija lietuvių tau
tos istorijoje yra sudariusi visą 
epochą.* (

Eina į kaltis tie, kririe įžie4 
be 'Lietuvos riėpriklriušbhios vril- 
4tybės gyvenimo riilritį, ktiVię 
šužadlno Lietuvos ‘ ddrbihinkijb^ 
'.je ‘ir iš višo'daJ’bo žhiobė'še 
siekti geresriib, iai^vešhio/įy- 
Veriiihb, kurie 'žiribgb j e į&ukčįlė 
ndrą tapti žiribguriii. bdt'bebū
ti kitų naudojamais ir panau
dojamais.

Turiningas gyvenimas
Juk tik vienai akimirkai su

stokim ir pagalvokim, kad yra 
miręs vienas iš tų, kuris kovo
jo dėl lietuvių tautos raštų at- 
griVifho, Apriudą ;rit$avb, !pergy-j 

7VČrio ln‘e "vieiią, !b6t d Vi 'diUelžs 
rėVblitiriijas ir 1 iskovoj o 1 ir sšb- 
1‘ribkė į sAvo Valstybės Vy^ttiihb j 
Nitri te ta šAvo Apausdlittb ’žb^ 
džio, neleista viešai savo gim
ta kalba ne tik raštu reikšti 
mintis, bet neleista net viešai, 
savo gihlta kalba kalbėti.

Vis'a 'tai ’ fėikėjo1 pergjVenti' ir 
'išgyventi,1 paskiri tai ugi jus ko
vota dėl savo krašto laisvesnio 
gyvenimo, siekta savo valstybę 
siikUrti ‘ ir prigriliau, Lad *ir troš-į 
kiamoje formoje toji valstybes 
santvarka neįkurta,, netesėta de-i 
mokratijos idealus įkūnyti, bet 
vis dėlto susilaukta savo ne
priklausomos valstybės. Juk 
tai tikrai daug reikšta pergy
venti ' ir daug Išgyventi!

gi

neš

vil- 
gy-

Kenosha, Wis
ViEšA PaReKA

Tariame šir<lingi;tusį ‘Ačiū 
rėhgšjams '{teitas F. tetataj 
tai/F. 'Ptetetaitoi'ir ‘j. :te-j 
čitateiČiiii (Mdrtfa), 'ga^Aili-! 
'tiems ‘įteiitas 'Ė. Bitvirišlčie-l 
tai, 1T. 'B’ateitfėiiii 'ir A. Wš-( 
’kfbhėi, ’pritąfh'aUtdjb'riis lprid 
'štrilų ’p-lėiri's Tėklėi ‘ferilčaitis ,!ir 
AAdblėi ’PbViMriiklUtėi, patdr-j 
rtot6juihs iprie Wo ’ir ’.'dU^ 
'J6HUi \feitVlhikiUi, Jdnui Kas- 
'bririii, 'Jtoii ‘BUČriiiii {b‘ėi LėoJ 
?hUi^Ui šiliškitti ir 'Višibriis šve- 
ČfaBri, kiirie ’idalyvaVb bankie- 
te, • įvykusiame spalio 3 d. Gėf-i 

"man. American Home svetai
nėje musų 35 metų vedybinio 
^gyvenimo Ksukaktuvių ‘proga; 
Tariame didžiausį ačiū už do
vaną, — “Economy” šaldytu
vą.
— Julė ir Kazys Braževičiai-

“Braze”.

t

tuvos ginčą su Lenkija
V. Bielskis buvo aktingas 

Šiauliuose įkurto progresyv’o 
liaudies universiteto dalyvis ir 
jo nuolatinis lektorius. ’Jb ’jdb-i 
mių paskaitų sueida'Vo šimtai 
darbininkė klausytis, lnds ’l'rii 
buvo ’gablis paskaitirimkąs ir 
tibhdbbodli’s kalbėtdjris. Šiaulių 
niiesto darbininkai nemaža ži
nių yra iš V. Bielskio įsigiję ir 
daug jis yra prisidėjęs prie jų. 
kultūrinimo ir apsišvietimo.

V. Bielskis buvo vienas iš iį 
Lietuvos inteligentų, kurie trdš- 
ko kaip galima greičiau įeiti j 
normalius santykius su Lenkų 
valstybe. Jis nenorėjo gįjinti tą 
susidariusią tarp Lietuvos ir 
Lenkijos prariją, a bet stengėsi 
kaip galima ją mažinti ir apeiti 
Višus tuSš ‘klritisįmus, kurie gi
lino tas susidariusias žaizdas. 
Nes buvo tos nuomonės, kad

sybės narių taij)e buvo jau mi-, 
ręs driktdras A. ‘Doriirišėvičiiis 
sveikatos liaudies komisaru.

Komunistai ekstrimistai ne
labai mėgo srivo tarpe V. Biel
skio, 'bet ’šiišidiiriis šii Albais 
ir projektais tUrėddVb ’višUomet 
jo aiitbritėtUi 'ritislleisti, ‘ries tai 
nebuVb privirišutidiškai 'apsi
skaitęs žmogus, bet didelis te
oretikas ir geras, gabus orga
nizatorius. Tame revoliucijos 
verpete, pačiame jos sūkuryje 
V. Bielskis stengėsi kaip įma
nydamas apsaugoti stambių 
ūkių turtą ir palikti jį čiely- 
bėje, kad juose darbininkai ga
lėtų tinkamai įsikurti ir pro- 
duktingai tame suvisuomenin
tame ūkyje darbuotis.. Q juk 
revoliucijos pačiame įkarštyje 
daugbli.b riiV'ėjų \-daug 
lingai dingsta labai brangaus 
turto. Tuomet žmonės dažnai 
aklo keršto'pAgAuti'ddiig^ėfėi- Wia-padėtis tarp tų Valstybių

si
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ALIEJINIAI FECIAI

LSS 116 kuopa rugsėjo 27 
d. I. A. S. svetainėje (kampas 
Michigan ir 24 St.) laikė sa-‘ 
vo susirinkimą,; kuriame daly
vavo nemažai narių. Musų or
ganizatorė, draugė Marcelė 
Vewerienė, prirašė du naujus1, 
narius. , Ji

Kaip Wyii, Busų .WąHL 
■žatorė f dAfbūdj asi %efai. Tfia* | 
ėiAti bfttį rdAr gefjdu, ’JŽi ‘mesi 

‘visi stbtiiihe }petys ‘į pAiį ir ‘pa-r 
dėtume jai’ Veikti. Tuo budu 
priduotume jai dar daugiau1 
energijos. Reikia pasakyti, jog 
blusų kuopa Tn4lurėjo idarbš-| 
teštiio btįanfAktoriaus, kaip; 
draudė VAwerfėnė.

Rengimo komisija pranešė, 
kad turi paėmusi svetainę *žie- 
nios sAzdhu'i. Pdrengihl’as įVyks 
spalio Ž5 d. L A. S. svetainė
je. Galėsime visi pasišokti. • <

Buvo iškelta į aikštę, kad, 
kažkokie netašyti Motiejai 
naudoja socialistų vardą taip,' 
kad galėtų smaukti shsirin-Į,^^ 
kimą. Turiu‘ pasakyti, jog *De- jmM

V
- ■, 

s
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KAIP BUVO ĮTEIKTAS JO MAL PREL M 
L KRUŠUI GEDIMINO ORDENAS

■'" ■ ..........
kotą arba protestą savo broliui 
Kristuje už priėmimą tokios 
garbės? Juk tas Gedimino or- 
denas yra duodamas neva už 
pasidarbavimą labui Lietuvos ir 
lietuvybės. Na, o juk visi žino-

S:

Spalio 4 d. 1936 m. šv. Jurgio 
par. salėje buvo surengtas ban- 
kietas įteikimui . 3-čio laipsnio 
Gedimino Ordeno Jo Malonybei 
Prelatui M. L. Krušui, šv. Jur
gio par. klebonui. Kadangi jau
mano draugas Jurgis iš anksto’me kiek ir kaip daug jis yra 
buvo pranešęs apie tą nepapra
stą bankietą, tai nors ir nema
niau pats ten ypatiškai daly
vauti, vėliau nutariau nuvažiuo
ti ir viską savo akimis pamaty
ti. Tad sulaukęs spalio 4 dienos, 
apie 6 vai. vakare išsirengiau į 
seną Bridgeportą. Atvažiavęs 
pas savo draugą Jurgį, jau ra
dau jį pasirengusį eiti į bankie
tą.

— O, sako — sveikas Jokū
bai, aš kad kiek bučiau vienas 
išdūlinęs į svetainę. Labai ge
rai, kad tu atvažiavai, turėsime 
puikią progą pasikalbėti, ir kar
tu pamatysime kaip tą ordeną 
kabins.

Ilgai nelaukę išėjome į šv. 
Jurgio svetainę, nes jau buvo 
pusė po septynių, ir kaip tik 
tuo laiku turėjo prasidėti ban- 
kietas. Įėję į svetainę radome 
ją beveik pustuščių. Žmonės ka
žin kodėl labai palengva tesi- 
rinko. Svetainė buvo pusėtinai 
išpuošta ir stalai sudėti taip, 
kad visi šonais galėtų matyti 
kąs darosi estradoj. Įžymiųjų 

svečių stalas buvo žiemių šone.

Mudu pasirinkome vietelę ne
toli to stalo, kad galėtumėm 
viską sekti, kad butų viskas 
girdėti. Pažįstamų visai mažai 
tesimatė, tik, beje, patėmijau 
savo Cicero parapijonką ponią 
Valančienę, kuri irgi buvo at- 
silankusi. Mat, jos sūnūs Šv. 
Jurgio par. tarnauja už vika
rą.

Mums besišnekučiuojant štai 
jau ir pusė po aštuonių, o žmo
nių vis dar permažai, nėra už
pildyta nei pusė stalų. Sakom, 

* * kas' gif čia^atsitiko, ’ftur švi
Jurgio parapijonai dingo, kad 
jie taip nenoriai renkasi? Tik 
štai visų atydą atkreipė į save 
netikėtai užgrojytas šv. Jurgio 
orkestros maršas, ir išvydome 
įeinant iškilmingai šv. Jurgio 
par. kleboną prelatą M. L. Kru
šą su kitais svečiais.

Įėjo, susėdome, ir prasidėjo 
ta seniai laukta vakarienė arba 
bankietas. Aš, neiškentęs, savo 
draugui Jurgiui pastebėjau: 
kur gi, sakau, tie kiti svečiai? 
Juk čia, rodos, galėtų sutilpti 
apie kokius 4 šimtus žmonių. 
Dabar apie pusę vietų tėra už
pildyta. Jurgis atsiliepia, kad 
turime dar palaukti, gal ateis 
daugiau. Sako, juk žinai kaip 
lietuviai visur vėlinasi. Na, sa
kau, lauksime ir žiūrėsime kas 
bus toliau. Tuo tarpu p. A. Po
cius su savo orkestrą šauniai 
pildė programą. Reikia pripa
žinti, kad p. A. Pocius supran
ta savo amatą. Kaip lietuvių 
priežodis sako, kokiame vežime 
sėdi, tokią ir giesmę giedok, ar
ba — kur laki, ten ir lok. Tad 
nėra visai padyvo, kad progra- 
mo dalys, kaip dainos, taip ir 
muzikos gabalėliai, buvo gra
žiai ir vykusiai išpildyti. Rei
kia pripažinti, kad tai didelis 
nuopelnas šv. Jurgio par. var
gonininko p. A. Pociaus, kurs, 
be abejonės, yra daug laiko ii* 
truso padėjęs, koliai jis tinka
mai išmokslino taip mokyklos 
vaikų orkestrą, kaip ir chorą, 
nes ir vieni ir kiti savo progra- 
me skirtas dalis atliko pui
kiai.

Mano draugas apsižvalgęs ir 
sako:

— Klausyk, Jokūbai, ar tu 
matai, kad šioje vakarienėje nė
ra daugiau nei vieno lietuvio 
klebono, nei kunigo, vien tik 
musų klebonas, prel. M. L. Kru
šas ir vikarai kun. Petrauskas 
ir kun. A. Valančius?

— Teisybę tu sakai, Jurgi, 
iš tikrųjų, daugiau nėra nei vie
no. Kas tai butų? Nejaugi jie 

z visi susitarė pareikšti viešą boi-

pasidarbavęs lietuvybės labui. 
Juk sakai, kad jūsų klebonas 
pirmutinis įvedė anglų kalbą į 
bažnyčią ir panaikino giesmę 
“Pulkim ant kelių”. Tai, su
prantama, kiti lietuviai klebo
nai negalėjo pakęsti tokio pasi
tyčiojimo iš lietuvybės. Dėl to, 
tur būt, jie susitarė ir ne vie
nas neatvažiavo. Bet, antrą ver
tus, ir jų dauguma, sekdami 
pralotą, įvedė anglų kalbą į sa
vo bažnyčias.

Mudviem besikalbant, vakaro 
vedėjas, kun. A. Valančius, gir
dime, barškina į torielką ir pra
šo publiką nusiraminti. Prasi
deda prakalbos. Pristato kalbėti 
adv. J. Zurį, kandidatą į muni- 
cipal teisėjus. Tas pradeda kal
bėti ir, suprantama, linki soli- 
lozantui daug laimės ir visokių 
loskų nuo Pono Dievo. Po to 
seka keletas dainų, kurias su
dainavo gana gerai ir gražiai p. 
J. Romanas.

Toliau pristato kalbėti adv. 
Mastauską, kuris, kaip papras
tai, pakalbėjo gana gražiai. Bet 
kaip J. Zuris, taip ir Mastaus- 
kas kalbėjo angliškai. Seka ke
letas dainų, kurias vykusiai iš
pildo ponia Ona Piežienė. Pri
stato kalbėti “Draugo” red. L. 
šimutį. Na, tas žmogus, kad jau 
rėkė, kad šaukė, ir pripasakojo 
daug visokių komplimentų Jo 
Malonybei Už didį pasidarbavi
mą lietuvybei.

Mano draugas Jurgis ir sa
ko:

— Klausyk, Jokūbai, ar tu 
matei “Draugą” spalio 3 d., kur 
editoriale štai kas sakoma apie 
musų kleboną prel. M/ L. Kru
šą. žiūrėk, aš išsikirpau tą da-

— Gerai, duok man paskai
tyti. Ir skaitau:

“Mes reiškiame pasitenkini
mo, kad gerb. Praloto padary
ti darbai susilaukė tinkamo 
pripažinimo ir kad ryt įteikia
moji dekoracija bus akstinu dar 
platesnę vagą išvaryti tautinėj 
ir religinėj dirvoj Amerikoj”.

— Tai iš tikrųjų, Jurgi, tų 
iškirpai pačią gerąją vietą. 
Dienraštis “Draugas”, reiškia, 
pripažįsta visus jūsų klebono 
darbus, kaip įvedimą anglų 
kalbos bažnyčioje ir panaikini
mą lietuviškų giesmių, už di
delį pasidarbavimą lietuvybės 
labui. Ir jisai sako ten, jogei 
jis (t. y. “Draugas”) laukia, 
kad jūsų klebonas M. L. Kru
zas po gavimo to ordeno gaus 
didesnį akstiną ir platesne va
ga galės varyti lietuvių nutau
tinimo darbą. Nes, sulig “Drau
go” redakcijos aprašymu, tas 
jo darbas (t. y. nutautinimo 
darbas) susilaukė tinkamo pri
pažinimo ir įvertinimo. Tai aš 
tiesiog negaliu suprasti, dėlko 
čia “Draugas” norėjo jam taip 
pasigerinti ir tokias nesąmo
nes parašė?

Ną, mudviem besikalblant 
išgirdome, kad vakaro vedėjas 
pristato kalbėti Lietuvos kon
sulą A. Kalvaitį. Dar norėjo 
ką tai sakyti Jurgis. Draudžiu 
jį: tylėk, dabar tai jau yra 
{svarbiausias {momentas, klaut- 
sykime ką jis tokio pasakys. 
Aišku,
Lietuvos valdininkas, turi a t-į 
likti savo priedermę. Ir paša-! 
kęs keletą komplimentų užka
bino tą taip didžiai išgarsin-

kad konsulas, kaipo
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A. Š. Ailes

Ailes liudijo, kad Pennsylvani-
VValter O. Merritt

Walter G. Metritt ir A. S 
jos antracito kasyklų savininkai nupirko už $17,000 dujų, ku
rios, reikalui esant, businčios panaudotos prieš darbininkus.

keletas davatkėlių mųdy nu
žiūrėti. Sakau, klausyk Jtfrgi, 
biskį pa tyliau. Juk tos padva- 
lakės nužiuręs mus kaipo 
“Naujienų” korespondentus ir 
gali išvaryti laukan. Sakys, jus 
■apie musų klebonėlį visokius 
dalykus parašysite. Tad paty- 
liau.

Mums taip besikalbant pasi- 
jutom, kad Jo Malonybė užbai
gė savo kalbą, ir vakaras už
sibaigė. Jurgis patėniijo: susi
mildamas tu tik nepamiršk 
pąrašyti į “Naujienas”. Už tai 
aš tau gerus pietus ųžfundy- 
siu. '

Na, sakau, aš jau parašy
siu kuogreičiausia. Ir taip, iš
ėję iš svetainės, palengva šne
kučiuodami ir daėję iki Hal- 
sted St., atsisveikinome.

— Na, labai ačiū tau už 
draugiškumą, kitą sykį pasi
kalbėsime apie kitus reikalus. 
Lik sveikas, Jurgi.

— Cicero Jokūbas.

buvo paleisti iki teismo užde- pareikalavo atiduoti pinigus, 
jus už juos beverčius bonus Gilbert susikibo su piktadariu.
ir kurie į teismą jau nebeat- 
vyko.

Legionieriai prieš 
komunistus

šis pašovė Gilbertą į akį 
traukęs iš jo kišenės $7 
go.

Imi automobilį 
ir vyrą

ir iš-
pabė-

imk r

Ai

orkestrą užtraukė 
esame 

tik-

puolus. O, .sako, kiek man yra 
žinoma, tame laike taipgi bu
vo pardavinėjami Lietuvos bo- 

da- 
ro- 

pir-

pa-
Ma-

ma-

nai. Ir tų Lietuvos bonų 
bartinis solilozantas, man 
dos, kad neturėjo daugiau 
kęs, kaip už $50.

Tai dėlko, sakau, tiek
žai jis tepirko Lietuvos bonų? 
O, sako Jurgis, viena — gal 
manė, kad Lietuvoj valdžia ne
ilgai tetvers, o kita — gal dėl 
to, kad ta Lietuvos Finansų 
Komisija nebuvo dievota. Mat, 
joje buvo kun. Jonas Žilius, 
Vileišis ir žadeikis. Tada ku
nigai nenorėjo pirkti Lietuvos 

pradėjo pasakoti, kaip jisai'bonų, nors ir kunigų valdžia 
daug dirbęs kada Lietuva stei
gė savo nepriklausomą valdžią. 
Kaip šaukė susirinkimus, mas- 
mitingus ir po vieną kitą do
lerį dėjęs Lietuvos nepriklau
somybei. Ir ot dabar Lietuvos 
valdžia už tai atsilyginanti, su
teikdama tą taip nepaprastą 
pripažinimą.

Mano draugas, Jurgis ir sa
ko man: , • . 1 <. , ,

— žinai ką, Jokūbai, jis čia 
pasakoja kaip daug dirbęs Lie
tuvos nepriklausomybei, o gir
di, vienas lietuvis bankierius 
užtikęs jį ir kitą lietuvį storą 
kleboną kartą mieste vienoje 
bankoje, kur jie, pasiskleidę 
ant stalo lenkiškų bonų ir mar
kių, labai graudžiai aimanavo, 
kad jų vertė visai esanti nu-

tą Gedimino 3-čio laipsnio or-; 
deną. Publika gausiai paplojo, 
o p. A. Pociaus vedamas par. 
choras ir 
dainą “Lietuviai mes
gimę” ir “Gloria”, kas iš 
rųjų išėjo labai puikiai.

Po visų dainų ir kalbų 
kviečiama prabilti pats Jo
lonybė prel. M. L. Krušas. 
Pradeda visai nedrąsiai. Stato 
klausimą, ar jis yra. užsitar
navęs tos garbės, kurią jam 
dabar esanti teikiama. Ir jau* 
norėjau manyti, kad jisai ne
prisipažins, jogei yra užsitar
navęs. Bet kur tau. Tuojau

vien dėlto, 
Žadeikiai / ne
garbė. Mat, 
kunigai toje 
tai, supranta-

buvo Lietuvoje, 
kad Vileišiui ir 
tektų perdidelė 
jeigu butų visi 
komisijoje buvę,
ma, viskas butų buvę košer. 
O kadangi taip nebuvo, tai mu
sų lietuviai /Amerikos kunigai 
ir boikotavo;; visą tą Finansų 
Komisiją, - todėl tur būt ir mu
sų klebonas mažai tų Lietuvos 
bobų tepirko.zAžutot pirkti Lie
tuvos bonus, tai didžiumą mu
sų Amerikos kunigų, ypač se
ni klebonai, pirko Lenkijos 
markes ir bontis.

Tai matai, mano drauge, 
kiek daug jis pasidarbavęs Lie
tuvos nepriklausomybei. Mud
viem taip besikalbant pradėjo

Furnasai

Virtuves Šildytojai

Virtuves Pečiai

Kad atitiktų kiekvie 
nam reikalui.

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co

Išdirbėjai ir distributo- 
riai pataisymui dalių, 
kurios tinka visiems 
Pečiams, Furnasams ir 
Boileriams.

Kęturios Dideles Krau
tuvės Chicagoje

662 W. Roosevelt Rd.
312 West 63rd Street 
2323 Milwaukee Avė.
8816 S. Commercial ave<

CHICAGO, ILL. 7 
Monroe. 6600.

. K 
Vi

Graži krikštynų 
puota

Amerikos Legionio Cook (
kauntės 214 postų taryba ket-įtų, augštesnės mokyklos moki- 
virtadienio vakare, spalio 7 nė, dirbo du metus, kaip knyg- 
d., priėmė rezoliuciją, kuri rei-’ ved^, Aleksandrui Neumanui, 
kalauja, kad Fėderalė Komu-'2722 Magnolia avenue. Neu- 
ųikacijos Komisija uždraustų man jai nemokėjo, bet priža- 
visiems komunistų kalbėtojams dėjo nupirkti automobilį, kai 
ir komunistinei propagandai ji sulauks 18 metų, šiemet jis 
vartoti radio stotis.

P-lė Olga Fendrich 18 me-

Ji

Banditas pešovė į 
aki

Richard Gilbert 64 metų, 
3725 North Paulina Street, ėjo 
šalygatviu arti savo namų ket
virtadienio vakare. Banditas'

CICERO.—šeštadienį, spalių 
dieną, įvyko graži pp. Petro 

ir Sofijos Radvilų, 3521 So. 56 
avenue, sunaus krikštynų puo
ta. \

Kūmų buvo n,et. dvi poros: 
p. Stanley YusO, 6241 So. 
State Street su p-nia Anna Dov- 
gin, 6108 So. State Street, ir 
pp. V. ir K. Bockai, 5937 So. 
La Šalie Street. Krikšto cere
monijos atlaikyta šv. Antano 
parapijos bažnyčioj, kur jau
nuoliui duota Ričardo vardas.

Krikštynų puotoj dalyvavo 
daug svečių. Pp. Buzgai atvy
ko net iš Gary, Indiana, o p-ia 
Malinauskienė, Blue Goose Ta- 
vern savininkė, iš Justice Par
ko. Dalyvavo taipgi dau<g chi- 
cagiečių. Visi gražiai laiką 
praleido prie, skanių gėrimų ir 
valgių,.
V(i Už tąįp jskąitįingą atsilankys 
mą į šią krikštynų puotą, pp. 
Radvilai kūmams ir puotos da
lyviams visiems taria širdingą 
ačiū.—Senas Petras.

3

Gaudo išbondsuotus
Chicagos valdžia šiuo laiku 

ieško devynių asmenų, kurie

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrąk Tel. Lafayette 4560

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

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

Didžiausias įvykis Chicagos Muzikos istorijoj!

THE U. S. NAVY BAND
Pasaulio puikiausias muzikos rinkinys, vedamas Sousa įpėdinio.

JOHN CHARLES THOMAS

i

Pagarsėjusi tarptautine Operos, Radio ir scenos žvaigždė 

COLUMBUS DIENOS ŠVENČIŲ IŠKILMĖS 

CHICAGO 
STADIUM

1800 W. Madison gatvė
Rengia CHICAGO TIMES labdarybės tikslu.

KAINOS: 25c, 50c, 75c, $1.00, $1.65 IŠKAITYTI

SPALIU 12
8:30 vai. vak.

PRALEISKIT ŠIA ŽIEMA SMAGIAI!
VARTOKIT STOVOL

Tobuliausias Pečiams Aliejus
Stovol ištobulintas ir duoda švarią ir karštą liepsną visokios išdir 

bystės aliejum šildomose krosnyse ir pečiuose.
Pristatymas atliekamas trokais su myteriais ir pilna miera ga 

rantuota. Del savo apsaugos
NEVada

Pašaukite: VINcennes "tvUU
AUSti n.___________

M

nupirko karą, bet kartu pa
siūlė merginai apsivesti su juo. 
Mergina pasiūlymo^ nepriėmė. 
Taigi byla atsidūrė teisme, ka
dangi Netrina n atėmė iš mer
ginos automobilį.

Garsinkites “N-nose

Peoples Krautuvėse
DIDELIS IR NEPAPRASTAS

RADIO

Išpardavimas
Philco, R. C, A. Victor, Zenith,

Grunow, ir kiti

4>
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1937 R. C. A. Victor
Radios

Gražiame kabinete

*49.50

1937 Philco
Radio

Gražiame kabinete

>59.50

m

radio11-ką tūbų 1937 Grunow 
dideliame- n^odernistic {kabinete >69.50

1937 Zenith radios nuo

>25.00 “ >150.00
Kitokie augštos rūšies radio parsiduoda specialiai 

sumažintam kainom.

Garantuoti
Midget Radios nuo

*6.95

Gražus
•Consolo radios nuo

*19.50
Lengvi išmokėjimai

Didelė nuolaida už senus radio mainant 
ant naujų.

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

CHICAGO, ILL.

m ■■ i-v's 77.
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S
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NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, spalių 10, 1936

Ispanijos lojalistai apleidžia Irunų.

rėme patys visokias marma- 
lienes ir gėrėme už kvoterį 
stiklų pas butlegerius tokio 
štofo, kurį prieš operacijų duo
da ligoniui šniaukti.

DĖKAVOJA Už 
MEDALIUS

Valio! tautiečiai, valio!
Valio! fašistai, valio!
Jo Malonybė valio, valio!

Valio! Smetona, valio!
Ir diktatūra valio!
Medalių gembės valio, valio!

Kruvinos rankos valio!
Juodos sermėgos valio! 
Asilų ausys valio, valio!

— Kibeklis.

Pagelbėkime jiems 
lengviau numirti!

159|,999,983 žmonės randĮasi 
pavojuje! Jie turi išsižadėti 
savo galvos arba mirti. Susi
mylėjimo nėra nė vienam!

Neseniai jau tapo sušaudy
ta 16 žmonių užtai, kad jie sa
votiškai protavo ir mislijo. Ir 
kada juos šaudė, buvo tik dvi 
skarelės akims užrišti! Kada 
du su užrištomis akimis buvo 
pastatyti prie sienos ir šau
domi, tai likusieji turėjo žiū
rėti į savo draugų mirtį ir kan
kintis. Tai nėra juokas. Tai 
yra pasibaisėtinas reginys!
Kodėl jie turi būt šaudomi?

Veizint iš vienos pusės Ru
sija yra didelė ir grubi joniš
ka šalis. Kaip yra parašyta, ji 
valdo maždaug šeštų dalį pa
saulio; ir ten gyvena 160 mi
lionų žmonių arba galvų.

Veizint į visus taip vadina
mos “proletarų diktatūros” te- 
zius ir ukazus, Rusijoje gali 
būt tik viena galva. Jau iš šio 
fakto maždaug aišku, kad 
159,999,999 galvos ten yra 
perdaug ir nereikalingos. At
ėmus 16 jau* sušaudytų, kiek
vienas gali surukuoti kiek dar 
lieka.

Veizint toliau, ta viena gal
va nepakenčia ir negali pakę
sti šalia savęs jokių kitų gal
vų. Pakenčiami yra tik šiokie- 
tokie pusgalviai ir begalviai. O 
juk negalimas daiktas, kad vi
si iš daugybės milionų butų 
pusgalviais ar begalviais. Ne! 
Ten randasi žmonių su galvo
mis, ir jiems gresia mirties 
pavojus.

Kuo galima jiems pagelbėti?

Pagarbintų vadų 
likimas

Jie buvo labiausia garbina
mi vyrai. Viso pasaulio taip 
vadinami “karingi proletarai”, 
juos vadino proletariato va
dais, vieninteliais marksistais, 
tikriausiais darbininkų drau
gais ir 1.1. Jų žodžiai, jų su^ 
galvoti, nors ir labai nevykę, 
teziai, jų įsakymai ir dekre
tai buvo pildomi uoliau negu 
prisakymai bažnyčių. Jie buvo 
popiežiškesni už popiežius ir 
šventesni už šventuosius. x

Kiekvienas, kuris drįso juos 
kritikuoti, buvo pasmerktas, 
paniekintas, o jei gyveno Ru
sijoje — sušaudytas. Taip btf- 
vo tuomet, kai jie kontrolia
vo valdžios aparatų, partija, 
piniondzus, komentarnų, vais
kų ir šnipus.

Bet laikui bėgfant atsirado 
vienas gudresnis. Jis išlengvo 
paėmė savo kontrolėn partijų, 
šnipus, vaiskų ir, pagaliau^ vis- 
kų kas buvo jam reikalinga. 
Tada pagarbintųjų vadų žod
žiai neteko reikšmės.

Jie bandė priešintis, protes
tuoti, kritikuoti, bet šnipai 
juos sulaikė ir liepė tylėti. Jie 
nutilo.

Valdžios politika sukinėjosi 
vingiavo: krypo į kairę ir į 
dešinę, žengė pirmyn ir atgal; 
o jie, buvusieji vadai, tylėjo 
ir kramtė sau liežuvį, kad ne
plepėtų, kokio nors žodžio ne
prasitartų.

Bet šnipai suuodė jų min
tį ir įmetė į turmų ; o pasau
liui paskelbė, kad jie, buvusie
ji vadai, esu apsikrėtę supu
vimu. '

Niekas jų nepasisgedo, nie
kas nesirūpino jų likimu, tik 
šnipai jų nepamiršo. Jie buvo 
paniekinti ir sekiojami kaip va
gys, kaįp pavojingi bepročiai. 
Kiekvienas jų pasijudinimas, 
kiekvienas akies mirktelėjimas 
buvo užrašomas į knygų.

Pagaliau pasklido gandai, 
kad jiė. išsiginiė. Išsigimimo 
žymės esančios baisios! Jie, 
buvę pagarbinti vadai, išsigi
mę į žmogžudas, prakeiktus 
niekšus, pasiutusius šunis, nuo
dingas gyvates ir dar kokius 
ten baisūnus.

Nustebo visais jijaįsaulis ir 
norėjo juos pamatyti, bet nįe-

CHARLOTTE, N. C. — Prezidentų Franklin*D. Rooseveltų 
sveikina indijonų vadas, - -

kas nebuvo prileistas. Jie bu
vo pasmerkti ir sušaudyti; o 
viso pasaulio kovingieji garbi
no budelius ir siuntė uklonus 
naujam vadui.

— Padauža.
■ * • . ■ '

Tavernoj
— Gerk, kūmai, vienų ariel 

ka.

— Arielkos ; negeriu. ’ Velyk 
alaus stiklų, r

t Arielkos yra geros. Jei 
nepatinka ameirikonišika, ger
kime importuotos. Už kvoterį 
gali čia gauti geriausios.

— Tai tiesa. O Hooverio ir 
Coolidžio laikais už tručyznų 
mokėjome po 50 ir 75 c. Ir dar 
reikėjo landžioti po tokius ur
vus, kad policija neužkluptų. 
’ — Ir alaus juk' nebuvo, Vi-

— Tai buvo laikai!
— Tai, sakau, buvo laikai!
— Visas kontras tručinosi.
— Ir visi buvome krimina

listai.
—-Už paintę Snapso į kalė

jimus sodino visam amžiui.
— O kiek kyšių valdininkai 

ėmė!
— Q kiek advokatai pelnė

si!
— Ir dar kiek milionų do

lerių valdžia mėtė prohibicijos 
palaikymui. 
• >

— Net žmones šaudė.
j — Ir butlegeriai vienas ki
tų šaudė.
< — Ir kaimynui vienas kitų 
išdavinėjo. .

— Ir gėrėme tručyznų.
— Ir liekarstai negalėjai lai

kyti geros arielkos lašo.
—- Tai buvo laikai!
— Tai btfvo Coolidžio ir 

Hooverio laikai.
— O kur dabar Coolidžius ?
— Jis jau mirė.
— O ką Hooveris daro?
— Jis padeda Landonui.
— Na, tai gerkime už Roo- 

seveltų.
— Ję, sakau, gerkime už 

Roosevęltų. <
— Skanus alus,
— „Geras alus. Bet aš retai 

kada, gėrių.
Reporteris.

Sveikatos departa
mentas

Viena, kad. išreklamuoti mu
sų daktarų biznį, kita, kad 
pagelbėti žmonėms sveikai ir 
ilgai, gyventi, Padaužos atida
ro sveikatos departamentų per 
gazietas, radio ir gromatas. 
Taipgi bus ruošiamos bakteri
jų ir ligų parodos.

j : .

i Kada žmogus gtfli, dar ne
reiškia, jog jis miega. Gulė
damas jis gali pridaryti viso
kių zbitkų, gi miegodamas jis 
niekad ir niekuo nenusikals. 
Todėl yra patartina kiek tik 
galima ilgiau miegoti.

Ne|patar|ipa (miegot ^sėdint, 
stovint ir vaikščiojant. Reikia 
kur nors atsigulti: į lovų, ant 
sofos arba ir po lova, jei ki
tur vietos nėra. Einant mie
goti, reikia nusimauti batus ir, 
jei nešalta, nusivilkti overko- 
tų. Plikam miegoti irgi ne

draudžiama kada nėra mergų, 
vyrų, policijos, kunigų ir ki
tokių tvarkytojų. Miegoti ga
lima vienam, dviese ir po ke
lis vienoj vietoj, jeigu niekas 
iš miegoti einančiųjų nesiprie
šina. Įstatymai draudžia mie
goti sykiu su* svetima pačia, 
o dar supykęs jos vyras gali 
išbudinti geriausiame įmigimo 
laike. Tai gali pakenkti svei
katai,

Miegant galima gulėti ant 
kairiojo arba dešiniojo šono, 
kniųpščiam arba aukštienin- 
kam. Kadangi kitaip gulėti ne
galima, tai ir nepatartina. Jei 
blakės kanda, reikia jas nu- 
tručyti arba į kitų namų išsi
kraustyti.

Miegant reikia užsičiaupti, 
kad kas į gerklę neįkristų, Ir 
miegasi kur kas geriau, kada 
akys užmerktos.

P. S. Kitų sykį parašysi
me, kaip išpiauti apendiksų.

•— Medikalė Padaužų Gildą.

•Preferred,by» 
millions 

to mayonnaise

• A diffėrent, delicious 
flavor! Time-honored in-' 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! e

Garsinkitės “N-nose

Progress Krautuvėj
Didžiausis

Pečių Pasirinkimas
I

Mažiausioms kainoms
Lengviausis Išmokėjimas

j

*29.50 k 93.50
i * * •* * ' 11 * *

pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Jau buvo bandyta įvairių 
priemonių palengvinimui jų 
padėties, bet visos nuėjo nie
kais. Rusijos galva yra kurčia 
musų nuomonėms ir argumen
tams. Ji nepripažįsta gailesčio. 
Ji nerodo susimylėjimo. Tai 
kas daryti?

Padaužos tuo tarpu nieko 
praktiškesnio neranda, kaip pa
gelbėti jiems lengviau numir
ti. Nušovimas nėra labai skau
di mirtis; tik reikia šaudyt 
visus pasmerktuosius sykiu ir 
užrišti akis, kad nematytų bu
delių.

Turint omenyje kas aukš
čiau pasakyta, yra nutarta pa
siųsti Rusijos galvai pakanka
mai skarelių, kad turėtų kuo 
akis pasmerktiesiems užrišti.

Paremkit šį musų darbų!, — Padauža.

LINKSMI ? ? ? IR KODĖL NE!

American išdirbystės aliva kūrinami šildytuvai nuo

*44.50 w *99.50
Quaker išdirbystės aliva kūrenami šildytuvai nuo

Garsinkitės Naujienose

l/UU

OUICKLY

TIRED 
REDDENED 
fe. EYES

RECOMMENDED
■ I0R40YEARS

Visi Rengiasi Važiuoti SįVAKAR ant Linksmaus Laiko
George Baltūsis, 6845 S. W.estern A,ve„ Tel. Hemlpck 

7609 — Bus vištienos pietus ir tt.
Step - Inn Tavėrn, 2 East 107th St, Savininkas, Mrs. 

Dambroskas — Tel. Pullman 4733.,
Beverly Dinette, 9031 — 33 S. Ashland Avė., Savininkai, 

Stanley K. Petkus ir Gust Hoden, Grand Opening 
October 10, 1936. Vištienos ir steiko pietus.

Mr. Banndė, 5642 W. 65th St, Tel. Hemlock 5303.
P. I\ Buchunąs. 2859 W. 4'0th St., Tel. Lafayette 3223,
Mike SĮoboda, 4125 S. Ashlapd Avė. Grand Opening, 

October 10.
Mr. ir Mrs. Joseph S, Walsky, 4601 So. Mąrshfięld ;XJ 

Avė., 10 metinių sukaktuvių minėjimas.

*49.50
Specialiai bargcnai 

$59.50 alįva kūrenami 
šildomi pečiai po

*39.50

“ *84.50
Sumažintos kainos 

$10.00 parlor Heaters 
po

22.75
Imame senus pečius į mainus ant naujų 

duodame didelę nuolaidų.

KAD VIRŠM1NĖTOSE TAVERNOSE BUS MUZIKA •
...... ~ r;“”“““ i . .

SENOS DEGTINĖS, KURIE YRA PRODUKTAI •
T) IT I KAD BpS VELTUI GARDŽIŲ UŽKANDŽIŲ •

, M KAD BUS GERO, VYNO IR SENOS DEGTU

INTER-NATIONAL
VYNO IR DEGTINĖS SANDELIO

. 4611 So. Ashland Avenue, Čikagoje
Pirm nexu Sauksite kitur, pašaukite Boulevard 0-4-7-0 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA DĖL LIETUVIŲ” .
r n-į -- -— --- - - - ----------- --------- ‘ ------------- '

KLAUSYKITE!
sekmadienio vakarais 8:00 vai. 
iš W. H. F. C. stoties (1420 k.).

Bou.
0470

ilNOFER-NATIONAL
VYNO IR DEGTINES SANDELIS 

4611 $o. Ashland Avė.
Savininkas FRANK VIZGARDAS

3222-26 SO. HALSTED STREET
Tel. VICtory 4226

J, Kaledinskas, Vedėjas,

Duodame gražius lietuviškus radio programas kas nedėlios 
rytą 11-tą valandą iš stoties W.G.E.S.
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Rudeninio Sezono

midget $.Radios

VISO

Sėk r e tbr iūs

WASHERS

Ir vėl' ateina ’ General Motors

Lucky Strike Uždedahtiestus Aht Žėnieldp

Narys F. t). I. C
veikti. < 
Dabar

klau 
ir ki-

unlike 
around 
is De- 
Sokol

Draugystes Lietuvos Mylėtojų 
’ Brolių ir Seserų darbuotė

pereito 
radio 

:rudeb:s

wėek, 
before

and

10-11 DIENOSE. 
0-10-11 DIENOSE

Bango- 
bettėr * 
loving

sliuofam’as •1 • 'šekhiddienio vaka 
re 10 valandą, spalio 11 ’diė-

sekmadienio 
programose 
sezonas su Gėneral Motors Ra 

dio programas

South Wešt Attiitik'os ■’Elėtu 
vhj ’klluhas

Atidaro Ofisą Mar 
ųuette Parke

9x12 karpetai$ *95

And now, with that off our 
minds, let’s get down to work.

The Silent Partner.

The chains of 
“Oro 

it will 1

Motina mėginusi 
parduoti dukterį

DAINUOS NAUlOŠtOs ‘GA-i 
DYNĖS CHORAS, KALBĖS 

Adv. k. 'GUgis’ir Kin.

ulace of Chicago with a visit. 
Snoop around the place and 
discover some interesting facts 
for yOurself.

Now, since we’ve spiked all 
rumors about the sad straits 
the unfortunate victims brav- 
ing the našai dangers of tho 
Saddle & Sirloin Club, we take 
pleasure in announcing that in 
the very portals of that Club 
“Pirmyn” s^all dance, shall 
make merry in the very near 
ftfture, namely, Nov. 8th. Tho 
day is a Sunday, to enable tho 
older folks, our pa’s and ma’s, 
to be with us. Saturday to 
many of them, is a very busy

Yra kdhcėntruojaih'a jėgos

ipstakės” tapo salteš 
loga, kur kas savaitė

Lašt Friday iharked the end 
of “Pinnyn’s” ihembėtšhip 
drive to replenish forces‘*wee- 
dėd Out ’somewhat by a šiim- 
mer of ihactivity 1 and hew 
iiitefėsts. Saturday the new-

ACCORDIONS 
Akkordionai 120 balsų su pilnu 

kursu lekcijų po

Federalės valdžios agentai 
ir ‘policija ieško p-nios Kibli4 
nero, kuri apie savaitę Idiko 
atg'al paliko Chicagoj vyūą ir

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė Mdimtis 

VeSybohis

jau* turime gražią vietą mitin
gams laikyti. Susidarė daug 
klausimų apvalymui Marųuette 
Parko apielinkės taip gatvių, 
kaip ir nakties laiku nuo ne
reikalingų elementų.

Kliubas stovi finansiniai ge
rai. Turi savo krasias, turi pi
nigų kasoj, ir dabar dar iš už-i 
daryto banko sekretoriaus ga
vo čekį. . {

šis mėnuo yra politinio ju
dėjimo mėnuo. Kliubo susirin
kime tie klausimai bus disku- 
suojami. Visi Marųuette Par
ko lietuviai yra : kviečiami at
silankyti.

ryt dienos Progrešs Furniturė 
Company krautuvės leidžiamą 
programą surengti vieną iš 
gražiausių. Kaip girdėti, jo iš
pildyme dalyvaus Naujosios 
Gadynės choras, ir vadovystėj 
Jurgio Steponavičiaus bus pa
dainuota visa eilė naujų labai 
gražių ir mažai kam girdėtų 
operetiškų veikalų, rinktinų 
kompozicijų ir gražių liaudies 
dainelių. Prie to, kaip 
submet, kalbės svarbiu 
simu advokatas K. Gugis

Anksti ketvirtadienio rytą 
nežinomi / piktadariai pašovė 
Lawrence J. Crowlėy, buvusį 
prohibicijos laikais butlegerių 
karalių Joliete ir Plainfiėlde. 
Crowley esąs prie mirties, bėt 
nesako kasx jį pašovė. Polici
jos manymu, jį pašovė konkti- 
rentai vadinam^ slot mašinų 
bizny. :

Piknikai jau pasibaigia. Pra
sideda draugijų • Įiafeiigimdi 
svetainėse. Ir Draugija Lietu- 
vbs Mylėtojų Brblių ir Sese
rų pirmutinė Roselande 'pasii 
rodo su parengimu. ,

šį 'šeštadienį, 'spalio 10 ‘diė- 
įvyksta jos rudeninis pa

balius. Vieta Dar* 
lb413 Soj 
įirA'džia 7

Svarbių pranešimų 
kių žinių irgi bus naudinga 
kiek.vfenalh ‘įaSįklaušyti. •Pa
tartina "rytoj, ‘sekmadieny, li
tą Valandą priešpiet užšiStaty- 
ti savo radio ant stoties 
W.G.E.’S.

Per tas dienas bus gera muzika 
ir programa^, “floor sh,ow”.Bus 
duodama veltui piėtųs ir vaka
rienę. švieži? valgiai kasdien, pa
gal jūsų škonj. Tad visus kvie
čiame, pažįstamus ir nepažįsta
mus, dalyvauti pažymėtose die
nose. Viešiems bus proga susi
pažinti, sueiti frėntus ir links
mai laiką praleisti.

WCI^L. 9?0 k. žymus radio programas kožną nedėldienj 5 vai. vak. 
dalyvaujant Budrik Orkestrai ir Makalams.

Bb. WėsSt Aihėrikos Eietiivių 
Pblitlkinis Idhibas 'atidaro sa- 
to šežbnihį Vėikinią spalio lt) 
tah, lt. y. Še^iifėiiio vaka
re, ’adrešu IVėšt ė&ih št., 
Shultšb svetainėje. Dėmė krėit 
pfairia 'į Aistis MhHišhis ‘kliu- 
bo :hArIUs ir tikiihasi, !kad jie 
vėl pradės energingai

Yra tam priežastis.

PARLOR SETS
Gražus Parlor Sėtai padaryti parduoti už 

$100.00 i>o 39.50 ir $49,50

IA parodyta žemėlapių keistenybė.
Nors figūroje taškai atspausdinti 

be jokio pirmy'kš^io/toMai>10‘ brai
žinio, Jie

Daktaras Tamošiūnas
Daktaras Edvardas Thomas 

(TYlhibšftinas), Hetiivis dentis- 
tas, atidaro ofisą adresu 2435 
West 69th Street, ant kampo 
South Artesian avenue.

Jisai jau yra senas Mar- 
Kjuette Parko gyventojas; be 
to, gyvenęs 18 gatvės apielin-

•šie lietuviai ir1 lietuvaitės iš 
siėmė laisnius (leidimus) v» 
dybonis:

Edwanl Brosius 27 m. ii 
Helen Pashek 22 m.

George Y. Yėdinak 21 m 
ir Anne Shimenas 20 m.

Števe Eichėrt 21 m. ir Ma 
rie Kiibis 20 m.

“TAS Vyras ' c'aRL 'riŪEiiNtE kiėlivieniį pri- 
verčia pamėgti Halsted National Banką . . . 
elgiasi kaip su senti'draugu . . . tokiu jus 
pasidarote, kai tik jį sykį susitinkate. Kiti 
št'abo 'hdriai lygiai tokie, kbks ir ptežidentas 
KUehnle. Višhbniet pašitehgęs j Uitis padėti, jei 
tik gali. Tai didis bankas, ištikrųjų, tai 
yięnintėlis bankas man nuo dabar.”

Tai kaip indėlnikai kalba dpie mus. Mes 
iharibihe, 'kad !jiįs Ssu 'tuo stitikšite, kai -pridi- 
d ėsite prie iii tisų. Užeikite pas iiitis ir 'ben
drai "pakalbėkime?

Second, do you remehibėr the 
Saddle and Sirloin Club at 
the Stock Yards Imi? Do you 
rccall the site right in the 
tender spot of Chicago’s meat 
basket, and, of all mar- 
vels devoid of all smėlis and 
odors 
niche and crack 
around? Not only is it cont- 
rary to popular belief, devoid 
of all odorferousness that 
niakes you lose appetite for 
fleshy victuals for weeks, būt 
also it is the rendez-vous of 
kings, princės and ųueens that 
honor the common-gray pop-

Švarbiaūši šiame koncerte 
dalyviai tai Briina Castagna— 
solo ir : garsusis Metropolitan 
Čperos ėlidras. Orkestrai va
dovaus režisierius Erho ’Rapee.

P4ę ‘Castagna yra Mįtrtįi'o- 
litan opėros primadbiiJa koh- 
trdltb, ir toje, operoj e ji jau 
ahtrą ' šežphą ; dairilio j a., ‘ Metrb- 
politdn1 operos * bli'dras y Va taip
gi -pagdfš'^ęs visame pasauly;

Jis baigė Dievo Apveizdos 
parapijos mokyklą ir Tilden 
technikinę augštesniają moky
klą. Pabaigęs pradinį mokslą, 
įstojo į Loyola universitetą, 
kur prisirengė profesionaliam 
dentisterijos mokslui. Vėliau 
ėmė mokslą JLoybja univėrsite-. 
te Dentistęrijos departamente 
ir Chicago College Of Dental 
Surgėry, kur gavo daktaro 
laipsnį.

’BEDROOM SETS
5 šm. bėdrdom setai po

Angliniai ir aliejiniai pečiai

na 
rengimas 
bininkų sVetaiįVėje 
Michigdn Weniie, 
valandą vakaro, įžanga 25 cen
tai asmeniui. Sako, bus gera 
muzika lietuviškiems ir ame- 
VikoniŠ'kieins šokiams.

Teko kalbėtis su p. Yiirčium; 
L. M. Brolių ir Seserų Drau
gystės veikėju, Japie draugy
stės stovį. S. Yurčius sako, 
kad jų draugija 'finansiškai 
stovi gerai, tik narių sumažė
ję dėliai bedarbės. Todėl drau
gystė nutarusi baliuje ptiiftiti 
naujus nariui nuo 18 iki 35 
metų amžiaus ‘ilk už 'vieną do
lerį įstojimo mokėsties.

įmingąs Atidarymas
MEMEL CAFE

Halloween Hard Time Party, 
the date, the gafe, the palate 
to be announced as soon as 
the Guiding Spirit gets some 
ehlighlment. y

Nuo 
Budriko 
pradėtas 
tam tikrais pertvarkymais, 'bū
tent Budriko radio progrdinai 
dabar bus pastoviai transliuo
jami kas sekmadienis nub 5 
iki 6 vai. vak. iš stoties W(>FL; 
taigi Ir rytoj tuo pačiu lUiku 
tėkš išgirsti labai ru‘pestiiigai 
paruoštą programą, kurioj da
lyvaus Budriko Radio simfoni
nė orkestrą iš 12 muzikų, įdai
nuos Naujos Gadynės Chdras, 
geresitės Makalų šeimos 'rū
pesčiais ir išgirsite daug Svar
bių pranešimų. Įsidėmėkite }gė-i 
rai laiką, kad nepraleistum'ėt 
progos pasiklausyti šios 'gra
žios ‘programos, čia paduoda
me kelis svarbiausius milnė- 
rius: Lietuviškas Maršas, Tie-1 
tipiškų Melodijų Vainikas,‘Ma
kalai, Nemuno Vilnys, valsas, 
ir t.t. — '“C. ’

rtšwee] 
naujausia prąm< „ , 
tfAuriafna 1 milionat istoiimo blankų

Tlierefore, since the new- 
čbmėrs liavė been dully ho- 
nored and given an opportu- 
hįty to establish elose bohds 
with the older membership— 
“Pirmyn” is sėt to get down 
to sėtious work.

It ‘ usitolly t akės a 
two, or a month 

schbol gets orgiahized 
day-dreams f adė būt of the 
heads of the good little child- 
ren. Ndw the month is over 
and there should be nothing 
to distract the chorus from 
puttiiig away, bit-by-bit into 
theįr heads 
“Tune *In” 
niis 
khd\vn to the theatre 
public.

The ’perforihance, 
prosperity, actually is 
the cornęr. The date 
cember i6th, at the 
Hali, 23rd and Kedzie.

However, since the pros- 
pect of hard work for entire 
two iriohtlis indy pro ve cont- 
rary to the wišhes of the 
chorus, we hasten with some 
good news. There are two 
itenis on tlie program.

One, the Sočiai Committee, 
with Albina Trilik, the guid
ing spirit, is preparing for a

Istoj ančių jų randasi iš ’^ibkvknos 
valstijos šioje Šalyje.

Nekurie taškai/atstoV8uja šimtus 
laimėtojų, kadangi nuo lošimo pra
džios gegužės mėnesį, daugiau, kaip 
1,300,000 dovanų buvo išdalinta 
vyrams ir , moterims , užtenkamai 
gabiems išvatWnn tris pbpŪiariŠkiau- 
šlas savaitės 'mėlbdijas. Laimėtojai 
gaūrią Lucky Striką cjgarętų,; lengvą 
tižsibukymą iš turtingo, brandaus- 
kįįno (abako.
. ' Žėinėlapis suteikia t’ikrą paplitusio 
Vlkiidmlinės įdomavimosi.. ęių dienų 
Jn/tiŽika,'. irodynią, ir IČŠitiio Sekmiųgu-

.'jįąrodo, jęg, Žmb&ės žino,,'kas 
reikalinga, kad padarius dainas pdpu- 
lariškomis, ir kas raikalinge, kad 
padarius cigaretą geru.

ir S9.5<)
19.50 ir'pd

49.50 ‘Prie oil burner duodama 50 gal. oil dykai

“KI A U SYKI T! 
š®ponaWų fcfflio Programas STuTIS W. S. B. C. (1210 KILbCYČLEŠ) . Kiekvieną 

ANTRADIENI IR TREČIADIENI
. .. » 9:3Q vai. vąk.

Apex Skalbykla dideles 
mieros už

su kitu vyru, pasiėmusi savo comers were given a reception 
dviejų metų dukterį Audrey, 
išvažiavo į Detroitą, čia De
troite ji paliko dukterį p-niai 
Christman, o pati nežinia kur 
dingo. Policija betgi patyrė, 
kad motina mėginusi parduoti 
kam nors dukterį už $100, bet 
pifkėjų nesuradusi.

/STOTIS W. E. D. C. (1210 KiLOCYČLES)
TKtEKVlENĄ SEKMADIENI 

8:30 Vai. ryte.
Kalbančios žinios — tylėsianti Lietuvių Daininkai 

Gražios Dainos ir Mužiką.

permeating evėry
miles

Budrik’s Furniturė Mari
3347-49 S0. HALSTED STREET

LOS ANGELES, Cal. — Louise Sebring ir Lois Sebririg, 
dvynukės seserys, kurios buvo vedusios su Sebring dvynukais 
broliais. Dabar jos kartu paėmė divorsą.
-■ tfĮį, „ i *11 i i ii r*.. iUrfi

F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. BoulevaM 4705

Halsted Exchange 
National Bank

Halštėd Street prie 19 Plafce

..................... ................. . ""
............. ■ ' 1
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KAS VEIKIAMA MUSU MIESTE 
Iš draugijų veiklos. — Norėjo gauti pinigų grindims. — 

Prakalbos apie plieno darbininkų organizavimų.

GARY, IND. — Spalio 4 d. katalikiški atstovai turį kai ku- 
LDS 81 kuopa laikė susirinki
mų. Nors narių dalyvavo neper- 
daugiausia, bet susirinkimas 
praėjo gyvai ir draugiškoje 
nuotaikoje. Pus narius pasireiš
kė pasiryžimas dirbti kuopos 
gerovei ir iš viso darbininkiš
kam judėjimui.

Buvo pakeltas klausimas, ar 
kuopai verta prisidėti prie A- 
merikos Lietuvių Kongreso su
organizuoto komiteto. Visi kaip 
vienu balsu nutarė prisidėti. 
Tuoj liko iŠ kuopos iždo paskir
ta trys doleriai metinio mo
kesčio. Tokiu budu LDS 81 kuo
pa liko Amerikos Lietuvių Kon
greso komiteto nariu ir dirbs 
drauge su visais pažangiaisiais, 
kad galėtų pagelbėti Lietuvos 
liaudžiai atgauti laisvę ir demo
kratiškas teises.

Gary mieste iš viso lietuviškų 
organizacijų yra priskaitoma 
11, iš kurių 7 pritarė kongre
sui. Vadinasi, pažangiosios or
ganizacijos dominuoja. Dabar 
LDS 81 kuopa oficiališkai pri
sidėjo prie veikiamojo komite
to. Tai geras pavyzdys kitoms 
draugijoms. Mes turime ne tik 
pritarti, bet ir aktyviškai daly
vauti Lietuvos žmonių kovoje 
dėl laisvės.

Viena kuopos narė prisiminė 
apie Ispanijos darbininkų kovų 
su fašistais, kurie žudo nekal
tus to krašto darbininkus. Ji 
pareiškė nuomonę, kad butų ge
rai darbininkų valdžiai suteik
ti paramų. Tuoj buvo suaukota 
penki doleriai, kurie nuo 81 
kuopos liko pasiųsti Ispanijos 
valdžiai.

Taip pat liko nutarta trum
poje ateityje surengti vakarie
nę. Vakarienės surengimu rū
pinsis specialia komisija, kuri 
susideda iš trijų narių. Taigi 
netrukus turėsime šaunių kuo
pos vakarienę.

NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, spalių 10, 1936

SUGRIAUTA TVIRTOVĖ ALCAZAR

ii

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Grand Opening pavyko
Praėjusį šeštadienį ir sek

madienį, spalio 3 ir 4 dd. ,buvo 
Grand Opening Three Star Imi, 
kurs randasi adresu 3245 West 
63 Street. Savininkė šios šva
riai užlaikomos ir gražiai į- 
rengtos užeigos yra p-nia Mar
cele Valentas. ‘

Kadangi ji turi daug pažin
čių ir gerų kostumerių rėmėjų, 
tai ir šis Grand Opening pasi
žymėjo gausių svečių atsilan
kymu.

P-nia Valentas noširdžiai dė
koja visiems atsilankiusiems ir 
reiškia viltį, kad jie ir ateity 
patarnaus jos užlaikomų įstai
gų.—Kaimynas.

rį laikų visiškai iš Lygos pasi
traukti.

Taip “subuntavoti” kai kurių 
bažnytinių draugijų atstovai 
Lygoje lermavo, kad pinigai bu
tų paskirti bažnytiniems reika
lams. Tačiau iš viso to lermo 
nieko neišėjo, nes didelė daugu
ma atstovų pasisakė prieš. Ta
čiau vis dėlto tie nesusiprati
mai Lygai buvo gana nemalo
nus. Juo labiau, kad iki to lai
ko atstovai sugyveno gana gra
žiai ir jokių politikų nevarinė- 
jo. ■ ' < . • ■

Kada buvo skiriami delega
tai į Amerikos Lietuvių Kon
gresų (birželio 19 ir 20 dd.), 
tai Lygos susirinkimas nutarė 
vienų delegatų rinkti nuo baž
nytinių draugijų, o kitų nuo 
pažangiųjų. Delegatų kelionės 
išlaidoms padengti buvo paskir
ta net $30. Bet kai tik klebo
nas patyrė, jog vienas delega
tas liko paskirtas nuo bažnyti
nių draugijų, tai jis tuoj pada
rė “spaudimų”. Delegatei buvo 
pranešta, jog ji bus iš bažnyti
nių organizacijų pašalinta, jei 
važiuos į kongresų. Lygos kita
me susirinkime draugė Lipckie- 
nė atsisakė bažnytinėms orga
nizacijoms atstovauti kongrese. 
Savo atsisakymų motyvavo tuo, 
jog ji busianti iš tų organiza
cijų pašalinta, jei oficiališkai 
joms atstovaus kongrese.

Taip tai juodasis kleras ko
voja laisvę ir palaiko tamsybę. 
Darbininkų gerovė jam visiškai 
nerupi. Blogiausias dalykas yra 
tas, kad buvo bandoma iš kle
rikalų pusės uždėti apinasris 
net ant Lietuvių Demokratų 
Lygos, kurioje iki šiol įvairių 
įvairiausių nuomonių žmonės 
galėjo laisvai išsitekti. Juo la
biau, kad toje organizacijoje 
niekuomet religiški ' klausimai 
nebuvo keliami. Ir nebuvo rei
kalo: yra juk šimtai visokių 
klausimų, kuriais galima susi
tarti ir bendrai veikti.

Pažangiųjų organizacijų at
stovams tenka didelis kreditas, 
kad jie neleido tamsiems apuo
kams pasigrobti Lygų į savo 
rankas. Daugiau to: spalio 4 d. 
jie drųsiai pasisakė, kad prita
ria laisvei ir demokratijai. Ir 
pritaria ne vien tik žodžiais, 
bet ir darbais. Jie nuablsavo 
stoti į Amerikos Lietuvių Kon-\ 
greso komitetų ir sumokėti net 
$5 metinių duoklių !

krau-

Kilnus pasiryžimas ro

Rašo Dr. A. L. Graičunas

iš

(Apsk.), %

VYNO GREIPSU MANKETAS

Chicago 
Madison,

labai piktai kovojo organizuo
tus darbininkus.

skyrius 
Indianoj. 
, kiekvie

Ispanijos fašistų armija, susidedanti iš Afrikos maurų ir svetimšalių legiono, paėmė miestų Toledo ir paliuosavo apie 1,000 
maištininkų, kurie per 10 savaičių buvo apsiausti garsiojoje tvirtovėje Alcazar. Valdžios artilerija sudaužė tvirtoves bokš
tus ir sienų, bet negalėjo susprogdinti požeminių rusių, kuriuo se sėdėjo fašistai.

nos artistui John 
Thomas.

Kiti skyriai Holly- 
wood svet., 2417 
W. 43rd , St., kiek
vieną 
nuo 4:00 
karo.

dedame įsitikinti, jog švietimas 
yra geriausias įran-

Brighton Patk. — Plačiai ži
nomas vaistininkas p. Paul 
Dalens, kuris > per eilę metų 
užlaikė savo Raistinę ant Ar- 

dabar randasi pa-

svet.

ketvirtadieni 
vai. va-

GENEVIEVE SAKALAUSKAS

3
1

& ■>'

Tų pačių dienų, i. y. spalio 4, 
įvyko kitas susirinkimas. Bū
tent, Lietuvių Demokratų Ly
gos, kuri nėra jokia pašalpinė 
organizacija. Faktiškai Lygų 
sudaro draugijų atstovai, — 
kiekviena draugija skiria vienų 
atstovų nuo 25 narių. Lyga su
sikūrė prieš kelis metus. Jai 
priklauso visos keturios kata
likiškos organizacijos, du ne
priklausomi klubai, kurie la
biau yra linkę į pažangiųjų pu
sę, ir penkios tikrai progresy- 
viškos bei švietimo draugijos.

Tų visų organizacijų atstovai 
ir sudaro Lietuvių Demokratų 
Lygų, kurios svarbiausias tiks
las yrą palaikyti vietos organi
zacijose vienybę. Lyga stengia
si reikalus tvarkyti taip, kad 
organizacijų baliai, piknikai ir 
kitokie parengimai nesusibėg
tų į daiktų. Vadinasi, kada vie
na organizacija turi kokį pa
rengimų, tai kitos stengiasi tų 
dienų susilaikyti nuo bet kokių 
parengimų. Per kai kurį laikų 
veikimas :jo gana sklandžiai ir 
jokių nesusipratimų nebuvo. 
Taip buvo tol, kol Lygos ižde 
atsirado keli doleriai.

Kai nuo kelių parengimų li
ko pelno, tai tuoj ir prasidėjo 
nemalonumai. Lygos gerieji 
tikslai — parūpinti lietuviams 
valdžios darbus ir paruošti juos 
pilietybei — liko užmiršti tų 
narių, kuriems parupo intrigas 
varinėti.

Kai lietuviškų dūšelių gany
tojas pajuto, kad Lygos ižde 
yra keli doleriai, tai tuoj pra
sidėjo skymavimas. O tas sky- 
mavimas susivedė prie to, kad 
butų galima išgauti pinigai pa
rapijos reikalams. Pasirodė, kad 
bažnytinei svetainei yra reika
lingos grindys. Bažnytinių 
draugijų atstovams buvo duo
tas įsakymas nugalėti Lyįjoję 
“bedievius” ir pinigus paskirti 
naujoms grindims sudėti. Esu, 
jei tai nepasiseks padaryti, tai

Spalio 4 d. ALDLD 123 kuo
pa Lietuvių Politikos ir Pašal
pos! Klubo svetainėje (1605 Ma- 
dison st.) surengė prakalbas. 
Kalbėjo J. Paulius. Draugas 
Paulius kalba labai aiškiai ir 
suprantamai. Jis plačiai nuro
dinėjo, kaip darbininkai yra iš
naudojami, kur nėra unijos. 
Sakė, jog 1919 m. plieno dar
bininkai streikų vyriausia pra
laimėjo todėl, kad jie buvo su
siorganizavę pagal amatus. Ka
da vieni amatninkai streikavo 
ir reikalavo didesnio atlygini
mo, tai kitos rųšies amatnin
kai nieko nepaisė ir dirbo. Ka
da kiekvieno amato darbininkai 
sudaro savo unijų, tai tikros 
vienybės negali būti. Mat, tuo 
atveju darbininkai negali tin
kamai susiklausyti ir vieningai 
veikti.

Prieš kiek laiko prasidėjo ųie- 
tos Lietuvių Darbininkų Pašal- 
pines Draugijos vajus, kad bu
tų galima gauti daugiau narių 
nuo 16 iki 35 metų amžiaus. 
Nauji nariai yra priimami už 
pusę įstojimo. Vajus prasidėjo 
balandžio 12 d. ir baigsis spa
lio 25 d. Reikia pasakėyti, jog 
toji draugija yra didžiausia ir

stippausia draugija. Pašalpos 
ligoje ji moka 8 dolerius .per 
savaitę. Narys per mėnesį mo
ka tik 50 centų.
• Beje, vajaus pabaigtuvėms 

pažymėti draugija rengia šaunų 
balių, kuris įvyks spalio 25 d. 
Saxson svetainėje, 1625 W. 15 
Avė. Pradžia 5 vai. po pietų. 
Baliaus dalyviams yra paskirta 
$25 dovanų. Tad iki pasimaty
mo vokieečių ' svetainėje spalio 
25 d., 5 vai. popiet. '

Korespondentas.

šiai rankai, pirmiausiai turi 
pastebėti Paul Dalens Vaisti
nę, nes kosmetikų ir kvepalų 
aromatai pagauna nosį ir 
traukte traukia į tų pusę, kur 
kvepia. Vaistinės departamen
tas nėra užtvertas, taip kad 
atrodo kaip dalis pačios didžiu
lės krautuvės. Tačiatfs, gražus' 
nauji 
show 
vorais 
tuvės

U. S. Laivyno benas 
rengia koncertą

Viena iš seniausių ir pui
kiausių yra Suv. Valst. laivy
no orkestras. Tas orkestras 
rengiasi du'oti savo koncertų 
Chicagoj, Spalių 12 dienų, da
lyvaujant operos, radio ir sce- 

Charles

KĄ ŽMONES MANO
I i ” ■

Chicagos Lietuvių Draugija 
tikrųjų yra užsimojusi didelį 

švietimo ir kultūros darbų dar 
šį sezonų atlikti: Ji skubiai or
ganizuoja Illinois valstijoje kul
tūros skyrius. Draugijos atsto
vai važinėja po artimesnes lie
tuvių kolonijas ir steigia ten 
kultūros skyrius. Pati draugi
jos vadovybė planuoja veikimo 
programų, kuri bus vykdoma 
per šių žiemų. Į programų yra 
įtraukiama muzika, klasiški šo
kiai arba baletas ir paskaitas. 
Mažesnės lietuvių kolopijos sa
vo jėgomis nieku budu negalė
tų tokių programų turėti. Joms 
yra būtinai reikalinga Chicagos 
Lietuvių Draugijos parama.

O tenka pasakyti, jog drau
gija savo narių tarpe turi ta
lentų meno srityje, turi ir viso
kių profesionalų, kaip tai: ad
vokatų, gydytojų, dentistų, in
žinierių ir t. t. Tokiu budu 
draugijai visai nėra sunku su
rasti žmonių, kurie gali duoti 
paskaitas įvairiais klausimais.

Tegul Chicagos Lietuvių 
Draugijos rengimo komitetas 
per metus surengia po vienų 
vakarų kiekvienoje kolonijoje, 
kur yra įsteigti kultūros sky
riai, ir tai bus didelis darbas 
padarytas. Tų kolonijų lietuviai 
tikrai bus dėkingi draugijai už 
tokias / kultūringas pramogas, 
kurių jie savo pajėgomis nega
lėtų surengti. . >

Aš iš savo pusės kiek galėda
mas žodžiu ir raštu remiu p. 
Juliaus Mickevičiaus kilnų dar
bų ir linkiu, kad jam pasisektų 
atgaivinti rimtų švietimo ir kul
tūros veikimų. Taip, linkiu, kad 
butų atgaivintas tas kultūriš
kas darbas, kuris buvo pradė
tas dirbti dar prieš 1900 ną. 
Vėilau švietimo ir kultūros dar
bai buvo paneigti, o žmonės tik 
demoralizuojami.

Man tad tikrai malonu, kad 
vėl grįžtama j Švietimo sritį, 

į Palinkėsiu, kad pasekmės butų 
kuo geriausios. Geriau vėliau,

kis, kuris apsaugoja žmones 
nuo visokių negerovių. Tad pa
sidavę vieni kitiems rankas žen
kime į šviesesnį rytojų.

Atmintini tie laikai, kada 
veikė Lietuvių" Ratelis, “Auš
ros” knygynas J “Aušros” mo
kykla, “Aušrose studentų fon
das bei “Aušroje” buvo rengia
mos įvairiausiais klausimais pa
skaitos. šiandien apie tas įstai
gas liko tik prisiminimas; pa
čių įstaigų jau nebėra. Reikia 
vis dėlto manyti, kad Amerikos 
lietuvių istorijos rašytojas pri
simins jas. Juo labiau, kad jos 
savo laiku gana stambų vaid
menį vaidino.

Kai aš prisimenu tuos laikus, 
tai nenoromis pasiduodu entu
ziazmui žiūrėdamas į p. Juliaus 
Mickevičiaus veiklų Chicagos 
Lietuvių Draugijoje. Juk jo vėl 
bandoma atgaivinti tas darbas, 
kuris kiekvienam lietuvių tau
tai trokštančiam aukštesnės 
kultūros žmogui yra arti prie 
širdies. Bet man šiuo tarpu 
štai kas rupi, — ar p. Mickevi
čius susilauks ’ tinkamų talki
ninkų, kad sumanytų darbų ga
lėtų įgyvendinti? Pažiūrėsime, 
kų ateitis parodys.

Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos rėmėjams dirva yra 
platesnė, — jie gali veikti vi
sose Amerikos1 lietuvių koloni
jose.

Visiems, kurie nori dirbti, 
darbo yra daug. Vieni gali pa
sidarbuoti rinkdami “Laisvajai 
Minčiai” prenumeratas, kiti 
tverdami Laisv. Etinės Kultū
ros Draugijos; skyrius. “Lais
voji Mintis” vięneriems metams 
atsieina tik vilias doleris.

tuom 
krau- 

anitradienihis, 
• šeštadieniais 

vai. vakaro, 
savaitės bus 
vai. vakaro. 

Linkėtina p. Paul Dalens ge- 
pasisekimo naujoje vietoje.

(Apsk.)

fixčeriai pasieniais ir 
keisai su rinktiniais ta- 
labai papuošia tų 
kampų.

Vaistinė bus atidara 
pačiu laiku kaip ir visa 
tuvė. Būtent, ; 
ketvirtadieniais ir 
bus atdara iki 9 
Kitomis dienomis 
atdara tik iki 6

Šįmet vynuogės 
pigios

The Chicago Produce Ter
minai prarieša, kad šįmet vy
nuogės esančios pigios. Jų jau 
pareina labai daug iš visų vy
nuogių auginimo kraštų.

Tie, kurie patys pasidaro 
sau vynų, gali ateiti prie Chi
cago Produce gelžkelio ir nu
sipirkti vynuogių veik urmo 
kainomis. Parduodama kaip 
norima, dėžėmis ar karliodė- 
mis. Tačiau koks pirkimas ne
būtų, visVien, galutina išvada 
yra ta, kad sutaupysi pinigo.

Stotis atdara kasdien ir sek
madieniais.

Koncertas įvyks 
Stadiume, 1800 W. 
8:30 vai. vakare. Turint gal
voje tas puikias muzikos spė
kas, kokios yra to orkestro 
sustatė, verta kiekvienam pa
sinaudoti ta proga ir pasiklau
syti jo kūrybos.

Rep. x-y.

Susiorganizavo 
Courtney kandi

datūrai remti
Susiorganizavo advokatų ko

mitetas, susidedųs iš asmenų 
įvairių pažiūrų, kurio tikslas 
yra darbuotis, kad valstybės 
gynėju Chicagoj taptų išrink
tas Thomas J. Courtney.

• ' T ' I

Uždraudė politikau- 
ti mokyklose

Chicagos viešųjų mokyklų 
superintendentas, Dr. William 
H. Johnson, pranešė ketvirta
dienį, kad jis uždraudęs pra
dinėse ir aukštesnėse mokyk
lose mokytojams varyti poli
tinę propagandų.

GEDEMINO BUILDING AND LOAN 
ASSOCIATION

Pinigų Kaip Šieno
SKOLINTOJAI!’

Musų Bendrovė daro paskolas ant namų, nauju valdžios
Direct-Reduction planu, lengvais mėnesiniais išmokėji
mais.

TAUPYTOJAI
Musų Bendrovė yra saugi vieta jūsų sutaupoms. Pade
kite pinigus pas mus, o jie neš jums gerų nuošimtį.

Nauja serija prasideda spalių 1 d. 1936. Ateikite ir 
pasiteiraukite Gedimino Building and Loan Association.

4425 South Fairfield Avenue
Telephone Lafayette 6618

Ofiso valandos nuo 9:00 ryto iki 6 vai. vakare.
Trečiadieniais iki 9 vai. vakare.

Musų Bendrove yra narys Federal Home Loan Bank.

Randasi pas 

THE CHICAGO PRODUCE TERMINAL 
2700 So. Ashland prie 27 gatvės 

TAUPYK PINIGUS!!!
» . V * • •

Pirkit sau greipsus tiesiog nuo R. R. karų žemiausiomis kainomis.
Pasirinkimas: Alicants, Muscats, Zinfodel, Carrigan, Bouchets, Malagas, Seedless, New York ir t. t. 

ATDARA KASDIEN ir SEKMADIENIAIS

Dabar yra visai kitoks reika
las. Visi darbininkai, nežiūrint, 
kokio amato jie bebūtų, yra or
ganizuojami j vienų industrinę 
unijų. O tai reiškia, jog unija 
galės statyti bendrus reikalavi
mus algų pakėlimo ir darbo sų- 
lygų pagerinimo! atžvilgiu.

kadangi plieno darbininkų 
organizavimas randa pritarimo 
kituose darbininkuose, tai gali-J 
ma tikėtis, jog pagaliau tos pa
stangos bus sėkmingos. Vadi- negu niekad. Pagaliau mes pra 
na$i/ susikurs unija ir plieno < 
pramonėje, kuri per eilę metų ir mokslas

Paul Dalelis, Vaistinin
kas Naujoje Krau

tuvėje

cher ave„ dabar randasi pa
talpose naujos didžiulės krau
tuvės Archer Avė. Big Store, 
antrašu 4187 iki 4193 Archer 
aventfe. > Telefonas /Laf^yette 
1155.

Einant į krautuvę per did
žiąsias duris, pasisukus po tie-

Spalio 15 d. atsidarys Jaunosios Birutes” šokių mokykla
814 West 33rd St TeL Calumet 6191

Trečias 
yra Gary, 
Mokinama 
ną šeštadieųj.

Mokytojas

A. Andrieff


