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Rusija Siunčianti 
Ginklus Ispanijai

Rusija siunčianti 
amuniciją Ispanijos 

lojalistams
Iš Baltijos uosto išplaukęs Nor

vegijos laivas su Rusijos amu
nicija Ispanijos lojalistams

lojalistai skelbia, kad Oviedo 
tebėra Asturijos angliakasių 
rankose, kad ėję pagelbon su
kilėliai liko atmušti ir kad lai
kosi tik tie sukilėliai, kurie yra 
užsidarę Oviedo katedroj.

' • • • CK* • • J

Vėl Teisia Lietuvos 
Ūkininkus

F......... ................ Į ..................

35 suvalkiečiai ūkininkai vėl atsidūrė ka- 
, riuomenės teisme sąryšy su ūkininkų 

bruzdėjimu

OSLO, Norvegijoj, sp. 16.— 
Gautomis čia žiniomis, Rusijos 
pirma atvira • pagelba Ispanijos 
lojalistams, formoje amunicijos, 
liko išsiųsta iš Baltijos uosto 
Norvegijos laivu Bjoernoey.

Norvegijos valdžios nariai 
sakosi negalį sulaikyti gabena
mos amunicijos.

Rusija nepaliausian 
ti reikalavusi bloką 

dos Portugalijai

Premieras Caballero 
paskelbtas vyriausiu 

komanduotoju
Užsienio reikalą ministeris pa

skirtas karo komisionieriu, su
kilėliams prisistumus prie pat 
Madrido

MADRIDAS, sp. 16.— Suki
lėliams prisistumus prie pat 
Madrido, lojalistų karoyvado- 
vybėje liko padaryta svarbių 
permainų.

Premieras Francisco Largo 
Caballero liko paskirtas / vy
riausiu rvisu lojalistų Tarini jų

MASKVA, sp. 16.— Ilgai ty
lėjęs, pagalios, pdabilo apie pa
dėtį Ispanijos ir pats Rusijos 
diktatorius Juozas Stalinas, vie
šai pareikšdamas, kad “tos ša
lies laisvė ir išsiliuosavimas” 
turi apeiti visą pasaulį.

Jis savo pareiškimą padarė 
kaipo Rusijos komunistų par
tijos sekretorius atsakydamas 
į Ispanijos komunistų sveikini
mus Rusijos komunistams.

“Sovietų sąjungos darbo žmo
nės”, sakė Stalinas, “atlieka 
savo pareigą ir kovoja už Ispa
nijos gyventojus. Jie gerai su
pranta, kad Ispanijos laisvė ir 
išsiliuosavinhas nėra privatinis 
vienų ispanų reikalas, bet jis 
liečia viso pasaulio progresyvę 
visuomenę”.

Rusija tuo pačiu laiku* griež
tai laikosi savo rekalavimo pa
skelbti blokadą Portugalijos uos
tams ir tuo pastoti kelią gabe-

liko
ko-

ap-

liams. Tečiaus Rusija atsisako 
pasakyti kokis bus jos sekamas 
žingsnis, jei neutraliteto komi
tetas ir toliau atsisakinės svars
tyti šį Rusijos reikalavimą.
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ISPANIJA. — Toledo miesto griuvėsiai. BeVeik neišliko nė vieno sveiko trobesio, kai jį užėmė 
sukilėliai.

........ i..................       r1

Prezidentas Roose- 
veltas pasisakė už 

algų pakėlimą
Valdžia ne tik kovoja depresi

ją, bet ir rūpinasi pakelti vi
sų amerikiečių gyvenimo stan
dartą (

CINCINNATI, O., sp. 16. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
atvyko į šį miestą laike labai 
smarkaus lietaus. Bet nežiūrint 
lietaus^ jį^asįtlkc dėsetkaf tu- 1

padėjėjas, užsienio reikalų ihi- 
nisteris Alvarez Del Vayo 
paskirtas generaliniu karo 
misionierių. .

Jie vadovaus vyriausiai
sigynimo tarybai, sudarytai iš 
visų valdžią remiančių parti
jų, taipjau unijų, sindikalistų 
ir komunistų. Ta taryba tu
rės augščiausią galią šalies gy
nimo reikaluose.

Sukilėliai visu smarkumu ata
kuoja Madridą penkiuose fron
tuose ir buvo prisistumę prie 
Madrido, bet lojalistai padarė 
kontr-atakas ir sukilėlius tiek 
atstūmė, kad dabar arčiausia 
sukilėlių pozicija yra tik už 30 
mylių nuo Madrido.

Pats Madridas yra visaip 
stiprinimas. Išleistas naujas 
atsišaukimas į gyventojus sto
ti į savanorius ginti sostinę. 
“Stokite ginti Madridą, jei ne
norite, kad mau'rai gėdintų jū
sų žmonas”, šaukia atsišauki
mas. Bet ir dabar daugelis 
savanorių neturi ginklų.

Lojalistams yra sunku kovo
ti su sukilėliais, kadangi suki-’ 
lėliai yra gerai išlavinti karei
viai ir gerai užsienio apgink
luoti, kuomet lojalistai neturi 
jokio karinio patyrimo ir jiems 
labai stokuoja patyrusių kari
ninkų. Stokuoja ir ginklų.

Sukilėliai skelbia, kad ėję pa
gelbon sukilėlių puikai prasimu
šė iki apsuptų sukilėlių Oviedo 
mieste ir juos išgelbėję, bet

Portugalija pripaži 
no Ispanijos suki

lėlius
LISBON, sp. 16. —Portugali

jos valdžia prisipažino, kad be
veik mėnuo atgal ji jau beveik 
formaliai yra pripažinusi Ispa
nijos sukilėlių valdžią ir palai
ko su ja diplomatinius ryšius.

Portugalijos valdžia taipjau 
nutarė ignoruotiRusijos reika
lavimą nesimaišyti į Ispanijos 
reikalus.

(Tokis Portugalijos elgėsis 
nieko nestebina, nes ji visą lai
ką atvirai ginklavo Ispanijos 
sukilėlius, o ir vyriausias suki
lėlių štabas 
Portugalijoje.
mia sukilėlius pati bijodamos! 
sukilimo, jei Ispanijos lojalistai 
laimėtų).

randasi pačioje 
Portugalija re-

katančių entuziastingų žmonių, 
kurie jį nulydėjo į Cincinnati 
universiteto Nipert stadioną, 
pastatytą daugiausia WPA pi
nigais, , kur prezidentas pasakė, 
kaip visuomet, įdomią kalbą.

Jis užgyrė WPA pašelpos dar
bus, kaipo suteikusios bedar
biams darbą, išgelbėjusius juos 
nuo badavimo ir kartu išlaikiu
sius jų savygarbą.

Bet, sakė prezidentas, val
džiai rupi ne tik laikinis su
teikimas darbo ir sušelpimas 
bedarbių. Jai vyriausia rupi 
visų Amerikos gyventojų gy
venimo standartas, kad visiems 
Amerikos gyventojams butų ge
riau ir lengviau gyventi. Kaipo 
vieną priemonių tą pasiekti jis 
numato algų pakėlimą. Už tą 
jis stojąs ir už tą dirbsianti visa 
jo administracija.

Visur važiuojant per Ohio 
valstiją prezidentą pasitiko en
tuziastingos minios, nors veik 
visur lijo smarkus lietus ir 
daugely vietų traukinys atėjo 
žymiai pavėlavęs. Bet desėtkai 
tūkstančių žmonių visur, nežiū
rint lietaus, kantriai laukė pa- 
sveikinti prezidentą.

Paskelbė lokautą
ALEXANDRIA, Ind., sp. 16. 

—General Ihsulating and Mfg. 
Co. paskelbė ,kad delei darbi
ninkų streiko ji visai uždaro 
savo dirbtuvę ir todėl atmokė
jusi algas paleidžia iš darbo vi
sus 300 darbininkų.

------ 4—-------------------- '

Europa pilna neapy
kantos, sako karo

■ • ■*......... ...................... ... 10..

PEORIA, III., sp. 16.— Karo 
sekretorius Henry Woodring 
kalbėdamas čia pareiškė, kad 
Europoj dabar vėl vyrauja ka
ro dvasia ir kad valstybės žiu
ri viena į ' kitą “pilnos neapy
kantos ir įdukimo”.

Bet Amerikj Baltąjamę Na
me sėdi žmogus, kuris pirmiau
sia rūpinasi taika ir kuris yra 
nusisprendęs šią šalį išlaikyti 
taikoj *

“Palyginus su tomis nelaimin
gomis šalimis skersai vandeny
ną”, sakė karo sekretorius, 
“mes einame pirmyn į naują 
socialio ir ekonominio saugumo 
erą, daug augštesnę, negu mes 
turėjome pirmiau.”

Kun. Coughlin trau
kiamas teisman; rei
kalauja atsiskaitymo 

k . •

W.

DETROIT, Mich., sp. 16. — 
Kun. Cotighlin liko patrauktas 
teisman. Jis yra kaltinamas 
eikvojęs savo sukultos Natio
nal Union for Sočiai Justice 
organizacijos pinigus “vedimui 
fašistinės agitacijos ir kovoji
mui demokratijos, Jungt. Vals
tijų” konstitucijos ir Amerikos

Skundėjai yra John H. 
O’Donnell iš Pittsburgho, kuris 
sakosi pats yra aukojęs tai 
kun. Coughlin organizacijai. Jis 
reikalauja iš kunigo atsiskai
tymo ir sustabdymo eikvojimo 
organizacijos pinigų. Jis spėja, 
kad organizacija yra sukėlusi 
apie milioną dolerių.

'Skendėjai jau senai rodė ne
pasitenkinimą ?kun. Coughlin 
darbuote ir organizacijos kon
vencijoj jis buvo vienintelis de-* 
legatas, balsavęs prieš organi
zacijos indorsavimą Lemke kan
didatūros.

KAUNAS, rūgs. 28.—šiandie 
kariuomenės teismas pradėjo 
svarstyti didelę suvalkiečių by
lą. Kaltinamaisiais patraukti: 
1) P. Sakalauskas, 2) Rutkaus
kas, 3) K. Varkala, 4) Stra
vinskas, 5) Pr. Stravinskas, 6) 
V. Bajoras, 7) Ad. Urnavičius, 
8) B. Juodžbalys, 9) VI. Ba
šinskas, 10) K. Juodis, 11) O. 
Juočienė, 12) M. Juočytė, 13) 
Pr. Juodžbalys, 14) Pr. Balčiū
nas, 15) K. Tamošiūnas, 16)' 
Pr. Grinkevičius, 17) M. Siau- 
rusevičius, 18) Pr. Petrušaus- 
kas, 19) A. Žilinskas, 20) A. 
Pyragas 21) P. Bubnys, 22) A. 
Maracas, 23) J. Jotauta, 24) 
J. Skučas, 25) K. Kalašinskas, 
26) Iz. Bartnikas, 27) J. Jan
kauskas, 28) A. Veiverys, 29) 
Jz. Bartinkas, 30) V. Mačys, 
31) J. Grincevičius; 32) J. Kar
čiauskas, 33) K. Karčiauskas, 
34) A. Gustaitis, 35 J. Pečio- 
kas.

Jie kaltinami dėl priešinimosi 
policijai Išlauže, Veiveriuose, 
atėmimą ir paleidimą sulaikytų, 
kurstymo ir t.t.

Teisiamieji kaltinami pagal 
Baudž. statuto 51, 132, 129, 
123 str. ir Ypat. valst. aps. į- 
statų 14 § 2 ir 8 p. p. ? - • • I « •

šaukiama per 50 liudytojų: 
Teisiamuosius gina apie 10 ad
vokatų. Manoma, kad byla ga
li užsitęsti ištisą savaitę.

(Kadangi ir Amerikos lietu
viai įdomaujasi Lietuvos ūki
ninkų sąjūdžiu ir jiems kelia
momis bylomis ir kadangi ši 
byla nagrinėjama prie atdarų 
durų, tai “Naujienos* paduos 
smulkmenišką šios bylos apra
šymą, pradedant nuo šio pirma
dienio. Todėl tėmykite “Nau
jienas” ir sekite šią tikrai įdo
mią bylą, kuri aiškiai charak
terizuoja dabartinę padėtį Lie
tuvoj).

Belgija pasiliks tau 
tų sąjungoje

Kalėjimas už karvės 
išvarymą iš tvarto

Nuskrido iš Anglijos 
į Naująją Zelandiją

Vokietija prašys su 
mažinti skolas 

užsieniui

Gub. Landoną finan 
suoja parako fabri 

kantai du Pont
BERLYNAS, sp. 16.— Iš au

- ‘ ‘-‘A ■ -
WILMINGTON, Del., sp. 16.

tOTitetingų šaltinių patirta, kad —-SfamlKausl ■ parako ‘■fabrikan-
b LJ _ . - _ . . . a* . a —. a * a

Visoj Lietuvoj įves 
vienuodus vežimus

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oro biuras Šiai dienai pra 
našauja:

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

ratūra Chicvagoje buvo 75?.
Šaudė teka 

6:07.
7:04, leidžiasi

LONDONAS, sp. 16. —Bel
gijos ambasada paskelbė, kad 
Belgija nemano atsižadėti savo 
tarptautinių obligacijų, ar pa
sitraukti iš tautų sąjungos.

Anglija, kuri nepalankiai žiu
ri į militarines sąjungas, ma
no, kad Belgijos1 žingsnis tik 
sustiprino taiką.

NEW BRUNSWICK, N. J., 
sp. 16.—Peter Marlboro iš 
Freehold liko nuteistas šešiems 
mėnesiams kalėjimo vien tik už 
tą, kad jis išvarė iš tvarto ūki
ninko karvę, norėdamas pats 
tame tvarte atsigulti.

AUCKLAND, N. Z., sp. 16. 
— Drąsi Naujosios Zelandijos 
lakūnė Jean Batten, 26 m., vie
na iš Anglijos į Naująją Zelan
diją atskrido į rekordinį laiką. 
Ji į rekordinį laiką atskrido į 
Australiją, bet ją ten sulaikė 
audros. Joms kiek aptylus 
ji nebodama visų įspėjimų, pa
sileido per pavojingą Tasmani
jos jurą. Jurą , ji nugalėjo ir 
pasiekė savo tikslo. ' z

Ji taipjau yra pirmoji mote
ris viena perskridusi , pietinį 
Atlantiką.

su meistrais bei

JERUZOLIMAS; sp. 16. — 
Arabų vadas Fawzi Bey Ka- 
wkazi atsišaukė į arabus pa
liauti teroristinius aktus, bet 
vistiek nesudėti savo ginklų. 
Ginklus arabai turi pasilaikyti, 
kad vėl galėtų prie pirmos pro
gos atnaujinti savo sukilimą.

Dar 8 žuvo Bombay 
riaušėse

DUQUOIN, III., sp. 16.—Kath- 
leen kasykloj, prie Dowell, ku
rioj nesenai laike gaisro žuvo 
9 angliakasiai, vėl kilo gaisras 
ir dalį kasyklos teks aklinai už
daryti. Bet šį Įtartą žuvusių 
angliakasių nėra.

KAUNAS.—žemės ūkio rū
mai numato nustatyti visiems 
ūkininkams benįrą vežimo ti
pą, susitart
dirbtuvėmis dėl masinės veži
mų gamybės ir palaipsniui įves
ti vartoj iman tik standarizu‘0- 
tus vežimus, o kitokiais nau
dojimąsi uždrausti. Standari- 
zuotų vežimų • pro vėžių tarpas 
busiąs nustatytas 1,20 metrų, 
užpakalinių ratų aukštis— 1 
mtr. ir priekinių ratų aukštis 
—0,85 mtr. Kartu su vežimu 
standarizavimu numatoma stan
dartizuoti ir pakinktus. Tuo ma
noma pasiekti racionalesTiio ir 
patogesnio naudojimosi keliais, 
o taip pat apsaugoti arklius nuo 
kankinimo netinkamais pakink
tais bei vežimais. Nepasiturin
tiems ūkininkams busią daroma 
palengvinimų standartizuotiems 
vežimams įgyti.

BOMBAY, Indijoj, sp. 16.— 
Dar 8 žmonės liko užmušti at
sinaujinusiose religinėse riau
šėse tarp indusų ir mahometo
nų. Per dvi dienas riaušių Žifr 
vo 22 žmonės.

LANSING, Mich., sp. 16.— 
Valstijos augščiausiojo teismo 
nuosprendžiu, kaip išrodo, fa- 
šistuojančių Lemke-O’Brien ti- 
kietas pateks į Michigam* vals
tijos balotą.

Rusai suradę 19 nau 
jų salų

MASKVA, sp. 16.— Sovietų 
tyrinėtojai praneša suradę 19 
naujų salų ties Nordenscheld ar
chipelago (salyno), tolimoj 
šiaurėj.

finansiniai ekspertai nutarė 
prašyti dar didesnio sumažini
mo milžiniškų Vokietijos skolų 
užsieniui, o iki bu*s išspręstas 
skolų klausimas atidėti nupigi- 
nimą markės.

Didumas nupiginimo 
kės priklausys nuo to, 
bus išgautas Vokietijos 
sumažinimas.

mar- 
kokis 
skolų

Francija reikalauja 
Belgijos pasiaiš

kinimo

tai broliai du Pont atvirai pri
sipažino, kad jie fnansuoja re- 
publikonų gub. Landon rinki
mų kampaniją.

Demokratai buvo paskelbę, 
kad du Pont broliai davė re- 
publikonų kampanijai $105,000. 
Tą patvirtino pats Lamont du 
Pont, kartu pripažindamas, kad 
nuo to laiko jie davė republi- 
konams dar didesnes pinigų su
mas ir dar duosią daugiau?'

Spjama, kad du Pont broliai 
jau yra davę republikonams 
$383,000. Bet iki baigsisi rin
kimų kampanija jie bus davę 
gub. Landonui arti miliono dol.

PARYŽIUS, sp. 16. —Fran
ci jos užsienio reikalų ministe
rija paruošė notą Belgijai, ku
rioj prašoma paaiškinti, ar Bel
gijos karaliaus Leopoldo “ne
utraliteto” kalba reiškia panai
kinimą Belgijos-Francijos kari
nės sąjungos. Taipjau klausia
ma kaip Belgija žiuri į Locar- 
no sutartį, kaip ji žiuri į bu
siančiųjų Locarno valstybių kon
ferenciją ir kaip ji žiuri į tau
tų sąjungą.

Francija nepalankiai žiuri į 
naująjį Belgijos nusistatymą ir 
nužiūri jos pastangas garan
tuoti sau* sienų neliečiamybę, ir 
apsaugą, tuo pačiu laiku 
prisižadant niekam padėti, 
kiltų karas.

Prisibijoma, kad ją gali
sekti ir kitos mažosios valsty
bės.

NUO 15 METŲ IKI 1 METŲ 
PAPRASTO KALĖJIMO

KAUNAS.—Pil. Bitinas nuo 
Panevėžio buvo apkaltintas 
amerikono Svečiulio nužudymu* 
ir apyg. teismo nubaustas 15 
met. sunk, darbų kalėjimo. 
Apel. rūmai bausmę sumažino 
iki 8 met. sunk, darbų kalėji
mo. Vr. tribunolas rūmų spren
dimą kasavo. Rūmai tą bylą 
sprendė antrusyk ir Bitiną nu
baudė vieneriais metais papras
to kalėjimo, bet įskaitė atsė
dėtą laiką ir jį paliuosavo.

ne-• • jei

pa-

Landon vyksiąs į 
Californiją

TOPEKA, Kas., sp. 16. — 
Sugryžęs iš prakalbų maršruto 
republikonų kandidatas gub. 
Landon netikėtai paskelbė, kad 
jis išvyks su prakalbomis į Los 
Angeles, kur kalbės spalio 20 

ten vyks skersai Ameri- 
rytines valstijas.

d., iš 
ką—i

SEKMADIENIAIS 
NAUJIENŲ 
OFISAS VĖL 
BUS ATDARAS

I

• Dėl biznio padaugėjimo 
ir Chicagos ir apielinkių 
lietuvių patogumo Naujie
nų Ofisas vėl bus atdaras 
Sekmadieniais nuo Spalių 
18, 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų.

Apgarsinimus sekmadie
niais galite paduoti tele- 

i fonu ir vėliau, pradedant 
nuo 4-tos iki 8:30 vai. 
vakaro.

Canal 8500
NAUJIENŲ 

ADMINISTRACIJA



2* NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, spalių 17,. 1936
Kodėl aŠ balsuoji! pž- prezidentą

L. ,BRUnX4MjD. a 11B

jas . kontraktas sumažins Sąni- 
tario dis trik to mokestį už elekt
rą $i7OioiK) mėthms,. palfe^hs 
su tuo, kas mokėta iki šiol. 
Chicagps sanitafiš distriktas"su
vartoja’ 16,006 kildwatt valOil- 
dų Įkas mėntio.

• <«* ... «k. ' * <■ , į

Ekskursijos po< Chi- 
cagą

M. J.

Lįemkė
Thomas 
Al' SffiiiH?

44
39

H:

9

suvažinėjo-7’ metų kūdikį; Po 
l’ataiš paklitrvo Raymbndas 
Ktitž, įHiib 4066 South Riėh- 
mond st. Jam buvo apdrasky
tai kfufinė ir galva.

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

ŠtepOhhVičiij Ratfih
Programas Sek- 

madienį: Rytą

į Skelbimai’ Naujienose 
įduodu; naudą dėlto, 
‘ kad; pačios Naujienos' 
’yra naudingos.

I
■
I
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Pristatome Alų Visokiems 
. Reikalams.

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS
COIL BOXES RENDON

6017 SOUTH KEDZIE AVENUĘ 
Phone PROspect 7565

Ofiso. TeL Boulevard < 5918-
DR; BERTASH

KIl f-MK ' . .4 t. .........4,

756 West 35th St
Cor. of 85th and Halsted Sts.

. Ofiso valandos, nuo 1-3 nuo 6;30-8:8ft
Nedėliomis pagal sutarti.

| fcez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 
Tel. Kenwood 5107.

* . .'4

- Rypioj; 8:30 valaudą ryto, 
stotis W. Ė. D; ė. transliuos 
Stėponavičių sekmadienio ra* 
dio programą. Programas su
sidės įŠ dainų, muzikos ir įvai 
rių pranešimų. Vedėjas bus 
piuzikas kazys - Steponavičius. 
Jis neseniai pasirodė radio 
dirvoje, ir jau išvystė savo 
darbuotę į tris programas kas 
savaitę. Du iš tų programų 
transliuojami iš; stoties, W. S. 
B. C„ kas antradienį ir tre
čiadienį, o trečiasis iš WEDG.

Programas tęsis iki 9-tOs va
landos. —Kį

Sekmadiėny, spalio 18—Tho 
Dunes;, gri?pė susirinks 10:30 
valandą ryto prie Indiana State 
Park, Waverly Beach įėjimo.

Spalio 20—A Modern Dairy; 
grupė susirinks 2:30 valandą 
popiet adresu 4125 tforth Kost- 
ner avė. /

Spalio 21r— Towertown Art 
Colony; grupe susirinka 8 va
landą vakare prie 817 Rush 
street.

Spalio 22—Chicago Parerital 
School; grupe susirinks prie 
North Central/Park ir Berwyn 
avės.

Spalio 23—Pilsen Littlė Bo- 
hemia; grupė susirinks 8 va
landą vakaro prie St. Proco- 
pius bažnyčios, 18 ir 'Allport 
gatvės.

Spalio 244—The Dog Pourid; 
grupė susirinks 2 vai. popiet

Kiras
Aš balsuoju už jį todėl, kad' nusištatymas ir teisingi reikala

vimai padaro jį nepakeičiamą 
šalies valdininką it todėl aš bal
suoju už jį pats ir patariau tą * prie Municipal Animal Shelter, 
padaryti visiems kitiems savo 3400 So.Lawndale avė.

| Šiivažihčj<>;, į riiehji
!■ Kūdikį; i •

BRIGHTON PARIC - Va
žiuodamas automobiliu Rich- 
inohd gatve, z Ėdward Fallen- 
’sbiė, 3708 McVičkers avenue,

RER 
KLAIPĖDĄ 

Lietuviams gėdai 
ŽINOMĄ 

ŠVtlf^AI^ERitOS 
LINIJA

(Per; Gothenburgą. Švedija)
ĮRatogi ir greitu . kelionė 

į Pigios Laivakorčių kainos 
•„ Laivu išplaukimai iš N. Y.

... Spalių 21
... Spalių 29 
Lapkričio 19 

Gruodžio 8
Jone teikia 
‘ :ortes. visi

i

Kuhgsholm ....
Gripsholm,, ..... 
Drottningholm

i Gripsholm .... .
Platesnes žinias apie kelio: 
veltui įf. parduoda laivakoi — . — 
musų autorizuotilaivakorčių agentai 
ir; visi švedų Amerikos Linijos Sky
riai.;
J SWEDISH AMERICAN LINE 

181 North/ Michigan, Avenue, 
, Chicago, III.

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood. 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J.. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.
/y

Ph'on&Canal6122

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS
2201 West 22hd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8
• Seredomis ir nedėl pagal sutartį 
Rez* 6631. So. Califoraia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel, Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis

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

Hyde Park 8395

se-

VI-
rei-

pačių ir savo šalies naudai.
—M; Kiras.

jis yra gabiausias valstybinin
kas, sumaningiausias planuoto
jas ir darbingiausias preziden
tas kokio Amerikos tautoj 
niai jau nebuvo.

Jo platus protas suima 
sus musų šalies ir valdžios 
kalus.

Jo ilgas tarnavimas šaliai per 
ketvirtą dalį šimtmečio politi
nėj dirvoj parodo jo patriotin
gumą, jo sugebumą, ištikimumą, 
teisingumą ir didelį prityrimą 
bei nuoširdumą.

Jis stoja už ugdymą taikos 
tarp visų pasaulio tautų.

Jis stoja už evoliuciją be pra
gaištingos kruvinos revoliuci
jos. " >

Jis pripažįsta teisę ir reikalą 
darbininkams organizuotis į 
darbo organizacijas ir reika
lauti geresnio atlyginimo ir ge
resnių, žmoniškesnių gyvenimo 
sąlygų.

Jis stoja už pagerinimą ša
lies mokyklų santvarkos jaunuo
liams ir suaugusiems.

Jis yra priešingas darbui ne- 
mečių berniukų ir mergaičių, 
priešingas kamuojamiems dirb
tuvių sąlygoms, priešingas taip 
vadinamoms sweatshops.

Jis reikalauja lygių teisių, 
žmoniškumo ir laisvės visiems 
lygiai.

Šitas platus, visapusiškas jo

Tikisi sutaupyti 
$170,000 metams

Universiteto studen
tų tarpe

Dvigubas eellaphane su
vyniojimas labiau-suš velnin
tų Old Golds cigaretę neša 
jums Old’ Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

Mrs. Anelia. K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvhfė 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 ‘

Patarnauju prie 
gimdymo namuo-, 
sė ar ligoninėse, 
duodu mas$age 

„ electric t r,e a t- 
ment ir magne- 

2 tie. blankets irtt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai. •.

j $ 1 >000*00
DOVANŲ!

i*

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros

ką nacionale grandininė krautu
vių grupė dabar parduodavisur 
už $2.59—Musų kainos $4 25 
nuo dabar už galioną

—visos spalvos flat ir gloss.
Aukščiau pąminėta dbvana bus 

išmokėta tam, kas galės įrodyti, 
kad musų prirodymas neteisingas!

j*

Didžiausi bankruto malevų stako 
dyleriai Chicago j ė.

U. S. teismai , ir- apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.
Langų Stiklai už 72 

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274. ELSTON? AVENUEt. .. 

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

Chicagoš sanitarinis distrik- 
tas ir Public Service Company. 
of Ulifiois padare naują- sutar
tį • ateinantiems septyniems me
tams. Jei Illinois pirklybos 
komisija sutartį užgirs, tai nau- 

m ■ ..................... w

De Paul L‘niversiteto studen- 
tai šiomis. dienomis pabaigė

Y •. ;

vadinamus šiaudinius balšavi- 
mus prezidentą rinkimui. Bal
sų kandidatai į prezidentą iš 
studentų gavo' tiek

Rposeveltas
Landonas

Jh • * ■
I
i:

•M

Taupykit Pinigus

Loan

pim-
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1,7.01?
3571

MFMUL CAFE
ApaH gėrimų, taipgi gami

nama valgiai su geru 
skoniu.

Visiems bus suteikta greitas ir 
malonus patarnavimas

Visus kviečia užeiti
EMMA if EMILY.

‘ 1325 N. Halsted; St.
CHICAGO, ILLINOIS
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GERKIT TIK GERA ALŲ

f >' ' . ■

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
3Visi: geria ir mėgsta aMBROŠIA 
tA’LŲ nes jie žino, kad tas.; alus yra 
Jpaderytas iš geriausios rųšies pro- 
fduktų* \

. • - į » , Jį, ’ / ■ .

jUrmn (Wholesalė) kainomis pri
stato į alines ir, kitas įstaigas. Vi 
jSuomet kreipkitės pas. NORKŲ, 
jkui gausite greitą if teisingą patar- 
.navimą*

2415 West 64th Street l. m. norkus
Bimio Telef*n*«. BOULEVARD 717» Res. HEMLOCIC 6240;

AW0KATM'
K. P. G U GIS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

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

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

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephohe: Boulevard 2800 < 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Reg. 6515 So. RockweII St.
Telėphone: Republic 9723

DR. T. DlINDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

•| « ii i     1 '   "■■'■■"■•••■■■B        "I""*1"**"^■***l*'*"»*«'>***Kad Užtikrinti ir Pagerinti 
savo Gyvenimą Ateityje

Kiekvienos y pa tos taupomi' pinigai ap 
drausti per FederaĮ Savings and 
liisurąnėė Corp., Wasliington; D.
i V ’ ’ '

Reikalaudami savo sutaupytus’ 
gus visuomet gąlite atsiimti.

Turtas Virš $1,600,000.00
Už- taupomus pinigus išmokėjom;4%.

Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

A M|ilCIAW of CHICAGO
tel. Canal 1679

JUSTIN MACklEWICH; Prezidėntas 
HĖLĘN KUCHINSKAS, Raštihiiikč.

t

<JH I I !■ U 11 'l11!1 IIMR—R—y
... i.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av**. TeL Yards 2510

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland* Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914; Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki’ &:3Q y.Nedėl. nuo> 10, iki 12 a. m.

i 2324 S. LeaVitt Sfc
v 
*

M

i. >'!<'

A. A. ŠLAKE
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room V87 ' * f

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidenciją. ,

3335 So. Halsted St
4 CHICĄGO..ILL.

.1

Dte&toriai
Nariai Chic

L

Nariai Chicagoš, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANČĖ PATARNAVIMAS DILINA IR KAKTL 
Turimę Koplyčias Visose Miesto Dalyse.j;

" 1646 West 46th Street " Phones Boulevard 520&-84U5

1

EŽERgKIS IR SŪNŪS
r 10734tSivMiėhigįuii...;.,:..Tel* Pujlman 5703« ... '....A; S.; SAUDAS. ” ~~
*718 West .l8th Street , Phone Mbnroė 8877

-------------  ——-—.—,T,   ,   ... „.„^.i,^. -------------

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23fd•'Place Phortes Canal 2515—Cicero 5927

Ji F. EUPĖIKIS ~
4605-D7' Si Aveiiuė Phones tarife 1741-1742 '
Brighton ParU ^Slcyrius,. 4447 S. Fairfield,. Laf. 0727

l. ■ . S. C. LAUHAVICZ f 42-14 East lOŽ-tlĮ^L; Te|, Puilman 1270 arba Canal 2515

... ■ 
8819'Lituahica' Mefiuė^ < : Phone Yards 1188

j) 4605-07? SI 
(

1410 South 49th (jpūrt Cicero Phone Cicenr 2109

f

t

S

. AMBULANCEPATARNAVIMAS DIENAI IR' NAKTĮ
* YARds 1741^-1742' 

J; F. Et DEIKIS

KENTUCKY YEARLING
' VIENU METU SENUMO.

--------------- -; j ..jn. - , A-'v'.rj.................. .. -

J; MULEVIČIUS
4092 Archer Avęnųe Phone Lafayette 3572

■' _. A\ MASALSKIS
8807 Litucnica Avenue Phone Boulevard' 4189 '■

3 aS-

NATHAl^ 
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiain tavernė.

Mumt tlėUOR ĖOL
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTOBIS

P. JI RIDIKAS
; 3354* Sd. Halštėį Street , Boulevard-4089 ’r    ............. •  --------r—  ......................................

668 West 18th Street
LRiBADŽIUS

Phone Canal 6174

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR; G. SERNER 

LIETUVIS 
Tel.

PHYŠięiA^-SŪRGROK' 
Office 4070 Archer Avehue 

Tel Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p, 

Office & residence 2519 W. 43rd Si* 
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadieni susitarus.

OPTOMETRISTAS
Yards 1829«-

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
J

Akinių Dirbtuvė

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tel Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
, / OFISA.S

3156: West 59th St
Tel. Hemlock 5998.8

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS’

Optometrically Akių, Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

'-------- .. . .. . k Y X A

LlEfĮI VIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių ., Daktarų 

Draugijos Nariai

A. Mohtvid, M. D.
Wesi Town State Bank Bldg- 

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

Tek Seeley 733(k'
Namų telefonas Bruhswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 41 ir nuo 7 iki 9 
vai, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South. Halsted., St.
Thl. Boulevard' 1401

■ ■,,;n •..ii.iiZ—  

Garsmkitės “N-nose”

KITATUCLU
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.

Te|. Canal 3110'
Rezidencijos. telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sfegal?
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 if . nuo 7 iki 8:39 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Mauricė Kahh)
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12'dieną, 2 iki 8 pb pietų

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 .ryp a a PATO

Rusas Gydytojas fr Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Stony Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda
liomis ir Šventadieniais 10—L2 

dieną*



NAUJIENOS, Chicago,. III

Tel. Canal 2469

Vienintelis ; Hudson

Chas. Chasas

LIETU

North Side
Bijūnėlis

an

Pašaukite

Budrik’s Furniture Mart
3347-49 SO. HALSTED STREET

't-

Tai Leng mas

Cedar Chests po

Medinės Lovos po

... .

Rytoj bankietas pa
gerbimui J. T. Zurio

jaunuolių 
regulia- 

pamokos

General Motors 
' . K

radio koncertas

nepa- 
tech- 
radio 
pasi-Garsią japonų operetę vaidins 

Sokolų svetainėj, spalių 25

tris de- 
reilįme^ 
ir radio

pro- 
Stoties

2202 WEST CERMAK ROAD 
Ben. J. Kaząnauskas, Rašt.

„ i -i * » '

><»AFETV^X 
' or vour> ' 
INVESTMENT

bargenų visų metų bėgyje. Pa' 
tartina visiem pasiklausyti.

---- Rep. J.

MSweepstakes.M
Ir jeigu dar nerūkote Luckies, 

nusipirkit pakelj Šiandiena ir pa
bandykite juos. Gal būt tuo k* 
nors netenkate*

tam važiuotojui, kurio mašina 
buvo sustojusi. Kada Wolfai 
sustojo, tai “pagelbos” ieškoto
jas atkreipė į juos revolverį, 
atėmė iš paties Wolfo $12 pi
nigais ir $150 vertės daiman- 
tinį žiedą. Iš p-nios Wolf jis 
atėmė $89 pinigais, $450 ver
tės platinos žiedus ir apsiaustą 
vertės $665.

Gražios Komodos - Chests po

Pristatymas atliekamas trokais su myteriais ir pili 
_________ rantuota. Del savo apsaugos

Advokatas Daniel A. Wolf ir 
jo žmona, 6510 So. Anthony 
court, sustabdė savo automo
bilį prie North Hoyne ir Gran- 
ville avenue ,kad pagelbėti ki-

PASKOLOS ant NAMŲ 
, . ' ■ k

Skolinant Pinigus ant Pirmu
Morgičiu lengvais išmokėjimais

Taipgi galite gauti 1936 modelius už 
nupigintą kainą.

savo skoningus Lucky Strike*? 
Ant radio yra perduodama muši
ką. Atsisukite ant radio “Your Hit 
Parade** — trečiadienio ir šeštadie- 
nio vakarais. Klausykite, spręskite

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Terraplane Lietuvis Atstovas 
pardavėjas Chicagoje.

Imkit 
gerklę irpasli 

uisifukymo

Solistė dainininkė šiame 
koncerte bus Metropolitan ope
ros žvaigždė Lotte Lehmann. 
General Motors simfoninei or
kestrai, kaip ir praeity, va
dovaus p. Erno Rapee.

P-nia. Lehmann priklauso tai

“Naujos Gadynės” 
Choras ruošiasi 
‘Mikado’ pastatymui

rneldžiame išklausyti šį 
gramą iš W.H.F.C 
(1420 kilocycles) 8:00 valandą 
vakare. Programas vadovystėj 
pranešėjo Povilo šaltimiero.

Progress Furniture Company 
krautuvė rengiasi transliuoti 
šaunų programą rytoj, nedėl- 
dieny, litą valandą priešpiet 
iš stoties W.G.E.S., 1360 kilo- 
cycles. Kaip visuomet, taip ir 
rytoj programo išpildyme da
lyvaus žymus dainininkai, mu
zikai ir kalbėtojai su daug 
naujų ir gražių numerių. Prie 
to, girdėsite įdomių kalbų ir 
svarbių pranešimų, ypatingai 
iš Progress krautuvės preky
bos eigos, kuomet čia eina 4- 
tas metinis rudeninis išparda
vimas su pasiulymu geriausių

vieninteliais cigaretais, kuriuose jūs rasit tą didžiai 
svarbią “Toasting” proceso gerklės apsaugą. Taip, 
vieninteliai cigaretai. Įęucky Strike ... puikaus- 
skonio cigaretai * * • cigaretai, kurie yra malonūs 
jūsų gerklei.

. WCFL, 970 kil. galinga stotis, 5 vai. po piet. 
Nedėliomis Budnikas leidžia gražų programą, kuris 

yra girdimas visur aiškiai.

Akordionų ir Radio — Radionų Centras.
Kainos žemesnės kaip kitur. Išmokiname 

grajiti savo privatinėj studijoj.

Mielaširdystė kasta 
vo $1,300

GRAŽUS IR ĮDOMUS
VIŲ RADIO PROGRAMAS 

LINKSMINS KLAUSY
TOJUS

mažai dainininkų grupei, kuri 
yra vadinama “muzikų daini
ninkai”. Ji būtent turi 
prastai tobulą dainavimo 
niką. Šio General Motors 
koncerto verta visiems 
klausyti.

STANLEY MANKUS, Ine. 
MEN’S and YOUNG MEN’S CLOTHES 

' • • . . » • . ■ . . • 4 . •

• Darome ant užsakymo pirmos rųšies vyrų drabužius 
Turime dideli pasirinkimą importuotų ir naminių me
džiagų. Taipgi turime mažą pasirinkimą padirbtų over- 
kaučių. . ,

Valandos: 8:30 A.M.—5:30 P. M. ir pagal susitarimą.

27 East Monroe Street 
' “ Telefonas CENTRAL 4615 •

“Naujos Gadynės” choras jau 
baigia ruošą garsaus mu’zikalio 
veikalo, “Mikado” suvaidinimui.

Parengimas įvyks sekmadie
nį, spalių 25, Sokolų svetainėj, 
prie 24-tos ir Kedzie gatvių, 
kur paskutiniu laiku įvyko be
veik visi didesnieji lietuvių pa
rengimai.

“Mikado” yra garsių operie- 
čių rašytojų, Gjlbert ir Sullivan, 
geriausias kūrinys. Operetė 
piešia įdomų ir margą japonų 
gyvenimą, kuris labai daug kuo 
skiriasi nuo lietuvių kasdieni
nio gyvenimo.

Solistai operetėj yra sekami 
J. Virbickas, Valentas, J. Bal- 
siutė, A. Mankiutė, J. Mille- 
riutė, E. Budraitis ir kiti. Jų 
priešaky bus žvaigždės, Anelė 
Steponavčiiutė ir Jonas Roma
nas.

Chorui ir orkestrui laike vai
dinimo vadovaus Jurgis Stepo
navičius.

Bilietai yra platinami iš 
ksto. Jie yra po 50 centų 
meniui.

Northsidės lietuvių 
draugijos “Bijūnėlio” 
rėš dainų ir kalbos 
atsibus kiekvieno šeštadienio 
papietį nuo 2 iki 5 valandai. 
Mokytojaują p-lė Onutė Ske- 
veriutė. Visi yra kviečiami 
prisidėti bei atsiųsti savo jau
nuolius nuo pat pradžios sezo
ną. Pamokų vieta: 1640 N. 
Hancock str, room G.

Kviečia Bijūnėlio Valdyba.

šiame iškilmingame bankiete 
dalyvaus gubernatorius Hor- 
ner, miesto mėras Kelly ir ki
ti žymus svečiai.

Bankitas įvyks Palmer HoUse 
Red Lacąuer Salėj, pradžia 6 
valandą vakare. Bankietui už
sibaigus bus šokiai.

Lietuviai piliečiai remia J. 
Zurį ir pasirengę lapkričio 3 
dieną balsuoti už jį į teisėjus. 
Rytoj visi atsilankę asmeniškai 
pasimatys su J. P. Zuriu. Ko
misija kviečia visus atsilanky-

Budriko radio programa iš 
stoties WCFL bus transliuoja
ma rytoj, t.y. spalio 18 d., nuo 
5 iki 6 vai. vak., kurios išpil
dyme dalyvaus radio kvartetas 
pritariant didžiulei Budriko 
radio orkestrai, kuri taipgi at
skirai išpildys linksmų ir pa
triotiškų muzikos kurinių, ir 
daugelį kitokių dainų, polkų ir 
valsų. Makalai bus irgi įdo
mus.

ši programa bus girdima 300 
mylių atstume nuo Chicagos, 
o trumpomis bangomis pasieks 
visas pasaulio dalis. Programo 
leidėjas ir vedėjas Juozas F. 
Budrikas, kuris jas leidžia sa- 
vystoviai, be kitataučių para
mos, ir kuris užlaiko 
dėlės rakandų, namų 
nų, auksinių daiktų 
krautuvės Chicagoje.

Nepamirškite pasiklausyti 
gražaus lietuviško radio pro
gramo sekmadienio vakarę 
8:00 valandą. Kaip ir kiekvie
no sekmadienio vakare, busite 
užganėdinti šiuo įdomiu lietu
višku radio programų. Apart 
muzikos ir dainų, bus pasaky
ta ir interesinga kalba- pasi
žymėjusio Čikagos lietuvių tar
pe kalbėtojo. Tema bus: “Roo- 
sevelto Darbai ir Mes

svarbiems atsitikimams 
— Lengvas Užsirūkymas! 
Vestuvių varpai - fa’ 
8u daug rūkymo. įvyki 
dėmesin savo <_ 
siekit ui lengvo _______

e . . p a si siekti ui Luckyl

17 Laimėto!u Alaskojo Ir Honolulu Mieste!

Vienuolika vyry bei motery toli
mame Honolulu mieste ir šeši toli- 
moj šiaurėj, Alaskoj, saro popula- 

muziką žino taip gerai, kad 
/: $ jie galėjo išvardinti žinomiausias
> 7 Jūs y Lucky Strike “Sweepstakes**

dainas be jokio sunkumo — 1-2-3. 
Sveikiname ... ir linkime dideles 
laimės daugeliui kity toli gyvenan- 
čiy “Sweepstaket” mėgėjy.

f-lengvas užsifūkymas
15 TURTINGO, BRANDAUS-KONO TABAKO-"ITS TOASTED"

PRALEISKIT ŠIA ŽIEMA SMAGIAI!
VARTOKIT STOVOL

Tobuliausias Pečiams Aliejus
Stovol ištobulintas ir duoda švarią ir karštą rliepshą visokios išdir- 

bystės aliejum šildomose krosnyse ir pečiuose.
iera ga-

Kada Jaudinanti Įvykiai Veda Prie 
Nuolatinio Rūkymo I

Kada jūs esat susijaudinę . . . nervuoti . . . laimingi 
ir linksmi, jūs rūkote daug cigaretų apie tai visai 
negalvodami. Lai būna jūsų pasirinkimu lengvas 

žsirūkymas. Rūkykit Luckies — nes Luckies yra 
jgvas užsirūkymas iš turtingo, brandaus-kūno 

tabako. Jie yra pagaminti iš puikiausio viduriniųjų

12.50
Gražus Chests su 5 stalčiais po .... $Q E ft

Dabar Prezentuoja Naują 1937 Modelį 
Hudson — Terraplane

Chasas Motor Sales

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Ateinantį sekmadienį, tarp 
10 ir 11 Valandos vakare, Ge
neral Motors Corporation ir 
vėl transliuos NBC-WEAF 60 
stočių tinklu radio koncertą 

t)$to iš Carnegie Hali, New Yorke.

NE Vada
VINcennes 4300
AUŠtin

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

Dėl informacijų kreipkitės į



šeštadienis,, spalių, 17, 1936.
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“Naujos Gadynės” 
Choras ruošiasi 
‘Mikado’ pastatymui

Garsią japoną operetę vaidins 
Sokolų svetainėj, spalių 25

“Naujos Gadynės” choras jau 
baigia ruošą garsaus mtfzikalio 
veikalo, “Mikado” suvaidinimui.

Parengimas įvyks sekmadie
nį, spalių 25, Sokolų svetainėj, 
prie 24-tos ir Kedzie gatvių, 
kur paskutiniu laiku įvyko be
veik visi didesnieji lietuvių pa
rengimai.

“Mikado” yra garsių operie- 
čių rašytojų, Gjlbert ir Sullivan, 
geriausias kūrinys. Operetė 
piešia įdomų ir margą japonų 
gyvenimą, kuris labai daug kuo 
skiriasi nuo lietuvių kasdieni
nio gyvenimo.

Solistai operetėj yra sekami 
J. Virbickas, Valentas, J. Bal- 
siutė, A. Mankiutė, J. Mille- 
riutė, E. Budraitis ir kiti. Jij 
priešaky bus žvaigždės, Anelė 
Steponavčiiutė ir Jonas Roma
nas.

Chorui ir orkestrui laike vai
dinimo vadovaus Jurgis Stepo
navičius.

Bilietai yra platinami iš an
ksto. Jie yra po 50 centų as
meniui.

tam važiuotojui, kurio mašina 
buvo sustojusi. Kada Wolfai 
sustojo, tai “pagelbos” ieškoto
jas atkreipė į juos revolverį, 
atėmė iš paties Wolfo $12 pi
nigais ir $150 vertės daiman- 
tinį žiedą. Iš p-nios Wolf jis 
atėmė $89 pinigais, $450 ver
tes platinos' žiedus ir apsiaustą 
vertės $665.

Rytoj bankietas pa
gerbimui J. T. Zurio

šiame iškilmingame bankiete 
dalyvaus gubernatorius Hor- 
ner, miesto meras Kelly ir ki
ti žymus svečiai.

Bankitas įvyks Palmer HouSe 
Red Lacųuer Salėj, pradžia 6 
valandą vakare. Bankietui už
sibaigus bus šokiai.

Lietuviai piliečiai remia J. 
Zurį ir pasirengę lapkričio 3 
dieną balsuoti už jį į teisėjus. 
Rytoj visi atsilankę asmeniškai 
pasimatys su J. P. Zuriu. Ko
misija kviečia visus atsilanky
ti.

Budriko radio programa iš 
stoties WCFL bu‘s transliuoja
ma rytoj, t.y. spalio 18 d., nuo 
5 iki 6 vai. vak., kurios išpil
dyme dalyvaus radio kvartetas 
pritariant didžiulei Budriko 
radio orkestrai, kuri taipgi at
skirai išpildys linksmų ir pa
triotiškų muzikos kurinių, ir 
daugelį kitokių dainų, polkų ir 
valsų. Makalai bus irgi įdo
mus.

Ši programa bus girdima 300 
mylių atstume nuo Chicagos, 
o trumpomis bangomis pasieks 
visas pasaulio dalis. Programų 
leidėjas ir vedėjas Juozas F. 
Budrikas, kuris jas leidžia #sa- 
vystoviai, be kitataučių para
mos, ir kuris užlaiko tris de- 
deles rakandų, namų reikme
nų, auksinių daiktų ir radio 
krautuvės Chicagoje.

— J. H.

North Side

GRAŽUS IR ĮDOMUS LIETU
VIŲ RADIO PROGRAMAS 

LINKSMINS KLAUSY
TOJUS

“Bijūnėlis”

NAUJIENOS* ęhieago, Į1L
’■■■■■ —-H-",--——---------111'"":

bargenų visų metų bėgyje. Pa
tartina visiem pasiklausyti.

— Rep. J.

‘ Nepamirškite ; . pasiklausyti 
gražaus lietuviško radio pro
gramo sekmadienio vakarę 
8:00 valandą. Kaip ir kiekvie
no sekmadienio vakare, busite 
užganėdinti šiuo įdomiu lietu
višku radio programų. Apart 
muzikos ir dainų, bus pasaky
ta ir interesinga kalba pasi
žymėjusio Čikagos lietuvių tar
pe kalbėtojo. Tema bus: “Roo- 
sevelto Darbai ir Mes”<-Dęjlto 
—...i .......j..... n i i ■.Į.!.' ~ ..... ... ■■ iJiniiiii

ineldžiame išklausyti šį pro
gramą iš W.H.F.C. Stoties 
(1420 kilocycles) 8:00 valandą 
vakare. Programas vadovystėj 
pranešėjo Povilo šaltimiero.

General Motors 
radio koncertas

■ 1 ■ ■ ■■ r"1,111

Ateinantį sekmadienį, tarp 
10 ir 11 valandos vakare, Ge
neral Motors Corporation ir 
vėl transliuos NBC-WEAF 60 
stočių tinklu radio koncertą 
iš Carnegie Hali, New Yorke.

i Solistė dainininkė šiame 
koncerte bus Metropolitan ope
ros žvaigždė Lotte Lehmann. 
General Motors simfoninei or
kestrai,- kaip ir praeity, va
dovaus p. Erno Rapee.

P-nia. Lehmann priklauso tai

mažai dainininkų grupei, kuri 
yra vadinama “muzikų daini
ninkai”. Ji būtent turi nepa
prastai tobulą dainavimo tech
niką. Šio General Motors radio 
koncerto verta visiems pasi
klausyti.

Dabar Prezentuoja Naują 1937 Modelį
Hudson — Terraplane

Chasas Motor Sales

Mielaširdystė kašta
vo $1,300

1 __

Advokatas Daniel A. Wolf ir 
jo žmona, 6510 So. Anthony 
court, sustabdė savo automo
bilį prie North Hoyne ir Gran- 
ville avenue ,kad pagelbėti ki

Northsidės lietuvių jaunuolių 
draugijos “Bijūnėlio” regulia- 
rės dainų ir kalbos pamokos 
atsibus kiekvieno šeštadienio 
papietį nuo 2 iki 5 valandai. 
Mokytojauja p-lė Onutė Ske- 
veriutė. Visi yra kviečiami 
prisidėti bei atsiųsti savo jau
nuolius nuo pat pradžios sezo
ną. Pamokų vieta: 1640 N. 
Hancock str, room C.

Kviečia Bijūnėlio Valdyba.

Progress Furniture Cpmpany 
krautuvė rengiasi transliuoti 
šaunų programą rytoj, nedėl- 
dieny, litą valandą priešpiet 
iš stoties W.G.E.S., 1360 kito- 
cycles. Kaip visuomet, taip ir 
rytoj programo išpildyme da
lyvaus žymus dainininkai, mu
zikai ir kalbėtojai su daug 
naujų ir gražių numerių. Prie 
to, girdėsite įdomių kalbų ir 
svarbių pranešimų, ypatingai 
iš Progress krautuvės preky
bos eigos, kuomet čia eina 4- 
tas metinis rudeninis išparda-. 
vimas su pasiulymu geriausių

Budrik’s Furniture Mart
3347-49 SO. HALSTED STREET

Gražios Komodos - Chests po ’12.50
Gražus Chests su 5 stalčiais po

Cedar Chests po .......................

Medinės Lovos po ....................

9.50
9.95

*7.95

Akordionų ir Radio — Radionų Centras.
Kainos žemesnės kaip kitur. Išmokiname 

grajiti savo privatinėj studijoj.

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
. WCFL, 970 kil. galinga stotis, 5 vai. po piet. 
Nedėliomis Budnikas leidžia gražų programą, kuris 

yra girdimas visur aiškiai.

STANLEY MANKUS, Ine.
MEN’S and YOUNG MEN’S CLOTHES

• ' . ■ ■ ' ' ......... i. •’ Z. ,r ,i ; : "" ‘ ‘ '-

• Darome ant užsakymo pirmos rųšies vyrų drabužius
•' J , , ' ' I *.. . . .... ,

Turime dideli pasirinkimą importuotą ir naminių me
džiagų. Taipgi turime mažą pasirinkimą padirbtų over- 
kaučių. ' .. ' z' z

Valandos: 8:30 A.M.—-5:30 P. M. ir pagal susitarimą.

! 27 East Mohroe Street
- ' Telefonas CENTRAL 4615

PRALEISKIT ŠIA ŽIEMA SMAGIAI!
VARTOKIT STOVOL

Tobuliausias Pečiams Aliej'us
Stovol ištobulintas ir duoda švarią ir karštą liepshą visokios išdir- 

bystes aliejum šildomose krosnyse ir pečiuose.

4300. \ . NEVada
Pašaukite: VINcennes 

AUStin

Pristatymas atliekamas trokais su myteriais ir pilna miera ga- 
________ rantuota. Del savo apsaugos _______________

PETROLEUM CO

2037-41 W. Cermak Rd.
Tel. Canal 2469 t ’• r,

' V f >.
f Vienintelis > Hudson—Terraplane Lietuvis Atstovas

• ų / pardavėjas Chicagoje.

Taipgi galite gauti 1936 modelius už
nupigintą kainą. / - Chas. Chasas

/•AFtTVVZ 
OF VOUR V“ 

INVESTMtNT \

OP TO 
tjooo. /iS/i

PASKOLOS ant NAMŲ
. I • *

Skolinant Pinigus ant Pirmų
Morgičiti lengvais išmokėjimais

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

, Del informacijų kreipkitės į

ĮSIMANO BAU

■IrEDERALSAVINGS' ■
u//Ii' . . . . _ * iANO LOAN ASSOCIATION' 

y Of CHICAGO

2202 WEST CERMAK R0AD
Ben., J. Kaząnauskas, Rast.

«•'*

»i

★ ★“SWEEPSTAXES” NAUJIENOS! ★ ★
17 Laimėtoj u Alaskoje Ir Honolulu Mieste!

Vienuolika vynj bei molerą toli
mame Honolulu mieste ir ieii toli
moj šiaurėj, Alaskoj, savo popula- 
rišką muzikų žino taip gerai, kad 
jie galėjo išvardinti žinomiausias 
Jūsų Lucky Strike MSweepstakes** 
dainas be jokio sunkumo — 1-2-3. 
Sveikiname . . • it linkime didelė* 
laimė* daugeliui kitę toji gyvenan
čiu “Sweepstakes” mėgėją.

Ar jūs jau jstojot? Ar laimėjot 
savo skoningu* Lucky Strike*T 
Ant radio yra perduodama muši
ką. Atsisukite ant radio “Your Hit 
Parade” — trečiadienio ir šeštadie
nio vakarais. Klausykite, spręskite 
Ir palyginkite melodija* «- tada 
pabandykite Jūsų Lncky Strike 
**Sweepstakee.**

Ir jeigu dar nerūkote Luekle*, 
nusipirkit pakelį šiandiena ir pa
bandykite juo*. Gal būt tuo kg 
nors netenkate*

-lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-'TTS TOASTED"

i s i

svarbiems atsitikimaMs 
Lengvas Užsirūkymas!

Vestuvių varpai įausminųi, 
su daug rūkymo, įvykiai. Imkit 
dėmesin savo gerklę ir pash 
siekit už lengvo užsirukymo

-Tai Lengvas Užsirūkymas
Kada Jaudinanti Įvykiai Veda Prie 

Nuolatinio Rūkymo I
Kada jūs esat susijaudinę . . . nervuoti . .. laimingi 
ir linksmi, jūs rūkote daug cigaretų apie tai visai 
negalvodami. Lai būna jūsų pasirinkimu lengvas 
užsirūkymas. Rūkykit Luckies — nes Luckies yra 
lengvas užsirūkymas iš turtingo, brandaus-kūno 
tabako. Jie yra pagaminti iš puikiausio viduriniųjų 
lapų tabako, kokį tik pinigai gali pirkti. Ir jie yra 
vieninteliais cigaretais, kuriuose jūs rasit tą didžiai 
svarbią “Toasting” proceso gerklės apsaugą. Taip, 
vieninteliai cigaretai. Lucky Strike ... puikaue- 
skonio cigaretai • * • cigaretai, kurie yra malonūs 
jūsų gerklei.

- A
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NAUJIENOS
The Lithuąnian Daily Newe 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 85Q0

Suhscriptiąn Rates;
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Užsakymo kaina:
paštu:

, $8.00 
4.00 
2.00 

... 1.50
- .75

..MM 8C 
18c 

m 75c

Entered as Second Class Matter 
March 7Įh 1014 at the Post Office 
of Chicago, III. Under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
JJĮL Telefonas Cąnai 8500.

Chicagoje .
Metams
Ji ii s ei melu
Trims mėnesiams ____
Dviem mėnesiams m.________

Vienam mCnesiiii
Chicagoj per išnešiotojus

Viena kopija

Mėnesiui
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštu:
Metams $5.00
Pusei metų ------- -—_______  2.75
Trims mėnesiams J.50
Dviem mėnesiams ------------ 1-00
Vienam mėnesiui m.________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams------ ------------------ m $8.00
Pusei metų ---------------------- m 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Butų geriau, kad prezidentą rinktų

Butų daug geriau, jeigu prezidentą rinktų kongre
sas,— atstovų butas ir senatas, bendrame posėdyje, ne
gu kad jį renka visi balsuotojai. Viena, butų daug ma
žiau triukšmo. Antra, prezidento galia nebūtų tokią 
didelė —- niekam nereikėtų bijotis, kad prezidentas pa
virs “diktatorium”.

Respublikos prezidentą renka kongresas (“naci o n a- 
lis susirinkimas”) Francuzijoje, taip pat Čekoslovaki
joje ir kai kuriose kitose respublikose. Taip išrinktas 
prezidentas diktuoti kraštui negali, nes kongresas jį 
tuojaus suvaldytų. Anąmet Francijos prezidentas (Mi- 
IJerand) buvo priverstas rezignuoti vien tik dėl to, kad 
jisai elgėsi šališkai, viešai išreikšdamas pritarimą vie
nai partijai (nacionalistams).

Vokietijoje prezidentas buvo renkamas visuotinu 
balsavimu, kaip Amerikoje, ir tenai atsirado diktatūra. 
Ne pats prezidentas Hinderbųrgas pasidarė diktatorius, 
bet jisai davė diktatorišką galią kitam — Hitleriui.

Prezidento Roosevelo priešai nuolatos rėkia, kad 
jisai pasiėmė perd&ug teisių ir, laikui bėgant, galįs pa
virsti Hitleriu arba Mussoliniu. Bet, jeigu jįę iš tiesų 
bijo diktatūros, tai kodėl jie nepasiūlo pataisyti konsti
tuciją taip, kad prezidento galia butų susiąurinta? Tik
riausias būdas tai pasiekti butų pavedus prezidento 
rinkimą krašto atstovybei: tuomet prezidentas butų po 
kontrole. 4 'r

atstovų butas ir senatas, bendrame posėdyje, ne

Prancūzai vėl nusigando
Viena svarbiausiųjų Franeuzijos “užsiėmimų” po 

pasaulio karo tai — kinkų drebėjimas. Po to, kai ji ka
rą laimėjo, ji nepaliauja bijojusi, kad tie laimėjimai 
bus iš jos atimti,

Iš baimės ji per metų metus smaugė Vokietiją — 
stengėsi ją subanįrutinti “reperacijomis” ir nedavė jai 
balso tarptautinėje politikoje. Rezultate buvo pasmaug
ta Vokietijos respublika, o Vokietijos militarizmas, ku
rio francuzai taip bijojo, atgijo ir pasidarė aršesnis, ne
gu kad buvo prie kaizerio.

Iš baimės Francuzija ginklavo lenkus ir visaip pa
taikavo jų imperialistiškoms užgaidoms. Bet lenkai 
šiandie draugauja su Berlynu, o francuzų įtaka nusmu
ko net Tautų Sąjungoje, į kurią jie žiurėjo, kaip į tarp
tautinės taikos saugotoją.

Bijodama italų, Francuzija leido Mussoljniui su
tremti Etiopiją. Bijodama susipykti su anglais, kad jai 
netektų vienai gintis nuo hitleriškos Vokietijos; ji lai
kosi neitralitetp lipk Ispanijos ir lęidžia vokiečiams, 
italams įr portugalams galabįnti ispanų respubliką.

Dabar Frąncįja vėl krūptelėjo. Artimiausi jos kai
mynai jr sąjungininkai, belgai, ketina paskelbti savo 
kraštą “neitrališku” ir jokioms karinėms ar politinėms 
sąjungoms nebepriklausyti.. Išgirdę apie tai, ministęrįų 
kabinetas ir valdžios partijų vadai Paryžiuje tuoj aus 
susirinko ir pradėjo svarstyti: Kas čia bus — ar jau 
franęuzus apleis geriausieji jų draugai?

Paryžiaus politikai nutarė parašyti notą Belgijos 
valdžiai, užklausdami jos, ar ji rengiąsi panaikinti ap
sigynimo sutartį su Francuzija, ar ji daugiaųs nebeda- 
lyvaus Locarno konferencijose, ir t, t.

Tas faktas,, kad Francuzija šiandie turi kairiųjų 
partijų valdžią, kurios priešakyje dagi stovi socialistas, 
matyt, dalyko nepakeičia. Francuzija vistiek nepaliauja 
drebėjusi iš baimės. Dabartinė valdžia paveldėjo tą zuL 
kišką paprotį iš savo pranokėjų. O šis paprotys tai pa
sėka nevykusios taikos, kuri buvo pasirašyta po pasau
lio karo.

Jeigu Santarvės valstybes, kai jos sumuš 
jqs kaizerį, butų ištiesusias ranką Vokietijos

Jeigu Santarvės valstybės, kai jos sumušė Vokieti
jas taimerį, įiutų i^iesųsiOs ranką Vokieįijos žmonėms 
ir pradėjusios jiems sukurti tvirtą demokratinę valdžią, 
tai francuzai su vokiečiais šiandie butų geri draugąi ir 
jiems nereikėtų nei bijotis vieniems kitų, nei ginkluo
tis vieniems prieš kitus.

- —-f

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Iškratė arkivyskupą
Nacių policija įsiveržė į arkivyskupo Alberto Vas- 

salla-Torregrossa rezidenciją Miunchene -ir .padarė; ta-, 
tą, ieškodama dokumentų apie katalikų veikimą politi-j 
koje ir jaunuomenės organizavime. Policija'paėmė ir iš
sinešė daug laiškų. :

Tas .arkivyskupas buvo pąpos nuncijus (pasiunti
nys) Bavarijoje. Taigi šis nacių žinksms {žeidžia ne tik 
Vokietijos katalikų (Jvasįškiją, bet ir patį Vatikaną.

O kaip čia seniai Vokietijos aukštoji dvasiškija bu
vo pasiūliusi Hitleriui taiką, pasižadėdama, jam talki
ninkauti kovoje prieš “komunizmą”? Romos papa, be 
abejones, irgi norėdamas pagerinti imdaj^ dikfjątųraĮ,, 
paskelbė net “šventą krucijatą” visame pasaulyje prięš \ surastitokių, kurtos manytų 
“komunizmą”. Bet pasirodo, visas šitas pątaikavimąSį“<siplAa tikair
hiflerizmųi neduoda vaikių. Naciai ima katalikų bažny-i 
čįos Šulus už pakarpos 
persekiojo? - •ui i zicijos darbais biaurtsi, kaip di-

Kai Vokietijos valdžioje dalyvavo soeialdemota-1— 
tai, tai nė vienas katalikų kunigas nebuvo: nei suareš
tuotas, nei iškrėstas. .

' *”» ' /S

“komunizmą3

A“

ir gana. O “bedieviai” ar juos

Apžvalga
“KELEIVIO” REDAKTORIUS 
AUTOMOBILIO NELAIMĖJE J

“Keleivis” praneša, kad jo re
daktorių kar^u su ŠIA prezi
dentu ištiko automobilio nelai-i 
mė. Rašp:

“Važiuojant j redakciją 
pereitos subatos rytą į ‘Ke
leivio’ redaktoriaus automo
bilių atsimušė kita mašina, 
kurią valde nepatyręs ya*: 
žinotojas. Su ‘Keleivio^ re
daktorium važiavo ir adv. 
Bagočius, kuris buvo smar-; 
kiai sukrėstas. Jų automobi
liui buvo numuštas paskuti-' 
nis ratas ir sulenktas spar
nas, o kitai mašinai, kuri į 
juos atsimušė, sutižo visas 
priešakys?’
Girdėt, kad adv. Bagočiui te

ko ir j lovą atsigulti po to su
krėtimo. ■ ■ !

Bolševi

NETIESA

“Vilnis” sako, kad “Naujie
nos” jau mažiau paiso žmoniš-i, 
kųmo principo,' kurį jos grąž
tai pabrėžė pradžioje, rašyda
mos apie tariamųjų trockistų 
sušaudymą Maskvoje. Jos da
bar jau tik tikrinančios, kad 
teisiamųjų pasmerkimas buvęs 
neparemtas.

“Jeigu, girdi, prokuroro ir 
liudininkų butų buv^ iškelti 
faktai, kurie butų patvirtinę 
pasmerktųjų prisipažinimą, 
tai gal tuomet įr ‘Naujienos’ 
butų su bausme sutikusios.” 
Na, kam gi Šitaip rašyt, 

žinant gerai, kad tai netiesa! 
štai, kąą buvo pasakyta “Nau
jienose” spalių, 5 d. :

“Net jeigu ZĮąovjęvąs ir 
kiti nužudytieji seni bolševi
kai butų tikrai darę sąmoks
lą nuversti valdžią ir nŽmnšti 

•Staliną, tai jų nugalabininvus 
butų buvęs vistiek nusidėji
mas žmoniškumo žvilksniu.” 
Mes rašėme ir dapg sykių 

kartojome, kad mirties bausmč 
tokiose apystovose, kokiose bu
vo suimti, apkaltinti ir nuteis
ti tie ašmens, nieku budu ne
gali būti pateisinta.

Tačiau “Vilnis”, aklai stoda
ma už Stalino diktatūrą, ban
do ir mirtie bausmės kląųsimą 
savotiškai “išaiškinti”. ! ’ ' '

TIKSLAS PATEISINA
■PRIEMONĘ " ’

“ ‘Nąųj ienost dar primeną, 
kad tais laikais bolševikai 

/kėlė lermą prieš Kerenskio
♦ tr , T’ ' ■ .t K ■ ' j » ,s s-, , ' •

.atgaivintą mirties bausmę, o 
dabar patys tokias bausmes 
vykdo. Bet kas gi tame bak 
baus įmatoma? Kerenskio 
mirties bausmė vyriausia bu
vo tąikoma prieš darbinin-Į 

-kus jr valstiečius (o pė yięi 
nas mirtim nubaustas! — 
“N.” Rod.), kad užtikriąfi 
išnaudotojų klesos viešpata
vimą prieš likučius buvusios 
išnaudotojų klesos.
kąi išstodarąi prieš mirties 
bausnię Kerenskio laikais, 
tikriausia gynė plačiųjų nia- 
šių reikalus. Tąi kieno gi rei
kalus ‘Naujienoms’ tenka 
ginti dabar, kuomet jos taip 
energingai pasmerkia Sovie
tų Sąjungą už retkarčiais (! 
— “N.” Red.) pasitaikiusią 
mirties bausmę tęnąi ?” 
“l4ąujienos” gina Žmoąių rei

kalus. Kiekvienas žmogus, pir
ma negu jisai yra valstietis ar
ba darbininkas, ^rą ŽMOGUS. 
O milžiniška dauguma žmonių 
Rusijoje yra vąlštieČįai ir dar
bininkai. Tokiu tfudu “Naujie
nos”, gindamos žmonių reika-! 
Jus, be abejonės, gina , ir darbi
ninkų bei valstiečių reikalus.

Apie “Vilnies” melą, kad So
vietą Sąjungoj ę v tik “retkar-' 
čiais, pasitaiko” purties baus
mės,! nevertą ne kalbėti, 
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kuomet visi žino, kad daugiau 
kaip šimtas žmonių buvo sU-: 
šaudyta apie dveji metai atgal 
jr neseniai vėl sušaudyta šešio- 
lįka -- už vieno tik Kirovo nu
žudymą !

Bet grįžkime prie komunis
tų laikraščio argumento mirties 
bausmės klausime, Jisai pareiš
kia, kad mirties bausme Ke
renskio valdžios laiku buvo ne- 
geras dalykas dėl , fo, kad buvo 

‘ją® tikslas; p 
šęyikų valdžios mirties bausme 
yra geras dalykas, kadangi yra 

jo® 'jjksla®,;
v Vadinasi, tiksiąs pateisina 
priemonę!

jėzuitizmas ir barba
rizmas

T*

Aną dieną mes nurodėme, 
kad seniaus patys bolševikai 
buvo griežčiausi mirties baus
mės priešai įr žadėjo Ją ąąt 
visados pąnąįkinti, kai paims į 
savo rankas valdžią. Bet. ‘‘Vil
nis” randa, kad tai nieko ne
reiškia. Girdi, Keręnskiyl buvo, 
nevalia vartoti mirties bausmę, 
nes jis ėjo — ,|^^ dąyį)įninkus 
iri valstiečius, o bolševikams 
valia, nes jie eina — už darbi
ninkus ir valstiečius! Nuosta
bus argumentavimas. Tik pa* 
klausykite;

Tokiu budu dar kartą pasi
tvirtina, kad komunini varią
ja jėzuitų (jnnj$ybę. iįta jėąų- 
įtų moralybė tiknipioje yra tik 
moderniškai (“filosofiškai”) su
formuluota laukinio žmogaus 
moralybė. ; ,

Afrikos zulusas sako: “Jeigu 
aš pavogsiu tavo pačią, tąi J?ys 
gerai; bot jeigu pąvogši įta
po pačią, tai bus ’pegerai.

Laukinio žmogaus moralybė
je betgi yra daugiau nuosąku- 
mo, negu jė^ritiMe. Zuliįso 
supratime apie dorovę yra iš
reikštas paprastas žmogaus 
egoizmas, Ką$ mąp gera — tai 
dora, o kas mąn pegera — tai 
nedora! čia viskas ąišku ir 
lęhgyą p4t$ky|i gyvenime. !j|

•Bėt kadą sakoma; kad ^tiks
las pateisina ^rįį||Įpnę*\ tai 
tuojatis’ kyla kląusiįnąą: o kas 
gi spręs, ar 'tikslas yra geriąs, 
ar blogas?

Štai, Ispanijoje,, (ir kai kurio-

Užtat
S

•šeštadienis, spalių 17, ’1Q8'6

^mas

se kitose šalyse) šventoji Inkvi
zicija, dėl apsaugojimo -žmonių 
sielų nuo piktos dvasios, per
sekiodavo “heretikus” — areš
tuodavo juos, kankindavo ir 
degindavo ant laužo. ‘Tikintięm- 
siems žmonėms “tais laikais at- 
rodydavo, kad “sielos išgany

tai toks kibius tikslas,
kad prieš jį žmogaus gyvastis 
nieko nereiškia. Ir kada ihkyi-' 
zitoriai spirgindavo “heretiką” 
,ant laužo, tai susirinkdavo mi
nios žmonių pažiūrėti, kaip j 
nuostabiausią spektaklį. Į

Bet šiandie jau ir tarpe tąm- 
siąusiųjų davatkiį, bus sunku

... T ... ,,... . . J».
jpgei -‘sielos išganymo’’ tikslu 
galima žmonėms kaulus laužyti 
arba juos deginti. O apšviesto
ji visuomenės dalis visais inkvi-

cžiausia šlykštybe.
Panašiai yra ir su bolševikų 

“tikslu”. Jie sako, kad Rusijos 
Laikinoji Revoliucinė Valdžia 
(kurios priešakyje stovėjo (Ke- 
ręnskis) nprėj usi “užtikrinti 
išnaudoto j ų klesos viešpatavi
mą”, tuo tarpu kai jie (bolše
vikai) nori “užtikrinti darbi
ninkų ir valstiečiųyįešpatavi- 
mą”. Bet taip ipąną tik įpĮševį- 
lįai. Kitų žmonių nuomonė vi
sai priešinga. Jie piano, kad, 
Rusijos laikinoji vyriąusybe 
nebuvo darbininkų ir valstiečių 
priešas, ir negalėjo būtį, kadan
gi joje dalyvąvp ^oęiąliątai ir 
ją rėmė darbiniųkų ir valstię-
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tčių laisvai išrinktų atstovų ta-« 
rybos (sovietai).. Bolševikai ©a-’ 
IkėJė prieš tą valdžią ginklą —: 
idėl to, kąd jie Jio^o įsteįgti' 
(sąvo ;yįąšpątayįma> įr dąbąrįįpė 
Ibolševįkų diktatūra žudo žmo-’ 
jnęs (.nęt buv. boįšeyij?mo iu-^ 
liūs), Wpdąin>a savo
viešpatavimą. . /

Tokiu . ,budu “tikslas”, ku
riuo komunistai bando pateisin
ti kruviną Stalino režimą, atro
do Vienaip, jeigu jį jj Žiuri iš 
jStalino pusės, o kitaip, jeigu į 
jį žiuri iš kitos ;puses. Jisai yra 
“geras” tiktai tai pusei, kuriai 
jisai yra naudingas. Taigi, galų 
gale, prieiname prie to paties, 
ką skelbia Afrikos sulusai — 
prie egoizmo : kas m&n naudin
ga, tas y^a^ra ir teisingą. aįkf 
;zulusai protauja paprastai, pe- 
apgaudinėdami savęs ir kitų, o 
komunistai vartoja jėzuitiškus 
išsisukinėjimus.

šitokią “moralybę” prakti
kuoja bolševikai ir ja savo pro
pagandoje ir veikime vadovau
jasi komunistai. Ja pasiremda
ma, “Vilnis” teisina mirties 
bausmes Rusijoj^ Ja pasirem
dami, visi “ščyrieji” komunis
tai užgiria despotizmą ir kitus 
Stalino diktatūros šlykštumus, 
— tuo tarpu kai (tokius pat 
šiykšĮupi'us' .iia^Ško^^Vokiętijo- 
j.^'.fąsfstiškpje I+ąlijoje arba 
smetoniškoje Lięįuypjė jie pik
čiausiai smerkia.

Darbinįijkų klasei toks jų 
“moksląs” tai tikri nuodai.

■ ■ i ! . ....

Seimo Darbai
r t/.

(Musų specialaus korespppdentp Lietuvoje) 
Lietuvos seimas jau pradė

jo darbą. Ir vis dėlto, jau da
bar įstatymai ruošiami bus ne 
vienos kurtos valdininkų žiny-į 
bos, bet jie atsidurs seime ir Į 
Čia( jau daugelio žinybų (valdi-' 
ninku bus svarstomi' ir taria
mi. Kraštas turės progos kar
tais net atsakOihiftgų valdinin
kų iš seimo tribūnos išgirsti 
halsą* Tai vis šiokios tokios 
naūjienybės. Iki šiol kai ku
rie įstatymai visai netikėtai ir 
staiga pasirodydavo, o dabar 
jąu bus galima iš anksto su
žinoti, kokie įstatymai ruošia
mai j.r kas juos ruošia, žinome, 
sęime ųetęks išgirsti kažkokių 
ypatingų ginčų, nes juk seimo 
nariai visi vienos pažiūros... 
Štai jąu keletas įstatymų sei
mo yra prįimįa, ir jie visi pri
imti vienbalsiai, žinoma, kaip 
dęra ir be jokių diskusijų, gin
čų, net be kalbų. Vieną dieną 

bu*-

Jępipisiją įnešti spatfdos

net keli iškarto įstatymai 
vo priimti.

Taigi seimas jau dirba.

LĮižkųlįsinės /intrigėlės
Jo užkųlisiose eina šiokios 

tokios intrigėlės, šiokie tokie 
nepasitenkinimai, dėlko vieni 
jo atstovai, o ne kiti pakliu
vo į komisijas, arba į prezidi- 
jumą. Buvo spėliota, kad net 
šiame se|me pasireikšianti kaž
kokia savotiška grupė, buk tai 
vpldemąrininkų, bet gi jos vi
sai nejaučiama. Jei kad ir kaip 
kąs iš šio seimo atstovų ir no
ri turėti savo skirtingas pa
žiūras, betgi nedrįsta pasiro
dyti, o gal tik dėl viso ko no
ri pasirodyti, kad tai kitaip 
krašto reikalus supranta. Tai
gi visai atrodo, jog netenka 
laukti, kad Šiame seime pasi
rodytų savarankus žmonės, ku
rie kad ir ne dideliuose klau
simuose drįstų originaliau pa
sisakyti. Šiame seime tokių 
Žmonių nętenka laukti. Juk 
seimo didelį dauguma vienu ar 
kitu bildu yra surišti su įvai
riomis valstybinėmis tarnybo- 
mis.ylr vis dėlto iš jų lauktu 
daugiau, negu galima, neten- 

Tarnyba, o ypač valsty- 
yra pastovesnis daiktas, 
seime atstovavimas...
Seimas ir spauda

Girdėti, apąudos atstovai ža
da į seimo ' skundų ir peticijų

ka... 
binė, 
negu

.... i. _
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ĮVA1KENYBCS
Ugniakalnis, į kurj io- 

isdpiylžiiisios ppros
1 *.............. .

Japonijoje, Ošimos pakrantė
je randasi Mįgara-Jamos ug- 
niakalnis. Prieš penketą metų 
į šį ugniakalnį ąiįekas nekreipė 
dėipesio. Bet kai įšoko J Jo kra
terį viena įsimylėjusi porelė ir 
nusižudė, pradėjo plaukti jo pa
sižiūrėti tūkstančiai Japonų. 
Nusjyyjnsięms meile ugniakal- 
nis kaip nusižudymo priemonė, 
nepaprastai patiko. Taigi ir pra
dėjo šokinėti į jo kraterį visi, 
kas tik manė, jog .gyventi nebe- 
apsimoka. 1931 m. Čia galą pa
sidarė JOS vyrai ir 103 mote
rys, 1032 metais — 115 vyrų ir 
124 moterys, 1933 m. — 143 
vyrai ir 8.7 moterys, 1934 m. — 
136 vyrai ir 114 moterų. 1035 
m. Japonai susiprato ir prie ug- 
makalnįo pastatė sargybas, ku
rios pradėjo nebeprileisti artyn 
nė yięno žmogaus^ Bet .įr tais 
metais ugniakalny baigė gyve
nimą dar 82 vyrai ir 12 mote
rų, pro są^gybas prasiskverbę 
jėga, šiais metais valdžia už
draudė prie ugniakalnio artin
tis pęr pusę kilometro ir visus, 
kurie bando prieiti arčiau, gau
do ir guldo .; ypatingą ligoninę. 
Lįgonipęje jiems įvairiais bu
dais yra įkalbama, kad liautųsi 
kvailiuoję ir vėl gražiai gyven
tų. Japonui spauda pastebi, kad 
toks kandidatų į savižudžius 
gydymas duoda gerų vaisių.
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400 metų, kai Europoje 
bulvės

kpipisiją įnešti spaudos per
tvarkymo .prikalą, kitaip tarus,. 
jįe t pasįryįę .seimui paąiskĮąąG 
dėl' cenzūros. O iš kitos pusės 
tenka nugirsti, kąd vienas žy
mus asmuo, kartu, seimo na
rys, dar labiau pagrasino sei
mu, girdi, dabar tyus galima; 
spaudą 'yįaąi' pažaboti '& .
raštininkus ir net ųnįyersitetp 
profes^riįs ^s>°Kyti ,kas ir 
kaip spaudoje rašyti. Taigi pa- 

to kętfcįiroį, kaip ^a-siryž
tot, j

Bet ar vieni jr kįU Jką mano
įvykdę ;tąi'

ava J
4ėti.,

Taip pat tenka abejoti, ar 
dar SĮ^uda galėtų . bųti labiau 
‘‘sutvarkyta” jkaip dabar yra. 
rfuk veik tik tas rašoma, kas 
galima ir leidžiama rašyti.

žinoma, įąlima įvesti pilną 
spąudos monopolį,----- tai yra
kad galėtų leisti tik tie, kurie 
jįaų yra politiniame gyvenime 
pilnais monopolistais. Bet gi 
dabartinėse gyvenimo sąlygose 
šito negali bųįi.

Seimo darbai pačios seimo 
kanceliarijos yra aprašomi, tai 
^ia ląiibraš|įri|nkams galva pe- 
jįkaųdą, p rpdak|priąms jpkip 
rūpesčio, kad tas, kas parašy
ta, galėtų būti dar išbraukta 
arba konfiskuota...

Tp|p, <lą»g dabar visokių 
keistenybių yrą, kad jąu net 
nebeliko kam iš tų visų keis
tenybių pasijuokti.

Seimas dar šiais ■ metais pa
siryžęs svarstyti kitų metų val
stybės biudžetą. Bemažko ^e- 
^imt metų kaip šitokių daly
kų nebuvo. Biudžetas buvo vien 
tik vyriausybės skelbiamas, ir 
tai labai bendromis sumomis. 
O dabar gal teks apie jį bent 
kiek plačiau išgirsti. Vistiek 
peikia manyti, kąd kas nors iš 
vyriausybės plačiau ąeįme jį 
Referuos, įr tai jąu bąs naujie
na. Girdėti, kad vyriausybės 
biudžetas kitieips metams ska
biai ruošiamas ir ląpkrįčio mė
nesį jis bus seimui pateiktas 
ąvarstyti, arba, tikriau tarus, 
jis priirųR.

Tai tiek šiuom tarpu. Daug 
jums visokių gerybių!

Jūsų Keistas.

Rugsėjo mėnesio gale suėjo 
(4^O mętų, kai Ęurp^je a^irą- 
do Lulvčš. 1536 metais du ispą- 
nų vienuoliai jas atvežė iš Pe
ru. Naują augalą Europa suti
ko nelabai palankiai. Daryta 

.kad U gyvento- 
mirvąrtoiti „ 

randą, kad -* 
Dėl 

os kraštų ki 
mai- 

vertė

jai

pup bulvių 
tp ‘Rugelyje Ea 
lo pet vadinami 
Štai”, kai valdž

- T®- 
kilį jnaiStų buvo ir Rusijoje ca- 
rienės Kotrynos laikais. Vįs 

pamažu bulvės pradėjo 
įsigalėti ir virto visur plačiau
siai vartojamų maistu'.

pereito šimtmečio gale Pary
žiuje buvo įsikūręs “bulvių klu
bas”, j kurį nariais buvo pri
imami tik tokie žmonės, kurie 
išrado bept vieną valgį iš bul
vių. Rašytojas Viktoras Hugo 
buvo didelis bulvių mėgėjas ir 
vadino jas “vargšų triufeliais”. 
Per didžiąją prancūzų revoliu
ciją Robespiero sumanymu visi 
karalių rūmų sodai buvo pa
versti daržais ir apsodinti bul- 
vėmis. (

Klaidos atitaisymas
I ». ■$/»-* * f «■ - Vi-V v. ’ . ‘ U”. > ■ U

Vakar straipsnyje Kodėl Lie
tuvos Aido redaktorius liko pa
salintas? (4-me puslapyje, tre
čioje eilutėje) pasakyta redak
torius Antanas. Turėjo būt: re
daktorius Alantas.

Taip, iš tikrųjų, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelnintųOId Goids ciga
retę tebeveikia. Tinka 'per 
trįsdešimts dienų nuo šiap- 
dieni

*......... ■»■■■■■ ;i "Hr1 1 111 ■——— i T

šiait laikau jokio biznio įmo
nė ba rtklamot ntgali ggouo^ 
jti. Konkurentų ytjg tuk daug, 
kad tik nuolatinh, katdianinu 
aMbimai gali patraukti tida^ 
nį klijĮįntį rkaiikį ' ^ * x

Ąnurib^r įmonh garai aa- 
įpranti, .kad br grror rtklamoi

f i' ntapuUi, y - Kuo diiugiau 'rak- 
tamaojuai, tuo grriau rakau.

Raktama, kuri atliekama duo
dant’ ikalbimtu į laįkrailiur, 
ouuomat aprimoka.

Kat ganinad " Naujianou”t 
tat nituomet turi naudot.

Hfcn.- . II I n'H. f^-irni- II --- - -..................................................................' .... . "



šeštadienis, .spaliti 17,...... ................................... .
nois gubernatorius Horiier ir, 
Jungtinią Valštiją senatorius 
James’ HMniltbri Eė'vriš?

Brightoft1 Parke Suė
mė' Vagią Gaujos 

Vadus

N. Thomas Mato Fa 
sizmo pavojų 

Amerikoje

...‘-i

NAUJIENOS, Chicago, III.,
—— . ■ ......  ........... ..... . ...................................

t -fu IK

Smerkia /Rooseveltą už nėnuro- 
dymą programoj ateičiai; yra 
socialistų kandidatas j prezi
dentus.

^LiiETirvi
BRAND

it’

Pakliuvo trys jauni berniukai; 
papildę 7 apiplėšimus.

DAILY BUSINESS DIRECTORY

Norman Thomas, vakar atvy
kęs .Chicagon pareiškė, kad 
svarbiausias klausimas dabarti- 

užgniaužimasniu. laiku yra - 
fašizmo Amerikoje.: Thomas- yriai- 
socialistų kancŲdatas į; prezi
dentus.

Kalbėdamas Chicagos univer
sitete, o vėliau j uniją narius 
8th Street Theatre, jis pasmer
kė ir republikonus Ir demokra
tus už vengimą reaguoti j fa
šizmo pavojų. O pavojus yra. 
Yra ir fašistų organizacijos 
branduolys “Uliion” Partiją je, 
kuri stato į- prezidentus kon- 
gresmoną Lemkė. Laimė, Tho
mas pridūrė, kad paskutiniu 
laiku ta partija ėmė silpnėti ir 
nustoja jtakoš. Nustoja įtakos 
ir jos steigėjai, kun. Coughlin, 
Townsendas ir kiti.'

Thomas pasmerkė Roosėveltą 
už nenurodymą ką jis žada da
ryti, jei bus išrinktas antru 
kartu. Jo nuomone,. Amerikoje 
yra susidaręs ir konstitucinis 
krizis, bet Rooseveltas nesitei
kia žmonėms paaiškinti apie 
savo poziciją tuo reikalu.

BRIGHTON PARK. — 
tos policija suėmė tris 
ntiolius,'kurie per kėlias 
kutinės savaites papildė 
tynis apiplėšimus. Jie

Ickes kalbės Evans
tone

Ateinantį trečiadienį, spalio 
21 dieną, Chicagos priemiesty 
Evanstone kalbės prezidento 
Roosevelto kabineto narys, vi
daus reikalą ministeris Harold 
L. Ickes, Kartu su juo bus Illi-

Sftraiglit American
Bourbon Whiskey f

. f j ' į 1, ' , . ‘Y. .

YRA GERIAUSI BETKADA':
, RAGAUTA DEGTINE »

JI

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE " 
tkyritu yrą vedamaĄ tikslii piigelbjti mutiį tkaitytojamt £utiraiUt kur galima nusipirkti 

įvairių paprattų ir nepaprattų 'daiktųtintaitų ir, reikmenų, Jeigu il telpančių čia skalbimų 
ntgplite'^ plaukiu Naujienai, Canal 6500, k klauMįų RUniai
^Jųiįįmitč.^

” " >• iv:■ r-’' 'h. .. .. ■■ .. ...a

1

Vie- 
jąii* 
pas- 
sep- 
yra

kaip ir gaujos vadai, bet kitų 
riarią suiriitf dat nėpašiseke.

Suareštuotieji yrą: Gregojy 
Fisher, 15 metų* 3831 Archer 
avenue, Jurgis Louzonas, 3804 
South Waslitėriaw avenue if 
Eouis Gagnėr, 3823 Archer 
avenue.

Policija juos sučiupo kai lei
tenantas William Husar gavo 
žinią, kad vienas James John- 
s6hj 18 metų- jaunuolis, nuo 
2717 West 38tl{ street, par
duoda vogtus radio aparatus.

Johnson prisipažino gavęs 
vogtas prekes nUo Louzorio, 
Fisherio ir Gagner’io. Nuėję 
į Fisherio namus, detektyvai 
Charles Beatty ir Wililam 
Duffy, rado revolverį, kurį jis 
,Jiuvo pavogęs iš S. Lurig skal
byklos, adresu 2709 West 38

į Berniukai apyplėšė seka
mas vietas, 3701 West 38th 
Street, 3871 Archer avenue, 
2558 West 38th Street, 2452 
*West 38th. Street1 ir Advance 
Pattern Company, 36-ta ir 
California avenue.

Kaūntes deficitas 
siekia $4,449,234

Cook kauntės auditorius Lee

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, nutarė priimti, sava organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nUo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waųkegan, North Chi- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hąmmond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

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

X 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 kulturos; srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai * mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

4; CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos? lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijoj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

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

SUSIRINKIMAI
.., . ■ -... • -s«1

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dAinų- pamokos atsibus nedėlioj, 
spalio 18 dieną, 10 vai. ryto Neffo svetainėj, 2435 South 
Leavitt St. Visi choro nariai būtinai susirinkite laiku? 
Taipgi mėgiančius dainas kviečiame prisidėti prie Vyrų 
Choro. Butų labai pageidaujama, kad grįžtų prie choro se
noji gvardija, kuri pirmoji pradėjo skleisti apšvietą tarpe 
lietuvių, tai yra LSS 8T k‘p. buvusio choro nariai, taipgi 
pirmiau buvusio Chicagos Liet. Vyrų' Choro. Visus kvie
čiame atsilankyti. —Chor© Valdyba.

Sekmadienį, spalio 18 d., 1 vai. po pietų, paprastoj vietoj įvyksta 
svarbus Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” mėnesinis susirinkimas, 
Bus daug svarbių reikalų svarstoma. Ypatingai apie rengimą 
Draugijos 30 metų, Jubiliejaus Bankietą.

Žukauskas, pirm., Ieva Lukošiūtė, fim rašt
Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašėlpoš Kliubas 12 Ward 

laikys mėnesinį susirinkimą sekmadienyje spalio 18 d., 1 v. 
popiet Hollyvvood svet., 2417 W. 43 St. Pasistengkiie užsimo
kėti užsilikusius mokesčius, kad nelaimėje išvėngiis nėmald- 
numų. —Paul J; Petraitis, raštininkas.

PARENGSIMAI

MĖNE' 
. SIU,

90 PROOF

O r JUS
MOKATE Kįį.f

į TIKTAI
STIKLIUKĄ "

• Tavernų savininkai reika
laujant musų, atstovo pašaukit 

VICTORY 5382

Pardavinėja įniršiui 
namObonus

• AUTOMOBILIAI m 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

auto: 
kanil

VIENINTELIS DISTRIBUTORIŲS WHOLRSALE ONLY,
. .. ___  ' C ' - .1 . ...............- ■ ...

Kauntės viršininkai paskelbė: 
išleisiu pardavimui: $250,000 
vertės Niirsią Namo bonų. ši
taip sukeltais pinigais nužiurė- 

į taisyti naujus boilerius 
Cook kauntės ligoninėj ir pra
vesti požeminį tunelį' iš nursių 
namo į ligoninę.

luto me- 
_r _ _ __ ____ užtikrina
teisingą' patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.-

Milda Auto Sales 
Viėnintelis lietuvis pardavė jas Buick 

ir, Pontiac automobilių. 
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Viėtorv 1696

• MEZGIMO DIRBTU- 
VĖS—KnittingMiUs
THE BRIDGEPORT KNTTTING ‘ 

MULUS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

PHOTO STUDIOS

INC
3252 CHICAGO Smith Chicagoje

■ . ■
Ji Howard’ praėjusį ketvirta
dienį pareiškė, kad kauntė,. lai
kotarpy nuo 1 dienos gruodžio 
mėnesio 1935 metą iki 30'‘ die
nos rugsėjo menesio 1986 me
tų, turėjo deficito $£,449,‘234. 
Pasak kauntės viršininkų; svar
biausioji deficito priežastis bu
vusi ta, kad piliečiai neregu
liariai . mokčj ę taksus.

Krito negva atėjusi 
lentų pasipirkti

73 metų senutei sustojo veiku* 
si širdis; nelaimė įvyko Louis

, Meitus sandėlyje.

BBIGHTON PARK. — Eouis 
MeitUs Lumber Company, len 
tų sandėlį, prie Archer ir 
Western gatvių atėjo senelė. 
J. buvo 73 metų Mary Honert, 
nuo . 3431' South Irving* avenue.

Belaukdahia patarnautojo 
moteriškė staigiai pas vyro ir 
krito arit žemės! • ,

Greitai pašauktas .daktaras 
pripažino,, kad. ji mirė nuo 
širdies ligos.

Mhsinės prakalbos tikslu Lietuvos) liaudžiai padėti atsteigti: Lie
tuvoje demokratihę tvarką įvyks penktadienį spalių 23 d. 
Strumilos svet., 107 ir Indiana Avė., 7:30 vai. vak. Įžangos: 
nebus. Kalbės P. Grigaitis ir L. Prusėika. Dainuos Liet. Dar-|

bininkų choras “Aidas”. —Komisija.

'*• • >; .S, t J

Užmušė vaiką.
Būrys 'vaikėzą, jųodvėidžių, 

vogė borikąs alaus iš troko^ ar
ti“ East 50 gatvės ir Praitiė 
avenue. Troko šoferis pamatęs 
vagystę ir pradėjęs vytis vai
kėzus. Pasivijęs vieną, Leroy 
Jaretą 15 metų, 4935 Forest- 
viile avenue, šoferis kirtęs bon- 
ka vaikui! per galvą tokiu smar
kumu, kad kiaušas trukęs. Vai
kas mirė, o policija dabar gau
do troko šoferį. \

Telšiškiai Nori “Susi- 
į pažinti'

Ateinantį ketvirtadienį vaka
re Chicagoj kalbės buvęs praei
ty demokratų1 kandidatas į pre
zidentus Alfred Smith, kurs 
šiame rinkimą; vaj u j remia 'kan
didatūrą ■ republikono guberna
toriaus Landbho į į, prezidentus. 
Smith kalbės Civic? Operai tro
besy.

Pocahontas Mine Run Screęned 
5 tonai ar daugiau $7.40 tomas 

Smulkesni $7.15 tonas.Smulkesni $7.15

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS 

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

Tel. Enrlewood 5883—5840

Baras Studio .
VISOKS. FOTOGRAFI5KAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So; Halsted St

Celumet 4258 — Res. Yards 5034

PATARLES

| • BEAUTY SHOPS 
—Grožio Salonai;

Estelle’s Beauty Shop
903 W. 35th St.

šiandien. Telšiškiai bandys 
“susipažinti”. Į^evienj tarpui* 
savyje, bet ir su;kitais gerais 
žmonėmis iš kitų Lietuvos 
apielinkių. Mat,/į savo vaka
rėlį, kuris įvyksta šįvakar W; 
Nėffo svetainėje, jie 'kviečia 
visus kas tilt ^ali atsilankyti.

Vakarėlis, prasidės 7:30 v. 
vakaro. Svečiams ‘good time’ 
rengėjai garantuoja.

' 1 —Telšiškis.

i Kas nori piauti, turi gerai 
pasėti.
{ ________

! Bė darbo žmonės turi dau
giausiai ką veikti.

/ —o—
1 Jėi siriegenys nesėja javo, 
'tai: sėja usnis.

—o—-
j Jei kepurė tinka, dėvėk.

—o—
. Blogį, pavyzdžiai yra taip, 
kaip limpamos ligos.

Permanent $2.50 
iki ___ ___ $5.00
Permanent be ma
šinos ...... $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas .......... 35c
penkt., o še'št. 50c 
Plaukų DAŽY
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

:• H' rt > “7 I U

K E AIISY K IT!
STEPMAVIfir RADWPROGRWAS

STOTIS W. S. B. C, (1210 KĮLOCYCLES):
; ’■ ' KIEKVIENĄ . > z. . . . ,

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
- . -- 9:30 vai. vak'; :

NAUJAS PROGRAMAS
STOTIS E...D. C. (1210 KILOdYCLES)

KIEKVIENA SEKMADIENĮ
8:30 vai.’ ryte.

Kalbančios Žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai — 
Gražios Dainos į ir Muzika.

♦ * i.. v A • r t »■ >» i

ATYDOS M® SAVININKAMS
į • Mes turime pinigų už • J’/z; nuošimčių dėl rinktinų paskolų. Skoli- 
• name ant 10 metų be numokėjimų< per pirmuosius dū ir- pusę metus.

Taipgi duodame paskolas ant 5 metų, be numokėjįtniL ,,
DĖL GREITO IR UŽTIKRINTO PATARNAVIMO MATYKITE 

f ................ A.TUOJĄUS:-- -
c 7 e e.

6816 SO. WESTERN AVĖ.
Telefonas Hėmlock 08001

. o .r _ t ore 4 Jn i.v.«

WOOD COAL CO.
~i

*

• RESTAURANTAI 

Universal restauraftt 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

; Piktžoles auga greitai.

: Geriau yra gerų padaryti, 
įkaip pasakyti.

—o—
! Nėra maža pergalė perga
lėti save.
• -o-
! Liūdna .širdis, kuri niekad 
nesidžiaugia.

; Ne gražus švarkas padaro 
žmogų.

Old* Golds cigaretai yra 
labiau-sušV^liiįiti^ dvigubą) 
šViėžŲš; dvigubai gafantiid- 
ti; Padaryti iš puikiausio ta? 
bakd derliaus, jie pataiko į 
kiekvieni skonį.

WORLDPIAYHOUSE
410 S. M i ch i gan—arti Van Buren 

Tęsis nuo pietų iki nakties 
.■?iTr 25c iki 2 po piet.

v a”
ALEKSANDER GRANACH 

LALA CHERNAYA

! 3719 S. KEDZIE AVENUE
' GUAPANTEED COAL. .

PHONE L.AFAYETTE 3?44
BONDED YVEIGHT”

• UGONINESt-
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
JKompetentiški gydytojai, o ne stu* 

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikale ekzami- 
pacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drugr & 
Chemical Co..

Salutaro Biteris yra vienas iŠ ge
riausių Biterių ką šiandien randasi' 
ant marketo. Jis žinomas kaipo 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

visi ir visados Saiuta- 
Pašaukite telefonu

West 18th St.
CHICAGO, ILL.

Siunčiam. G£lw, Telegrama I VlaM 
i Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St:
. Tel. BOUlevard 7314

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailbr

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

• TAVERNOS
ILaidotuvių Direktoriail

t JUOZAPAS
UBEIKI 

. IR TĖVAS 1 
REPublič 8340

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams Ir pažjs- 
tamįems, kad esu, Tavom biznyje 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti j musų naujų: užei
gą. Savininkai ..

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewo.od 2792 

6556 So. State St.
kampas North West 66 St

Kalnns Rali pasikeisti be įspėjimo 
! TUOJ APMOKANT — 
1 POCAHONTAS ANGLYS

Mino Run, . 65%, Stambios —---- - ----
Mažos Nut ar Pea ---------------------

Krosniui ar Pečiui  -----————
LumD. .ar, Egg —

' COKSĄI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai------------- !——_

Nut Koksai ------------ -—.
Por Koksai , ■

Petroleum . Carbon . Štili Run< --------
Petroleum Carbon LUmp,- .—
MILLERS CREEK\ LUMP -------------
MILLERS CREEK, EGG—---------------
BLACK BAND LUMP.................... .........
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Penhsylvania). ----------------
Eastorn Kentucky Screenlngs —— 
Illinois > Screenings------------------------- L
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run —■ Stambios---- -—...... ,

Plautos Nut—3x2______— --------
Egg; ----- ---- ----------
Lump.... ..

WILMINGTON Egg. 4x2'Valytori Ji... 
AVLMINGTON Mine Run — C

1/4 
Tono

-$2.40
- 2.50

2.75
- 2.90

- 3.20
« 3.20
- 3.20
_ 2.65
- 3.65
- 2.90

2.70 
_ 2.75
- 3.85

2.10
2.30
2.35 

.2.45
1.D5

Stambios. 1.80

TAKSAI ĖXTRA

Tono
$4'.25

4.50.1 
5.00 
5.25

5.90,,
5,00, 
5:90 
4,75/ 
6.75
5.25 į 
4,90 
4.95 <
7.20

•t 
Tonas

$ 8.00 
8.45. 
9.50 

10.00

11.25. 
11,25 
11.25

9x00 i 
13.00

9 <70 
9.25 
0.40

13.90> 
6.25 
5.00
6.75 
7.65 
7;75>

3.65
4.10
4.15 .j

W'
3.15 5.75

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar VlrS

■.i ■ $7.50
7.95
8.95
9.50

10.75 
10.75* 
10.75’

8.45
12.50

9.20
' 8.75

8.85
13.40’ ’ 

5.75'
. 4.50

6,25.
7.15
7.25
7.70 
6.05 
5.50

$*7.75
8.20
9.301
9.75

11.0Q.. 
11X)O 
11.00

8.75i 
12725' 
; 9.45 ■> 
■> 0.00, 
■ 0.10
13.65

6.00
4.75
6.50
7.40 
7.50L 
K 
5.65

: w ...
. KAZIMIERAS pALUNSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 15 d. 5:10 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs pusės am- 

. žįaus,.. gi<nę£ Lietuvoje, Žim- 
biškių kąimė,. Linkuvos par., 
Šiaulių apskrity.

Amerikoj, išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame . nubudime 

brolį - Ignacą, seserį Elzbietą 
■ ir, švogerį, , Dan Kissel, (Kise- 

liusj ir jų šeimyną, 3 pusbro- 
rius Kazimierą ir Joną Dani- 
sevičius *ir Ignacą Pečeliūną, 

f Lietuvoj— tėvą Kazimierą ir 
brolį, Julijoną ir seserį , Emili
ją—gimines ir, draugusi

Priglausė prie Chicagos Lie
tuvių Savitarp, Draugijos.

Kūnas pašarvotas J.? Liule- 
vičįaus: koplyčioje 4092 Arch
er avenue. .

Laidotuvės; įvyks šeštadienį, 
Spalių 17. d., 2 vai. po, pietų 
iš koplyčios/bus*, nulydėtas į 
Tautiškas, kapines.

Visi A; Ai Kazimiero Za- 
lunskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami , dalyvauti ląidotu- 

. vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavijną ir; atsisveikinmą.

; Nubudę1 liekame,
Brolis,, sesuo, šogeris, pUs- 

I broliai, ir. gimiųes.
’ Patarnauja laid? dir. J.‘ Liulė- 

vičius, tel. Lafayettę 3572.

STEFANIJA SORZICKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 16 d., .12:45 vai. po piet, 
1936 m., sulaukus 21-10 mėne
sių amžiaus, gimus Chicagoj.

Paliko, dideliame nuliudime 
motiną Kotriną po tėvais Run-

• kelaitė, tėvą Mykolą, brolį Al-
* fonsą, krikšto tėvus Pranciš- 
► ką Smilgevičių ir Elzbietą Kaz

lauskienę, dėdes, tetas gimines
* ir draugus.
- Kūnas pašarvotas 2320 So. 
k Hoyne avenue.

Laidotuvės įvyks Antradie
nį, Spalių 20 d., 8:30 vai. ry- 

< to bus atlydėta iš namų į Au
šros Vartų parap. bažnyčią, 

t kurioje atsibus gedulingos pa- 
' maldos už velioriėės sielą, o 

iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines;

Visi A. A. Stęfanijos Sorzic- 
kaitės giminės, draugai ir pa- 

i žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
1 čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

suteikti jai paskutinį patarna- 
’ vimą ir atsisveikinimą.
’ Nuliūdę liekame,
• Tėvai, broliai ir giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
viez ir Sunai, tel. Canal 2515.

2Fst PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai pprčiapai ir kiti šilti val
iai, Pabst Blue Ribbon on Tap alus,vi

sokios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’a Pri- 
vate Stock degtine ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STOKAI
701 W. 21st Place ;

Tek CANAL 7522.

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 pažįstamus 
atsilankyti į mano naujai atidarytų 
Tavern-r-Geriausios rųšies gėrimai ir 
užkandžiai.

872 East 7 Street 
Tel. Stewart 6203.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. _ _ j
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6 NAUJIENOS, Chicago, III
... - - — ' ' 'I '■ ---------

Šeštadienis, spalių 17, 1'936

Už ką Lietuviai bal 
suos į prezidentus?

“Naujienos” Praves šiaudinius Balsavimus
Lietuvių Kolonijose ‘

aNaujienų” reporteris lankysis įvairiose apielin- 
kėse ir rinks balsus

R—**——M—.... .

ŠENSACINGIAUSIS ATIMTŲ KARŲ 
IŠPARDAVIMAS

VISA CHICAGA KALBA APIE ŠIUOS 
NUOSTABIUS BARGENUS

Jus niekur nerasite tokių kainų. Mes turime didžiausį vėliausių karų 
modelių rinkinį.. , -C ; t !

GARANTUOJAME KAD SUTAUPYSITE $200.00 IR DAUGIAU ANT 
, BILE KOKIO MODELIO

Kiekvienas musų karas besąlyginiai garantuotas, kad jus gausite tą 
patį patarnavimą kaip ir iš naujo karo arba grąžiname pinigus.

NEPIRK NAUJO KARO KOL NEPAMATYSI MŲSŲ BARGENUS

Business Service
Biznio Patarnavimas

Už Roseveltą, Landoną, 
Thomasą, Browderį ar kitus?

Norėdamos patirti kokio 
nusistatymo yra lietuviai bal
suotojai Chicagoje,, “Naujie
nos” rengia šiaudinius balsa
vimus.

Nuo rytojaus iki 
dienos, “Naujienų” reporteris 
lankysis ’ įvairiose lietuvių ko
lonijose ir rinks balsus. t

Jis lankysis va'karėliuošė, 
susirinkimuose, dažnai lanko
mose įstaigose, (kaip Audito
rija ir kitos), sustos prie gy
vesnių kryžkelių lietuvių 
apielinkese. Kiekvienam lie
tuviui įteiks slaptą baliotą, 
kuriame bus surašyti visų 
kandidatų vardai. Balsuoto
jui tereikės ant to balioto pa
žymėti kryžiuką prie vardo to 
kandidato,už kurį balsuoja ir 
sugrąžinti jį reporteriui. Se
kančią dieną visi rezultatai 
tilps “Naujienose.” Kiekviena

rinkimų

dieną senieji balsai bus pri
dėti prie v „naujai surinktų, 
taip kad ilgainiui susidarys 
skaitlinės, iš kurių bus galima 
nlispręsti kuris kandidatas 
gauna lietuvių pritarimą.

Laukite “Naujienų” reporte
rio su baliotais ir sekite šiau- 
dinių Balsavimo rezultatus 
“Naujienose’’ kasdien!

Pirmadienį, “Naujienų” re
porteris lankysis sekamose 
vietose:
nuo 6 iki 8 ryto—prie Chica

gos Lietuvių Auditorijos;
nuo 9 iki 11-tos, Town of 

Lake, prie 46-tos irWood 
Street; • • i ]

nuo 12 iki 1 po piet, Marųue- 
tte Parke, prie Kartano 
vaistinės, 2555 W. 
sbreet;

nuo 2-3, prie ligoninės, 
ir California;

nuo 4 iki 5 prie Archer
nuo ir Western gatvių.

69th

69th

avė

i

PONTIAC 6 garantuotag tikras 
, De Luxe Sedan, vartotas 

tik 30 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, turi įbudavotą tru
nka, saugius stiklus, heaterį, 
padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu gasp.- Turime ir 1985 

ir 1932 Pontiac Sedan kaip 
naują už tiktai........ $245

DE SOTO 1936 “AIRSTREAM” 
Sedan nesenesnis kaip 60 die
nų, negalimą atskirti puo 
naujo karo, taipgi 1933 Sedan 
už tiktai 4................... $285

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 metą.

Personai
Asmenų Ieško

y •
IEŠKAU apsivedimui merginos 

nuo 20-80 metų, gali būti ir iŠ Ka
nados. Esu Amerikos pilietis. Kat
rai panelei laimė žadėta atsišaukite.

Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 116.

PELNINGA BIZNIO PRAPERTfi 
SU TAVERNŲ

Dviejuose flatuose įrengtas ruiming 
hoUse nešantis gerą pelną, o užpa
kaly 5 kambariu cottage. Parduosiu 
viską kartu arba skyrium, arba 
priimsiu moterį partnerį su mažais 
pinigais. Turi būt greit parduotas 
dėl ' nesutikimų ’ Šeimynoj.

Tel. REPublic 7647.

Help Warited—Malė
Darbininkų Reikia

Kodėl aš esu už 
Roosevėltą-

po piet. čia kalbės Kongres- 
manas A. J. Sabath, prokuroras 
T. Courtney, o nuo lietuvių kan
didatas į teisėjus J. T. žuris ir 
adv. Kl. Jurgelionis.

Spalių 30 d.—Masinis Lietu
vių mitingas Lietuvių Audito
rijoj. čia kalbės gubernato
rius H. Horner, valstijos au
ditorius Barrett, valstijos pro
kuroras Kerner ir keli lietuvių 
kalbėtojai.

Lapkričio 1 d.—Masinis lie
tuvių mitingas Waukegane. 
Kalbėtojai: M.'Igoe, Kl. Jurge
lionis ir kiti

BUICK tikras 1936 De Ųuxe 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 ke- 
turius kitus paskiausio Buick 
modelio už tiek $235 
pigiai kiek ...... ........

CHEVROLET naujausis 1936 De 
Luxe “Convertable” Coupe, 
vartotas, tobulas kaip tik iš 
dirbtuvės išėjęs taip- $90 £ 
gi 1933 Sedan už tiktai w

DODGE tikras 1936, Sedan, ga
rantuotas naujutėlis, turime 
taipgi du 1933 Sedanus pi

gius kaip . ^245
CHRYSLER “Airflow” vėliausis 

.1936 DE LUXE SEDANAS. 
Tai tikrai naujutėlis ka
ras. Reikia pamatyti, kad pia
nai įvertinti, taipgi turime du 
1933 Chrysler Seda- $9££ 
nūs, pigiai kaip .......

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 $QOE 

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

REO NAUJAUSIS- 1934 De Luxe 
Sedan, nuostabus, ekonomiš
kas karas ir naujutėlis visais 
atžvilgiais,* taipgi 1982 “Fly- 
ing Cloud” Sedan $OO£ 
už tiktai ...........
! ■ H ' ’ J.. '!"1 < ■■ ■

PLYMOUTH 1936 De Luxe Sedan, 
Važiuotas vds tik keletas šim
tų mylių. Taipgi. 1932. Sedan

STUDEBAKER 6 vėliausis 1934 
Sedan, menkai^ vartotas. Turį 
6 naujutėlius ^tąirųs, trunkąĮ 
heaterį, saugius stiklus, taipgi 

1932 • Stūdebakęr $O d £
Sedan už tiktai ........

CADILLAC 1932 Į)e Luxe Sedan. 
i musų garantu etas, kad tobu

las ir kaip naujas. Taipgi tu
rime 1931 šecįap $2fi5 
musų kaina tiktai .... v

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 “Se- 
dan, ypatingai ekonomiškas 

karas už tiktai.. $195
...................... . . ................u ..........

GRAHAM naujausis i.934- Sedan.
Niekad nepamąnysite, kad tas 
karas buvo vąrtotas, jis dar 

j daug jums ekonomiškai tar
naus, taipgi turime 1932 Se- 

\ dan už tiktai ........ *215
Tai tik keli iš NUOSTABIŲ BARGENŲ. TURIME VIRŠ 200 KARŲ 

ANT RANKOS IŠ KURIŲ YRA JR TAIP PIGIŲ, kaip $25 
NESVARBU KIEK NORĖTUM Už KARA MOKĖTI, 

NEPRALEISK !ŠIOS PROGOS
Priimsime jūsų seną karą kaipo įmokesnį ir likusiai 1 daliai duosime 

iki dvejų metų - išsimokėjimui.
Pas mus ATDARA KAS DIENA IŠSKIRIANT SEKMADIENIUS 

iki 9 valandos po pietų. .

U. S. AUTO FINANCE CO.
1340 West 63rd Street V
ATSIMINKITE MUSŲ NURERI. A
Į...............Z"... .į.m.,; R '■

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

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

Hemlock 0800

REIKALINGA patyrusių degti
nės salesmenų, kreiptis į Rosėland 
Tobacco and Liąuor Co. geros pro
pozicijos, 11418 S. Michigan Avė.

PARSIDUODA groseris ir namas 
sykiu arba tik biznis. Rendos $20. 
4 pagyvenimų kambariai , gerame 
stovyje. Pigiai. Priežastis — 2 biz
niai. 4587 So. Paulina.

REIKALINGAS Janitoriaus pagel 
bininkas — unijistas ar ne unijis 
tas. 4939 N. Broadway.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė arba mainysiu ant mažo namo 
arba kitą ką. Pilnai įrengta — Pir
mas geras pasiulijimas nupirks.

2438 W. 45th PI. Lafayette 5499

Building Material
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS /
Pasaulinės Parodos

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

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” lehtos, (Tąstai, klevo 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
siding, pieno decking, plieno rė
mai, plieno durys, štiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijos,

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Louis Mėitus Lumber Co. 
88Q0 ŠO. WESTERN AVENUE 

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

Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

Help Wanted—Female
 Darbininkių reikia 

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, geri namai, nėra viri
mo, mažas apartmentas, puiki alga.

Midvvay 4484,
—O—

REIKALINGA augusi moteris 
prie namų darbo ir biski pridaboti 
kūdikį. Klauskite Charlie, 4547 So. 
Talman Avė. 2-ros lubos.

REIKALINGA jauna mergaitė 
dirbti restorante. 3828 So. Halsted 
Street.

REIKALINGA moteris pavieniai 
dirbti Road House j. Pragyvenimas 
ant vietos ir mokestis.

817 West 34th St.

MERGINA bendram namų dar
bui, 2 suaugę, savas kambarys ir 
vana, $7.00. Kreiptis sekmadienį, 
12—6 vai. po piet. 511 Brompton 
Avė. Lakeview §935.

COAL

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 8882

MOTERIS 25—35 bendram namų 
darbui. Geri namai, geras mokestis, 
referencas reikia, kreiptis Mansfield 
0208. < ' ‘

REIKALINGA augusi moteris ar 
mergina prie namų ir taverno dar
bų, gyvenimas vietoje. 6556 South 
State St. Joe’s Tavern.

GROSERNĖ parduosiu pigiai ar
ba mainysiu į mažą namuką ar * 
bizniavą lotą; biznis išdirbtas.

2709 W. 71st St. Hemlock 4283.

r Farms for Sale
, Ūkiai Pardavimai

PARSIDUODA 15 akrų ūkis Lie
tuvoje — Su trioboms — Tauragės 
apskr., Šilalės valsč., Kiaukų sodoje, 
Atsišaukite 7115 S. Rockwell St. 
Grovehill 0753.

Effchange—Mainai
80 AKRŲ ūkė su budirikais, 

ti Chicagos, išsimaino į namą.
NAMON FINANCE CORP.

6755 S. Western Avė.
Taipgi slęolinam pinigus ant 

rašo nuo $50 iki $300, neimam 
mišo.

ar-

pa- 
ko-

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

DIDIS BARGENAS
5 kambarių namas — akro lotas. 

Kaina $2500.00. Taipgi 5 ir 6 kam
barių bungalow, 5-6 ir 8 kambarių 
pajamų namai. Prieinamos kainos.

CRANE and MORELAND 
5604 West 63rd Street 

Tel. Prospect 4620

Tai yra labai lengva atsaky
ti.

Musų prezidentas yra didžiau
sias valstybininkas Amerikoje.

Su didelė drąsa .jis stojo-į 
kovą idant1 nugalėtų tas nelai
mes ir skurdą, kurį * paliko 
mums Hooverio administraciją.

Jis neleido šaltiems doleriams 
gulėti Amerikos valdžios ižde, 
bet pavartojo juos žmonėms 
gelbėti ir šaliai ištraukti iš de
presijos.

Aš tikiu, kad ateity prezi
dentas Rooseveltas bitfs žino
mas, kaipo žmoniškiausias po
litinis vadas. Jis turi jautriu 
širdį, kurie taip palankiai at
siliepia į žmonijos vargus.

Tiktai jis gali. apsaugoti ir 
palaikyti tikrą Amerikos 
kratiją.

Rinkimai jau čia pat 
gali būti abejonės ,kad 
prezidentu vėl bus 
Delano Roosevelt.

—Leonora A. Nimhosk
Chicago, III.

■p i' J
■ .• c

Sulaikė merginos 
pasikeitimą į vyrą

demo-

ir ne- 
mųsų 

Franklin

Lietuvių Demokratų 
mitingai

šioj rinkimų kampanijoj yra 
numatoma keletas lietuvių de
mokratų mitingų Chicagoje ir 
apielinkese: ‘ f

Spalių 8 d. Waukegano Lie
tuvių Demokratų kliubas ren
gia mitingą Lietuvių svetainėj, 
9-ta ir Lincoln g.

Spalių 21 d., Komtfnistų ren
giamas .simpoziumas, kuriame 
nuo demokratų kalbės Povilas 
šaltimieras, įvyks Lietuvių Au
ditorijoj, Chicagoj.

Spalių 23 d., Lietuvių Spul- 
kų atstovų susirinkimas Lėtu- 
vų Audtorjoje. r

Spalų|25 d. Roselando lietu
vių masinis mitingas Strumilos 
salėje, 107ta ir Indiana, 2 vai.

Du Chicagos daktarai, būtent 
Dr. William Saphir, 104 So. 
Michigan avenue, ir Dr. Morris 
L. Parker, 30 No^th Michigan 
avenue, ketvirtadienį padarė 
pranešimą apie keistą pacientę, 
kurią jie turėjo. Būtent Mi- 
chael Reese ligoninėj jie pada
rė operaciją, kad sulaikyti mer
ginos pasikeitimą į vyrą.

Pasak Dr-o Parkerio, 15 me
tų mergaitė tapo jo pacientė 
birželio mėnesį 1935 metų. Jos 
vardą daktaras atsisakė išduo
ti. Mergaitės tėvai susirūpi
no, kai pas ją pradėjo reikštis 
vyriškio ženklų. Jos balsas 
ėmė storėti, plaukai pradėjo 
želti ant veido, mergaitė ėmė 
tukti.

Diagnozas parodė ,kad pas 
ją yra vyriškos gimties asme
nybių arba, kaip sakoma, har- 
monų.

Vyriškumo žymės pas mer
gaitę augo, taigi nutarta pa
daryti jai operaciją. Operacija 
parodė, kad šiaip mergaitė bu
vo normali, išėmus tai, jogei 
dešinioji užmazgos pusė atrodė 
padįdėjįusi. Išėmus tą nenor
malumą ir mergaitei pradėjus 
pasveikti, jos vyriškųjų žymių 
pasireiškimas liovėsi.

Dabąr mergaitė esanti pilnai 
sveika, vyriškos asmenybės, ko
kios dąr užsiliko, pranyksian- 
čios, iį* ji galėsianti būti moti
na, kaip ir kitos normalės mo
ters.

Jonų Kurą Užgriuvo 
“Kuras”

McKĮNLEY PARK. — Joną 
Kurą, <24 njetų jaunuolį, 1648 
West 33rd Place, užgavo ka
ras ir j dėlto, jis buvo pusėtį- 
nai sunkiai apdaužytas ir ap
trankytas.

Dalykas įvyko anglių san
delyje, kur Kuras bandė pri
pilti į troką anglių. Atidargs 
anglių “aruodą” Kuras pasly
do ir per spragą nuslydo į 
troką. O paskui Kurą ėmė 
birti anglys, kurios jį taip ir 
palaidojo.

Persiskele galvą loš
damas footbolą

BRIGHTON P ARK.—12 me- 
tų berniukas* Edwardas Ar- 
nold, 4209 South CampbeU 
avenue, persiskele galvą be
lošdamas footbolą. Be bėginė
damas su sviediniu prie 42-os 
ir Campbell gatvių, jis par
griuvo atsimušdamas galva j 
cementinį šaligatvį.

Nulaužė abi kojas 4 metų 
berniukui.

Automobilio nelaimėje prie 
39-tos, California ir Riclr 
mond gatvių, marųuettepar- 
kietis Charles Bell, 6207 So. 
Richmond st., suvažinėjo 4 
metų berniuką. Nulaužė jam 
abi kojas. Sužeistasis buvo D. 
King, 2839 W. Pershing Rd.

Kiekvienas Old Golds ci
garetę pakelis suvyniotas j 
dvigubą cellophane — dvi 
eiles cellophane — neper- 
merkiamą—aukščiausios rų- 
šies.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shortharid)

Prisiunčiame paštu pilną 
kursą anglų kabos.

Amerikos Lieluviy Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, II.

< wwwwwwwwwwwvwww

RYTOJ, 
sekmadienį, spalio 

18 dieną 
KLAUSYKIT 
i! iš didelės stoties 

WCFL ' ‘
(J. Budrikę valandoj)
• 5 valandą po piet 

KALBĖS ADV.

Kl. Jurgelionis 
apie didžiausią Ame
rikos prezidentą, dar
bo žmoniią draugą, 
F. D. Roosevelta

CLASSIFIED ADS
PARSIDUODA pigiai 1932 ger^ 

me stovyje Ford coupe V-8. Taipgi 
ir Pontiac 1988^ kaip naujas.

’ ‘ 1955 W. 51st St.

Business Service '
Biznio Patarnavimas,

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long pistance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halstęd Street

Phone Yards 3408

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

BRIDGEPORTZ ROOFING CO.
' 3216 So. Halsted St.

Victory 4965

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNA$DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 mėtai patyrimo— 
Blekoriųs ir Stogius. \ 
; Leonas Roofing Co.

3750 Wallace Street 
Tel. BouleVard

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN GOAL & 
SUBPLY COMPANY

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo, nėra skalbimo, ne valgių 
darymo. Vienai kambarys.' šaukite 
tel. Triangle 7620.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras ar moteris 
ar mergina abelnai prižiūrėti namą 
—užlaikymas ir mokestis.

7136 S. Maplewood Avė.

VISŲ rūšių darbai — vyrams ir 
moterims-—«ofisų, hotelių, įstaigų. 
Geros algos. Taipgi dirbtuvių dar
bai, patyrusioms ir ne. Wabash 
Employment. 20 East Jackson.

For Bent
Financial

Finansai-Paskolos

MES PERKAM 
MORTGIČIUS 

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

Franklin 0576

RENDON 4 kambariai su porčium, 
pečium šildomas, šviesus, antrame 
aukšte iš užpakalio. Pageidaujama, 
maža šeima, geri žmonės, ir ne ant 
relief gyvenantis. 1049 W. 59th St 
Gelžainis, Tel. Normai 8213.

. Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA ojiso šėpa. Tinka 
visiems reikalams. Geros sąlygos, 
Kreiptis Naujienos, 1739 South Hal
sted St.

Furnis^^^^
RENDON apšildomas, šviesus 

kambarys — Vaikinui ar merginai 
ar ženotai porai, arti gatvekarių— 
be valgio. Prie mažos šeimynos.

4436 So. Campbell Avė. 2 lubos

RENDON apšildomas kambarys 
dėl vaikino, merginos ar ženotai 
porai—su — ar be valgio — yra ir 
garažas. 4029 So. Talman.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
‘ i — Prieina-Nematytomis kainomis — 

momis išlygomis. 
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .............. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe ............................  $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

RENDON kambarys karštu vande
niu šildomas, be valgio.

Victory 5618

RENDON kambarys vaikinui ar 
ženotai porai prie mažos šeimynos 
—Gali vartoti ir kitus kambarius. 
4023 Montgomery St. antros lubos.

RENDON kambarys apšildomas.
3145 West 15th Place. arti Kedzie 
Avenue.

GERIAUSIAS BARGENAS South 
West sidėj, octagon frontas, 6 apar- 
tmentai, plytinis, lotas 45x125, mo
derninis, A 1 sąlygos, kaina $17,- 
800, prie Artesian arti 67 gatvės, 
dėl smulkmenų kreipkitės į Mr. Rei- 
ner.

F. H. HALVORSEN CO. 
3145 WEST 63RD STREET

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

838 W. 34th St. 2-nd floor___
K - * • • *

PARSIDUODĄ 5 kambarių plytų 
bųngalow, uždaryti porčiai, fumace 
— 2 karų garažas, $850 cash — li
kusį $27.48 mėnesy.

7114 So. Oakley

BARGENAI BRIGHTON PARKE 
Dviejų flatų medinis namas po 6 

kambarius — karštu vandeniu ap
šildomas — kaina $3,500, dviejų fla
tų po 4 kambarius, kaiųa $2,lj)0. '5 
kambarių naujas mūrinis bunga- 
low, kainavo $8,500. Dabar parsi
duoda už $3,300.

3 pagyvenimai ir štoras— naujas 
mūrinis namas įsimaino j privatiš- 
ką namą, farmą ar lotą.

Turim visokių namų, farmų. Kas 
turite ką mainyti arba šiaip pirkti 
telefonuokite Grovehill 0306.

C. P. SUROMSKIS, 
6555 So. Kedzie Avė.

BARGENAS; Moderninis plytų 2 
flatis, vieta — 6640 So. Washtenaw 
Kaina $6500, Tel. Franklin 0576.

PARSIDUODA bargenas — 51 ir 
Western — plytų budinkas —krau
tuvė ir flatas. didelis garažas už
pakaly. Savininkui kainuoja $15000. 
Dabar parduos už $5000. Kreiptis. 
3734 W. 26th St. Tel. Rockwell 1966

TURTO IŠPARDAVIMAS, 4 ak
rai aukštumos žemės, gera žemė, 
$1050 cash. Brown, 580 Crescent 
Blvd., Glen Ellyn, III.

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

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

RENDON gražus miegamas kam
barys iš priešakio. Antros lubos.

3229 So. Lituanica Yards 6063.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA gražus tikras Jap 
mink kailio kautas. Kiek vartotas. 
20 mieros, kainavo $250.00, dabar 
už $65.00. Kreipkitės į Mrs. Jonės, 
1626 So. Halsted St.

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

ką kalvių dirbtuvėje. Suprantu ka
limo, tekarnės, plumberio ir kai ku
rias ’ mašinas taisyti. Esu neseniai 
atvykęs iš Lietuvos. 1739 So. Hals-1 išdirbtas. Priežastį patirsite ant vie- 
ted St., Box 527.

TAVERN pardavimui — pigi ren- 
da. Pigiai parsiduoda. Biznis seniai
tos. 1124 West 69th St.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
, • * *

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.
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Mormon temple

(Prisiųsta iš Lietuvos)

Heber J. Grant
be jokio teisė-

Aerial view Salt Lake City

Latviją,

JUOKAI

Vidaus reikalu

arba

$8.00

AM;

Gydytojas 
..ir gardžiai

pertraukdamas 
užmigo?”

1929 m 
lauko teismd 
mokratai sui

Pacientas: 
kada, reikėjo

(DEŠIMTIES METŲ TERORISTINIO REŽIMO 
APŽVALGA)

. GERIAUSIA 

.DOVANA—

masis gruodžio 17 d. pervers 
mo dalyvis aviacijos puikiniu 
kas Mačiuika.

1930 m. liepos mėn. buvęs 
ministeris pirmininkas Volde
maras ištremiamas į Platelius, 
o vėliau į Zarasus.

1930 m.- įvyksta atentatas 
prieš kriminalinės policijos di 
rektorių Rusteiką, kurs sužei
stas peilio smūgiais “Kontinen
to” viešbuty. Atentatą įvykdė 
voldemarininkai — Pupaleigis 
ir Vaitkevičius. Sąryšy su tuo 
atentatu vėliau įvyko didžiule 
voldemarininkų byla su 25 kal
tinamaisiais, jų tarpe keletas 
karininkų. Jie buvo teisiami už 
bandymą suruošti sukilimą Vol 
demaro naudai. Dauguma j u 
nuteista kalėti.

1930 m. rugsėjo-spalių mėn. 
įvyko eilė incidentų dėl įtemp-

SALT LAKE CITY, Utah. — Heber J. Grant, mormonų vadas, pareiškė, jog mormonų bažnyčia 
šelps visus savo parapijoms, kurie'neturi darjjo. Esą, iš federalės valdžios jokios paramos nebu
sią imama. j

ir k. 
suim- 
siekia

Atsišaukimų platinimas
1936 m. besitęsiant revoliu 

ciniam judėjimui Suvalkijoj, 
ten įvestas apgulos stovis, už
draustas nakties susisiekimas, 
paskirtas “general-gubematc- 
rius” šumskis su nepaprastais 
įgaliojimais. Visgi vasario 16 d. 
nepriklausomybės šventės me 
tu šakiuose įvyksta susirėnr- 
mas tarp policijos ir valstie
čių, kurie entuziastingai suti
ko savo brolius, grįžusius iš 
kalėjimo. Grynai teroristiniais 
sumetimais vyriausybę imas? 
kruvino ir visuose sluoksfliuo 
se griežto pasipiktinimo > sukė
lusio žygio 
to pagrindo karo lauko teismo 
sprendimu sušaudomi 4 val
stiečiai, kuriems tegalėjo pri 
mesti atsišaukimų platinimą ir 
karvių sužeidimą. Net ministe- 
rių kabinete beveik pusė mi- 
nisterių ir kariuomenės vadas 
Raštikis buvo nusistatę prieš 
tą šaudymą, bet nusvėrė Sme
tonos balsas už šį žvėrišką te
roro žygį, kuriuo norėta at
baidyti suvalkiečius nuo toli 
mesnių revoliucinių išstojimų.

Sąryšy su Suvalkijos judėji
mu buvo uždarytos politinės 
partijos ir organizacijos—vals
tiečių laiudininkų sąjunga, so
cialdemokratų partija, jaunimo 
sąjunga, krikščionių demokra
tų partija, net tautininkų ūki
ninkų vienybė, kuri pasirodė ne
ištikima.

Gydytojas: “Tamstos žmo
na, tur būt, paklausė mano pa
tarimo”.

Pacientas: “Taip, ji prieš 
užmigdama suskaičiavo iki 20, 
444... ir”.

traukimo trjįs jo valdymo me 
tai išbraukti' iš Lietuvos gyvu 
nimo ir pacįų tautininkų pa 
smerkti.

kad 1928 m. konstitucija 
esanti neteisėta, nes jo nepa- 

Su Voldemaro pasi-

“Varpo” spaustuvė, kurioj 
spausdintas laikraštis “Lietu
vos žinios” ir eilė kitų pažan
gių leidinių. Tai buvo pirmasis 
fašistinis “laimėjimas kultūros 
srity”. Nors sprogdintojai gerai 
žinomi, bet fašistinio teismo įs
taigos jų ligšiol “nesuranda”, 
nes jie veikė pritarimu iš aukš-

pergabeno į Lietuvą. Dauguma 
nuteista 5—7 metais s. darbų 
kalėjimo.

1929 m. balandžio mėn. Tau
ragės sukilimo byla su 59 tei
siamaisiais, kurių dalis pasmer
kiama mirti, bet bausmė pakei
čiamą kalėjimu iki gyvos galę 
vos,- kiti* gavo' * po 5—45 metų 
kalėjimo. ' '

1929 m. gegužės 6 d. įvykdo
mas atentatas prieš ministerį 
pirmininką Voldemarą, kurio 
metu žuvo kap. Gudynas, su
žeista keletas žmonių,

1929 m. gegužės 12 d. sušau
dyti keturi emigrantai liaudi
ninkai — Augaitis, Gavėnas. 
Merkelis ir Ruzgas — kurie bu
vo išprovokuoti atvykti iš Ry
gos, paskui apkaltinti ruošą 
bombinį atentatą prieš teismą 
Tauragės sukilėlių bylos metu.

1929z m. gegužės karo lauko 
teismas teisia 14 aušrininkų 
ryšium su atentatu prieš Vol
demarą, keletas pasmerkiama 
mirti, bet bausmė pakeičianla.

1929 m. birželio mėn. sušau
dytas studentas Vosylius, ap
kaltintas kaipo atentato prieš 
Voldemarą dalyvis. Suimant jis 
buvo susižeidęs, bet paskui iš
gydytas ir tada sušaudytas.

1929 m. birželį mesta bomba 
į Darbėnų policijos nuovadą.

1929 m. biržely mesta bom
ba j Utenos kriminalinės polici
jos valdininko Kruto butą. Ties 
demarkacijos linija įvyko susi- 

policijos ir 
kurio metu 
Kebžda su- 

jo drau^

Chicagoje .... ..... ...........
Kitur Su v. Valstijose ir
Kanadoje ................   $5.00

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

“Ne, nebebuvo 
keltis”. .

Vardas
Adresas

1928 m. prasideda ir susior- 
ganizuoja Seimo nario socialde
mokrato Plečkaičio vadovauja
ma politinių emigrantų grupė 
Vilniuj, kuri bando panaudoti 
lenkų pagelbą Lietuvos demo
kratijai atstatyti ir ginkluotam 
sukilimui paruošti. “Plačkaitija- 
dos” rezultate jau tais metais 
įvyksta daug teroristinių aktų, 
susirėmimų ties demarkacijos 
linjja, daug suėmimų, sužeidi
mų ir aukų.

Alytaus sukilėlių byla
1929 m. vasario riiėn. didelė 

Alytaus sukilėlių byla, kurioj 
teisiamas 21 asmuo. Jų prieša
ky socialdemokratas Seimo na- prašymo. Ta proga jis paskel 
rys Kedys, kurį Lietuvos kri- be, 
minalinės policijos agentai pa
grobė lenkų pusėj ir slaptai sirašyta

Tauragės įvykiai
1927 m. gegužės mėn. Dr. 

Pajaujis, karininkas Tornau ir 
k. karo lauko teismo pasmer
kiami mirti ir tik platiems vi
suomenės sluoksniams užprotes
tavus sprendimas pakeičiamas

sprogimas priešvoldemarinių 
“vilkų” štabe Mickevičiaus gat
vėj. Ta proga suimama daug 
“voldemarinių vilkų”.

Smulkus įvykiai
1930 m. vasario mėn. Insten- 

burge (Prūsijoj) įvyksta suim
tojo Plečkaičio byią. PięČkaitJs 
suimtas 1929 m. rugsėjo'mėn., 
kai norėjo Prūsijoj susprog
dinti traukinį, kuriuo važiavę 
Voldemaras.

1927 m. kovo vidury suseka
mas sukilimo bandymas, dėl 
kurio areštuojama kelios dešim
tys žmonių iš liaudininkų ir so
cialdemokratų, dauguma jų nu
teista visam amžiui arba ilgiem 
metams kalėti.

1927 m. balandžio 7 d. Sei
mui atsisakius išduoti dėl šio 
sukilimo kaltinamojo Dr. Pa
jaujo, paleidžiamas III Seimas 
ir nauji Seimo rinkimai nebe- 
paskelbiami. Tuo sulaužoma 
valstybės konstitucija ir Vol
demaro duotas prezidentui Gri
niui žodis.

1929 m. gruodžio mėn. dė 
Voldemaro laikais įsteigtos “Ge 
ležinio Vilko” fašistinės orga
nizacijos nesutarimų įvyksta*tų santykių tarp vyriausybės

šaudymas tarp 
“plečkaitininkų”, 
“plečkaitininkas” 
žeistas ir nusišovė, 
gai suimti.

'1929 m. rugpiučio mėnesį ka
ro lauko teismo sprendimu su
šaudyti “plečkaitininkai” Ol
šauskas ir Paškevičius.

Ministerių “pučas”
1929 m. rugsėjo mėn. įvyk

sta ministerių “pučas” prieš 
Voldemarą. Iki tol “neklaidin
guoju ir genijum” skelbtasis 
Voldemaras turėjo pasitraukti 
iš ministerio pirmininko parei
gų, buvo paskelbtas žalingu ma 
niaku, beveik bepročiu. Volde
maras priešinosi, nenorėjo pri
pažinti atstatydinimo, nes ne
sąs pasirašęs atsistatydinimu

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Illinais. %

Aš čia prisiunčiu $...........už Naujienų prenumeratą
visiems metams. Pradekit siuntinėti nuo..............................
................................... ....................... ...........-dienos šiuo adresu:

Pasigyrimai, kurie per prie
vartą bus išspausdinti Lie

tuvos laikraščiuose.
šiais metais sukanka 10 me

tų, kaip Lietuvą apsėdo smur
tiškoji fašistų tautininkų val
džia. Kiekvienų sukaktuvių pro
ga paprastai išskaičiuojami 
nuopelnai ir laimėjimai. Tai 
tautininkai labai mėgsta. Gruo
džio 17 d. perversmo sukaktu
vėms atėjus Lietuvos visuome
nė bus priversta skaityti laik
raščiuose privalomai spausdina
mus pranešimus ir kalbas apie 
tautininkų valdžios “žygius ir 
žygdarbius”, apie tai kokią “lai
mę” atnešė’ Lietuvai tautiška
sis režimas. Nors ir pačių tau
tininkų vadų paprastai iškelia
mieji “nuopelnai” ne labai įs
pūdingai atrodo, bet tų “laimė
jimų” .eilėj svarbiausioji vieta 
tenka įtikinėjimui, kad tauti
ninkai išgelbėję Lietuvą iš cha
oso ir suteikė kraštui visišką 
ramybę. Jie giriasi, girdi, esą 
dabar labai ramu, visi paten
kinti, jokių partinių kovų, jo
kių triukšmų ir mitingų nesą, 
visi luomai, visos tautos Lietu
voj gerai sugyvena ir t. t. Tat 
esąs tautininkų valdžios di
džiausias nuopelnas. O ištikro 
tai yra bjauriausia melagystė, 
aMplėšiškiausias akių diifnimas 
tautai, nes tokio kruvino, tokio 
brolžudiško dešimtmečio lietu
vių tautoj nėra buvę nuo tų 
laikų, kada senieji Švitrigailos, 
Jogailos, Vytautai ir kiti savo 
tarpe piovėsi. Užuot politinės 
kovos ir partijų rungtynių, tau
tininkų režimas atnešė kruvi
nas žudynes ir privertė Lietu
vos liaudį imtis revoliucinių 
ir teroro žygių. Tik paviršuti
niškai peržvelgę kaikuriuos šio 
dešimtmečio įvykius, galėsim 
aiškiai pamatyti, kokią “ramy
bę” atnešė Lietuvai tautininkai. 
Tik paklausykit:

Kariškas perversmas
1926 m. gruodžio 17 d. įvyk

sta fašistinis kariškasis per
versmas, kurio rezultate nu
versta teisėtoji, tautos daugu
mos neabejotiną pasitikėjimą 
turėjusioji Sleževičiaus vyriau
sybė, o prezidentas Grinius pa
sitraukė, nenorėdamas Lietu
voj vidaus karo, bet paėmė iš 
naujojo ministerio pirmininko 
raštišką pasižadėjimą, kad kon
stitucija nebus laužoma. Per
versmas sudemoralizavo ka
riuomenę, įtraukdamas ją į po
litiką ir pastatė pavojun Lietu
vos nepriklausomybę, neš juo 
galėjo pasinaudoti Lenkija vi
sai Lietuvai užgrobti, ar Vo
kietijai Klaipėdą užimti.

1926 m. gruodžio 24 d. per
versmui pateisinti įvykdomos 
žiaurios mirties bausmės, su
šaudyti keturi komunistai — 
Požėla, Giedrius, Greifenbergė
ris ir čarny. Toji kruvinoji eg
zekucija neturėjo jokio teisinio 
pagrindo, bet ji įvykdyta tik
tai norint patvirtinti paleistą 
perversman išvestiems karei
viams melagingą gandą, kad 
gruodžio 17 d. pučas įvykęs 
malšinant komunistinį sukilimą, 
kurio ištikro visiškai nebuvo. 
Tie sušaudymai sukėlė protes
tų audrą prieš Lietuvos pučis
tus visame pasauly.

Fašistiški "aktyvistai”
1927 m. kovo 1 d. fašistinių 

“aktyvistų” susprogdinama

grantų plūdimas iš Lietuvos į 
kaimynius kraštus
Vokietiją ir Vilniaus kraštą.

1927 m. rugsėjo 7 d. Taura
gėj įvyksta sukilimas, kurs 
žiauriai numalšinamas kariuo
menės dalių. Karo lauko teismo 
sprendimu tuoj sušaudoma 11 
jaunuolių, nušautas suimant 
Seimo narys socialdemokratas 
Mikulskis, kelios dešimtys su
kilime dalyvavusių ar tik įtar
tų, pasmerkta visam amžiui ar
ba ilgiems metams kalėti. Apie 
200 tauragiškių sukilėlių emi
gravo, o daugybė vėliau suim
tųjų sukišta į kalėjimus iki tei
smo. Tuo pat meta įvyko suki
limo bandymai Alytuj ir k. vie
tose, kur taip pat daug suimta 
arba emigravo.

1927 m. rugsėjo mėn. karo 
lauko teismo' sprendimu Mari- 
ampolėj nušautas socialdemo
kratas Mažeika tiktai už plati
nimą atsišaukimų ir įtartas da
lyvavęs sukilimo ruošime.

1927 m. lapkričio 27 d. įvyko 
pulkininko Petruičio (krikščio
nies demokrato) sukilimo ban
dymas, dėl kurio suimta eilė 
karininkų, vėliau teistų 
paleistų iš kariuomenės.

“Plečkaiti j ad a”

Darbininko Kranausko 
laidotuvės

44)36 m. birželio 17 ir 18 die
nomis dėl policijos žiaurumo 
iFltfuvihų susirėmimų IMkfe dar
bininko Kranausko laidotuvių Į- 
vyksta masinis revoliucinis iš
stojimas ir generalinis streikas, 
kokio Kaune dar nėra buvę. 
Laike susirėmimų buvo žuvusių 
ir daug sužeistų, o suimtųjų 
skaičius oficialiniais duomeni
mis viršijo 400 žmonių.

(Tąsą ant 2-ro puslopio)

Lietuvos Tautininku Valdžios 
“Žygiai ir Žygdarbiai”

ir katalikų dvasiški jos, suimtą 
ir nubausta eile kunigų sakiu
sių prieš vyriausybę ir tauti
ninkus* nukreiptus pamokslus.

♦ ■■

1931 m. vyskupų aštrus kon
fliktas su vyriausybe, dvasiš
ki j a grasina “žygiu į liauną”, 
įvyksta daug slaptų ateitinih- 
kų ir krikščioniškų organizaci
jų susirinkimų, suimta daug jų 
veikėjų. Kalėjimu nubausti ka- 
talikų prof. Dovydaitis, prof. 
Eretas ir k.

Įgulos kariškas "pučas”
1934 m. birželio 7 d. Kaunu 

įgulos kariškas “pučas” prieš 
tautininkų vyriausybę. Kari
ninkai išvedė į gatvę keletą ka
riuomenės dalių su tankais, nu
ginklavo policiją. Karininkų 
atstovai nuėję pas Smetoną pa
reikalavo kąikurių ministerių 
ir aukštų valdininkų kyšininkų 
ir apsileidėlių pakeitimo. Ban
dymas visiškai nuversti vyriau
sybę nepasisekė, šio pučo re
zultate įvyko vyriausybės kri- 
zis, pakeisti kaikurie vyriausy
bės nariai. Del dalyvavimo pu
če karo lauko teismo nubaus
ti buv. ministeris pirmininkas 
Voldemaras, gen. štabo virši
ninkas * generolas Kubiliūnas, 
pulk. Bačkys, pulk. Norakas 
ir k., o 33 karininkai degra
duoti arba paleisti iš kariuo
menės, nors Smetona buvo pa
žadėjęs nieko nebausti jei ka
rininkai nutrauks “pučą” ir 
grąžins kariuomenę į kareivi
nes. Tas žodžio laužymas su
kėlė didelį pasipiktinimą kari- 
ninkijoj.

Suvalkijos valstiečių 
streikai

1935 m. įvyko žinomasis Su
valkijos valstiečių Streikas, ne
trukus 'virtęs, tikru* tevuliUd^' 
niu liaudies sukilimu, kurs ap
ėmė visus sluoksnius, nes ja
me dalyvavo visų krypčių ir 
visų luomų žmonės. Susirėmi
muose su policija ties Veive
riais buvo nušautas net tau
tininkų veikėjas 60 metų ukL 
ninkas Gustaitis ir šaulys Vei
verys. Kruvinų susirėmimų 
įvyko Gražišiuose, kur žvėriš
kai užmuštas jaunuolis Abra- 
mavičius ir keletas sužeistų, 
smarkių kautynių įvyko Pilviš
kių apylinkėj, kur taip pat bu
vo žuvusių ir sužeistų, ties Iš
laužu, Birštonu, šakiais 
Dėl Suvalkijos sukilimo 
tų ir nubaustų skaičius 
iki 1,000 žmonių.

1935 m. gale paskelbta apie 
likviduotą voldemarininkų są
mokslą, į kurį buvo įtraukt? 
keletas karių. Nuteisti Karu
tis ir k. Iš kariuomenės palei
stas šion bylon įsivėlęs žino •

Rugsėjo mėn. karo 
teisti 29 socialde 

___r___ r Galiniu priešaky. 
14-kai jų pąjikirta-. mirties bau 
smė, pakeista (kalėjimu, kiti 
gavo 4-15 metų kalėjimo.

< "Geležinis Vilkas”
1929 m. lapkričio mėn. ties 

Vieviu suimtb revoliucionieriai 
teroristai Viršnickis ir Bieliaus 
kas. Varėnoj mesta bomba į 
nuovados viršininko butą-1—Pa 
nevėžy karo lauko teismo tei
siami 14 “plečkaitiečių”, kurie 
nubausti 3-15 metų kalėjimo, 
jų tarpe keletas gimnazistų, o 
studentės gavo po 10-15 metų 
kalėjimo. — Aušrininkų byloj 
keturios mirties bausmės, ku
rios pakeistos kalėjimu iki gy
vos galvos 
ministeris Musteikis pareiškia, 
kad voldemarininkų “Geležinis 
Vilkas” ruošęs prieš jį atenta-

NAUJIENŲ PRENUMERATA 
' ' * I

O Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, ‘kurie užsimokės tiž metus iš- 
kalno.
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KELETAS PAVYZDŽIU IŠ LIETUVOS 
PONŲ SAVIVALES

valdžia “nepolitikuoja, bet dar
bą dirbą”..

- bijo

Policija t dabar turi nerube- 
žiuotas teises, ir jos veiksmais 
šalies gyventojai taip yra- Įbau
ginti, kad kartais kokio nors 
eilinio* policininko ir labai ne
teisėtai nuskriausti
skųstis, taip kad atvažiavus kair 
man koks uniformuotas derži- 
morda visai nekaltus kaimo gy
ventojus kojom suspardo ir dąr 
grąsina traukti teisman už “‘už
puolimą! policijas”.

Nepatikus policininkui žodžiu
— įkiša kalėjiman, ir ten išlai
ko mėnes| laiko be jokios kal
tės. Už nesumokėjimą savo lai
ku mokesčių už sklypu žemės
— piliečiui apskaldoma antau
siai... čia ne sugalvoti dalykai, 
bet grynai “patrijotiški” veiks
mai nuveikti Balbieriškio poli
cijos, ir toli gražu — ne viskas.

Prienuose, Jonenzono alinėje, 
geria amerikonas su savo pažįs
tamais; prieina miesto padau
ža — peštukas — “Užpundyk!”
— “Aš tavęs nepažįstu” — sa
ko amerikonas. Miesčionis smo
gia krūtinėn. Amerikonas virs
ta su kėde aukštieninkas.... 
Skandalas! Įbėgęs policininkas 
nieko neklausęs skelia ameriko
nui į žandą, tveria už.apikaklės 
ir tempia daboklėn lyg velnias 
dūšią, čia priemenėje sutikęs 
kitas policininkas vėl skelia per 
ausį... Amerikonas daboklėje 
išbūva visą parą, ir kitą dieną 
išeina “ant laisvės” su širdimi 
kupina “tėvynės meilės”.

Dar vienas dalykas, darantis 
gėdą musų tėvynei — tai bau
džiavos įvedimas XX amžiuje— 
vietoje bedarbiams duoti darbo, 
išvaro kaimiečius prievarta su 
arkliais ir vežimais už 20—30 
kilometrų, ir ten vieškelius 
smėliu barsto lyg senovėje gra
fams iš šliubo- parvažiuojant, 
ir už tai nieko nemokama... čia 
tai jau nėra nei policijos, nei 
sekretorių-, sauvalė ši bau
džiava vykdoma Vidaus Reika
lų Ministerijos parėdymu;.. Dėl 
jos daugelis kaimiečių nuosavy
bei pardavė ir j .užsienius išva
žiavo, ir šiandien daugelis lie
tuvių bijo žemės pirkti/ kad ne
reikėtų baudžiavą eiti.

NAUJIENOS,, Chicago, UI
,, ■■■ ___ L____ -------------------- -rt~ -jl
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Į JfrcldeČooper Freddje Bartholomew

Jackie Cooper ir Freddie Bartholomew, jauni kino artistai, ku
rie mokosi skraidyti.
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Kai kariuomenėje kuopos 
kaptinarmusas išeikvoja sandė
lį, tai progai pasitaikius suver
čia bėdą ant kareivio. Karinin
kams palaikant ' kaptinarmuso 
pusę, sudaromi tam tikri “do
kumentai” (nors jie kuoaiš- 
kiausiai kompromituoja pačius 
jų autorius...)

Ir... “Remiantis teisme esa
mais dokumentais kareivis N 
pripažintas kaltu”... Išsiųsta 
drausmės batalijonan, ir tuč 
tuojau iš tėvų išreikalauta; su
ma 250 litų už “išvogtus daik
tus” (kuriuos kaptinarmusas 
pragėrė!).

Byla vykusi 9-me pešt, pulke 
Mariampolėje, 
bingo teisėjo” 
gaičio.

Balbieriškio 
ba
žemės 
gą liudymą išgavimui atatinka
mų dokumentų išvykimui į už
sienį, bet valdyboje nėra, sekre
toriaus, o be jo viršaitis nega
lįs išduoti, nes spinta su kny
gomis yra užrakinta. Pilietė 
atvykusi 10 kilometrų ir dar 
blogame ore
čiom namo grįžti ir kitą kelio
nę daryti ka& žino su kokiais 
rezultatais, nes kitą dieną gali 
rasti sekretorių, bet nęrasti 
viršaičio, tuomet nebūtų kam- 
antspaudas prispausti... Musų 
pilietė susiranda valsčiuje sau 
nakvynę ir anksti rytą drožia 
valsčiaus valdybon dokumento. 
Dabar jau randa viršaitį ir sek
retorių; bet vėl bėda! Sekreto
rius, matyti, laikydamasis tra
dicijų autoritetingai patarę: 
“Ateik rytoj!” (sakinys labai 
pažįstamas!). Pilietė prašo — 
“Ponuli, parašyk!” Viršaitis 
pritaria: — “Ji jau vakar atė
jo... Ji Čia nakvojo,
riu laiko!” sako sekretorius... 
Pilietė verkia. Galų gale sekre-< 
torius sako: “Esi jau ne jauna 
moteris, ir dar nori Argenti
non važiuoti!” (motyvas ne be 
pamato). Vis gi “didvyrių že
mės” pilietė grįžo namo jau su 
liudymu galvodama apie sma
gią ’kelionę užsienin, apie per
gyventus “didvyrių žemėje” 
nuotykius ir liudymo kainą.

Turiu pažymėti, kad panašus 
veiklumas valsčių raštinėse pa
sireiškia tais laikais, kuomet

išspręsta “gar- 
pulkininko Jur-

teigia?.Juk dabar jau ir nemo- 
' kyčiausiąs kaimietis negali to
kiomis nesąmonėmis tikėti/ 
kaip ano pasaulio “geografija”. 
Juk mes visi matome, kad tie 
kunigai yra tie patys žmonės, 
kaip ir mes, ir su visais kūno 
privalumais, tik jie turėjo gali
mybės truputį prasilavinti. Pas
kui — apsivelka keistesnius 
drabužius ir/viens kitą pasi
šventina, Maldas kalba, kurias 
patys parašo, ir jau įsivaizduo
ja esą “šventi”. Ir jau teigia 
mums “mokslą”, kurio nei pats 
nežino ir nepatyrė, ir pasakoja 
'kaip kokį rimtą dalyką visai 
nesijuokdami.

Jau šiandien šis “mokslas” ir 
kaime yra pajuokos objektas. 
Visi jau pažįsta šituos triukus. 
Jei dar pildoma tos senovės 
tradicijos, tai tik iš papratimo, 
ir dėl to, kad tas viskas prie
varta brukama. O jei kuris lo
giškai galvoja ir nenori pats 
save ar kitus apąąudinėti,tai 
tokiam prisieina apįeį^ti^tėyyn^ 
lyg „kokiam tremtiniui/ 
t /

Ir ką galvoja tie pasaulio 
“galvos” inteligentai, kurie 
prieš šį “mokslą” galvas lenkia 
kaip prieš kokią realybę? Juk 
iš jų piemenys juokiasi ! O tai 
blogas reiškinys, — pajuoktas, 
jau pagarbos nesulauksi! Už
tat, vyručiai, ir krizį pasaulyje 
turime, kad “galvos” senoviš
kai begalvodamos atsiliko
gyvenimo. Politika atsiliko nuo 
gyvenimo pirmynžangos... Pri
sieis užleisti vietą logiškai 
vojan tiems. Atsilikėliai bus pir
myn besiveržiančių minių, su
trempti.

Jeigu kas teigia žmonėms: 
mokslą, ar tai iš istorijos, ar 
geografijos—privalo viską pa
remti daviniais,* bet kokiais da
viniais paremtas yrą tas moks
las, kurį skelbia bažnyčia?

J. Laurinaitis.

valsčiaus valdy- 
Ateina Lietuvos “didvyrių 

pilietė išsiimti reikalih-

nenorėtų tuš-

“Netų

Dar vięnos rųšies ponų sau
valė Lietuvoje yra didelė — tai 
Vatikano agentų, šios rųšies 
ponaičiai Lietuvoje jaučiasi 
“gaidžiais ant savo mėšlyno”... 
Jie atrodo čia daug tvirtesni 
už- pačią valdžią, nes valdžiai 
tai visuomet gręsia pavojai bū
ti nuverstai: tai iŠ kokio gene- 
roliuko pusės, tai Voldemaro, 
tai iš pačių lietuvių... šitiems 
gi — iš niekur.

Ir jų sauvalės Lietuvoje nie
kas nedrįsta sudrausti — nei 
pati valdžia. Nors dabartiniu 
laiku pasaulyje diktatūros ne 
naujiena, bet kitose’ šalyse dik
tatoriai nėra Vatikano agentų 
klapčiukai, kaip &ad Lietuvoje. 
Kitur valdžia diktuoja savo įs
tatymus visiems, ir visi privalo 
juos pildyti, ar tai kunigas, ar 
vyskupas, ar batsiuvys. Lietu
voje gi priešingai: čia pirmoje 
eilėje Vatikano įstatymai, ir 
jais remdamasis kunigas yra 
“neliečiamas asmuo”. Dar jei 
kur ir buvo atsitikimas, > kad 
teisman buvo patrauktas kuni
gas, tai jis tik pasijuokė iš tei
sėjo- sprendimo. Ir remdamiesi 
savo senoviškais nuo tūkstan
čių metų įstatytais, jie ir trau
kia atgal lyg vėžiai į senovę... 
Kvailina žmones 'visokiomis ne
sąmonėmis. Dar miestuose ir 
jie kultūringesni, bet provinci
jos miesteliuose ir kaimuose —. 
tai manau, kad nė pati valdžia 
nežino kaip jie tyčiojasi iš kai
mo gyventojų ir Lietuvos pilie
tį už nieką laiko.

Metrikų vedimas, kas turi 
būti pavesta atsakomingoms įs
taigoms, tai veda jie, ir veda 
kaip nori. Jei būdavo vargoni
ninkas lenkas, tai pavardes pa
taisydavo pridėdamas lenkiškas 
galūnes, — iŠ Kevelaičio pada
rydavo “pan Keulewicz”, o da
bar kai piliečiui prisieina turė
ti reikalas su dokumentais, tai 
jau sunaus pavardė neatatinka 
tėvo pavardę, ir ištaisyti jau 
negalima. Dar jei dalykas lie
čia turtingą, tai pusė bėdos: 
jam nors, klebonas patars ką 
daryti, bet jei biednas — tai 
jau pavardė bus ištaisyta į tik
rai “lietuvišką” — bus išvadin
tas' kiaule, girtuokliu ir išvytaa 
iŠ klebonijos... Ir nežino- Lietu- 
Vos pilietis, kur eiti, ir pas ką, 
užtarimo ieškoti.

Vietoje mokę Lietuvos žmo
nes išminties, juos mokina 
kvailysčių... Teigia žmonėms 
“mokslą” sugalvotų nesąmonių, 
kuris jokio pagrindo neturi, 
nei galima jį rimtu, ar išmintin
gu vadinti. Ir nežinau, ką šian
dien įsivaizduoja tie žmonės, 
kurie dėdasi mokyti, inteligen
tai ir lenkia galvas prieš seno- 
ves tamsuolių sugalvotas nesą
mones. Jie nemato, kad. jau kai
mo piemenys iš« jų juokiasi!.. 
Man kyla klausimas: ar rimti 
ir logiškai galvojanti yra šie 
žmonės?..

“Aš tikiu — ką matau... Bet 
jei aš matau neaiškiai, — tai
netikiu”. Taip sakė išmintingas patekus į kalėjimą, ji, mergi- 
žmogus. Tai logiška. Bet kaip 
šiandien tikėti tuo, ką kunigas

nuo

gal-

i

Du
PATARLES 
žuvo aeroplano 

nelaimėj
šerifo ^padėjėjas aeroplanu 

medžiojo du vaikus, automo
bilio vagius, prie Britton, 
Mich. Aeroplanas nukrito že
mėn, jo pilotas ir šerifo pa
dėjėjas Stanley Hdisingtan 
žuvo nelaimėj. Vaikai Jack 
Berg 14 metų ir WiIKam 
Sinclair 13 metų, tapo su
gauti.

Nekaltas du metus 
iškalėjo

, Frank Dirsh, clpcagietis, dii 
metus išbuvo kalėjime kaipo 
kaltas ^pasikėsinimų fšgėdyti 
merginą. Dabar mergina Mary 
Zinchuk Krupa prisipažino, 
kad ji apkaltino Dirshj norė
dama tik beleisti jam apsi
vesti su jos motina Rose Zin- 
chuk Dirsh. Ir tik Dirshiui

na, sužinojusi, kad Dirsh jau 
buvo 'vedęs su jos motina.

■revoliucinu žygų prieš tautinin- 
ką režimą.

Kur išeitis?
Tą nelaimingą Lietuvai de- 

šim Imetį tautininkai išsilaikė 
tik smurtu ir diktatūros prie
monėmis—karo stoviu, policinė
mis represijomis, administraci
nės sauvalės, cenzūros ir vi
suomeninių jėgų; nelaisvės pa- 
gelba. Ir vis tik matom, kad 
per visą dešimtmetį fašizmas 
nesugebėjo- nuslopinti Lietuvos 
darbo žmonių pasipriešinimo, 
kurs po 10 metų tautininkų val
dymo pasidarė dar atkaklesnis 
ir visuotinesnis^ kaip režimo 
pradžioj. Tautininkų režimo vi
siškas bankrotas *ir absurdišku
mas visiškai aiškus. Jokie rin
kimų klaątavimai ir falsifikuoti 
pribertiniai seimai ir panašios 
apgaulės neapmuilys akių Lie
tuvos liatvrdžiai, kuri tęs savo 
>kovą: iki; visiško laimėjimo. Tuo 
Įląimęjim^ bus laisva> demokra- 
;tįniais pamatais sutvarkyta Lie
tuvos diarbo žmonių respublika. 
iQ pasieksime jo tik visas prieš- 
fasistines jėgas suburę ir susi
jungę į galingą priešfašistinį 
Liaudies Frontą!!

J. 
' ,---- r----- -------------- ■ J .___

(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Tai toks “ramumo” vaizdas
Tokį tat “ramumo” vaizdą 

teikia tik paviršutiniška įvykių 
apžvalga per 10 fašistinių val
dymo metų. Smulki visų faktų 
registracija duotų daug baises
nį vaizdą, bet ir šis aiškiai Įti
kina, kad tautininkų-fašistų re
žimą visiškai drąsiai galima pa
vadinti žiauriausių okupantų re
žimu, nes tikrai jokia svetima 
okupacija tokio liaudies teisių 
išniekinimo ir Lietuvos žmonių 
žudymo ir kankinimo neatneštų. 
Gėda net. palygintą, kad lenkų 
okupuotame Vilniaus krašte lie
tuviai nuo lenkų nėra tiek, nu
kentėję ir tiek aukų turėję, kaip 
“laisvoj6 nėįriklaUsoiimj^ Lietui 
voj. šioj santvarkoj nėra* pa
minėta daugybė bylų prieš kom
partijos narius, kurių yra pilni 
kalėjimai, kurių daugelis buvo 
teisiama mirtimi.1 ^epažymėtas 
ir “garsiosios” Varniųi koncen
tracijos stovyklos gyvavimas, 
kurio' metu ten> buvo uždaryta 
šimtai geriausių, ir aktyviausių 
liaudies veikėjų iš įvairių sluo
ksnių ir grupių; nu'o komunistų 
iki krikščionių. Nfe visi, sušau
dymai ir nė visos mirties baus*- 
mes sužymėtos, nes jų buvo 
daug, daugiau. O kokio pasity
čiojimo yrai Susilaukusi per tą 
10 metų lietuvių spauda, gana 
bus pasakyti,- kad‘ bjauriausios 
rusų cenzūros metai prieš tai 
pasirodo švelniausi. O kiek į- 
vairių pogromų ir tautinės ne
apykantos reiškinių dar < buvo. 
Lietuvos darbininkai ir valstie
čiai per tą. dėšimtfaeiį buvo dė* 
.moralizuojami, apdumiami, jų 
kiekvienas bandymas apginti 
savo teises buvo žiauriai mal
šinamas. Ar reikia didesnės 
begėdystės, kaip tokiose sąly
gose kalbėti apie “ramybę” Lie
tuvoj ! Aiškiai matom, kad visi 
tie /žjaui,umai..ir teismai.t ir ka- 
Įėjimai’ turėjo vieną tikslą — 
apginti smurtiškai Lietuvą ap
sėdusią, neteisėtą ir jokio pasi- 
tikąjimo neturintį . tautininkų 
rišimą^ kur verčiau visą Lietu- 
;vą pražudys^ bet geruoju savo 
vietom neužleis kitam. Kaip 
matom, šis režimas prieš save 
sukėlė visus Lietuvos gyvento
jų sluoksnius nuo kairiausiųjų 
;iki dešiniųjų^ nes net katalikai 
ir tai darė sukilimus ir ėmėsi

i

f

Petroit, iviich
Organizacijų atstovų 

konferencijos

Detroito draugijos ir organi
zacijos yra pasiryžusios vykin
ti gyveniman istoriško, Lietu
vos demokratijai atsteigti kon
greso (įvykusio birželio mėne
sio Clevelando mieste) tarimus. 
Organizacijų; atstovų konferen
cijos yra laikomos reguliariš- 
kai kiekvieno mėnesio ketvirtą 
šeštadienį, 8 vai. vakaro, Lie*- 
tuvių svetainėje (25 Št. ir Ver- 
nor Hwy>. Aštuoniolika organi
zacijų yra išrinkusios 35 atsto
vus. Tačiau toli gražu ne visas 
atstovų skaičius konferencijo
se tedalyvauja.

Šiaip ar taip, atstovams rei
kėtų parodyti daugiau susido
mėjimo ir labiau rūpintis jiems 
pavestais reikalais. Visi juk 
mes žinome gerai, kad vietos 
kolonijos reikalais mes patys 
turime rūpintis.

velando kongreso dalyvių trum
pi raportai. 6:30 vai. vakaro 
prasidės koncertinė programos 
dalis, o paskui šokiai abiejose 
svetainėse, šokiams grieš šau
nus orkestras. Įžanga, nema
nau, kąd bus didesnė kaip 25 
centai asmeniui. Todėl visi tu
rime dalyvauti. Taip, visi tie, 
kurie pritaria demokratijos at- 
steigimui Lietuvoje.

mes neturi-

Turėjome jau vieną pikniką, 
kuris davė gražaus pelno. Bū
tent, liko apie $150. Už tokį pa
sisekimą ir užuojautą didelis 
ačiū priklauso pažangiajai vi
suomenei. Iš likusio pelno kon
ferencija pinigus paskyrė šiems 
tikslams: Lietuvos -politiniams 
kaliniams $24.88, Centraliniam 
L. D. A. fondui $25.00 ir de
mokratijai ginti $25.00.

Tačiau, draugai,
me pasitenkinti vien tik vienu 
pikniku (nors ir tikrai sėkmin
gu) bei siauro pobūdžio konfe
rencijomis, — mums reikia pla
tesnio, didesnio veikimo. Mes 
turime surengti prakalbas, dis
kusijas bei keletą parengimų, 
kad tuo budu butų galima su- 

! kelti kiek daugiau pinigų. O 
pinigai yra labai reikajingi, nes 
jais bus galima šelpti nuo dik
tatūros nukentėjusius Lietuvos 
žmones. *

Lapkričio 29 d. yra rengia
mas vakaras Lietuvių svetainė
je. Bus trumpos prakalbos ir 
įdomi koncertinė programa. Da
lyvauti programoje yra pakvies
ti visi pažangieji chorai ir dai
nininkai.

Pats parengimas prasidės 
anksčiau nekaip 5 vai. popiet, 
nes prakalbos nusitęs apie pus
antros valandos. Be to, bus Cle-

Komisijos narys.

Tony The Cleaner, 
Furrier

Seniausias ir geriausias dra- 
bužių valytojas ir taisytojas, 
taipgi furkautus išklinijame, . 
sutaisome, ir perdirbame, dar
bą paimam iš namų.

2555 West 43rd Street
Tel. Lafayette 1310
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KOMIŠKA OPERA

“MIKADO”
Stato scenoje

Naujos Gadynės Choras
Sekmadienį, Spalių-October 25, 1936 

Sokol Svetainėj 
2345 S. Kedzie Avė.

Lošimas prasidės 4:30 vai. vak. 
Įžangą 65c.

■... > ': i ■ :............

Peoples Krautuvės
Pasiūlo Didžiausį pasirinkimą Gražiausių

Šildomų Pečių
Mažiausiomis Kainomis Mieste

Lengvais Išmokėjimais

^Virtuvės Šildyto jai

Virtuvės Pečiai

Moderninis.-Ago k s 1 a s 
Gelbsti Sveikatos 

Budavotojui
‘NUGA-TONE turii svarbų Žino Phosphide 
mišinį, duodahti naudingą phosphorą, be ko 
negalima tnrSti stipriu Ir galingų nervų. 
Gydytojai dažnai priraišo phOBphorf}, kad 
suraminti jauslius ir sukrėstus nervus. Tai 

‘svarbu nervų sujudimuose, taip nuožmiai 
nuolat varginančiuose, <'

Tas jftiiktnt vaistas moksliškai sustlprln-. 
tas su’VlTAMINAIS A 1* D ir turis ge-! 
leftes be ko negalima tnrAti turtingo rau-,. 
donaisiais rutulėliais kraujo it* skaistaus 
veido. B© to. NU G A-TONE. turi ir kitokių 
vertingų dalykų valstijoje. Pradėk Šiandien 
imti sustiprintą- NUGA-TONE ir pastebėk 
kaip pagyvės!. 'Parduodamas ir užtikrintas 
pas visus vaistininkus. * ' - '

Nuo užkietėjimo imk/*^. UGA-SOL—tai 
idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.

fe.

Furnasai

Kad atitiktų kiekvię-F 
nam reikalui.

NORTHWESTERN
Stove Repair Co

r
i

t

i

Išdirbėjai ir distributo- 
riąi pataisymui dalių, 
kurios tinka visiems 

. Pečiams, Furnasams ir 
Boileriams.

Keturios Didelės Krau 
tuvės Chicago j e

662 W. Roosevelt Rd.
312 West 63rd Street

»Ž323 Mihvaukee Avė.
8816 S. Commercial avė.

CHICAGO, ILL.
Monroe 6600.

1 Naujos mados šildytuvas 
dėl vartojimo visokio kuro. 
Standard išdirbystės, 
rantuotas dėl geros 
mos, reguliarės vertės 
parsiduoda už

22.95

ga~ 
šilu- 
$35,

Geriausiu Išdirbysčių 
OIL HEATERS

Labai didelis pasirinkimas: 
Peoples krautuvėse parsi
duoda labai sumažintam 
kainom, šis šildytuvas ver
tas $59.50, parsiduoad už

39.50
Mažai Tereikia įmokėti
DABAR PATOGIAUSIAS

Daug Sutaupysite!

Lengvus Išmokėjimai —
PEOPLES KRAUTUVĖSE 
LAIKAS PIRKTI VISOKIUS NAMAM REIKMENIS

4179-83 Archer Avė,
Tel. Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.



J-o Hans Rosler Vertė M. Šileikis

Aferistė
Baronas Boroll padėjo puo- ręs karjerai gelbėdavo, šių die

duką ant staliuko.
“Dėkui, mano brangi pane

le”, jis pasakė, “aš nenoriu dau
giau arbatos.”

Aktorė atsikėlė.
Koniako, baronai?”
“Dėkui.”
“Papirosų?”
“Prašau.” | !Hi
Ji padėjo ant staliuko Sidab

rinę papirosų dėžutę: Baronas 
Boroll išdidžiai užsidegė papiro
są ir tylėdamas tėmijo, kai du
rnai raitėsi palubėje. Išrodė, 
kad jis buvo paskendęs svajo
nėse, todėl ir ji, atsilošusi kė
dėje, tylėjo ir žiurėjo jam į 
veidą. Niekuomet pirmiau jai 
neteko susitikti su vyriškiu, ku
rio asmenybė, apsiėjimas ir vis
kas, kas jai nepaprastai patik
tų, kaip bažmas Boroll. Prieš 
savaitę laiko, viešame suėjime, 
draugai jai perstatė jį. Nuo to 
laiko juodu matydavosi kas
dien. Rytais, kai ji neturėdavo 
repeticijų, juodu važinėjo auto
mobiliu; kartu pietaudavo kur 
nors atdarame ore. Po pietų 
jis kartu su ja praleisdavo lai
ką jos apartamente, o vakare 
jis punktuališkai atsisėsdavo 
teatro ložon, kuriame ji vaidi
no.

“Apie ką taip galvoji, baro
nai?” ji nutraukė tylą. “Ar 
nuobodu čia su manim?”

“Ne.”
“Tuomet...”
“Mano brangi panele”, 

pratęsė atsikeldamas, “ar tam
sta nesupyktum, jeigu aš tuoj 
išeičiau ?”

“Tu nori eiti?”
“Taip.”
“Ar aš galėčiau jus .matyti 

teatre ?”
Jis abejojo: “Gal būt.” .
“Ir rytoj?”
“Gaila”, jis pasakė, “bet aš 

prižadėjau kaip rytoj išvažiuot 
iš Paryžiaus.”

Jos ranka, kurią ji jam pa
davė atsisveikint, truputį suvir
pėjo.

“Aš jums linkiu laimingos 
kelionės, baronai. Laiks nuo lai
ko norėčiau girdėt apie jus.”

Jis pridėjo jos ranką prie sa
vo lupų.

“Ar negalėčiau kai ką jums 
prisipažinti pirma, negu išei
siu ?”

Ji susimaišė.
“žinai, brangi panele, aš dėl 

Tamstos rytoj apleidžiu Pary
žių.”

“Dėl manęs, baronai?”
“Taip, aš jus myliu.”
“Ir tai dėliai to mane aplei-

jis

“Taip. Aš norėčiau jus ves
ti, bet negaliu.”

Ji žengė žingsnį atgal. Jos 
balsas buvo Šaltas:

“Dėl to, kad aš aktorė, baro
nai ?”

“Ne. Tik dėl to, kad aš nesu 
joks baronas, brangi panele.”

Ji pašoko.
“Tai kas tu esi tada?”
Jis lengvai nusijuokė.
“Aš esu aferistas Ferri Fer- 

kes iš Budapešto.”
Laikrodis išmušė šešias, o 

baronas vis dar tebebuvo ant 
vietos.

“Pabūk valandėlę ilgiau, bran
gusis”, ji maldavo.

Jis paglostė švelnius blondi
nės plaukus ir pasakė:

“Aš pabusiu, jeigu Tamsta 
nori, bet anksti rytą aš būtinai 
turėsiu išvažiuot.”

“Pagaliau mes vėl kartu?” 
Jis paėmė jos ranką.
“Taip, Ariana”, jis pasakė, 

“geriau* šitaip. Vieną kurią die
ną aš vėl dirbsiu ir, anksčiau 
ar vėliau mane areštuos. Musų 
amate taip ilgai nebūna. Kaip 
tuomet bus su jumis? Žmonės 
matė mudu kartu, jūsų vardas 
bus surištas su mano. Paryžiuj 
jums nebus vietos. Tie laikai 
jau praėjo, kai skandalas akto-

pa-

juo-

nų žmonės phgeidauja tinkamo 
socialio stovio.”

“Aš apleisiu sceną ir eisiu su 
tavim.”

“Tamsta užmiršti, jog, gal 
būt, turėsi sekti mar.e į kalėji
mą. Jeigu tu butum viena iš 
mano pasaulių, jeigu tu butum 
tas draugijos atmatų puodas, 
kaip ir aš pats, aš maloniai pa
silikčiau su tavim. Tu galėtum 
būti mano žmona. Mudu dirb
tume kartu, ir po trijų ar ke
turių metų, gal būt, apsigyvena 
tume kur nors mažoj, jaukioj 
vietoj nuošaliai nuo žmonių. 
Tu galėtum turėti vaikučių , 
ar tu nori vaikučių, Ariana?”

Jos akys buvo pilnos ašarų.
“Su jiimis.”
“Berniukų ir mergaičių ?”• 
“Bernįukų ir mergaičių.” 
“Brangioji”, jis pabučiavo ją, 

“bet kas iš to? Mudu esava 
skirtingų pasaulių. Musų keliai 
skirtingi. Anksti rytoj aš geriau 
važiuosiu.”

Ji stovėjo ir nervingai juo
kėsi. *

■“Jeigu aš bučiau kriminališ- 
kai nusikaltus, ar tu butum pa
tenkintas ?”

“Aš prisiekiu, kad bučiau 
tenkintas.”

“Gerai. Aš pavogiau.”
Jis juokėsi.
“Tu? Tu pavogei!”
“Ar nori įrodymų?”
“Kodėl ne. Prašau”, jis , 

kavo. “Man bus įdomu pama
tyti jūsų įrodymus.”

Ji pasižiurėjo j jį atidžiai.
• Jis tylėjo.

“štai”, ji pasakė eidama prie 
stalo, ant kurio balta porcelia
ninė lempa degė, “štai — žiū
rėk j ją, ar čia nėra įrody
mas ?”

Ji pakėlė lempą ir metė j 
žemę.

Lempa sudužo į tūkstančius 
šmotelių.

Iš lempos pastato iškrito per
lų karoliai, brilianto branzolie- 
tas ir aštuoni brangus, akme
nys.

“Ar tas nėra įrodymas”, ji 
šaukė isteriškai, “ar tas nėra 
įrodymas ?”

Vyriškis surinko brangeny
bes ir atsargiai jas tyrinėjo.

“Taip, tikrai”, ant galo jis 
patvirtino. “Taipgi yra įrody
mas, brangi panele, kad tu esi 
tas asmuo, kuri, per praeitus 
metus vogei gražnas iš aktorės 
Fleuron rėdymosi kambario. 
Mes jtarinėjome jus per ilgą 
laiką, bet mes neturėjome įro
dymų prieš jus. Dabar mes tu
rime. Aš esu jums labai dėkin
gas. Įstatymų vardu, 
esi areštuota.”

“Bet — kas įtu esi 
Jis juokėsi.
“Aš esu slaptos 

agentas Braun iš Paryžiaus.
(Galas)

Tamsta

tada?”

ŠivaKar
policijos,,

o
KAIP

Garla,

944 W.

Normai

Pirm Negu šauksite Kitur, Pašaukite BOULEVARD — 0-4-7-0 
LIETUVIŠKA ĮSTAIGA DEL LIETUVIŲ”

KLAUSYKITE ! MŪSŲ RADIO PROGRAMO SEKMADIENIO 
VAKARAIS 8:00 VAL. IŠ W.A.F.C. STOTIES (1420 k.)

Teatrališkas Vakaras su pamarginimais prie Mr. Peter 
Kundrotas, 8139 S. Vincennes Avė.

Linksmios Vakaruškos yra rengiamos prie Mr. Stanley 
Martįnkus, 4628 So. Wood Street. •

Didelis Balius su palinksminimu. “Good Time” dėl visų 
prie IMfs. Varkalienės, 1900 W. 63 St. tel. Prospect 9181

KAD VIRŠMINETOSE tavernose bus muzika •DF I I Cj KAD BUS VELTUI GARDŽIŲ UŽKANDŽIŲ •
^*< KAD BUS GERO, VYNO IR SENOS DEGTINES, KURIE YRA PRODUKTAI •

INTER-NATIONAL
VYNO IR DEGTINĖS SANDELIO

4611 So. Ashland Avenue, Čikagoje

BURNSIDE

PIRMAS RUDENINIS BALIUS
OLD TIMER SVETAINEI, 1036 E. 93rd St.

Šeštadienį, Spafių-October 17 d. 1936 m
ĮŽANGA VELTUI VISIEMS V

Tai bus linksmas šeštadienio vakaras. Smagi muzika, skanus valgiai 
ir įvairus gėrimai. Burnsidiečai, roselandiečai ir kitų kolonijų lietuviai 
esate kviečiami atsilankyti ir linksmai pabaliavoti. Be to pranešame, 
kad Old Timer svetaine yra išrenduojama dėl visokių pramogų, ban
ketų, vestuvių, bei draugijų parengimams.

MARE IR JUOZAS MACIUKEVIČIAI, Savininkai
Grand Opening Mr. ir Mrs. Frank Stalnionis, 

35 Place, Tel. Yards 3986. Bus visko.
Mr. Joe Urban, 68?2 S. Halsted Street, Tel.

8743. Didelis parengimas 
šaunus vakaras yra rengiamas prie Mike

1825 W. 45th Street.

imoto i i
I
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MIŠKŲ GAISRAS OREGONE 
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ADAM BERNADIŠIUS

Patariu visiems lietuviams, kad 
dabar pirktumėte sau ANGLIŲ. 
Nelaukit, kol užeis speigai, kai 
pereita žiema. DABAR ir prista

tymas geresnis ir anglys 
PIGESNES.

GRANT W0RKS 
COALYARD

Fire victims glven aid 
Pagelba gaisro aukoms

Daugiaus kaip 5,D00 vyrų kovojo su liepsnomis gaisro, kuris

Slapias Reikalas
(Iš M. Zoščenkos)

Aną dieną grįžau namo iš 
svečių. Vienuolikta valanda va
karo. Tamsu, Niekur nė gyvos 
dvasios.

širdyje jaučiu kažkokį nera
mumą. Dėl vėlybo laiko krūti
nė smarkiai kilnojasi, — vadi
nasi, kvėpavimas padidėjo.

“Kad tik, — galvoju, — su 
banditais ar kokiais chuliganais 
netektų susidurti. Laikas kaip 
tik tokis, kada jie visur zu-

— O jeigu jau, — galvoju, 
— lemta susidurti, tai verčiau 
su chuliganais. Chuliganai vis 
dėlto lyg ir simpatiškesni. Na 
pažais, na į murzą užvažiuos, 
o gal vieną kitą dantį išraus. 
Tai ir viskas.

Apsiausto jie nenuvilks. Tai 
ne jų reikalas apsiaustą vilkti. 
Ir labai jau prakilnus dalykas 
iš jų pusės svetimos nuosavy
bės neliesti”.

Su tokiomis liūdnomis minti
mis galvoje prieinu ir namus. 
Rengiuosi

“Dabar, 
liko pats 
baigti — 
galvoju, — nėra baisesnio, kaip 
su banditais ant pakopų susi
durti. Svarbiausias dalykas — 
pakopos siauros. Bėgti neįma
noma. Ir apskritai gana rimtai 
galima nugriūti”.

Lipu pakopomis. Staiga gir
džiu, kad kažkas kojomis spar
dosi augščiau galvos.

O apšvietimas, žinoma, pas 
mus visiškai menkas. Lemputė 
spigsi kampe. Surukusi. Dviejų 
žingsnių atstume katę sunku 

eiti į vidų.
— galvoju, — pasi- 
neramiausias galas 

pakopos. Nieko, —

pažinti — atrodo tarsi tigras 
kokis.

Pažiurėjau aš į viršų. Žiuriu, 
stovi kažkoks renegatas. Ir ran
kose kažką laiko. Kažkokį gin
klą.

Susyk aš, žinoma, sustojau. 
Sulaikiau kvėpavimą. Stoviu. 
Tik širdis krutinėję smarkiai 
plaka.

“Papuoliau”, — galvoju.
Ir girdžiu tasai irgi griebia

si priemonių. Irgi paliovė kvė
pavęs ir daugiau nebevaikšto. 
Laukia, kada aš' prie jo priei-

• T • H)siu. , ,
Tuo laikų, ’' tikrai, sakau, ma

no makaulė .pradėjo labai ge
rai veikti. Viskas pasidarė aiš
ku.

“Arba reikia bėgti, — galvo
ju sau, — arba atgal grįžti. Bet 
vienas blogumas, nežinau, kaip 
tai padaryti. Jeigu,
— pasuksiu atgal -
no, jis juk gali pulti mane. Pa
sivijęs, žinoma, jis gali ir ma
no dūšią iškratyti”.

Stoviu ir laikau kvapą. Sten
giuosi tik dantis prilaikyti, kad 
jie per daug nebarškėtų.

O stoviu aš antrame augšte. 
Netoli kažkieno butas.

“Bėgti j kiemą, — galvoju,
— jau pervėlu. Tuoj, — galvo
ju, — atsargiai prislinksiu prie
durų, surasiu mygtuką ir pa- jau. O tu mane už kalnieriaus

— galvoju 
■ bala jį ži-

v.

Rulns of Bandon business section 
Griuvėsiai Bandono gatvėse

sunaikino miškus ir du miestu pietinėje Oregon valstijos dalyje

skambinsiu. Tegul bus aliarmas 
visame natne”.

Stoviu, akių nuo viršaus ne
nutraukiu ir tuo pačiu metu 
graibausi' mygtuko. Suradau 
rankeną. Pradėjau pamažu ją 
klabinti.

Bet štai nuo viršaus kaip 
koks tigras šoko ant manęs 
banditas. Mario kojos1 pradėjo 
linkti. Ir kvapas sustojo. “Tuoj, 
— galvoju, — jis mano dūšią 
iškratys”. < •

Sukaupęs visas savo jėgas 
šokau į šalį. Jis paskui mane. 
Aš žemyn. Jis neatsilieka. Tie
siog jaučiu, kad už kalnieriaus 
griebia. O kalnierius gero kai
liuko.

Aš į kiemą. Pro vartus. Į 
gritvę. šattkiii. 11' 1 '

Griebia jis mane už kalnie
riaus ir persimeta ant žemės.

Čia susirenka būrys žmonių. 
Milicija švilpia.

Žiūriu: už kalnieriaus mane 
laiko Petka Vodkinas, musų ko- 
munališko buto įnamis.

Petka Vodkinas žiuri j ma
ne. Aš žiuriu į Petką.

Petka Vodkinas sako:
— Pamanykite, štai ką pa

gavau. O aš, — sako, — palai
kiau tave už žuliką. Kokius tu 
ten pratimus darei prie sveti
mų durų?

Aš sakau:
— Reikia geriau žiūrėti, Pet

ka Vodkin. Aš, — sakau, — 
prie durų tik atsikvėpti norė- 

griebi. Nutraukti galėjai.
Čia pasiaiškiname milicijai 

ir grįžtame namo.
Visą naktį, žinoma, negalėjau 

miegoti. Varčiausi nuo vieno 
šono ant kito. Vis galvojau ir

BAIGS IŠMOKĖTI100 NUOŠIMČIŲ 
DEPOZITORIAMS

The Midland National Bank pa- land National Bank of Chicago 
skelbė ketvirtą išmokėjimą 
depozitoriams. Depozitoriai 
kviečiami ateiti pasiimti sa
vo čekius.

W. J. Garvy, resyveris The 
Midland National Bank, kurs, 
randasi Brighton Parke, Ar
cher avenue prie Sacramento, 
praneša apie ketvirtą to ban
ko išmokėjimą depozitoriams. 
Resyveris sako:

The Comptroller of the Cur- 
rency gauta iš Reconstruction 
Finance 
paremta 
rininkų 
ketvirtą
Čių, išmokamą jau? dabar Mid-

Corporation paskola, 
šio banko turtu ir šė- 
atsakomybe, paskelbė 
dividendą 10 nuošim-

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

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

MARSUOJA!

_____ ____________ 8_

Patarimas

16th St. ir 49th Ct
Tel. CANAL 311

svajojau apie tą laimingą lai
ką, kada, pagaliau, visiems pi
liečiams ramus gyvenimas.

Visi — į kovą su banditiz
mu!

Verte K.

kreditoriams.
v

šis ketvirtas išmokėjimas 
sudarys 100 nuošimčių atmo
koj imo per trejus metus, ka
dangi dividendai 32 nuošimčių, 
43 nuošimčių ir 15 nuošimčių 
jau pirmiau tapo išmokėti.
' Depozitoriai gali gauti savo 
čekius pateikdami išduotus 
jiems resyverio certifikatus 
resyverio ofise adresu 4184 
Archer avenue, Chicago.

Tačiau likvidavimas banko 
turto ir rinkimas iš šėrininkų 
atsakomybės bus daromas iki 
taps atmokėti Reconstruction 
Finance Corporation.

Pakvietimą depozitoriams at
siimti čekius daro užsidariusio 
banko resyveris W. J. Garvy.
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B. K. ALGIMANTAS

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KARINGUMAS

Apleisdamas Braziliją Sao 
Paulo lietuvių kolonijos kuni
gas B. Sugintas savo “Šviesos” 
numeryje 47 iš 15-IX-36 visų 
pirmą puslapį uždėjo tokį “pa
saulinės svarbos” antgalvj:

“Konsulas Gaudys išgraužė 
kun. Sugintą”. Antras stam
bus subtitulas skamba: “Kon
sulo Gaučio įskundimų pasek
mės”. Ir trečias to paties 
straipsnio antgalvis sako: “Lie
tuvos vyriausybė pareikalavo 
atšaukti kun. B. Sugintą”.

Ištisas antras kunigo laikraš
čio puslapis užimtas “Kores
pondento” straipsniu “visuo
menės Griovėjas”, kuriame iš
deda į šuns dienas gana kata
likiškai nusiteikusį konsulą Po
vilą Gaučį. Karinga, ar ne?

Urugvajaus Lietuviai Važiuoja 
Kariauti Ispanijon

Urugvajaus lietuvių socialis
tų dvisavaitinis laikraštis 
“Naujoji Banga” rašo:

Ispanijos demokratijai ginti 
komitetas Montevideve, skel
bia kad šiomis dienomis esą 
užsiregistravę daug savanorių 
vykti j Ispanija ginti nuo suki
lėlių. Esą visokių tautų, bū
tent lietuvių — 20, vengrų — 
14, italų — 38, čekoslovakų— 
7 turkų — 2, armėnų — 3, au
strų — 5, paragvažų — 2, vo
kiečių — tik vienas ir argenti- 
nas vienas.

Apie Argentinos Lietuvių 
Karingumą

Polemika — durnas dalykas, 
ypatingai, jeigu ji eina ten, 
kur jos galėtų ir nebūti. Bet 
juk visos polemikos, ištolo žiū
rint, atrodo nereikalingos. - Be 
to, yra polemikos ir “polemi
kos”. Kadangi į Pietų Ameri
ką bendrai, o į čionykščių lie
tuvių gyvenimą — ypatingai 
naujausiu? laiku yra kreipiama 
lietuviško pasaulio dėmėsis, 
tat noriu pacituoti “A. L. Bal
są”, kuriam tenka stovėti “po
lemikų sargyboje”. Iš šalies 
stebint, visuomet tiksliau pas
tebima, negu suinteresuotų 
kad “filosofuojama”.

Štai citatos iš “P. A. žinių” 
ir “A. L. Balso” atsakymas 
“karingais” klausimais:

Kadangi nesamų organizaci
jų vardu litus gaudanti sek
tantai perduag raskažinasi, — 
rašo “A. L. B.” — tat tenka 
nurodyt tūlas jų mandrybes ir 
išsiplepėjimus, o taipgi- šį tą 
paklausti. štai kaip jie pa
tys sau kailį karšia:

“Pasiuntinybės delegatas ne 
vieną kartą yra išsireiškęs 
“ne”, nes jus užmirštate ką į 
tai parašys “A. L. Balsas”.

Ne, tai ne, betgi atrodo, kad 
pervelai pasiuntinybės delega
tas vaikėzus sudraudė. Jeigu 
Balso bendradarbių straipsnių 
būt ankščiau paklausyta, tat 
už tūtos 300,000, kuriuos suri
jo kunigas su Kliaugučiu, būt 
kelioms mokykloms rūmai pa
statyti ir bent du trečdaliai tos 
sumos Lietuvon grąžinta.

Kituose dviejuose straips
niuose šmeižia Argentinos lie
tuvių menininkus. Ypatingai
šmeižia Šimaičius, kurie taip
gražiai pasirodė scenoje Lietu
vos menininkų garbei sureng- 
toj vakarienėj ir pats Lietuvos 
Ministeris apdovanojo gėlė- 
irtis Gigą šimaitytę, kuri ne
ginčytinai yra Argentinos lie
tuvių kolonijos perlas. Sek
tantai šmeižiasi iš pykčio, nes 
ir Orlovas lėšų šinkuotojus ap
leido. Orlovas sako, kad “lie
tuvių namų” tarybininkai su
fabrikavo jo parašą ir paėmė 
iŠ konsulato jo algą už du? mė
nesius, sausį ir vasarį, viso 60 

'.perų. Kas žiri ar daromas tar
dymas, kas sufalsifikavo žmo- 
gaus patW? Lygiai nėraf žino

ma, ar aiškinama, iš kokių 
lėšų bus sumokėta 200 pesų 
“Negrita Guyana” vinyčiai, 
kurioje gamybininkai Lietuvos 
pašalpinių lėšų vardu, tą su
mą pragėrė ir nesumokėję išė
jo. Sąskaita vaikščiojo po ofi- 
ciales įstaigas ir redakcijas. 
Tai tik dulkė “lietuvių namų” 
tarybos veikimo, kurios kabe- 
zonai su pluoštais panašių sąs
kaitų bėgiodami visą savo "vei
kimą reiškia.

Urugvajaus žinių skyrių tie 
spaudos darbo karikaturinto- 
tojai užpildo ne Urugvajaus 
lietuvių gyvenimo aprašymais, 
bet Indijos ir Ispanijos daly
kais. Niekas jau nerašo tiems 
besarmačiams.

Kitame straipsnyje vienos 
karių grupės vadovybė meluo
ja, buk Balsas iškreipė jų pa
reiškimą. Raštas randasi A. L. 
Balso Redakcijoje. Jame tarp 
kita sakoma:

“B. L. K. Karių organiza
cija jokio organo neturėjo ir 
neturi, ir kaip skelbia Pietų 
Amerikos Žinios) kad musų or
ganas, tai tas netiesa”.

Jeigu organo neturi ir ži
nios ne organas, tai kūr tada 
“iškraipymas” ?

Turėtų būt paskelbta ats
kaita iš visų pašalpinių lėšų, 
turėtų būt paskelbta kur gali
ma grąžint aukuotas knygas, 
kiek knygų gauta ir kiek iš
parduota Pasekulyje, nes 32 
knygos su garsių “lietuvių na
mų” antspaudomis tapo>nupirk- 
tos Pasekulio kioskuose ir ran
dasi vieno laikraščio Redakci
joje Mbntevideo mieste. Reikia 
aiškint panamą, kad nesančių 
lietuvių namų tarybininkai ne- 
strakčiotų, vėl prie • varžomų 
valstiečių iždo selindami.

Vaikų žaislas.
“A. L. Balso” pastangomis 

tapo panaikinti kolonijai gedą 
dariusieji “lietuvių namai”, ir 
reikia manyti, musų laikraštis 
paveikė, kad nebūt siunčiamos 
lėšos iš Lietuvos Pietų Ameri
kon. Mes rašėme, rašome ir 
rašysime, kad lėšos reikalingos 
vien tik mokykloms.

Visų Argentinos lietuvių dar
bininkų nuolatiniai protestai 
ir musų straipsniai dalinai ap
gynė Lietuvos valstiečių tely
čių kojas nuo graužikų Pietų 
Amerikoje. Del to labai už
sigavo kailiamainis Kliaugutis 
ir prabaščius, kurie kelis šim
tus tūkstančių iššinkavo, kol 
jų siuntimas tapo, regimai, su
laikytas.

Iš apmaudos Kliaugutis su 
kunigu graužimą primeta ki
tiems. Nors tai “predanije 
šviežo” ir negalima deleisti 
kad fašistų ir klerikalų komu-' 
nistinamas demokratinis, laik
raštis butų remiamas tų, ku
riuos kritikuoja.

Ispanijos Alcazar tvirtovė, kur sukilėliai išsilaikė 10 savaičių, kol atvyko pagalba.

neisvyruodamas laikosi demor 
kratinės linijos, o dėl to ir tūri 
pritarimą visuomenėje. Jame 
randa/ vietos visoš mūšų- orga
nizacijos savo reikalams svar
styti. “Lietuva”, “Lietuvių 
Centras”, “Susivienijimas Lie
tuvių Argentinoje”, 
“žvaigždė”, 
“Vargdienis” 
kam pasauliui 
iš “Argentinos Lietuvių Bal 
so” skilčių. Ne kur kitur, bet 
“Argentinos Balse” tapo išgvil
dentas klausimas ir Kordobos 
lietuvių kolonijos susijungimo 
vienon “Neptūno” organizaci
jom

Kolonijos padangė kas kart 
giedrėja. Sektantų gužpute- 
liavimo bankrotas matosi visoj 
aiškumo j'.

“Aušros 
“Mindaugas”, 

visam lietuviš- 
yra pažįstami

^Preferredbyj 
millions 

to mayonnaisė

Norint darbo vietoj 
į pašalpos balsuokit

tik su kolonija, bet ir su 
tais, per kuriuos algas gauda
vo. Vienok Sugintas buvo to
lerantiškesnis,, doresnis ir ga
besnis už Janilionį. > Sugintas, 
be ypatingų pašalpų fš Lietuvos 
pastatė lietuvišką bažnyčią Sao 
Paulo mieste ir jo įkurtas sa
vaitraštis “šviesa” visuomet 
išlaiko savo liniją. Gi Janilio
nis Argentinoje eina lygiai to
kiomis pėdomis, kaip ątšaukta- 
sai skandalistas Bumš'a bei 
pačios Urugvajaus dvasiškos 
vyriausybės išprašytas Rud
žius. Janilionis buvo ir lie
tuvių namų kasininku. Daugy
bė valstybinių pašalpų per jo 
rankas perėjo, buvo skandalas 
ant skandalo, o už išeikvotus 
šimtus tūkstančių nei bažny
čios, nei mokyklos, nei prieg
laudos neįkūrė. Tik kitų lie
tuvių dirbamą organizacinį ir 
visuomeninį darbą demoraliza
vo. Jo veiklos istorija, nešu- 
gyvenimas su kita valstybinio 
nusistatymo spauda ir su pa
čiais katalikais ' jį parodė vi
suomet sukto maištininko rolė- 
jeje. Už mėnesio kito turės 
pasiaiškinti Kaune, ir, reikia 
manyti, šį kartą Kaunas pa
žvelgė ir į antrąją medalio pu
sę, o ne vien į tą, kurią sau 
pelninga spalva nudažydamas 
jis įvairiomis 
davo.

Atšaukimas 
lionį griežtai

progomis rody-

Istorinės Reikšmės Reve- 
liacijos.

♦

“Argentinos Lietuvių Bal
sas”, savo redakcijos straips
nyje “Musų-, žodis faktų aky- 
vaizdoje”, paliečia esminius 
Argentinos lietuvių kolonijos 
klausimus. Bešališkai kalbė
damas, jis demaskuoja tuos 
gaivalus, kurie “visuomeninio 
veikimo” pretekstu krečia lie
tuvių tautoj nematytas tragi
komedijas. Minėtame straips
nyje rašoma:

Sao Paulo lietuvių kolonijos 
kunigas savo komunikatą iš 
kauniškė# metropolijos sekreto
riaus kunigo Urosiaus’, kurio 
pranešimą,* kad kaip kun. Su
gintas, taip ir kun. Janilionis 
iŠ Pietų Amerikos yra atšaukti 
ir jų vieton paskirti nauji ku
nigai. čia, žinoma, nėra nie
ko nepaprasto, kad atšaukiami 
kunigai, kurie nesugyvenb ne

du alyidu komplimentavosi va
gių, žulikų, aferistų ir tam pa
našiais titulais. Išeina, kad 
toks tokį pažino ir ant alaus 
pavadino...

Tegul išsiti tūtavusieji bu
čiuojasi, tai jų dalykas. Jų rei
kalas ir lėšų skeveldrų likučiais 
dalintis vienoj ar kitoj formoj., 
Bet jie po to viso neturi teisės 
pretenduoti į kalbėjimą visuo
menės vardu, neturi teisės val- 
į<iOt nei katalikų, nei tautinin
kų vardą. Tiedu suktybių; 
škurtdų, šmeižtų ir provokaci
jų specialistai yra bandę vi
siems savo šėlpėjams. Jiedu 
taip pasielgė su Daukantu ir 
Gaučiu, kurį ginti visiškai ne
sirengiame, tūtom labiau, kad 
jis su jais draauge “darbavosi”. 
Volens n01ens‘ , susibičiuliavę 
lėšų dbrotOjai’ juodžiausiomis 
spalvomis ištepė- Argentinos 
lietuvių istoriją: jūdOšiški cir
kuliarai, , urminiai,,ir pavieniais 
nekaltų'' lietuvių į'davinėjimais 
policijai, lėšų pajamos — liū
dnos atminties' plęgos. • ?. ■ .

Savo spausdiniuose jie šmei
žė ir šmeižia visus kas tiesos 
sargyboje stovi. Dar visi at
mename, kaip. kun. Janilionis 
“Šviesos” susirinkime ' grąsino 
policija ‘ “Argentinos Lietuvių 
Balso” leidėjui P. Ožinskui. Vi
si mato, kaip tas pats kunigas, 
užpil'dydamas Kliaugos laikraš
tį, koneveikia, visa kas kilnu 
ir dora. O vaikėzas Kliauga 
yra apšmeižęs visus iš eilės, 
pradedant panelę Braždįžiony- 
tę ir baigiant visų gerbiamų 
rašytojų Matu šalčium. Vie
nok juokingai atrodo, kada 
vaikėzas nori nupiešt priešval
stybiniu- Lietuvos ministerį 
Joną Aukštuolį, kuris be ( per
traukos Lietuvos valstybinį 
dąrbą sų pasišventimu dirba 
dar liuobtų prieškarinių laikų, 
kada Klikugutis dar kiaules ga
nė ir tai, kaip", sakoma, svėti-

i 
speCialištUi “gnaibo” ir konsu
lą' Kučinską, kuris už Lietu- 
įVdg ikiSVėS kovas riūkentėjo dar 
1995 metuose ii? beveik 30 • me- 
tą gyvendamas' Paryžiuje jun
gė apieistiVe ‘lietuvių tautos rei
kalams , ištikimų- lietuvių’, bure- 
lįS Jiė\ prhvokuoja1 ir pirmąjį 
Lietuvos; Atstovybės' sekreto
rių Blaveščiuną, kuris savo il
gamete tarnyba Lietuvos Už
sienio. Reikalų Ministerijoje ir 
savo . sekretoriavimu Lietuvos 
Pasiūtinybei Prancūzijoje, 0 
taipgi neilgu darbo laikotarpiu 
Argentinoje įrodė, kad jis yra 
dideliai kompetentiškas ir tiri- 
karnas jo užimamoms aukštos 
diplomatlilės tarnybos parei
goms. Tat^i1 viši matė* jam 
pirmihiiikatijarit1 masiniam Ėu- 
enos Airėš lietusių Susirihki- 
mūty rašytojui Šalčiui atvykus, 
o ypatingai Lietuvos- Valstybi- 

■ nės Operos- artistams lankan- 
tįės Argentinos sostinėje, dau
giausia p. Blavėšcįuno dėka ta
po- išnmidbtbd visos; pfd’gbs pa*

privertė Jani- 
pakeišti liniją, 

kad gaut “griekų atleidimą” ir 
kitą vietelę. Jis nori pasige
rint viršūnėms, tat’ jau dau
giau nerašo, kad “Lietuvos liki
mas kabo ant nosies”. Tik pa
skutiniame numeryje vadina 
“smutnu laiku” tą savo “švy- 
fūrio” laikotarpi, kada jo pa
tikėtai Ropečka jį buvo perlei
dęs tautininkarris.- Janilionis 
susidėjo, rie su tautininkais, bet 
su Kliaugas, kurių- patyš tau
tininkai neapkeričia. O / tauti- 
riinkų sąjungos vis- ■ blilvėše? dorojiiho
dvi: švytiirinS ii: žiiiing'. e' - 1
ros nėrą.
,'Susidedamas su Kliauga Jani
lionis jam perleidb spaustuvės 
mašinas ir raides,/ kurias- EiC^' 
tuva paaukavo kolonijai. T’ūto^ 
aktu Januliorfis ir katalikus 
pardavė šnipui Kliaugai, žino
ma, jeigu katalikai to kUnigo* 
manevro klausys? ' Atrodo,’ 
kad kaip tautininkai, taip ka
talikai*, vien piktinasi Janilio- 
nio - Kliaugos' krečiamomis* 
tragikomedijomis;

Dar visiškai neseniai skaitė
me kunigo “švyturyj” prane
šimą stambiomis raidėmis,, kad 
Kazys Kliauga savo rėdakci-' 
joje gvoltavojo lietuvaitę. Tos 
pačios savaitės “žiniose” dūr 
stambesnėmis raidėmis Kliau
ga rašė, kad kunigas Janilio
nis pas save lygiai taip pasiel
gė su kita lietuvaite. Jeigu pa
vartyt tų dviejų piliečių'“Ai-~ 
dus”, “Išeivius”, “Švyturiūs” 
ir “žinias”, tai daugiau nieko 
nerasime, kaip tik* tai’, kad? ji^

rodyt aukštą lietuvių tautos 
kultūrą ir liaudies meno savu
mus vietiniai intelektualinei 
visuomenei. Taip pasirodžius, 
yra nauda visai lietuvių tautai, 
o ypatingai jaunai bet gana 
skaitlingai Argentinos lietuvių 
kolonijai.

ką

Visa tai turint omenyje, 
tenka paklausti tautininko var
dą gerbiančius lietuvius, kaip 
jie žiuri į mėtėoriškus jų Var
du kanbančio Kliaugos veiks
mus? Taipgi katalikus
jie mano apie kunigo Janilio- 
Aies jų pardavimą jų ciniškam’ 
šmeižikui, drauge su Lietuvos 
valstybės Argentinos lietuvių 
kolonijai padovanotomis spaus
tuvės reikmenimis ?

Argentinoje gyvena apie 35,* 
000 lietuvių ir 99% mūsų vi
suomenės yra darbo žmonės. 
Nežiūrint, kokių politinių ar 
religinių įsitikinimų, bebūtume, 
visi esame darbininkai. Taigi 
jokis kitokis laikraštis nei jokia 
kitokia organizacija Argenti
nos lietuviuose neturi pamato, 
kaip tik darbininkiškos. O sa
vo reikalams ginti, kultūriniai 
tautinėje dirvoje veikti viso
kių įsitikinimų kulturirigi žmo
nės moka surasti bendrą kalbą, 
formą: ir .atsparą; Darbininkų 
visuomenei tarnaujantis “Ar
gentinos Lietuvių Balsas”, ne
sibijantis viešai pasakyti tei
sybės jau ne kartą sulošė mu* 
sų visuomenės jėgos kolekty- 
Vio demonstravimo rolę. Jis

• A different, delicious, 
flavor! Time-honored in-’ 
grėdiėnts of mayonnaisė 
and old-fashidned boiled 

. dressingj combined in a
new way. Try it! 0

WILLIAM HALE 
THOMPSON

Unioft Progressive Partijos 
• kcmdidatas į gubernatorius

Y^illiam Hale Thompson, 
būdamas per 12 metų Chica- 
gos meru, yra įrodęs žmo
nėms, kad jis tai didžiausias 
Chięagos miesto statytojas. Jo 
darbai kalba už jį. O kai iš
rinktas į gubernatorius jis 
pasidarys didžiausias valsty
bės statytojas; Padarys tūks
tančiais nuolatinių darbų.

William Hale Thompson, 
beto, pasižada padaryti legis- 
laturą tokia vaisinga, kad ne- 
judomojo turto mokesčiai bus 
sumažinti iki 1% vietoj da
bartinių 77o ir 8%, o namus 
vertės $3000 ir mažiau, visai 
nuo mokesčių paliuosuoti.

Neužmiršk rinkti
didį statytoją

g] WILLIAM HALE 
THOMPSON

J GUBERNATORIUS.

GEDIMINO BUILDING AND LOAN 
ASSOCIATION ,> , f . o* ■

Pinigų; Kaip Šieno
SKOLINTOJAU

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

TAUPYTOJAI
Musų Bendrovė yra saugi vieta jūsų sutaūpoirts. Pade
kite pinigus pas mūs, o jie ne£ juihs gėCą' nuošimtį.

Nauja serija prasideda spalių 1 d. 1936. Ateikite ir 
pasiteiraukite Gedimino Building and Loart Associntiori.

4425 South Fąirffeldk Avenue
Telephvrie Lafaftette 6618

; Ofiso vaTaiidUs nUo 9:00 ryto iki 6 vai. vakare. 
Trečiadieniais iki 9 vai. vakare/

; Mūsiį Bendrove yra nanj^ Federal Home Loan Bank.

e

Phone SĘEley 8760

ALIEJINIAI PEČIAI

7 .

■^*7IMS® *

Apšildys 4-5 kambarius

$5450
50 galionų aliejaus fi V K Al 
stt kiekvienu pečium ■* ■ ■

2 DALIŲ PAKLOR SETAI 
Padirbant nuosavoj dirbtuvėj.

Pilnai garantuotii.’
Kainos nuo 50J

VISKĄ- GALITE IMTI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Roosevelt Fu r n i t u r e Co., Ine
M. P. J6VARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2&10 West Roosevelt Road
chicAgo; ill

* At <■.■■■? f Tfatfn.fiVrirnirtai 1 r i * rr' ’l
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ŽEMAIČIO ĮSPŪDŽIAI IŠ BALIAUS

Die- 
mo-

o 
NORTMAMPTON

Surašė Padaužų Žemaitis

Vo jergutaliau! Vo švents 
Jackau! Mona galvele kap Švi
ną pripilta! Motin, motinuke, 
išvirk macnios, macnios kavos 
— gal tan troškulį pragins, ėr 
tan sunkumą nustums.

Tau, motin, jouka; vo mon.su 
tokia sunkia galva į lažą reik 
eiti, tatą joukun nabėr. Ali te
gul bus už duseles čyščui mun
kąs kentontes! Nasigailu baliuv 
buvęs.

Ah, motinėlė! Tas vakar va- 
kars kap zuikis praspruka — 
nė suregėti nagalėjau. Vo jau 
tun meiliun atsiminimų palika 
teik, kad no į jautio skūrą na- 
surašytun! Ėr omžė praeis, vo 
atminimą paliks...

Kad tu, motinėlė, butumi ma- 
tiusi tus visus į žmonis ėr tas 
mergas, žiną, tas gražoules, kap 
anei vadin, ėr tava seilės var
vėtum Tu pakol jauna, motin, 
būva graži kap rožė; vo anos, 
tatą nors už kepurės kišk!. Tas 
leimov, tas nuaugims — baikas 
aniolų! Sakau: lelijės ėr gana 
Kad mon butun reikėję būti 
sudžia, aš nažinau kon aš 
čio daręs...

Vo keik tun pažįstamų! 
spėji ronka spausti. Vo
nuvejom pri bara, tatą svėks- 
pasvėks — vo Jėzau myliausis, 
rodos, nė gala nabėr! Pats na
galėjau suprasti kur mon telp! 
Pirmiausei susėjau Laurutėną, 
žiną tan roselandietį ? Unp 
dęąugišks ėr aš draugišks; ^ėr 
naspėjov po porą išmesti kap 
atsirada cėls būrys. Veizėk jau 
ėr Valunčius čia, ėr Juzapas 
Grybas, Ambrozas, vo kitun nė 
neatmenu. Ėr tik davai trauk
ti, kad Narbuts naspėj dovti— 
žmogus sušilęs,—suplukęs 
ėr vis naspėj.

Vo kito pusė Grigaitis 
bitių speitliaus apstots.
anei na teik ger, keik šnek. Ma
tą anims rup vosokė palitika. 
Grigaitis atroda senuks, bet pa- 
stipusė žvabus. Bračia uns ge
rą galvą tur! Kad aš tokią gal
vą turėčio, tu, motin, silkun na- 
paneštumi.

Potam patekau į kupetą su 
Kaziu Staponavičiu, žiną tou 
muzikontų kan visus dainiorius 
mokiu. Tai žmogus linksmas 
ėr štukaunas! Klausk ano kon 
gersi? Vo uns — “Sygram”, 
kits paklaus, uns ėr vėl “Sy
gram” — anam vis “Sygram” 
ėr “Sygram”, kap amen pote- 
rusi.

Potam įsimaišiau į Dr. Mont- 
vida kompaniją. Montvids tatą 
tikra joukings vyrs. Uns pa
jinis byli kokią palitiką ėr vis 
untrep apsuks. Ėr anam kož- 
nas juoks pritink kap, rodosi, 
čia buvęs. Kad ėr dabar uns sa
ka: veizėd, saka, neva civilizou- 
tos tautos, vo kap jautė skar
dės žemyn lėk. Dabar tu, žmo
gus, žinok: ar už ragun 
ti, ar už oudigos? Nors 
iš jouka.

Dr. Šimkus ėr joukun
Uns išpalengva kap tikras že
maitis, bet kada jau kokį jou- 
ką drėbs, tai tada bus drėbta! 
Tėp tatą, motin, tokio kumpa- 
nijo geriau kap dungov.

Paskuv įsivėliau į Gugiun 
kumpaniją. Tu žiną advakatą 
G ūgį? Su anou vedu pasižįstam 
par trysdešimts metų. Uns, kad 
ėr mokints ali nafanaberns. Ar 
tu biedns ar bagots, mokints ar 
ne, uns nė priš veiną nosės na- 
reis. Vo Gugienė, tai aniolas na 
motriška: tas lipšnumas, tas 
draugiškoms — nors pri ronos 
tverk! Su ana aš ėr į peklą na- 
bijočio eiti. Su Gugiais būva ėr

Valerija Bručienė. Ana mon ėr 
laba patink. Ana daug nešnek, 
tik veiz j akis ėr šypsos.. Vo 
tas veizejims tai ta tą stačia į 
širdį smeng...

A, motin, tu jau susiraukė! 
Nu, nu, nabijok, aš tavis naap- 
leisu! Tu mon už visas geres
ne!... Tu dar pyksti ėr saka, 
kad aš pinigun daug išleidau? 
Tėp. Į tokią veitą nuvejus ki
šenė nukint. Bet maža tatą bė
da — dugnas dėlto naiškris. 
Dievs dolerius doudi, Dievs ėr 
atem. Viskan apieravokim 
vu unt garbes. Ar teisa, 
tin?

PRISEK IR MAN ME
DALĮ VIENĄ

hu

Na- 
kap

Pone!
kuris Lietuvą valdai prispaudęs 
ir neliauji piliečius šaudęs, 
o kitus medaliais apsagstai — 
klausai:
padaryk ir man malonę — 
prisek medalį vieną.

Šiandieną
gal ir pats, ponulis, matai: 
medaliai Lietuvoj nebrangus. 
Kaimiečių su jais nepapirksi. 
O man medalis butų ne pro ša?

jei turėčiau vieną.
• Ponuli!
juk ir pats, manau, supranti,
kad aš nekiščiau medalio į an-

dirb

kap
Bet

laiky- 
plyšk

pilns.

o prisisegęs prie krutinės — 
savo sermėgos išeiginės — 
nešiočiau kas dieną.

Šiandieną 
kreipiuos į poną maloningą: 
ištiesk savo ranką galingą? 
ir štai čia, štai čia! — . 
bile diena ar nakčia — 
ve, prie atvarto sermėgos, 
ve prie; šios, juodos, sermėgos 
medalį prisek.

Prisek 
ir pats nesigailėsi, 
gerą užtarėją turėsi. 
Galėsi šaudyti kiek patiks, 
nors ir nieko Lietuvoj neliks. 
Savo švogerį galėsi nudėti 
ir žmoną į kapus palydėti... 
O aš nė žodžio nepratarsiu, 
dar ir kitus’ subarsiu, 
sakysiu:
nutilkit! medalius jis duoda...

Aš puodą 
gal šaltanosių ar kaldunų 
išviręs, pavaišinsiu konsulus, 

svečius;
ir visi surėmę pečius, 
apginsim tave nuo atskalūnų.

Klajūnų, 
žinai, visuomet buvo ir bus. 
Bet aš tai ne Klevelando Ka

zys,
ir ne Čikagos Jo Malonybė, 
ir ne koks ten Bruklyno svirp

lys,
kurie tik flirtuoja su lietuvybe. 
Lietuvybę aš myliu kaip mergą 
ir žipriu, kad butų vaikų.
O jie, kaip daleiskim: Jo Malo

nybė,
ir Klevelando Kazys, 
ir Bruklyno svirplys, 
ir visa fašistų galybė 
tik laukia tų laikų, 
kad valdžią kur nors užgrėbti 
ir svetimą putrą išsrėbti...

'' — Kibeklis.

GERAS SAMDYTOJAS

Šeimininkas: “Ar tamsta pe
reitais metais turėjai gerą bu
tą”.

— Samdytojas: “O, taip,

hincotea&ue.
o

NORFOLK.

RICHMOND, Va. — Prie Virginia kranto yra ChincoteacĮue 
sala, kurioje dar ir šiandien veisiasi laukiniai arkliukai (ponies)

TERRA INCOGNITA
(Pinionzų ministerio raštas 

be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie 
tuvos).

Dainuojame
t Į '

Kada lietuviai dainuoja svie
tiškas dainuškas, jie tokį dai
navimą vadina dainavimu, o ka
da dainuoja religiškas dainuš
kas, tad šis darbas jau vadina
mas giedojimu. Kitose kalbose 
tokio paskirstymo nėra.

Tautos himnai nėra papras
tos, neigi religiškos dainuškos, 
todėl kila klausimas, 'ar juos 
reikia giedoti ar dainuoti. Pi
nionzų ministeris kartais juos 
gieda, kartais dainuoja ir išei
na vis tokia pat čepucha, nes jo 
balsas
dangi tuoj atsidursiu Europoj, 
reikės važiuoti ’ į Italiją balso 
pralavinimui.

Turi balsą ar neturi, o him
ną giedoti arba dainuoti priva
lo visi.

SVEIKATOS DEPAR 
TAMENTAS

APENDICITAS

ne velniui nevertas. Ka-

Pamatę, kad artinamės prie 
kranto, iškėlėme Lietuvos vė
liavą ir visi ėmėme dainuoti 
Lietuvos himną visokiariopais 
balsais. Suprantama, svetim
taučiai nesuprato, ką čia mes 
rėkaujame ir neprisidėjo. Muš
ti juos už tai neišpuola, nors 
mes pasistengėm juos ant ko
jų pastatyti. Mat, gulėti ir sė
dėti galima ir kartais reikia, 
kada žmonės kitokius. zbitkus 
daro, bet himną dainuoti rei
kia stačiam ir visi kiti, kurie 
ir negali dainuoti, turi atsisto
ti. Mat, daug svarbių darbų 
dirbama atsistojus. Atsitūpus 
arba atsigulus netinka nei mel
stis, nei valgyti, nei himno dai
nuoti. Tai turėtų žinoti visi.

Nors lietuviai yra dainuški- 
ninkų tauta, bet musų himno 
giedojimas skambėjo taip iš
gverusiai, kaip didžiumos Ame
rikos lietuviškųjų chorų ir ra
dio valandose dainavimas. Ra
dio priimtuvą galima uždaryti. 
Iš choro parengimo galima iš 
eiti į saliuną arba nuduoti, 
kad kitokia reikalas atsirado, 
ką kostumeriai 
daro, bet nuo 
si, todėl visi 
klausytis musų

Kada žmogui
na arba kada jis tampa užpul
tas arba kas jį muša, o kar
tais ir dėl skaudėjimo, jis tu
ri rėkti. Mes rėkėme, nes mums 
i'•, '

buvo* linksma^
(Galo niekad nebus)

Apendiksas yra pridurklas. 
Mažas pridurklas prie didelio 
daikto. Katino uodegą galima 
vedinti apendiksu. žmogaus 
nosis, pirštai, ausys ir kiti 
pridurklai prie čielo kūno yra- 
ir galima būti vadinami apen
diksais. Taigi ir storosios žar
nos atžala, kuri yra panaši 
nutukusiam sliekui, yra vadi
nama apendiksu.

Apendicitu apserga ir žmo
nės ir gyvuliais Kada sakome, 
kad katinas serga apendicitu,, 
tai nereiškia, kad jo uodega 
apniko bakterijos, o kad sto
rosios žarnos atžala užsidegė. 
Nosies, ausų, pirštų ir kitų pri- 
durklų uždegifrias pas žmogų 
vadinamas įvairiais vardais, tik 
jau ne apendicitu. Tų pridurk- 
lų uždegimas paprastai gydo
mas be piovimo. Kada gi sto
rosios žarnos atžala užsidega, 
ją reikia nuplauti arba nukirp
ti ir išmesti. Tačiaus, jei no
rima draugams parodyti arba 
pačiam laika nuo laiko pasižiū
rėti, reikia ją sumarinavoti ir 
apmerkta bonkoj laikyti.

paprastai ii 
laivo nepabėg- 
priversti buvo 
giedojimo.
linksma, liu'd-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

net langai buvo su grotomis! kad paCIOS Naujienos
užkalti”. I yra naudingos.

Kaip apsisaugoti nuo apen
dicito, to niekas nežino. Ta
čiau apie apsisaugojimą rašo ir 
kalba' labai didėlis skaitlius, 
ypač 4ie, kurie savo apendik
sus yra praradę. Jie net aiš
kina publikai, kaip uždegtas 
apendiksas išrodo, kaip jį rei
kia išpiauti. Jeigu dar daugiau 
tokių aiškinimų ir jeigu4 žmo
nės kreips dėmesį į juos, tai 
kiekvienas išmoks išimti apen
diksą. Bus pigu ir paranku.

Kadangi apendiksas, randasi 
dešinėj pilvo pusėj/ tad kiek
vienas ten suskaudėjimas nu
žiūrimas kaipo apendicitas. 
Jeigu jis yra, reikia jį išimti 
laukan; jeigu nėra, galima pa
sirinkti. Kartais chirurgui rei
kia pinigų ir jis pas kiekvie
ną pacientą suranda ąpendici- 
tą, o kartais pacientas neturi 
ko kalbėti su draugais, o • po 
operacijos atsiranda labai 
dau4g medžiagos kalboms apie 
ligoninę, daktarą, slauges ir 
pačią operaciją, šitokiais atsi
tikimais patartina kiekvienam 
duoti išpiauti nors ir sveiką 
apendiksą.

Galite patikrinti, ar gydy
tojas meluoja ir nori pasipel
nyti ar tikrai apsirgote apen
dicitu. Jei nemirsite į kelias 
dienas, gydytojas buvo mela
gis, o jeigu neinate ant ope
racijos ir dėl to numirštate, 
tai ateityj žinosite, kad jūsų 
gydytojas buvo ir mažu dar 
yra teisingas ir sąžiningas.

Dabar gal visiems bus aiš
ku, kaip naudinga yra pasi
skaityti ii? per radio pasiklau
syti apie apendicitą.

—Padaužų Medikalė Gildą.

JUOKAI
Santuokos sulaužymas

Senas teisės profesorius, pa
sižymėjęs studentų “kirtimu”, 
egzaminuoja naujai atėjusį stu
dentą, ruošdamasis ir jį “su 
kirsti”.

Profesorius: “Pasakyk man, 
ar butų sulaužyta santuokos 
teisė, jei ar paverščiau iš tam
stos sužadėtinę ir su ja gyven- 
čiau ?”

Studentas: “Taip, pone pro
fesoriau”.

Profesorius: “Matai, tamsta 
pats “susikibtai”: kof dar ne 
buvo ju*sų jungtuvių, tol dar 
negali būti ir kalbos apie san 
tuokos teisės sulaužymą. Da
bar tamstai aišku?”

Studentas: “Taip tai taip, 
mano jungtuvių nebuvo, bet ji 
jau keleri metai kai po jung
tuvių”.

Kurt Schussnigg, Austrijos 
premjeras, kuris faktiškai pa
sidarė diktatorium.

DROVERS BANKAS PAGEIDAUJA 
VAIKŲ TAUPOMŲJŲ SĄSKAITŲ

jShov&tk cm

• Mokyti vaikus taupymo tai viena iš 
svarbiausių problemų, kokią sutinka kiek
vienas tėvas ar mokytojas. Sprendžiant 
šią 'problemą Drovers Bankas sutinka 
noriai padėti.
Kviečiame vaikų taupomąsias sąskaitas ir 
specialiai esame pasiruošę sutikti kiek
vieno vaiko atsilankymą į šį pasigėrė
tiną banką.
Dauguma musų geriausių kostumėrių 
šiandien yra kai tik tie, kurie buvo atsi
darę taupomąsias sąskaitas pas mus dar 
mokyklą eidami •
Kviečiame jus atidaryti savo vaikams tau
pomąsias sąskaitas pas mus. Leiskite mus 
pamokyti juos taupumo, kol jie dar jauni, 
o geras paprotys lengva padaryti.

BANKAS ATDARAS
Kasdien: 9 vai. ryto iki 3 vai. popiet 

šeštadienį: 9 v. r. iki 2 vai. pp.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savinos Bank

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

T

LENKŲ MOKYKLOJ

Kažkurioj lenkų provincijos 
gimnazijoj ^mokytojas aiškina 
apie Krokuvos grožybes.

...ir ten prie |rinkos stovi 
gražus Adomas Mickevičius...

Mokinys, pertraukdamas 
mokytojo. pasakojimą, klau
sia:

— Bet, pone mokytojau, 
tamsta nepasakei kuo jis pre
kiauja.

SIUSKIT FEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonės r 
^įp pataria Lietuvos barto

TURISTO POILSIS

Į perpijdytą viešbutį įsigrū
do dart du turistai, bet jie jau 
gavo vietos permiegoti ant bi
lijardo stalo. Į rytmetį vienas 
jų pradėjo skųstis:

— Nieko nepadeda ir su
lankstytai pasikloti drabužiai. 
Kažkas vis dar spaudžia šo
nus.

— Atsiprašau, pone, tuoj 
galėsite ramiai miegoti, aš jau 
baigiu ištraukyti iš po tam
stos paskutinius iš vakaro pa
liktus biliardo kamuolius.

Bokso gerbėjas 
žmogus, priėjęs prie ringo, 

taria boksininkui:
— Boksas, tai šviesiausias 

sportas. Aš didžiausias jo ger
bėjas.

— Tai gal ir tamsta boksi
ninkas, — klausia užkalbinta- 
sai ringe.

— Ne, pone, aš esu denti«- 
tas, — atsako anasai.

. *

ŠTAI JŪSŲ PROGA 
Išmokti tą stebėtiną intrumentą 
tubulai, ir kartu nusipirkti labai 
gerą akordioną su labai maža 
suma pinigų.

48 basai — $49.50
80 basų — $75 50
120 basų - $95,50

Bet jau pramokusiems moki
niams turime ir Exelsiors — ge
riausi pasauly — už 
ir aukščiau .................

Šitie Instrumentai visi 
pamokomis dykai.

Turime ir pavartotų 
120 basų pianų akordionų už 
Atdara nuo 9 vai. ryto iki 10 vak.

Mano tikslas yra geresnios 
pamokos ir geresni akordionai. 

Kreipkitės į

350
nauji su

$70

L. PIERSANTI
930 Blue Island Avė. prie Taylor 

Monroe 1333.

g ...............................n. . 1 1 - .........................................—...............

1937 Metų Mados 
j AKORDIONAI IR RADIOS 

Progrese Krautuvėj
1 Parduodama

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS

Labai didelis pasirinkimas geriausių išdirbysčių 
akordionų Italijos, Vokietijos ir Amerikos.

Už specialiai sumažintas kainas.

$35.00 12 Balsų Piano Akordionas po ............... $19.75
$95.00 48 Balsų Piano Akordionas po ........... $47.50
$140.00 80 Balsų Piano Akordionas po ........... $69.50
$175.00 120 Balsų Piano Akordionai po ....... $87.50

DYKAI PILNAS KURSAS LEKCIJŲ 
duodamas ’ per patyrusius Akordionų mokytojus.

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems.
1937 metų Radios mažiausiomis kainomis mieste.

Pasirinkimas Ųhilco, Zenith, RCA., Victor Grunow ir kitų.
Console Radios, labai gražus, nuo $19.95 ....... $150.00
Midgot Radios—Vėliausios mados nuo $7.95 ....... $30.00

Didelė nuolaida už senus Radios mainant ant naujų

3222-26 SO. HALSTED STREET

4 7 T H S T R E E T A N D AS H L A N D A V E N U E • CHICAGO

Tel. VIGtory 4226

J. Kaledinskas, Vedėjas.

mon.su
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Į Kaliforniją Ir Atgal
Rašo Dominikas Kuraitis

(Tęsinys)

Colorados valstija
Apleidus Colęrado Springs ir 

važiuojant rytų link, kur-ne- 
kur dar pasitaiko kalnų, bet, 
palyginti, visai mažai. O pava
žiavus apie šimtą mylių kalnai 
visiškai pranyksta ir prasideda 
lygus laukai. Tačiau vis dėlto 
galima užtikti ir dykumų.

F.armeriai Colorados valstijo
je gana biednai gyvena. Krinta 
i akis jų prastos trobos. Prava
žiuojami miestukai irgi atrodo 
visai neturtingi.

Miškų niekur nesimato: kur 
pažiūri, visur laukai ir laukai.

Kansas valstija
Kansas valstijoje jau kart

kartėmis pamatai ir medukų 
bei mažų miškelių. Bet kalnų 
tai jau visai nėra, — visur ly
gu, kaip Illinois valstijoje.' Far- 
meriai jau žymiai geriau gyve
na ir jų trobos visai neblogai 
atrodo. Miesteliai taip pat daug 
gyvesni. Atrodo, kad čia saus
ros lyg ir nebūta, nes visur 
laukai žaliuoja. Jeigu spręsti iš 
didelių šiaudų žagų, tai ir der
lius šiais metais turėjo būti ne
blogas.

Kansas City
Kansas City yra prie pat Mi- 

ssouri valstijos sienos. Miestas 
atrodo visai gerai, — turi kelis 
ir dangoraižius. Gatvekariai vi
sai moderniški, gatvės plačios, 
judėjimas pusėtinai didelis.

Tačiau tai vis dar antraeiliai 
dalykai. Vienas dalykas man 
vis dėlto labai krito į akis, — 
ir tai toks ypatingas dalykas, 
kurio jokiame kitame mieste 
neteko užtikti. Būtent, pačiame 
miesto centre Kansas City turi 
specialią vietų automdBlllMHis 
pasistatyti. Vadinasi, toje vie
toje galima “pasiparkinti”. Vie
nok automobilių ten galima lai
kyti tik vienų valandų, — nie
ku budu ne ilgiau. Ir štai kas 
įdomu: kontroliuoja ne policija 
arba kokie sargai, bet prietai
sai. Ir tai visai paprastai. Kiek

Cicero
Susivienijimo Lietuvių Ameri

koj 306 kuopa turės paren
gimų.

SLA. 306 kuopa susirinkime 
laikytame 12 dienų sausio p. 
Shameto svetainėj apkalbėta 
įvairus taip viso SLA., taip 306 
kuopos Reikalai.

Nutarta užprenumeruoti al
bumų, nes tai yra gražus vei
kalas. Patartina įsigyti jį vi
siems. Jo kaina yra dabar 
$2.50. Užsisakyti galima per 
savo kuopų arba kreipiantis 
tiesiai į Centrų.

Kuopos reikaluose po ilgo 
svyravimo nutarta turėti pa
rengimas. Komisijai pavesta 
dirbti geriausia, kaip ji išma
no. Iš komisijos jauf teko pa* 
tirti, kad parengimas bus ne
užilgo. Nariai turėtų remti pa
rengimų savo atsilankymu.

Kaip žinoma, dabar eina 
auksinis SLA vajus. Todėl rei
kia visiems sukrusti, surasti 
naujų jėgų, kad išlaikius mu
sų Susivienijimų kitus 50 me
tų.

— Senas Narys.

Cicero
Republikonų susirinkimįas

Rytoj, t.y. sekmadieny, spa
lio 18 dienų, popiet, Liuosybės 
svetainėj įvyksta politinis su
sirinkimas. Rengia jį lietuviai 
republikonai.

Artinasi lapkričio 3 dienos 
rinkimai, įvairių partijų kan
didatai aiškina savo progra- 

vienoje vietoje, kur automobi
lius pastatomas, yra stulpas, o 
prie to stulpo įtaisytas laikro
dis. Kai automobilių pasistatai, 
tai reikia įmesti nikelį. Tuoj 
laikrodis išmeta baltų vėliavų. 
Kai lygiai viena valanda praei-1 
na, tai vietoje baltos vėliavos 
pasirodo geltona. Tai ženklas, 
jog tuoj reikia vietų apleisti.

Aišku, kad pasitaiko, jog kai 
kurie užtrunka ir laiku neišva
žiuoja. Tokiu atveju jie susi
laukia nesmagumų. Mat, surašo 
tuos automobilius, prie kurių 
pasirodo geltonos vėliavos. Ir 
štai už pirmų nusikaltimų ten
ka penkinę sumokėti. Paskui, 
žinoma, bauda yra dar didesnė.

Missouri valstija
Missouri valstija ribojasi su 

Illinois valstija. Skirtumas tarp 
i jų visai mažas: nei kalnų, nei 
dykumų nėra. Visut žaliuoja 
laukai, gražus baltmiškis ir 
gražios farmos mirga. Tikrai 
viskas gražiai atrodo^

Illinois nuo Missouri skiria 
plačioji Mississippi upė. Į Illi
nois mes įvažiavome per St. 
Louis miestų, kurio pusė pri
klauso Illinois, o kita pusė Mi
ssouri valstijoms.

Svečiuose
Illinois valstijoje į pietus yra 

nedidelis Zeigler miestukas, ku
riame gyvena mano žmonos 
trys broliai. Grįždami mes nu
sitarėme ten sustoti ir porų die
nų paviešėti.

Laikraščiuose jus, žinoma, 
esate daug skaitę apie Zeiglerį, 
nes ten nemažas būrys lietuvių 
gyvena. Pastaruoju laiku lietu
vių būklė čia nėra geriausia. 
Mat, kai prasidėjo angliakasių 
unijoje tųsynės, tai lietuviai rė
mė vadinamuosius progresistus. 
Aišku, kad, progresistų vado
vaujamai unijai pralaimėjus, 
skaudžiai nukentėjo ir lietuviai. 
Nukentėjo labiausiai todėl, kad 
daugelis jų prarado darbus ir da
bar priversti yra gyventi iš pa
šalpos.

(Bus daugiau)

mus ir nusistatymų. Piliečiam 
svarbu jų nusistatymas žinoti. 
Tad ir šis sekmadienio susirin
kimas jiems turi būti įdomus.

Pas mus dažnai girdėti pa
reiškimas : kaip bus kitiems, 
taip bus ir man. Klaidinga iš
vada. Reikia stengtis susipa
žinti juo arčiau su įvairiomis 
partijomis ir kriptimis ir sa
vistovių nuomonę išsidirbti, 
kad žinoti už kų balsuoti.

Roseland
Didelis masinis susirinkimas

Roselando, Burnsidės, West 
Pullmano ir Mount Green- 
woodo draugijų atstovų su
tvertas komitetas padėti Lietu
vos žmonėms atsteigti demo
kratinę santvarkų Lietuvoje 
rengia didelį masinį susirinki
mų, kurs įvyks spalio (Oct.) 
28 d. Strumilos svetainėj, 158 
E. 107 St. Susirinkime kalbės 
P. Grigaitis, “Naujienų” redak
torius, L. Pruseika, “Vilnies” 
redakcijos narys, dainuos Aido 
choras, ir girdėti iš rengimo 
komisijos, kad bus ir solistų. 
Tai bus didelė demonstracija 
prieš Lietuvos fašizmų, kuris 
sutrempė Lietuvos žmonių lais
vę.

Kalbamam masiniame susi
rinkime turėtų, visi minėtų čia 
kolonijų lietuviai dalyvauti ir 
išgirsti iš kalbėtojų praneši
mus apie paskutinius įvykius 
Lietuvoje. Todėl visi pasižymė
kime savo kalendoriuje spalio 
23 d., kad nepamirštumėm.

SLA. 139 kuopos susirinki-
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Gertrude Michael, viena labiausia populiariškų kino artis
čių, kuri serga užsinuodijimu New Yorko ligoninėje.

mas įvyko spalio 7 d. Palmer 
Parko svetainėj. Iš susirinki
mo tarimų pažymėtini šie:

Kuopa nutarė dalyvauti ma
siniame susirinkime, kuris yra 
šaukiamas spalio- 23 d. tikslu 
padėti Lietuvos žmonėms at
steigti demokratinę tvarkų Lie
tuvoje.

Kitas tarimas tai surengti 
vakarų prieš Kalėdas. Komisi
ja išrinkta iš darbščių kuopos 
veikėjų, beveik vien moterų. 
Jon įeina V. Pučkorienė, M. 
Gailevičienė, Aldona Gailevi- 
čiutė, Z. Jonikienė ir J. Puč- 
korius. Kuopiečiai patenkinti 
gavę komisijon tokius darbš
čius narius.

— N.

Burnside
■ ' ? ’
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šįvakarą pirmas rudeninis 
balius

Seni yra Burnsidės biznie
riai ir veikėjai lietuviškame ju
dėjime Marė ir Juozas Mačiu- 
kevičiai, kurie užlaiko švariai 
įrengtų tavernų ir svetainę ad
resu 1036 E. 93 st.

šįvakarų įvyksta jų rengia
mas balius, kaipo rudeninio se
zono pasilinksminimų pradžia. 
Tokius balius jie parengia kas 
metai. Buvo gera muzika, ska
nių valgių, na ir baliavoja sve
čiai susirinkę lyg Thanksgiv- 
ing dienoje. O įžanga veltui.

Kalbant apie pp. Mačiukevi
čius, tenka pasakyti, kad jie 
yra daug dirbę vietinėse drau
gijose, kaip tai Apšvietos ir 
Dailės draugijoje ir švento Jo
no draugijoj. Bet abidvi s kal
bamos draugijos jau likviduo
tos, kurių pp. Mačiukevičiai 
apgailestauja, nes tas draugi
jas likvidavus rodosi, kad 
Burnsidės lietuvių veikimas 
yra miręs.

Apšvietos ir Dailės draugi
ja buvo labai veikli; rodosi, 
kad visas Burnsidės veikimas 
apie jų sukėsi.

Pp. Mačiukevičiai kviečia 
Burnsidės, Roselando ir kitų 
kolonijų lietuvius atsilankyti į 
jų rengiamų balių.

•— Untanas.

Chasas Motor Sales 
prezentuoja naujų 
1937 fiudson-Ter- 

raplane modelį
Chasas M^tor Sales tik ką 

gavo naujų 1937 metų Hud- 
son-Terraplane, kurį galite pa
matyti atsilankę į Chasas Mo
tor Sales Co< showruimį adre
su 2037*41 W. Cermak Road. 
P-nas Chašas maloniai jums 
parodys tuos naujus 1937 mo
delius. Jis taipgi turi didelį 
pasirinkimų 1936 modeliu.

— Rep.

M. Dundulienės ran
kų sugijusi

Mrs. Marytė Sinkienė, gavo 
laiškų iš tetos, M. Dundulie
nės, kuri gyvena Hart, Michi- 
gan. Laiške p-nia Marė Dun
dulienę praneša, kad jos ran
ka jau sugijusi ir galinti jų 
lengvai vartoti. Sakosi, kad ta 
ranka vėl rašanti laiškų ir la
bai džiaugiasi, kad neprisiėjo 
nupjauti. ,

i M. Dundulienė buvo gaVus 
iš mažos žaizdos rankoje krau
jo užnuodijimų, Dėliai *to bu
vo darytas jęs^rankai net dvi 
operacijos, '

, Niekutis.
-v- ** ..

BUVĘS PROKURO
RAS Į TEISĖJUS

Edward A. Fisher, išbuvęs 
Valstybės gynėjo padėjėju 
prie trijų prezidentų^ Šiuo 
laiku skaitosi vienu iš dvyli
kos republikonų kandidatų į 
miesto teisėjus. Pirmų kar
tų jį paskyrė Valstybės Gynė
jo padėjėju prež. Coolidge ir 
tarnavo su tokiu pasižymėji
mu, kad išėjus tam termi
nui, jis vėl buvo net du kar
tu skiriamas toms pačioms 
pareigoms eitu 1935 metais 
rugsėjo mėnesį, ištarnavęs 
veik tris metus prie dabarti
nės valdžios, atsisakė nuo pa
reigų ir atsidavė privatinei 
teisių praktikai.

Pastebėtina, kad jam tar
naujant ir jo ‘ypatingai ener
gijai Tarpvalstybinių Vagių 
Įstatymai buvo tinkamai in
terpretuoti, ko* pasėkose auto
mobilių vagystės apdraudos 
mokesčiai daug sumažėjo.

“Jis yra sąžiningas, teisus, 
drųsus ir, todėl, tinka Muni- 
cipalio Teisėję ofisui”, sa
ko Chicago Bar Association, 
arba advokatų taryba.

ApškeĮb.,

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis bė‘^Naujie
nų’’ neturėtų būti.

H ■ II fili'

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Sėkminga Lietuvių 
Finansinė Įstaiga

Chicagos lietuviai turi ke
liolika sėkmingų finansinių 
įstaigų. Tarpe tų sėkmingų 
įstaigų randasi viena, kuri yra 
išdavusi paskolų žmonėms dau
giausia visoj Illinois valstijoj. 
Tai visiems žinoma Standard 
Federal Savings and Loan As
sociation of Chicago, 2324 S. 
Leavitt St.

Per du paskutinius metus 
šios finansinės įstaigos turtas 
padidėjo $1,300,000.00. Sunku 
rasti kitų tokių įstaigų, kad į 
porų metų tiek daug turto įgy
tų.

Reikia pažymėti, kad Stand
ard Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, prezi
dentas ir ofiso vedėjas yra p. 
Justin Mackiewich. Jis yra ta
me biznyje patyręs jau daug 
metų. Jis gabiai moka vesti 
biznį, todėl turbut ši įstaiga 
taip sėkmingai ir auga.

Kiekvieno asmens taupomi 
pinigai šioj įstaigoj yra ap
drausti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp., 
Washingfton, D. C. Reiškia, 
kad čia galima taupyti pini
gus be jokios baimės. O kas 
nori atsiimti savo taupomus pi
nigus, tas gali bile kada, ši 
įstaiga u’ž taupomus pinigus 
išmokėjo 4%. Turtas šios sėk

Naujas 
CHEVROLET 193? 

Pilnai Įrengtas- 
Naujas Karas

mingos finansinės įstaigos yra 
$1,600^000.00.

Raštininkė įstaigos yra p-lė 
Helen Kuchinskas.

O jei kas nori gauti paskolų 
dėl pirmų morgičių, tai čia ga
li pasiskolinti nuo 5 iki 20 me- 
tų.

Kas nori taupyti savo pi
nigus, čia yra saugi vieta. O 
jei reikia paskolos pirmiems 
morgičiams, šioj įstaigoj ga
lima gauti.

Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chi
cago garsinasi Naujienose kas
dien. Verta remti tas įstaigas, 
kurios garsinasi Naujienose.

— Prekybos žvalgas.

Inter-National gerų 
laikų rengimai lietu
viškose tavernose
šį vakarų lietuviai esate 

kviečiami atsilankyti Geriems 
Laikams, kurie yra rengiami 
sekančiose lietuviškose užeigo
se: Grand Opening Celebra- 
tion, Mr. and Mrs. Frank Stal- 
nonis, 944 W. 35th Place; 2) 
Mr. Joe Urban, 6822 S. Halsted 
Street; 3) Mike Garla, 1825 
W. 45th Street; 4) Mr. Peter 
Kundrotas, 8139 S. Vincennes 
Avė.; 5) Mr. Stanley Martin- 
kus, 4628 S/Wood Street; 6) 
Ir’ Good Time *Party visiems 
pas Mrs. Varkalienę, 1900 W. 
63rd Street.

Viršminėtose vietose busite 
linksmai priimti ir aprūpinti 
greitu ir mandagiu patarnavi
mu. Bus muzika kuogeriausia, 
gardus užkandžiai ir alučio bei 
GEROS degtinės. Tai yra pro

Ateinantį

ŠeŠtacįienis, spalių 17, 1936

duktai Inter-National Vyno ir 
Degtinės Sandėlio, kuris ran
dasi adresu 4611 S. Ashland 
Avė.

Jeigu rengiate kokį palink
sminimo vakarėlį kitų savaitę, 
tai pašaukite Inter-National 
atstovų telefonu — Boulevard 
0 4 7 0.

Viršminėtose tavernose va
karuškos prasidės 8:00 valan
dų vakare ir tęsis iki ?????? 
Na, jeigu buvote užvažiavę į 
praeitus parengimus, tai žino
te. Atvažiuokite su šeimyno
mis ir su savo draugais, nes 
visos vietos yra prisirengusios 
maloniai visus priimti ir pa
linksminti, Lankykitės ir Link
sminkitės...

Inter-National.

Grįžo iš ligoninės
Pranas Bastis, 3327 South 

Halsted St., kuriam buvo nu
laužta koja automobilių nelai
mėje, yra pergabentas į na
mus. Ligoninėje jis išbuvo apie 
dešimtį mėnesių, bet ir dabar 
dar mažai gali vaikščioti. Dak
tarai tvirtina, kad su laiku jo 
kojos kaulas visai sugysiųs ir 
jis busiųs sveikas.

— Niekutis.
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Kasdien skaitydami 
‘^NAUJIENAS” lietu
viai jgyja naudingų 
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