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Blum Įspėja liaudies 
frontą laikytis 

vienybės
PARYŽIUS, sp. 19. — Pre

mjeras Leon Blum vakar Įspė
jo, kad pakrikimas liaudies 
fronto gali reikšti žlugimą pa
čios Francijos demokratijos.

Kalbėdamas radikalams, kurie 
nori atsimesti nuo koalicijos, 
nes jie nesutinka su komunis
tais, premjeras pareiškė, kad 
skilimas liaudies fronto privers 
j Į tuojaus rezignuoti.

Tas gi savo keliu prives prio 
paleidimo atstovų buto ir pa
skelbimo naujų rinkimų. O ta
da iškiltų pavojaus fašistinio 
sukilimo, nes šiuo laiku Fran
ci joj tegali būti demokratinė 
liaudies fronto valdžia, arba jai 
žlugus—fašistinė diktatūra.

Vienintelis būdas užtikrinti 
Francijos respublikos gyvavi
mą yra išlaikyti liaudies fron
to vienybę, sakė premieras.

Jis pabarė ir komunistus, ku
rie nuolatos bando ardyti liau
dies fronto vienybę ir tuo sta
to pavojun pačią respublikos 
gyvybę. ’ /
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' Sukilėliai atakuoja 
paskiitiiij kėlią iš 

Madrido
MADRIDAS, sp. 19. — Val

džios karinė vadovybė mobili
zavo 3,000 taksikabų, kuriais 
gabenama kareiviai Į pavojin
giausias vietas, kur reikia su
laikyti sukilėlių veržimąsi.

Ypač stiprinamas Toledo ke
lias, kur netikėtoj atakoj su
kilėliai paėmė Illascas.

Virš Illescas įvyko smarkus 
susirėmimas ore, kur trys su
kilėlių lėktuvai puolė valdžios 
bombardavimo ir kovos lėktuvą. 
Abu* valdžios lėktuvai liko nu
šauti ir nukrito liepsnose, žuvo 
ir jų lakūnai.

Sukilėliai perkirto paskutinį 
geležinkelį iš Madrido ir dabar 
nuolatos apšaudo iš kulkosvai
džių ir bombarduoja paskutinį 
Madrido vieškelį į Valenciją.

Tečiaus didelio sukilėlių ver
žimosi šiuo laiku nesitikima. 
Manoma, kad jie laikysis savo 
paprastos taktikos ir pirmiau
sia bandys sustiprinti naujai 
užimtas pozicijas.

6 žmonės užmušti

Francijos preziden
tas siūlo draugišku

mą Vokietijai
STRASBOURG, Francijoje, 

sp. 19.— Francijos prezidentas 
Lebrun kalbėdamas atidengiant 
Strasbourge paminklą žuvu- 
siems kare, pakvietė Vokietiją 
užmegsti draugiškus ryšius, kad 
tuo užtikrinti pasauliui taiką ir 
gerovę.

Rusija atsimesianti 
nuo neutraliteto 

sutarties
MASKVA, sp. 19. — Iš gerai 

painformuotų šaltinių patirta, 
kad Rusija ruošiasi atsimesti 
nuo Ispanijos neutraliteto su
tarties, nes neutraliteto komi
tetas nieko neveikia vykinimui 
tikrojo neutraliteto linkui Is
panijos civilio karo. Ta sutar
tis sulaikė ginklų pristatymą 
tik Ispanijos valdžiai, bet nesu
trukdė ginklavimo sukilėlių.

Rusija norinti suardyti tą 
sutartį, kad draugingos Madri
do valdžiai valstybės nebūtų 
surištos tos sutarties. Pati 
Rusija vargiai padcs Ispanijos 
lojįahĮBt^mŠv|ihklai8/ Y

Rusija nežinanti apie 
laivą su ginklais 

ispanams >
MASKVA, sp. 19. — Rusijos 

sovietų valdžia oficialiai paskel
bė, kad ji nieko nežinanti apie 
norvegų laivą Bjoernoey, kuris 
Oslo žiniomis, buk gabenąs iš 
Baltijos uosto Rusijos ginklus 
ir amuniciją Ispanijos valdžiai.

[talija siekiasi dides
nio susiartinimo 

su Vokietija
RYMAS, sp. 19. — Italijos 

užsienio reikalų ministeris gra
fas Ciano, Mussolini žentas, 
išvyko į Berlyną pasitarti su 
Hitleriu ir kitais Vokietijos 
ministeriais ir bandyti užmegs
ti dar gludesnius ryšius tarp 
Italijos ir Vokietijos.

Sukilėliai tikisi pa
imti Madridą už

2 savaičių

DETROIT. — Automobilių pramonė bujoja. R. H. Grant,
General Motors prezidentas, sako, jog rinka automobiliams
Amerikoje dar tebėra didelė, 
liai, kurių nėra pakankamai.

Religinės riaušės 
Bombay plečiasi;

BOMBAY, Indijoj, sp. 18.— 
Religinės riaušės tarp indusų 
ir mahometonų ne tik neap
tikta, bet vis dar labiau plečia
si. Per tris dienas riaušių liko

Didžiausią problemą sudaro ke-
J.. . • • : . ‘'V1 .į •; •
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Mešką apsaugojo ir 
išgelbėjo aukso

BURNS LAKE, B. C., sp. 
19.—Prospektorius (aukso ieš
kotojas) Arthur Gammon guli 
vietos ligoninėj ir pasakoja kaip 
per dvi savaites meška, (lokis)

užmušta 46 žmonės ir per 350 
žmonių sužeista. Užmušimai 
tankiausia pasitaiko ne tiek tie
sioginiuose riaušininkų susirė
mimuose, kiek pasalinguose pul
dinėjimuose pavienių asmenų.

Buvo padaryti devyni bandy
mai padegti maldnamius. Kitur 
gaisrus greitai pasisekė užge
sinti, bet vienas indusų malda- 
namis visai sudegė.

šešiais atvejais policija šovė 
į riaušininkus. Kareiviai lai
komi atsargoj, bet dar nebuvo 
pašaukti kovoti riaušininkus.

Riaušes />rasid)ėjo pradėjus 
statyti indusų maldnamį arti 
mahometonų maldnamio.

DAYTON, O., sp. 19— šeši 
žmonės, išvažiavę pasilinksmin
ti, tiek “prisilinksmino’, kad 
nepastebėjo užleistų geležinkelio 
vartų, juos sudaužė ir pateko 
automobilius po traukiniu. Vi
si šeši liko vietoj užmušti.

MADRIDAS, sp. 19. — Loja- 
listai staigaus sukilėlių ofensy- 
vo liko atstumti ant Toledo ke
lio tik iki 19 mylių nUo Mad
rido.

Dabar Madridas yra prara
dęs paskutinį geležinkelį ir ne
beturi nė vieno geležinkelio su
sisiekti su provincijomis palei 
Viduržemio jurą.

4 žuvo laive
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lio oro biuras Šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoj buvo 79°.
Saulė teka 7:07, leidžiasi 

6:03.

PALERMO, Cicilijoj, sp. 19. 
—Atplaukus į čia liuksusiniam 
laivui Victoria sužinota, kad 
kilus laive gaisrui ir jį gesinant 
žuvo keturi įgulos nariai. Visi 
pasažieriai turėjo didėlės bai
mės, bet gaisrą laiku pasisekė 
užgesinti.

jį saugojo ir apgynė nUo kojotų 
(prerijų vilkų).

Kirsdamas pušį jis spalio 3 
d. nusilaužė koją, Surišęs lęoją 
jis ant rytojaus pradėjo šliauž
ti linkui savo bakūžės, šeštą 
dieną smarkus sniegas privertė 
jį ieškotis prieglaudos jaunos 
juodosios meškos urve. Meška
nė nepasijudino.

Po kelių dienų Gammon ap
leidęs meškos urvą ir vėl pra
dėjęs šliaužti j savo bakūžę. 
Jį visą laiką sekė meška. Už 
savaitės jis prišliaužęs iki už 

/fyusės mylios nuo savo bakūžės. 
,f Dešimtą naktį jis sustyro, 
1 bet dar turėjo tiek sąmonės, 

kad jautė, jog jis yra apsuktas 
kojotų. Kojotai betgi nedryso

Žuvis prarijo inkarą 
ir nuvilko laivą

MOBILE, Ala., sp. 19. —Kapt. 
Debauns laivo Margaret iš 
Gulfport, Miss., pasakoja šitokį 
nepaprastą atsitikimą.

Žuvaujant ffrjtssissippi lUpėj 
laivo inkarą prarijusi didelė 
devil žuvis, kuri svėrusi gal 
1,200 svarų ir pradėjusi laivą 
valkioti po upę. Valkiojusi 
laivą ta žuvis per penkias va
landas ir nu vilkusi 20 mylių.

Kapitonas bažijasi, kad tai 
yra gryna tiesa ir kad jis tą 
dieną nieko nebuvo ragavęs. 
Bet kas gali laivo kapitonui ti
kėti?

prisiartinti prie jo, nes jį visą 
laiką saugojo meška.

Vakar jį visai išvargusį už
tiko kitas prospektorius ir at
vežė ligoninėn.

Ispanijos preziden 
tas Barcelonoj

PARYŽIUS, sp. 19. — Iš 
Barcelonos gauta žinių, kad į 
ten atvyko iš Madrido Ispanijoj 
prezidentas ManueL Azana.

Apvažiavo aplink 
pasaulį Į18 ir pusę 

dienų
Reporteris taip greit apvažiavo 

aplink visą pasaulį naudodama
sis tik paprastomis komerci
nėmis, susisiekimo priemonė
mis

NEW YORK, sp, 19. — H. 
R. Ekins; New Yorko World- 
Telegrama ir Scripps-Howavd 
laikraščių reporteris, šiandie 
11:14 vai. ryto oficialiai baigė 
savo kelionę aplink visą pasau
lį, tą valandą sugryšdamas į sa
vo laikraščio namą.

Jis visą kelionę aplink pasau
lį padarė į biskį daugiau kaip 
18 ir pusę dienų ir tuo laimėjo 
neoficialės: lenktynes su kitais 
dviem repoifteriais— Dorothy 
Kįlgallen iš Chicago American 
ir Leo Kieran iš. New York 
Times. .

Abu Ekins konkurentai te
bėra Maniloj, "Filipinų salose, 
kur laukia pirmo China Clip
per lėktuvo išskridimo į Ame
rika su pasažieriais. Tuo budu 
jie atsiliko nuo Ekins 10,000 
mylių.

Ekins greitumu yra sumušę 
tik Wiley Post, kuris apskrido 
aplink pasaulį į 7 dienas 18 
vai. Bet kuomet Post skrido 
savo lėktuvu ir trumpiausiu1 ke
liu, tai Ekins naudojosi tik pa
prastomis komercinėmis susi
siekimo priemonėmis. Jis visą

Linkui Japonijos 
slenka tyfunas

TOKIO, sp. 19. — Du tyfu- 
nai susitiko prie pietinio Pa- 
cifiko salų ir dabar slenka lin
kiui Japonijos.

Laivas Kohoku Maru su 216 
pasažierių bejėgiai plaukioja 
prie, Miyakoi salos, negalėda
mas pasiekti uostą. Valdžios 
hydroplanas prapuolė audringoj 
juroj. Valdžia per radio įsp- 
jo laivus prie dviejų salų, kur 
daug žvejų laivelių jau pasken
do. •' -v

MANSFIELD, O., sp. 9. — 
Mrs. Clara Kinane, 30 m., iŠ 
Chicago, liko užmušta ir kitas 
chicagietis sunkiai sužeistas au
tomobiliui susidūrus su jtrįmis 

I trokais.

Lietuvos Naujienos
J; / --- --------
100 moderniškų namų 

projektų
KAUNAS. — žemes ūkio 

rūmai svarstė klausimą apie 
davimą paramos ūkininkams 
staty.ti modernius namus kai
muose.

Jau esą paruošta apie 100 
projektų. Ūkininkai, kurie šio
mis lengvatomis norės pasi
naudoti, galės gauti paruoštus 
projektus ir pašalpas miško 
medžiaga ir t. t.
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VYSKUPAS MATULIONIS 
PASKIRTAS KAPELIONU

KAUNAS.—Vysk. T. Matu
lionis, kuris aną metą grįžo 
iš Sovietų Rusijos, nesenai bu
vo Amerikoje, o dabar paskir
tas Benediktinių vienuolyno, 
Kaune, kapelionu.

Kasdamas rūsį rado 
auksą 

i-...... '..y -....
ASHEBORO, N. C., sp. 19. 

—Clevėland Thayer (kasdamas 
rūsį savo naujam namui--užti
ko sluogsnį aukso žemės, ku
rios tonas duoda už $4.20 auk
so. Tečiaus jis nesustojo ka
sęs rūsį, nes jis neturys laiko 
kasti auksą.

laiką skrido pašažieriniais lėk- 
tuvąis;(^egųliaremis oro linijo- 
mis ir niekur nesinaudojo’ spe-- 
cįaliais lėktuvais. Tik važiuo
jant iš vieno airporto į kitą 
jis naudojosi automobiliaišV Viso 
jis padarė 24,720 mylių kelionę. 
(Wiley Ęost skrisdamas trum
piausiu šiauriniu keliu padarė 
15,000 mylių.)

Visi trys reporteriai išskri
do iš Amerikos zeppelinu. Vo
kietijoj • jie betgi išsiskyrė ir 
Ekins pasirinko visai kitą ke
lią, negu kiti du reporteriai.

Pirmesnės kelionės aplink 
pasaulį

1519 m. pasiryžęs apkeliauti 
visą pasaulį Magelanas kelio
nėje ir mirė. Tą kelionę, tru
kusią 3 metus ir 1 mėnesį, bai
gė Magelano padėjėjas. Iš 5 da
lyvavusių ekspedicijoje laivų 
išliko sveikas tik 1, iš 237 žmo
nių grįžo tik 18. Dar praeitą 
šimtmetį francuzų rašytojas 
Julės Verne nustebino žmonių 
vaizduotę savo romanu “Kelio
nė aplink pasaulį per 80 die
nų’. Bet 1907 m. vienas ang
las tą rekordą sumušė: jis ap
keliavo pasaulį per 41 dieną. 
1929 m. Grafas Zeppelinas ap
skrido pasaulį per 21 dieną. Po 
poros metų Wiley Postas pa
siekė kitą rekordą: pasaulį ap
skrido per 8 dienas ir 15 va
landų. v Paskui Wiley Postas 
tą rekordą pagerino: pasaulį 
apskrido per 7 dienas ir 18 va
landų.

Keturi mirė elektros 
kėdėj Floridoj

RAIFORD, Fla., sp. 19. — 
Floridos valstija šiandie nužudė 
elektros kėdėje keturius. žmog
žudžius—tris baltuosius ir vie
ną negrą. Du jų mirė už nu
žudymą savo žmonų.

Visi keturi liko nužudyti toj 
pačioj kėdėj, kurioj pusketvirti 
metai atgal mirė Giuseppe Zan- 
gara, nušovęs Chicagos merą 
Antaną Cermak.

Jdięgą 5 .metus
SAO PAULO, Brazilijoj, sp

18. — Penkis metus mieganti 
Noemia Boldrin, 27 m., dak
tarų liko pripažinta serganti 
nuo “mistinės psichopatijos”.

Mergaitės tėvas, italas Ped- 
ro Boldrin sako, kad mergaite 
nuo pat vaikystės buvusi ne
paprastai devuota ir 1931 m. 
ji sugryžusi iš bažnyčios verk
dama, kad pasaulis nesąs dėl 
jos. Ji verkusi per kelias die
nas ir užmigusi nuovargio mie
gu, nuo kurio ir ikišiol nepa- 
budanti. Jos gyvybė palaikoma 
tik sriuba, kava ir arbata. Tik 
retkarčiais ji pramerkia akis 
atsiliepdama į motinos verki
mą. Ji pramerkia mieguistas 
akis, tuščiai ’ nusišypso ir vėl 
užminga. Per penkis miego 
metus ji neištarė jokio žod
žio.

ELKO, Nev., sp.. 19. — Bur 
vęs Montana kalinys Luther 
Jonės, pasivadinęs Kichanbocker, 
prisipažino užmušęs laike plėši
mo tris turtingus gyvulių au
gintojus ir bakūžės savininką, 
į kurio bažukę jis tuos gyvulių 
augintojus susivarė. Jis atėmęs 
iš jų $40. Tarp nušautųjų yra 
ir Douglas kauntės komisionie- 
rius.

Tvarkomas medici
nos pagelbos 

teikimas
ŠIAULIAI.—Apskrities savi

valdybė šiemet gerokai patobu
lino ir išplėtė medicinos pagel
bos teikimą provincijoj. Dabar 
trylikoje valsčių vietos savival
dybių lėšomis išlaikomi nutola- 
tiniai gydytojai, kurie teikia 
kaimo gyventojams pagalbą pa
gal nustatytą minimalę taksą, 
o taip pat gydo visus pradžios 
mokyklų mokinius, nežiūrint jų 
tėvų turtingumo. Be to, apskri
tyje veikia 14 nemokamų punkr 
tų venerikams gydyti, šiemet 
savivaldybėje numato dar įsteig
ti kilnojamą akių ambulatoriją.

Padaugėjo vieškelių

1930 metais Šiaulių apskri- 
tje buvo tik 860 kil. vieškelių, 
o šiemet jų bendras ilgis pakilo 
pet iki 3600 kil. Be to per pas
kutinius dvejus metus apskri
ty nutiesta 7 kilometrai Šiaulių 
-Kuršėnų plento, kurio pravedi- 
mas 1 kilometro kaštavo apie 
25,000 litų.

Iš gimnazijų suaugu
siems atimamos 

teisės
°KAUNA&—švietimo ministe

ris išleido du įsakymus, kurių

privatiškoms gimnazijoms, o 
kitu Įsakymu suteikiamos te:- j 
sės šių privatinių mokyklų moZį 
kiniams: 1) Kauno jėzuitų gų^-jj 
nazijos, 2) Kauno seserų Ka- 
zimieriečių gimnazijos, 3) Kre-. 
tingos pranciškonų gimnazijos, 
4) Marijampolės marijonų gim? 
nazijos, 5) Prienų “žiburio” 
gimnazijos, 7) Švėkšnos “Sau
lės” gimnazijos, 9) Pagėgių 
Kristijono Duonelaičio vardo 
gimnazijos ir 10) Šilutės vidu
rinės mokyklos.

Kauno “Pavasario” aukšles- . 
niosios komercijos mokyklos 
suaugusiems ir Kauno, Lietu
vos mokytojų profesinės są
jungos gimnazijos suaugusiems 
mokytojų, tarnautojų ir moki
nių valstybinių mokyklų moky
tojų, ■ tarnautojų ir mokinių 
teisės nuo š. m. rugp. 1 d. pa
naikintos.

VĖL MEILĖS AUKA

JONIŠKĖLIS.— Prie siaur. 
geležinkelio pervažos, revolve
riu nusišovė Ku‘litavičius Vla
das. Priežastis — nelaiminga 
meilė. Savižudis tuojau buvo 
nugabentas ligoninėn, tačiau 
gyvybės išgelbėti nepavyko.

TOPEKA, Kas., sp. 19. — 
Republikonų kandidatas gub. 
Ląndon išvažiavo į Los Ange
les, kur pasakęs prakalbą pa
sileis per visą Ameriką, -baigti 
rinkimų kampaniją Atlantiko 
pakraščiuose.

TOKIO, sp. 19. — Kapt. Ta- 
naka, narys armijos generalinio 
štabo, už dalyvavimą karininkų 
sukilime vasario mėn., šiandie 
papildė hara kiri (durklu palei
do savo vidurius).

GIMINĖMS 
LIETUVOJ 
DOVANŲ 
KALĖDOMS "

NEWMAN, Ga., sp. 19. — 
Trys žmonės liko užmušti ir du 
sunkiai sužeisti susidūrus au
tomobiliams.

Neužmirškit tėvelius, se
sutes. Jie laukia išsiilgę...
Pasiuskit savo dovanelę 
per Naujienas. Doleris, ki
tas, jums nieko nereiškia. 
Bet jiems suteiks didelj 
malonumą.
NAUJIENŲ pinigų siun
timo skyrius atdaras kas
dien nuo 8 ryte iki 8 vai. 
vakare.

NAUJIENOS
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PARYŽIUS, sp.19. — H 
Barcelonos gauta žinių, kad j 
ten atvyko iš Madrido Ispanijos 
prezidentas ManueF Azana.

NEWMAN, Ga., sp. 19. — 
Trys žmonės liko užmušti ir du 
sunkiai sužeisti susidūrus au
tomobiliams.

Italija siekiasi didės 
nio susiartinimo 

su Vokietija

Keturi mirė elektros 
kėdėj Floridoj

Noemia Boldrin, 27 m

Apvažiavo aplink 
pasaulį į 18 ir pusę 

dienų

MADRIDAS, sp. 19 
listai staigaus sukilėlių ofensy- 
vo liko atstumti ant Toledo ke
lio tik iki 19 mylių nuo Mad
rido.

Dabar Madridas yra prara
dęs paskutinį geležinkelį ir ne
beturi nė vieno geležinkelio su
sisiekti su provincijomis palei 
Viduržemio jurą.

Kasdamas rūsį rado 
auksą

Blum įspėja liaudies 
frontą laikytis 

vienybės

Sukilėliai atakuoja 
paskutiiiį kėlią iš 

Madrido

Entered as second-class matter March 7, 1914 ąt the 
under the Act of March 3, 1

MASKVA, sp. 19. — Rusijos 
sovietų valdžia oficialiai paskel
bė, kad ji nieko nežinanti apie 
norvegų laivą Bjoernoey, kuris 
Oslo žiniomis, buk gabenąs iš 
Baltijos uosto Rusijos ginklus 
ir amuniciją Ispanijos valdžiai.

TOKIO, sp. 19 
naka, narys armijos generalinio 
štabo, už dalyvavimą karininkų 
sukilime vasario mėn., šiandie 
papildė hara kiri (durklu palei
do savo vidurius).

nelaiminga 
meilė. Savižudis tuojau buvo 
nugabentas ligoninėn, tačiau 
gyvybės išgelbėti nepavyko.

MANSFIELD, O., sp. 9. — 
Mrs. Clara Kinane, 30 m., iš 
Chicago, liko užmušta ir kitas 
chicagietis sunkiai sužeistas au
tomobiliui susidūrus sultimis 
trokais.

VYSKUPAS MATULIONIS 
PASKIRTAS KAPELIONU

•Kapt.
laivo Margaret iš

ASHEBORO, N. C., sp. 19. 
—Clevėland Thayer kasdamas 
rūsį savo naujam namui*-užti
ko sluogsnį aukso žemės, ku
rios tonas duoda už $4.20 auk
so. Tečiaus jis nesustojo ka
sęs rūsį, nes jis neturys laiko 
kasti auksą.

ūkio 
apie

Tvarkomas medici 
nos pagelbos 

teikimas

Blum įspėja liau 
dies frontą

PALERMO, Cicilijoj, sp. 19. 
—Atplaukus į čia liuksusiniam 
laivui Victoria sužinota, kad 
kilus laive gaisrui ir jį gesinant 
žuvo keturi įgulos nariai. Visi 
pasažieriai turėjo didėlės bai
mės, bet gaisrą laiku pasisekė 
užgesinti.

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

Giedra; šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoj buvo 79°.
Saulė teka 7:07, leidžiasi 

6:03.

STRASBOURG, Francijoje, 
sp. 19.— Francijos prezidentas 
Lebrun kalbėdamas atidengiant 
Strasbourge paminklą žuvu- 
siems kare, pakvietė Vokietiją 
užmegsti draugiškus ryšius, kad 
tuo užtikrinti pasauliui taiką ir 
gerovę.

DAYTON, O., sp. 19 
žmonės, išvažiavę pasilinksmin
ti, tiek “prisilinksmino*, kad 
nepastebėjo užleistų geležinkelio 
vartų, juos sudaužė ir pateko 
automobilius po traukiniu. Vi
si šeši liko vietoj užmušti.

RAIFORD, Fla., sp. 19. — 
Floridos valstija šiandie nužudė 
elektros kėdėje keturius žmog
žudžius—tris baltuosius ir vie
ną negrą. Du jų mirė už nu
žudymą savo žmonų.

Visi keturi liko nužudyti toj 
pačioj kėdėj, kurioj pusketvirti 
metai atgal mirė Giuseppe Zan- 
gara, nušovęs Chicagos merą 
Antaną Cermak.

KAUNAS.—Vysk. T. Matu
lionis, kuris aną metą grįžo 
iš Sovietų Rusijos, nesenai bu
vo Amerikoje, o dabar paskir
tas Benediktinių vienuolyno, 
Kaune, kapelionu.

TOKIO, sp. 19. — Du tyfu- 
nai susitiko prie pietinio Pa- 
cifiko salų ir dabar slenka lin
kiai Japonijos.

Laivas Kohoku Maru su 216 
i • ■ ■ ' ■ ■ '1 f ■, » -. .

pasažierių bejėgiai plaukioja 
prie; Miyąkoi salos, negalėda
mas pasiekti uostą. Valdžios 
hydroplanas prapuolė audringoj 
juroj. Valdžia per radio įsp- 
jo laivus prie dviejų salų, kur 
daug žvejų laivelių jau pasken-

Italijos 
užsienio reikalų ministeris gra
fas Ciano, Mussolini žentas, 
išvyko į Berlyną pasitarti su 
Hitleriu ir kitais Vokietijos 
ministeriais ir bandyti užmegs
ti dar gludesnius ryšius tarp 
Italijos ir Vokietijos.

TOPEKA, Kas., sp. 19. — 
Republikonų kandidatas gub. 
Ląndon išvažiavo į Los Ange
les, kur pasakęs prakalbą pa
sileis per visą Ameriką, -baigti 
rinkimų kampaniją Atlantiko 
pakraščiuose.

Reporteris taip greit apvažiavo 
aplink visą pasaulį naudodama
sis tik paprastomis komerci
nėmis, susisiekimo priemonė
mis ■. .

MOBILE, Ala., sp. 19 
Debauns
Gulfport, Miss., pasakoja šitokį 
nepaprastą atsitikimą.

žuvaujatnt ĮlV^ssissippi Upėj 
laivo inkarą prarijusi didelė 
devil žuvis, kuri svėrusi gal 
1,200 svarų ir pradėjusi laivą 
valkioti po upę. Valkiojusi 
laivą ta žuvis per penkias va
landas ir nuvilkusi 20 mylių.

Kapitonas bažijasi, kad tai 
yra gryna tiesa ir kad jis tą 
dieną nieko nebuvo ragavęs. 
Bet kas gali laivo kapitonui ti
kėti? <

SAO PAULO, Brazilijoj, sp. 
. — Penkis metus mieganti 

dak
tarų liko pripažinta serganti 
nuo “mistinės psichopatijos”.

Mergaitės tėvas, italas Ped- 
ro Boldrin sako, kad mergaitė 
nuo pat vaikystės buvusi ne
paprastai devuota ir 1931 m. 
ji sugryžutsi iš bažnyčios verk
dama, kad pasaulis nesąs dėl 
jos. Ji verkusi per kelias die
nas ir užmigusi nuovargio mie
gu, nuo kurio ir ikišiol nepa- 
budanti. Jos gyvybė palaikoma 
tik sriuba, kava ir arbata. Tik 
retkarčiais ji pramerkia akis 
atsiliepdama į motinos verki
mą. Ji pramerkia mieguistas 
akis, tuščiai ’ nusišypso ir vėl 
užminga. Per penkis miego 
metus ji neištarė jokio žod-

ELKO, Nev., sp.. 19. — Bu: 
vęs Montana kalinys Luther 
Jonės, pasivadinęs Kichanbocker, 
prisipažino užmušęs laike plėši
mo tris turtingus gyvulių au
gintojus ir bakūžės savininką, 
į kurio bažukę jis tuos gyvulių 
augintojus susivarė. Jis atėmęs 
iš jų $40. Tarp nušautųjų yra 
ir Douglas kauntės komisionie- 
rius.

PARYŽIUS 
mieras Lėon Blum vakar įspė
jo, kad pakrikimas liaudies 
fronto gali reikšti žlugimą pa
čios Francijos demokratijos.

Kalbėdamas radikalams, kurie 
nori atsimesti nuo koalicijos, 
nes jie nesutinka su komunis
tais, premjeras pareiškė, kad 
skilimas liaudies “fronto privers 
jį tuojaus rezignuoti.

Tas gi savo keliu prives prie 
paleidimo atstovų buto ir pa
skelbimo naujų rinkimų. O ta
da iškiltų pavojaus fašistinio 
sukilimo, nes šiuo laiku Fran
ci joj tegali būti demokratine 
liaudies fronto valdžia, arba jai 
žlugus—fašistinė diktatūra.

Vienintelis būdas užtikrinti 
Francijos respublikos gyvavi
mą yra išlaikyti liaudies fron
to vienybę, sakė premieras.

Jis pabarė ir komunistus, ku
rie nuolatos bando ardyti liau
dies fronto vienybę ir tuo sta
to payojun pačią respublikos 
gyvybę. *

MADRIDAS, sp. 19 
džios karinė vadovybė mobili
zavo 3,000 taksikabų, kuriais 
gabenama kareiviai į pavojin
giausias vietas, kur reikia su
laikyti sukilėlių veržimąsi.

Ypač stiprinamas Toledo ke
lias, kur netikėtoj atakoj su
kilėliai paėmė Ulascas.

Virš Ulescas įvyko smarkus 
susirėmimas ore, kur trys su
kilėlių lėktuvai puolė valdžios 
bombardavimo ir kovos lėktuvą. 
Abu valdžios lėktuvai liko nu
šauti ir nukrito liepsnose, žuvo 
ir jų lakūnai.

Sukilėliai perkirto paskutinį 
geležinkelį iš Madrido ir dabar 
nuolatos apšaudo iš kulkosvai
džių ir bombarduoja paskutinį 
Madrido vieškelį į Valenciją.

Tečiaus didelio sukilėlių ver
žimosi šiuo laiku nesitikima. 
Manoma, kad jie laikysis savo 
paprastos taktikos ir pirmiau
sia bandys sustiprinti naujai 
užimtas pozicijas.

KAUNAS. - 
rūmai svarstė 
davimą paramos ūkininkams 
statyti modernius namus kai
muose.

Jau esą paruošta apie 100 
projektų. Ūkininkai, kurie šio
mis lengvatomis norės pasi
naudoti, galės gauti paruoštus 
projektus ir pašalpas 
medžiaga ir t. t.

Rusija atsimosianti 
nuo neutraliteto 

sutarties

Iš gimnazijų suaugu 
sieros atimamos 

' teises
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KAUNAS;—švietimo ministe-
^sakyrmj^ kurių 

mos teisės visoms

MASKVA, sp. 19 
painformuotų šaltinių patirta, 
kad Rusija ruošiasi atsimesti 
nuo Ispanijos neutraliteto su
tarties, nes neutraliteto komi
tetas nieko neveikia vykinimui 
tikrojo neutraliteto linkui Is
panijos civilio karo. Ta sutar
tis sulaikė ginklų pristatymą 
tik Ispanijos valdžiai, bet nesu
trukdė ginklavimo sukilėlių.

Rusija norinti suardyti tą 
sutartį, kad draugingos Madri- 
do valdžiai valstybės nebūtų 
surištos tos sutarties. Pati 
Rusija vargiai .padės Ispanijos 
lojalią^mš. ^ihkjaį#/

100 moderniškų namų 
projektų

Neužmirškit tėvelius, se
sutes. Jie laukia išsiilgę...
Pasiuskit savo dovanėlę 
per Naujienas. Doleris, ki
tas, jums nieko nereiškia. 
Bet jiems suteiks didelį 
malonumą.
NAUJIENŲ pinigų siun
timo skyrius atdaras kas
dien nuo 8 ryte iki 8 vai. 
vakaro.

NAUJIENOS

NEW YORK, sp. 19. — H. 
R. Ekins; New Yorko World- 
Telegrama ir Scripps-Howard 
laikraščių reporteris, šiandie 
11:14 vai. ryto oficialiai baigė 
savo kelionę aplink visą pasau
lį, tą valandą sugryŠdamas į sa
vo laikraščio namą.

Jis visą kelionę aplink pasau
lį padarė į biskį daugiau kaip 
18 ir pusę dienų ir tuo laimėjo 
neoficiales. lenktynes su kitais 
dviem reporteriais— Dorothy 
Kįlgallen iš Chicago American 
ir Leo Kieran iš. New York 
Times. .

Rusija nežinanti apie 
laivų su ginklais 

ispanams

JONIŠKĖLIS.— Prie siaur. 
geležinkelio pervažos, revolve
riu nusišovė Kulitavičius Vla
das. Priežastis

DETROIT. — Automobilių pramonė bujoja. R. H. Grant, 
General Motors prezidentas, sakę, jog rinka automobiliams 
Amerikoje dar tebėra didelė. Didžiausią problemą sudaro ke-

■ • • ' ’ ’ ' j ■ ■ , 1 - r ’

liai, kurių nėra pakankamai.

BURNS LAKE, B. G., sp. 
19.—Prospektorius (aukso ieš
kotojas) Arthur Gammon guli 
vietos ligoninėj ir pasakoja kaip 
per dvi savaites meška,-(lokis) 
jį saugojo ir apgynė nUo kojotų 
(prerijų vilkų).

Kirsdamas pušį jis spalio 3 
d. nusilaužė koją, Surišęs koją 
j is ant rytoj aus pradėj o šliauž
ti linkui savo bakūžės, šeštą 
dieną smarkus sniegas privertė 
jį ieškotis prieglaudos jaunos 
juodosios meškos urve. Meška 
nė nepasijudino.

Po kelių dienų Gammon ap
leidęs meškos urvą ir vėl pra
dėjęs šliaužti į savo bakūžę. 
Jį visą laiką sekė meška. Už 
savaitės jis prišliaužęs iki už 
pusės mylios nuo savo bakūžės.

Dešimtą naktį jis sustyro, 
bet dar turėjo tiek sąmonės, 
kad jautė, jog jis yra apsuptas 
kojotų. Kojotai betgi nedryso 
prisiartinti prie jo, nes jį visą 
laiką saugojo meška.

Vakar jį visai išvargusį už
tiko kitas prospektorius ir at
vežė ligoninėn.

BOMBAY, Indijoj, sp. 18.— 
Religinės riaušės tarp -indusų 
ir mahometonų ne tik neap
tikta, bet vis dar labiau plečia
si. Per tris dienas riaušių liko 
užmušta 46 žmonės ir per 350 
žmbnių sužeista. Užmušimai 
tankiausią pasitaiko ne tiek tie
sioginiuose riaušininkų susirė
mimuose, kiek pasalinguose pirf- 
dinėjimuosę pavienių asmenų.

Buvo padaryti devyni bandy
mai padegti maldnamius. Kitur 
gaisrus greitai pasisekė užge
sinti, bet vienas indusų malda- 
namis visai sudegė.

šešiais atvejais policija šovė 
į riaušininkus. Kareiviai lai
komi atsargoj, bet dar nebuvo 
pašaukti kovoti riaušininkus.

Riauks £>rasid|ėjo pradėjus 
statyti indusų maldnamį 
mahometonų maldnamio.

ŠIAULIAI.—Apskrities savi
valdybė šiemet gerokai patobu
lino ir išplėtė medicinos pagel- 
bos teikimą provincijoj. Dabar 
trylikoje valsčių vietos savival
dybių lėšomis išlaikomi nitola- 
tiniai gydytojai, kurie teikia 
kaimo gyventojams pagalbą pa
gal nustatytą minimalę taksą, 
o taip pat gydo visus pradžios 
mokyklų mokinius, nežiūrint jų 
tėvų turtingumo. Be to, apskri
tyje veikia 14 nemokamų punk
tų venerikams gydyti, šiemet 
savivaldybėje numato dar įsteig
ti kilnojamą akių ambulatoriją,

Padaugėjo vieškelių

1930 metais Šiaulių apskri- 
tje buvo tik 860 kil. vieškelių, 
o šiemet jų bendras ilgis pakilo 
net iki 3600 kil. Be to per pas
kutinius dvejus metus apskri
ty nutiesta 7 kilometrai Šiaulių 
-Kuršėnų plento, kurio pravedi- 
mas 1 kilometro kaštavo apie 
25,000 litų.
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Abu Ekins konkurentai te
bėra Maniloj, "Filipinų salose, 
kur laukia pirmo China Clip
per lėktuvo išskridimo į Ame
rika su pasažieriais. Tuo budu 
jie atsiliko nuo Ekins 10,000 
mylių.

Ėkins greitumu yra sumušę 
tik Wiley Post, kuris apskrido 
aplink pasaulį į 7 dienas 18 
vai. Bet kuomet Post skrido 
savo lėktuvu ir trumpiausiu ke
liu, tai Ekins naudojosi tik pa
prastomis komercinėmis susi
siekimo priemonėmis. Jis visą 
laiką skrido pasažieriniais lėk
tų vąis^Jtogyliarėmis oro linijo- 
mis ir niekur nesinaudoj o' spe
cialiais lėktuvais. Tik važiuo- 
j ant is vieno airporto į kitą 
jis naudojosi automobiliais? Viso 
jis padarė 24,720 mylių kelionę. 
(Wiley Post skrisdamas trum
piausiu šiauriniu keliu padarė 
15,000 mylių.)

Visi trys reporteriai išskri
do iš Amerikos zeppelinu. Vo
kietijoj • jie betgi išsiskyrė ir 
Ekins pasirinko visai kitą ke
lią, negu kiti du reporteriai.

Pirmesnės kelionės aplink 
pasaulį

1519 m. pasiryžęs apkeliauti 
visą pasaulį Magelanas kelio
nėje ir mirė. Tą kelionę, tru
kusią 3 metus ir 1 mėnesį, bai
gė Magelano padėjėjas. Iš 5 da
lyvavusių ekspedicijoje laivų 
išliko sveikas tik 1, iš 237 žmo
nių grįžo tik 18. Dar praeitą 
šimtmetį francuzų rašytojas 
Julės Verne nustebino žmonių 
vaizduotę savo romanu “Kelio
nė aplink pasaulį per 80 die
nų’. Bet 1907 m. vienas ang
las tą rekordą sumušė: jis ap
keliavo pasaulį per 41 dieną. 
1929 m. Grafas Zeppelinas ap
skrido pasaulį per 21 dieną. Po 
poros metų Wiley Postas pa
siekė kitą rekordą: pasaulį ap
skrido per 8 dienas ir 15 va
landų. Paskui Wiley Postas 
tą rekordą pagerino: pasaulį 
apskrido per 7 dienas ir 18 va
landų.
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ris išleidę du 
vienj^atmihL.. 
privatiškoms gimnazijoms, o 
kitu įsakymu suteikiamos tei
sės Šių privatinių mokyklų mo
kiniams: 1) Kauno jėzuitų gim
nazijos, 2) Kauno seserų Ka- 
zimieriečių gimnazijos, 3) Kre
tingos pranciškonų gimnazijos, 
4) Marijampolės marijonų gim
nazijos, 5) Prienų “žiburio” 
gimnazijos, 7) Švėkšnos “Sau
lės” gimnazijos, 9) Pagėgių 
Kristijono Duonelaičio vardo 
gimnazijos ir 10) Šilutės vidu
rinės mokyklos.

Kauno “Pavasario” aukštes
niosios komercijos mokyklos 
suaugusiems ir Kauno, Lietu
vos mokytojų profesinės są
jungos gimnazijos suaugusiems 
mokytojų, tarnautojų ir moki
nių valstybinių mokyklų moky
tojų, - tarnautojų ir mokinių 
teisės nuo š. m. rugp. 1 d. pa
naikintos.

R. H. Grant

Si.
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ti, kad ir lietuvių ta^ 
ti šaka “tikrojo arij 
Bet lietuvių tautai nėr^i

tai kultūrinis dar- 
sustingęs. Seniau

sūsirinki'rriui. Mažiau 
nariai Su Šiuo klau-

Tel' Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8395

Dr; Susanna Slakis
Moterų ir, i
6900 So

Valandos 1—4

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
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t Namų Tel,: Prospect 1930.

žika, daiiioS, jSriškąifoš.
» * . Cicero Pilietis

ligų gydytoja 
alsted St.

•o pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus . šeredomis ir subatomis.

Jpiiiškųmttį —; jfr kūno šttdė- 
tlš daugiau atitinka arijohiž- 
riio teorijų, riegii būčių Vokie
tijos nacių vadų;
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. ,(Arijonų Prisikėlimas*'
P-naš J. Prahškuš paraše 

knygų “Arij onų Prisikęliriiaš’?. 
Knygos autorius bando įrody-

Mičkevičiūš, šėkrėto- 
V. Maukus ir Šerias Pėt- 

pdrišvėčiūoti 
žynių Šibš kblbriifbš oįįfe

Kita'š Cibei-6 Lietuvių Kūl- 
turbŠĮ Draugijas Įšiisirihkiiririš 
įvyks lapkričio' 20 <£, taipgi t 

mu*

KENbSifA, WIŠ.
Ghicagfe HfefevftJ bHiigi- 

još atstovas p. F. Biriau vei
kęs’ čia jiorą diėniį, škūBiai 
išvyko į Rockfordų organiza
vimo reikalais; Kiek teko nu-

PHYŠICiAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

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

Office ši ..residėnce 2519 W. 43rd St. 
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadienį susitarus.

• Sprilio 16 d. Liiiošybes sve
tainėje įvyko Cicero Lietuviu 
Kultūros Draugijos Sūsirinki^ 
maš. Narių atsilankė viduti^ 
niškai. Daug' narių sumokėjo 
(mėnqsj|rtes duoklės Chicagos 
Lietuvių Draugijom Iš svar
besnių padarytų? tarinių1 buvo, 
—: tai tuoj po Naujų Metų pa
statyti scenoje vienų iš gėrės* 
nių veikalų. Išrinkta komisi
ja iš trijų narių* kad parink
tų tinkamų veikalų lošimui'. 
Iš pasikalbėjimo su komisijos 
nariais atrodo, kad bus suvair 
diritri “Blinda”.

Baigiant isusiritlkirnų buvo 
geras prograihas. Daiilrivo p- 
nia Viktorijų Gūnauškienė ir 
m; yiric&r Ai&lTa,;
Balbkris gfažibf $rigr'ojb ąkor- 
dljoriu. friž. K. Aūgūstiridvi- 
čiūs

tuvių Kulfūrds Draugi jbš ria 
riai Buvo prbgramū patenkin

STANLEY MANKOS, Ine.
MN’Š and YOUNG MĖN’S CLOTHES
• Darome ant užsakymo pirmos rąšies vyrų drabužius 
Turime didęl^pąsirinkimą importūdtų ir! naminių fne- 
džiagų. Tąipgi< turime mažą pasirinkimą padirbtų over- 
kaMiįi

Valaildos: 8:80 A.M.—5:30 P. M. ir pagal susitarimą.

27 Edst Moitroe Street
< Ą Tėlefotias CENTRAI. 4615

lankė kartu $tf p- Grakey ki
tus žyiriesriiūd $ibš kolonijos 
gyvėritbjuš — Vairėikųš ii* 
biznierių p. Kazlauską. Teko 
nugirsti, kad atšilarikyirio mi
sija buvusi Chicagbs Lietuvių 
Draugijos šky^įaiiš įstbigiirio 
reikalais. Paskutiniu laiku 
Gary įrašyta gana didelis skai
čius iidrių Chicagos Lietuvių 
DraUgijbri. ^iaiioiri^ čia greitu 
laiku įkurti Gary Lietuvių Kul- 
tiirbs Draugijų.

Rez. 6609 SO. ARTESIĄN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISUS

3156 West 59th St 
Tei; Hemlock 5998.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

KL. jURGELlONiS 
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

llirs. Artelia K.- Jarusz
Physical Therapy 

■ and Midvrife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 

x mai dovanai.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washingtori St
Val. 9 ryte iki * 5 vai.

Ofiso Tel.

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

tainėje įvyko Chicagos Lietu
vių Draugijos reguliūris suši-. 
rinkimas. Atid'arihs susirinki
mų, prezidentas paskyrė bal
si] skaitytojais Saikų, Stanio- 
nį ir Brazį, o maršalkas — 
čepukų, Bačiūnų. Susiririkimas 
pagerbia atsistojimu tris mi
rusius Draugijos narius: Če
ponį, Altermanų, Millerienę.

Prezidento Raportas
Sekretoriui V. Mankui per

skaičius tarimus praeito susi
rinkimo, eita prie valdybos 
raportų. Draugijos preziden
tas J. Mickevičius pranešė, 
kad praeitų mėnesį mirė trys 
Draugijos nariai, sergančių 
yra 32 nariai. Rugsėju mėne
sį Chicagos apylinkėje įrašy
ta Draugijon 80 naujų narių. 
Miestuose, kuriuose įrašoma 
nemažiau 30 -narių, yra įku
riama to miešto vardu LietūJ 
vių Kultūros Draugija. Mies
tuose, kuriuose įrašoma ma
žiau narių negu 30 — Kultū
ros Draugijos nėštėigiamos. 
Iki naujų metų visūosc stam
besniuose kolonijose arti Chi
cagos Lietuvių Kultūros Drau
gijos bus įkurtos. Dabar orga
nizavimas Kultūros Draugijų 
eina keturiubse kolonijose^ 
būtent: Gary, Kenosha, Rock- 
ford ir Aurora. Toliriiesnėše 
miestuose nariai Chicagos Lie
tuvių Draugijon nebus pri
imami. Vadinasi, Lietuvių 
Kulturos Draugijos ten nebus 
steigiamos.

Iždininko raportas
Draugijos iždininkas J. De

gutis raportavo, kad už riig- 
šėjo mėnesį buvb įeigų 
554.47, išmokėjimų 
76. Šiais metais Chicagos Lie
tuvių Draugija auga spėriai 
pinigais. Esant didesniairi 
skaičiui narių organizacijoje, 
apyvartos balansas kas mėne- 
sis auga Draugijos naudai.

Fipansiį sekretoriaus 
raportas

Sergančių narių yra 32. Iš
mokėta ligos pašalpomis už 
rugsėjo mėnesį $740:89. Nuo
latinis ligonių skaičius yra 
tarpe 25 ir 35-kių. Vieni na
riai užsimaldauja pašalpai, o 
tuo pačiu metu kiti pasveik
sta. Kai dėl tokio didelio skaį4 
čiaus narių, šefgaričių skai
čius nėra didelis. ■
Biznio Komisijos pranešimas

Biznio* Komišijbs naryš Jfi 
įčiunas pranešė, kad* Drati^ 

>s metinis vakaras įvyl£ 
4^ sausio 17 d., Šoko! Hali* 
/adėta- rūpintis, kad vakarai 

jutų tinkamai jfrifūoštds. Ki
tą šū’šifirikiriilų ripiė tai busiu 

įnešta plačiau.
Mazikoš, dainų ir kalbų
Pabfligtis svarstyti ofganizd- 

Cijos reikalus, išklarisiūs vai* 
dybbš ir koinisij’ų raportij> 
prasidėjo dainių muzikos ir 
kalbų programas. “Nfcujoa

^VaUlįegari kolbriija skait
linga liėtuvidis. Darbai ir biz
niai eind vidutiniškai gerai. 
TieŠa,- bedarbių Šiek tiek yra, 
bet nedaugiausia. Viena pas 
mus yda ■ 
bas visai 
,Waukeganas buvo veikli ko 
loriija — prakalbos 
koncertai ir tt. .buvo riuoląti- 
■rilš svečias. Dabar vis‘ai kas 
kita. Ar išbus dar kada Wau- 
keganas, ar grįš jo praeities 
veiklumas, tai ateities 'klausi- 
mas.

feeje, ddr čia mes vis tebe- 
Idultiam atvykstanį Chicagos 
Lietuvių Draugijos atstovo, 
kuris pradėtų darbuotis Wau- 
kegan Lietuvių Kulturos Drau
gijos įkūrimu. Buvo rašyta, 
kad atvyks K. Steponavičius, 
bet jo nesulaukėm. Dabar sa
koma, kad atvyksiąs p. F. 
Bulaw, — lauksime kada jis 
atvyks.

DR?°<SfiĖžfe 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandoj niįo 1—3 ir 7—8 

Seredomiš iF nėdČL pagal sutartį 
Rez, 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

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

dentistAs
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos huo 9 iki 8 vakaro. 

Sefedoj pagal sutartį.

A; PETKUS
1410 South 49th Cotirt Cicero Phone Cicero 2109

.. vakare.
Central 4490

d. Musų vietos stambus dar
buotojas p. fl< taiiah, išvy
kus p: F. Būląw^ išėkrtiiiigal 
darlJiudjriši, rašydalhaš naujūš 
naritiš Chicagos Lietuvių 
Draūgijdii; fteiŠkiaį ridrs F. 
Buldw ii? iiešifhhda1 Kenoshiui, 
bet ddtįdš vis ^ifchd įihd pir
myn—Cfticagbs Liėtuvii] Drau
gija nūujdiš riūriaiš auga spė
riai. Keridšlia Lietuvių Kultū
ros Draugija Čia grfeitu lailtū 
bus įkūrtū:

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically .Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervųotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialu 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 pitmiau.. ■

4712 South Ashland Av.
Pilone Boulevard 7589

įtMm..WJ. lU' i, ’ tfiM ............. '.i, • ii I fi Lili.. . ■

Ofiso Tel. « Rez. Tel.
Englevrood 7151 Radcllffe .1191

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

osteopathic PHYSICIAN IR 
OBŠTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vai. Vakaro.
dūliniiiii ūfeiii. iiiHiUiTMM

Nacių vadų drijoniškumas t *
Vūkiėtijoš riaciiį vūdai — 

Hitlėriš, Gūefirigaš, GčėbUels, 
Hess ir kai kurie kiti arijo* 
nizmo apaštalai savo išžiūra 
ryškiai skiriasi vieni nuo ki
tų. Vienas Va<ju daugiau pa
našūs į slavų, kitas į semitų, 
trėčiasz į lotynų, o ketvirTris 
diėvai žino į kų. Galvos, Vei- 
do ir apskritai kūno sudėti- 
irii dsiuguiriaš jtj stbli gražu 
nepanašus į “tikriibšiuš arijo" 
nūs”, pagal arijonizmo teori
ją kūkie jie ttiVėtų būti’. Škan- 
dinavų šalys, rodosi galėtų 
daugiau didžiilbtis savo dri- 
jotiiŠlfumū,

Spalio 13 d., vakare, NoMh-1 Gadyriėš” choro iiaridi p-lės 
Avestern Masonic Templė sve- Ladigaitė, Mmiknitė ir p. Bu

draitis, vadovaujant “Naujos 
Gadynės” Chotb vėdcjūi Jur
giui Steponavičiui, padainavo 
vykusiai. keletu ištraukų iŠ 
operetės Mikado. Dairias pia
nu lydėjo J. Steponavičius.

Inž. K. Augustinavičtaus 
pretekcija

Inž. Kastaš AūgtisfiriavičiUs 
pateikė įdomių prelekcijų te
ma “Rasiziriaš ii* civilizacija’\ 
Prelekcija buvo rūpestingai 
priruošta, priteikta apsčiai me
džiagos rasių kiaušiniu. Pre
legentas sugebėjo gaila popu
liariai aiškinti Šį svarbų klriu* 
simų 
susipažinę 
simu galėjo lengvai suprasti 
turinį aiškinamo kiaušinio. 
Čia paduosiu trumpai turinį 
šios svarbios prelekcijos.

Arijoriizmas Europoje
m •"•'T'''’***;** ■ ’x* 
•*; y,Va

Pr elegen tas p ar eiškŠr .; k ad 
vokiečių tauta, kuri myli dį* 
džiuotis šrivo arijbriiškūnfū; 
kaip ir kitbs Ėurbpos tautos 
yra mišinys įVaitių tautų. PaL 
vyždžiūi, Vokietijos žyriiiaūsia 
dalis — Prūšija, kuri skaito
si pats nugarkaulis vokiečių 
tautos; dar pabaigoje 16 šimt
mečio savo sueigose (seimuo
se) vrirtbjo lenkų kalbų. Iš 
visų Seimo atstovų tiktai Vie
nas riemokėjo lenkiškai kal
bėti. Žymūs Marienburgo va- 
jevada1 dėl nemokėjimo tinka
mai ierikų kalbos rezignavo 
iš senato Užleisdamas vietų 
geriau lenkų kalbų mokan
čiam; Dviėji] šimtų ir pusės 
metų būvy j Prūsija buvo su
vokietinta. Tas pats, ešų, at
sitiko ir su kitomisVokieti** 
Jos dalimis. Vokiečių tauta, 
anot prelegento, tai mišinys 
teutonų, slavų, semitų ir loty
nų. Pati skaisčioji teutoniška 

• šaka", kurių vokiečiai vadina 
šimtų nuošimčių arijoriiška, 
taipgi esanti riiišinyš; Vokie
čiai ešų SuširiiriiŠį riet su hu
nais, garsiojo barbrinj vridb 
Atfilos ainiais.

ta esan- 
bnizmo”.

išim
tis -- visos JKuropos tautos 
yra mišinys-gimiriingumo ry
šiuose vienos sii kitomis, l^ė 
vieria taiiia negali girtis šavb 
kraujo grynumu.

Ari jonai ir civilizacija
Teorija, kad tik arijonai pa

sižymi daugiausia moksle ir 
meno srityje ir kad arijonams 
priklauso nuopelnas už'išvy
stymų dabartinės civilizaci
jos, neišlaiko kritikos. Pran
cūzų tauta yra davusi pasau
liui kūr kas (laūgiaū mbkslo 
geriijų, riegii “arijoriiška” Vo
kietija. Taip kad ir civiližri- 
cijbš paStūmėjime prekyn tėū- 
toririi begali didžiuotis, loty- 
ritį riūopelriris, tuf būt, buš 
kur kas didesnis, negu teu* 
toriŪ. Tiešų pasakius, dėl šių 
diėrių riūkštos civilizacijos 
štoviO negali didžiuotis bilė 
kuri viėria taūta, bia yra 
bbn'drris proto drirbaS ’^VišoSŠ 
žmonijos, kuri' eina lėtais eVo* 
liucijoš žingsniais kūfiriie 
aukštesnės civilizacijos.

Sunku man tiksliai atpasa
koti prelegentė1 ‘pėskaįiw- tu* | 
ririį,; padariau ku
rias ištraukas iš paskaitos. FaJ* 
tį atpasakojimų darau savais 
žodžiais, nes nesu stenogra- 
fris, todėl žodis ž'Odiri prele- 
gėrito išsireiškimu pakartoti 
neįstengiu. Mariau, krid ši pa
skaita bus kurioje ribrs ripy- 
linkėje vėl pakartota, vertė
tų su šios paskaitos turiniu 
susipažinti lietuviams. Tokių 
prelekcijų mažai tenka girdė
ti. Chicagos Lietuvių Draugi* 
jos nariams buvo proga susi
pažinti su arijonizmo klausi
mu. Gausingas Draugijos na
rių susirinkimas buvo šia 
svarbia paskaita “Rasizmas 
ir Civilizacija” tikrai paten- 
kintaš. KITATAUČIAI

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

xGerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Carihl 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS1 DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. TėletdHas Canal 0117 — Atdaras' ketvėrgrtiš visą dieną, 

VALDYBĄ: R MILLKRv finansų sėkiotorius
J. MICKEVIČIUS,, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezideritas P. GALSKIS, trustisas

___________ V. MANKUS, sehrėtorius __________ P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.__________
DR. MONTVIDAS,' Df-jos Daktaras,- K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

ALAUS
KENAIS, PŲSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS. . 

VISADA ŠALTAS 
COIL BOKfeŠ RENDON n r ■■■■■, u n .i .....

Pristatotnę Alų Yisokiėihs
Reikalams.

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
_____Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

, Ištaiso. 
Ofisas ir Aičinią Dirbtuvė

756,West 35th St. 
kampas Halsted Si., 

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

• 6ARY, Mft
Spalio 18 d. į mūšų kolo- 

nijų buvo atvykę Cliio'ri'gbs 
LiethVitį1 Išaugijbš pfezideri* 
tas J. 
rius 
ras. 
pas

Nariai" Chicagos, Gicerbs Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
.; ■■■■■■.■ .; . ■ - A

AMBUtANČE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

, . . ėžersKis ir sūnūs
: Tel. Pullman 5703

... .,. < „ SKUDAS .. .. .
718 Vest 18t;h Stfėėt Pilone Alonroe 88*77

Skerdimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra: naudingos;.

■ ......... . , „„ „ „I
Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR.BERTASH 
756 West 35th St

Con of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 5:80-8:3R 

Nedėliomis pagal sutartį,
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

Tel. Kenwood 5107

2814 West 28b

J. F. ĖŪDEIKIS
4&0&-07 S? fiefeitrigė jtyėhue Phones Yards 1741-1742
Brightori1 Fark Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

. . •.. •& C. LACHAVICZ . ~
42-44 East 1081h St Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

_____ Kiti •Lietuviai _ Dakt aYai.
Tel; Boulevard $914 Dieną ir Nakt|
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nud 7 
iki 8:30 v. Nedėk , nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKEU S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

P. J. RiblKAS
3354 So.- Halstėd Street Boūiėvard 4089

ii......................     — 7 ,i ^įaNin.1,,',; r; ; .......................

. . J.F.RADŽiUS
6W WeAt MftOtčeet .. Phone Canal 6174

.......................... '“-j-' .J

L J. ŽOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8419

/r-v./ •- iVt'K. ’ ..>V.

GEĖB.
M ir «ka 
pfriiriiiių rėi 
krautuves, 
Naujienose.

<.—1,^.1.. .

Mjlenų skaityto- 
itytojai ptriŠbmi 
kalais eiti i tas 
kurios skelbiasi
............ .. ...... ......... J

1* • ■ . ,. '4. * t’. ■ *‘t-r m. I1N...I.—-- i, n,.. :i - —!------ j------------- ------------------ --------------------—------- --------r“------------  111 -i i*
/L V;-K ■•z*.-.. ..^ į • • • ' -

bus gražus programas
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DETROIT, MICHIGAN
LSS 116 kuopa rengia didelį koncertą spalio 25 d.

daugeliui tenka eiti iš vienos 
dirbtuves į kitą ir visur susi
laukti to paties atsakymo: 
naujiems darbininkams nėra

turės progos išgirsti

lietuvių dainininkai, 
A. Satulaitis, p-lė B.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 116 kuopa rengia didelį kon
certą spalio 25 d. I. A. S. svetainėje, 24th St. ir Michigan Avė. 

šiame koncerte dalyvaus jauna ir labai populiariška daini
ninkė iš Chicagos, būtent, p-lė Onutė Skeveriutė. Tenka pasa
kyti, jog p-lė Skeveriutė Chicagos lietuviams yra plačiai žino
ma. Ji yra vaidinusi ir dainavusi daugelyje operečių bei šiaip 
koncertuose. Taigi dabar ir detroitiečiai 
tą populiarią dainininkę, s

Be to, dalyvaus ir geriausi Detroito 
kaip tai: p-ia N. Satulaitienė, jos sūnūs
Astrauskiutė, p-lė O. Bagdoniutė ir gerai žinomi broliai Vasi
liauskai. Iš dalyvių jau galima spręsti, jog koncertas bus labai 
margas ir įvairus: solo, duetai, kvartetai ir t. t. Beje, dalyvaus 
dar smuikininkas J. Stanevičius, o iš Ecorse vidurinės mokyk
los trio iš panelių Vera Gross, Jessie Wood ir Olga Warner.

Kai koncertas pasibaigs, tai prasidės šokiai. Grieš J. Sta
nevičiaus vadovaujamas orkestras Melody Play Boys. žinoma, 
bus galima užsikąsti bei troškulį nuraminti.

Visi esate kviečiami atsilankyti ir smagiai laiką praleisti. 
Įžanga tik 25 centai asmeniui. Pradžia 7 vai. vakaro.

■* Komitetas.
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IŠ AUTOMOBILIU PRAMONES CENTRO
DARBININKAMS TRŪKSTA SUSIORGANIZAVIMO.

— KAIP YRA PERKAMI AUTOMOBILIAI ĮMO
KĖTINAI. — PRAGYVENIMAS PABRANGO.

kiek-

Mat, kiekvienais me- 
automobiliai atrodo vis 
tiek skirtingiau, gražiau, 
ir yra didžiausias 
kad žmonės perka

aksti- 
auto-

pasa- 
automobiliai yra 

tobulinami, juo

DETROIT, MICH. 
manau, kad beveik visam pa
sauliui yra žinoma, jog Det
roitas yra Amerikos automobi
lių gamybos centras, čia yra 
susispiečiusios didžiausios au
tomobilių dirbtuvės.

Iš Detroito fabrikų
vienais metais yra išvežami 
milijonai automobilių. Ga
myba vis didėja, o išvaizda 
gražėja. Milijonai žmonių vis 
laukia naujų automobilių pa
matyti, 
tais 
šiek 
Tai 
nas,
mobilius.

Tačiau tenka štai kas 
kyti: juo 
keičiami ir 
daugiau dirbtuvės įsigija nau
jų mašinų. O tai reiškia, 
kad naujos mašinos išstumia 
darbininkus. Kitaip sakant 
dirbinių kokybė yra pagerina
ma su mašinų pagalba. Kai 
įvedama masinė produkcija, 
tai viskas remiasi greitumu. 
Reikia daiktus greičiau ‘ga
minti, kad jis butų galima pi
giau parduoti.

Ta greitumo sistema auto
mobilių gamyboje vis labiau 
yra tobulinama. štai kodėl 
apsieinama su mažesniu dar
bininkų skaičiumi. Žinoma, 
tai yra labai bloga. Tečiau 
dar blogesnis dalykas yra tas, 
jog ir paliktiems darbinin
kams atlyginimas yra men
kas. Vadinasi, korporacijos 
stengiasi visą pelną pasiimti 
sau, o darbininkams mokėti 
kiek galima mažiau.

Naujų mašinų įvedimo dė
ka senesnieji darbininkai lie- 

, ka paleisti iš darbo. Ir daž
niausiai paleidžiami tokie dar
bininkai, kurie ištikimai iš

dirbo po 20 ar 25 metus. Dau
gumas tų darbininkų fiziškai 
tebėra tvirti ir galėtų dirbti. 
Tačiau darbdaviams jie nebė
ra reikalingi, nes rinkoje yra 
pakankamai jaunų darbinin
kų, kurie sutinka dirbti už 
mažesnį atlyginimą.

Reikia įsidėmėti štai ką: tie 
senesnieji darbininkai jokiai 
unijai nepriklausė. Jie nebu
vo susirišę nei su raudona, 
nei su rausva, nei su balzga
na unija. O vis dėlto ir jie 
jokio susimylėjimo nesusilau
kė. Išspaudė iš jų, kas buvo 
galima išspausti, ir jie gali 
sau eiti. Šiandien jie, kaip 
sakoma, šlifafuoja gatves nie
kur negalėdami d,arbo gauti. 
Mat, jįe jau seni! Faktas yra 
tas, kad jei žmogus persirito 
per 40 metų, tai jis jau ir Se
nas. Nemažas nuošimtis tie
siog pasiduoda į prieglaudas, 
nors jie galėtų dirbinėti, 
sakysiu, kad prieglaudose 
nemažai ir lietuvių.

Kurie turi šeimas ir jų
kai dar negali dirbti, tai tie 
samdomi valdžios finansuoja
miems darbams atlikti ir gau
na per mėnesį apie $60. Ta
čiau jei jų vaikai yra paau
gę ir dirba, tai ir valdžios 
darbas sunku gauti. Tokiais 
atvejais tėvų likimas tikrai 
sunkus, o ypač jei vaikai ma
žai uždirba arba nenori, tė
vams nieko duoti.

Kiekvienais metais priauga 
tūkstančiai naujų darbininkų. 
Tūkstančiai jaunuolių baigia 
aukotąsias, aukštesnes ir ki
tokias mokyklas. Jie išeina, 
taip sakant, į platų gyveni
mo vieškelį. Ir visų pirma 
jiems tenka susidurti su sun
kiausia problema: kur 
gauti? Kai kurie turi 
ir greit darbą gauna.

Pa
yra

vai-

darbas 
laimikį 
Tačiau

Pažiūrėkime į tuos, kuriems 
laimikis nusišypsoja. Jie ma
to, kaip turtingesniųjų vaikai 
važinėja naujais ir gražiais 
automobiliais. Tai toks aksti
nas, prieš kurį sunku atsilai
kyti. Susigunda tad ir jaunie
ji darbininkai. Jie perka (nau
jus ar kiek padėvėtus auto
mobilius. O kadangi pinigų 
neturi, tai perka išmokėtinai. 
Tiek ir tiek “ant rankų”, ir 
dek ir tiek kiekvieną įnėnėsį. 
Viskas gerai, kol jaunuolis tu
ri darbą. Šiaip taip su dide
liu vargu jis pajėgia už auto
mobilių mokėti. Štai jau at
rodo, kad netrukus jis viską 
sumokės. Bet čia kaip tik ir 
jvyksta nelaimė: jis netenka 
darbo ir daugiau nebegali mo
kėti. Aišku, kad tokiu atveju 
ijs praranda ir automobilių.

Kad taip atsitinka, tatai mes 
visi žinome, — juk čia nieko 
naujo. Atimtą dėl skolos ne
sumok ėjimo automobilių kom
panija parduoda kitam. Daž
nai ta transakcija dar ir pel
no duoda.

— o —
Ar darbininkai kada rim

tai bandė atsakyti į tuos klau
simus: kodėl kiekvienais me
tais naujai išrastos mašinos 
išmeta iš ddrbo tukstanČius 
darbininkų ir kodėl ypač De
troite vis labiau ir labiau dar
bininkai yra spaudžiami' grei
čiau dirbti? Austras dalykas: 
kodėl darbininkų atlyginimas 
visai menkas, o tuo tarpu au
tomobilių dirbtuvių pelnai 
vis eina didyn? Ir, pagaliau, 
kodėl stambesni bizniai bai
gia nustelbti mažesniuosius?

Atsakymas yra visai leng
vas. Visi fabrikininkai ir 
stambieji biznieriai yra orga
nizuoti. Kiekviename juk 
stambesniame mieste yra jų 
organizacijos.- O savo keliu 
tos organizacijos,-sudaro savo 
centrą. Tai vis paprasti fak
tai, kurie rodo, jog kapita
listai yra hepalyginti geriau 
susiorganizavę nekaip darbi
ninkai. štai kodėl su jais ir 
sunku kovoti.

Su darbininkais reikalas 
yra visai blogas. Ypač jis blo
gas yra Detroite. Organizuo
tų darbininkų pas mus visai 
mažai tėra. Unijos čia beveik 
jokios rolės nevaidina; kaž
kaip jos neprigyja. O tai gal 
todėl, kad čia suvažiavo iš 
visur darbininkai, kurie vei
kia palaidai, nes neturi savo 
organizacijų.

O reikia ypač pabrėžti tas 
faktas, jog pasitikėti kokiais 
nors vadais yra tuščias daly
kas. Nežiūrint to, kas sėdės 
Washingtone, Londone, Pary
žiuje ar Maskvoje, darbinin
kai nieko gero negali tikėtis, 
jei jie bus neorganizuoti, jei 
jie žiūrės tik malonės.

Tikras ir teisingas kelias 
tėra tik vienas: darbininkai 
turi susiorganizuoti ir vienin
gai veikti. Kada darbininkai 
bus rimtai susiorganizavę, tąi 
su jais visi skaitysis. O tuo 
tarpu musų Detroitas yra kaž
koks užburtas miestas, kuria
me negali prigyti unijos. Or
ganizavimosi reikalas yra la
bai svarbus, kuriuo . reikėtų 
visiems susirūpinti. Juo labiau 
dabar, kada pragyvenimas 
nuolat brangsta.

Kai buvo įsigalėjusi depre
sija, tai' mažų namų savinin
kai susmuko po skolų našta. 
Jie buvo tiek įsiskolinę ban
kams, kad nebegalėjo išsimo
kėti ir priversti buvo savo 
namų išsižadėti. Senesnieji 
namai liko nugriauti, o už 
skolą paimtus' namus bankai 
stengiasi parduoti, nes nuo
mavimas jiems neapsimoka. 
Statyba per kelis metus bu
vo sustojusi, štai kodėl dabar 
pasireiškia butų trukumas ir 
nuomos nepaprastai pakilo.

Tačiau vis dėlto kyla klau
simas, ar ilgai taip bus? Au
tomobilių pramonė jau pra
deda lyg šlubuoti. O juk visi

žino, kad Detroito gerovė pa
reina puo to, kaip Fordas ir 
kilos automobilių dirbtuvės 
dirba.

— M. L. Balchunas.

P. S. Amerikos Lietuvių

York, New Jersey, Pennsylva- 
nia, Marylandj W. . Virginia, 
Connecticu’it, Rhode' Island, 
Massatchussetts, New Hemp- 
ąhyre ir Maine) vadovauja Vy
riausio Priešrinkiminio Demo-
kratų Komiteto Lietuvių Sky
rius, kurio pirmininkai yra 
adv. A. J. Vencius ir K. Strum- 
skis, sekr. P. Jurgėla. šis

Brolijos Klubas laiko savo su
sirinkimus kiekvieno menesio 
ketvirtą t sekmadienį. Todėl 
šio mėnesio eilinis susirinki- skyrius organizuoja liet, de
lnas įvyks spalio 25 d., 1 vai. mokratiį jėgas tose valstybėse, 
po pietų, adresu 9219 Russell 3Udaro ryšius su politiniais 
St. Visi nariai yra kviečiami lieį. kliubais, parūpina kalbė- 
dalyvauti ir užsimokėti duok-Į J L 
les. Pageidaujami ir nauji na 
riai: įstojimas ir metinės duo
klės sudaro’ tik vieną dolerį

tojų, literatūros, prezidento pa
veikslų ir organizuoja prieš
rinkiminius liet. demokratų

Klubas yra bepartyvis ir kiek
vienas gali jam priklausyti.

šįs susirinkimas bus svar
bus tuo, kad jis turės išsprę
sti klubo patalpų klausimą. 
— Fin. sekr. M. L. Balchunas.

komitetus įvairiose kolonijose. 
Šiomis dienomis išleido Demo
kratų Platformą ir lapelį lie
tuvių kalba apie demokratų

New York, N. Y.)
Lietuvių Demokratai 

Sukruto.

Prezidento rinkimai šiemet 
sujudino visus Amerikos pilie
čius, net ir tokius, kurie pir
ma abejingai žiurėjo į rinki
mus. Daugumas Amerikos 
lietuvių, kaip ir 1932 m.,, ža
da balsuoti už dabartinį prezi
dentą, kuris žymiai atgaivino 
karštą, nugalėjo depresiją ir ne 
vienam milijonui žmonių pa
lengvino sunkias dienas, nors 
tiems žygiams išleidžiami bili
jonai dolerių.

Lietuvių demokratų sąjūd
žiui rytinėse valstybėse (New

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MEMEL CAFĖ
Apart gėrimų, taipgi gami 

narna valgiai su geru 
skoniu.

Visiems bus stitėikta greitas 
malonus patarnavimas

■ . • •

Visus kviečia užeiti
■ ’ EMMA ir

1325 N. Halsted St
CHICAGO, ILLINOIS

“ *1’000'00
DOVANŲ!

■ \ -_________ f' ' _________ ■

Mes kai tik užpirkdme mil
žinišką kiekį geros

ką nacionalš grandinine krautu
vių grupS dabar parduoda visur 
ųž $2.59—Musų kainos $4 
nuo dabar už galioną ■ «.ww 

—-visos spalvos flat ir glosš.
Aukščiau paminėta dovana bus 

išmokėta tam, kas galės įrodyti, 
kad musų prirodymas neteisingas!
Didžiausi bankruto malevų stako 

dyleriai Chicagoje.
U. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai. 7
Langų Stiklai už l/i 

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE.

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

tikslus, siekimus ir Roosevelto 
vyriausybės nuopelnus.

Talkon atėjo žymus lietuvių 
veikėjai: adv. J. Lopatto 
(Wilkes Bąrre, Pa.), dr. A. 
Valibus (Edwardsyille, Pa.), 
A. Jenušaitis (Scranton, Pa.), 
St. Gegužis (Mahanoy City, 
Pa., adv. Šulcas (Pittsburgh, 
Pa.),' adv. N. Rastenis ir dr. 
3. Bučinis (Baltimore, fMd.>), 
fil. dr. J. Mėšlis ir adv. Kali
nauskas (Boston, Mass.), adv. 
K. Lukošiui (Waterbury, 
Conn.), V. Čekanauskas (Hart
ford, Conn.), I. Budreckis, J. 
Patalkis ir K. Baltramaitis 
(Ėlizabeth, N. J.), adv. S. 
Briedis, adv. R. Urevičius, adv. 
K. Jurgėla, W. Shedlow, P? 
Narvydas, J. Draugelis, J. Ma
čiulis (Brooklyn, N. Y.) ir kt.

Norintieji bendradarbiauti 
sų demokratais arba gauti lite
ratūros lietuvių kalba prašomi 
kreiptis šiou adresu: Demo- 
eratie National Campaign 
Committee, Lithuąnian Divi- 
sion, Room 553, Hotel Bilt- 
more,• New York City.

Labiau-sušvelninti Old 
Golds yra dirbtuvės šviežu
mo cigaretai — nesvarbu ar 
juos pirktam kaimo krauta* 
vėje ar prie didelio cigare- 
tų baro mieste.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 

I krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

NAUJOS (937 MADOS 

GERESNES ŠVIESOSGERESNIO 
REGĖJIMO LIAMPOS

a Tą ir daug kitų modelių galima dabar 
pamatyti C0MM0NWEALTH EDISON 
ELECTRIC SHOPS patalpose. Mažas įmo- 
kėjimas, likusi dalis mėnesiniais imokėji- 
mais kartu su elektros bila.

ir
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Taupykit Pinigus
Kad Užtikrinti ir Pagerinti 

savo Gyvenimą Ateityje
Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap
drausti . per Federal Savings and Loan 
Insurance Corp., Washingtdn, D. C. ,

Reikalaudami savo sutaupytus pini
gus visuomet galite atsiimti.

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

Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION of CHICACO

• :■ ' •

2324 S. Leavitt St. Tel. CanaI 1679
JUSTI N MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.

v* ' : .. ..  ............ : : ——

Geriausi
’ 1 ' ' '■ ■ "

Dabar galima rauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halsted Street^ 
Visi Telefono! VAROS 0801

VIENINTaLIS JDISTBIBUTOBia

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARUNG

VIENU METU SENUMU. ,

NATHAN 
KANTER

Trijų žvakių reflektorinė 
pastatoma liampa. Gelsvos 
ir aukso arba bronzo nu- 

baigimo. $1495

1195

Naujausi I. E. S. galo stali
nė liampa. Galsvas ir auk
so arba bronzo nubaigimas. 
Eggshell ar champagne, šil
kinės Saidos. J

I. E. S. galo sta
linė liampa. 23 
col. aukščio. Gel
svo ir aukso arba 
bronzo hubaigi- 
mas. Eggshell ar 
champagne š e L 
dos ..... $g95

MATYKIT
TAS LIAMPAS 

IŠSTATYTAS 
ELECTRIC 

SHOPS

Padengimui išlaidų ir palūkanų skaitysime kiek daugiau už Įtampas 
parduodamas išsimokėjimui.

COMMONWEALTH EDISON
ELECTRIC <O»SII0PS
Downtown—72 We»t Adams St—132 So. Dearborn Št

- Telephone RANdolph 1200, Local 1219

4834 South Ashland Ava.
3460 South State St.
2950 E. 92nd St.

4231 We»t Madlton St. 
4833 Irvlng Pa r k Blvd. 
852 Wa»t 63rd St.

4562 Broadway
2733 Mllwaukaa Ava.
11116 South Michigan Ava.

C O U P O N S G I V I H

' VIENINTELĖ LIETUVIO TAVERNA 
Didmiesty, Down Town

,Geriausi gėrimai, užkandžiai ir geras patar
navimas, nes patarnauja keletas 

vyrų ir panelių.

PRAŠAU ATSILANKYTI!
658 SO. STATE STREET

GARSINKITeS “NAUJIENOSE
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1739 South Halsted Street
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Subscription Rates: *
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
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of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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Įmink!
Chicagoje —. paštu: , t

Matams------- -------——.... $8.00
Pusei mietų_______________  4.00
Trims mfineslams___ ____ ... 2.00
Dviem mėnesiams ......____ .... 1,5b
Vienam mėnesiui ...^__ ..;— .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei____
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: ■ ’

Metams •••••••••♦••••••••••••••••••••••••S* $5.00
Pusei metų ...................______ 2.75
Trims mėnesiams -----.--------- 1.50
Dviem mėnesiams  ______ 1.00
Vienam mėnesiui ___ ___ — .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta) «
Metams------ -------------------- $8.00
Pusei metų ---------------------  4.00
Trims mėnesiams -.J,______  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mone>

Orderiu kartu su užsakymu.

paStU!

Prieš ka Amerika ginkluojasi?

T '

. 8c<
18c
75c

[Ritini. iihi i

Į Apžvalga
REIKIA DOMĖTIS LIETUVOS

GYVENIMU
■ '-į,;.. '■ ■ ■

ISPANIJOS KUNIGAS GINA 
RESPUBLIKOS VALDŽIĄ

Republikonų partija kaltina Rooseveltą, kad jisai 
nesubalansuojąs biudžeto. Ji prikaišioja jarii, kad jisai 
leidžiąs perdaug pinigų visokių biurų išlaikymui Wa- 
shingtorie, kad perdaug brangi esanti bedarbių šelpimo; 
mašinerija, kad valdžia bereikalingai dalinanti pinigus 
įvairioms grupėms, kurių balsus ji nori gauti, ir t. t. i

Šitie kaltinimai, nežiūrint kiek jie butų teisingi ar
ba ne, sudalo publikoje įspūdį, kad visas 
tik dėl šelpimo išlaidų — tartūfn valdžia kitokiems rdi-i 
kalams pinigų neišleidžia. Na, ir kada taip žmonės ma-> 
no, tai aišku, kad jie yra linkę daugiau simpatizuoti; 
tai pUšei, kuri pinigų nesigaili. Rooseveltui ir jo rėmė
jams yra lengva tokią kritiką atremti. Jie sako, jeigu 
Amerika nesigailėjo bilionų dolerių karui, tai juo labiau 
ji neprivalo būti šykšti savo žmonėms, kurie kenčia 
vargą. , . j

Tuo tarpu yra tokių valdžios išlaidų, kurios nelie- 
čia nei bedarbių šelpimo, mei paramės farmeriams, bėt 
kurias butų galima labai smarkiai kritikuoti, be baimės 
iššaukti opoziciją gyventojų masėse. Tai — išlaidos ar-, 
mijai ir karo laivynui. Roosevelto administracijos laiku 
karo laivynui išleidžiama daugiau, rtegu kada nors, iš
imant karo metus. Ir dabar tos išlaidos žada dar labiau; 
padidėti, žinios iš Washingtono praneša, kad armijbs, 
ir laivyno viršininkai jau padarė savo sąmatas 1937-38- 
metams ir jos bus įtrauktos į ateinančiųjų^, metų biu
džeto projektą. Sako, kad tų. departamentu numatoma 
išlaidų suma siekia net biliono dolerių! '

Šitas faktas turėtų būti iškeltas aikštėn. Republi-: 
konai Ša turi gerą progą prispirti Rddšėveltą prie sie
nos. Jeigu jisai nori pastatyti federalinės valdžios fiJ 
nansus ant sveiko pagrindo, tai kodėl jisM rieapkarpož 
išlaidų karo reikalams?

Bet čia yra nė tik ekonomijos klausimas. Jeigu 
Amerika nori taikos ir nesirengia su nieku kariauti, tai 
kam ji didina savo ginklus? Prieš ką ji, ginkluojasi?

Politika be principų
Pereitą pavasarį iMilWatikeė’je laimėjo rinkimus į 

miesto tarybą vadintinieji “nepartiniai”, t. y. republi- 
kpnų ir demokratų koalicija. Nors meras Hoan buvo 
vėl išrinktas, bet jisai dabar jau nebeturi riė trečdalio! 
savo rėmėjų miesto taryboje, todėl “nepartinė” daugu-j 
ma •‘gali daryti ką tfori. Ir štai, ji parodė, ką ji gali.

Milwaukee’s policijos Viršininkas nutarė panaikinti
raitąją policiją, manydamas, kad "arkliams miesto gat
vėse šiandie ne vieta, kai greitam susisiekimui vartoja
ma automobiliai Ir motorcikletkos. Miesto tarybos dau
guma tam patvarkymui pasipriešino ir nutarė paduoti 
klausimą — referendumut Vadinasi, šimtai tūkstančių 
miesto gyventoją kaišuos, ai* pbliciiii'hkai turi jodinėti 
arkliais, ar ne!

Iškilo miesto /taryboje ir kitas klausimas.
Iki šiol, jeigu tarybos narys numirdavo arba rezig

nuodavo, »tai jo terminui užbaigti miesto meras paskir
davo kitą ’alilėrm^ną. Tai šeria taisyklė, dėl kurios jo
kių ^giAčiį tarpe partiją iiėbuVo. Bet dabar; kai “riepar-į 
tini,ai” turi miesto taryboje kontroliuojančią daugumą, 
tai jie sumanė tą taisyklę pakeisti ir pravedė įstatymą, 
kad vakansijas miešto taryboje turi užpildyti ne meras, 
bet taryba. Socialistai ir’progresistai siūlė, kad, jeų^r 
jau keisti senąją taisyklę, -tai tegu buria taip, kad vdM 
■kansijas užpildys balsuotojai tos wardos, kurios alder-į 
Ruanas mirs arba rezignuos.

Bėt ^nepartiniai” tam pasipriešino. Galų gale, bti- 
vo paduotas sumanymas, kad vakansijų užpildymo 
klausimas butų pavėstas nubalsuoti visiems miesto gy
ventojams. Tačiau miesto tarybos dauguma atmetė ir 
šitą pasiūlymą. į ]

Taigi klausimą, ar policijai reikia turėti raitelių 
škvadą, Mihvaukee’s piliečiai spręs referendumo keliu; 
o klausim^, kokiu budu užpildyti yakansijas miesto ta
ryboje, jie negaus spręsti Arkliai svarbiau, negu alder- 
manai!

Šitoje <(nepagtinėje” politikoje nėra jokio principo. 
Tai žemos rųšies įdlitScavimas.

“Tėvynė” kritikuoja tuoSj 
žmones, kurie sako, kad Ame- 
rikės lietuviai neprivalą kištis 
j vidujinius Lietuvos reikalus.. 
Ji mano, kad amerikiečiai turi; 
interesuotis ir Lietuvos vidaus, 
politika.

A.

“Reikalauti užmiršti Lietu
vos vidujinį gyvenimą”, rašo* 
SLA organas, “yra tolygu, 
ką reikalauti užmiršti Lietu
vą. Jei užsieny gyvenantis' 
lietuvis nesidomės visu kuo,' 
kas dedasi Lietuvoje, tai ir 
jo kulturiniS bendradarbiavi
mas paliks negyvu akademi
niu veiksniu. Musų suprati
mų, .reikėtų daryti kaip tik 
priešingai: raginti Amerikds 
lietuvius domėtis visu Lietu- 
Vos gyvenimu, nes tik tuo
met galimk palaikyki/išeiviją 
gyva ir jautria visais tautės 
ir valstybės reikalais. Ame
rikos lietuvius jau ir taip 
perdaug prislėgus apatija 
santykiavime su Lietuva. 
Tad kam dar didinti tą apa
tiją, reikalaujant užmiršti. 
Lietuvės gyvenimą? Į

“Tik tol Amerikos lietuvių 
išeivija bus tautiniai veikli 
ir jautri visais tautos rei
kalais, kol ji gyvai įdomau- 
sis Lietuvos vidujiniu gyve
nimų, jos politika, kultūra įir 
ekonominiais klausimais, ži
noma, mes nepritariame to-, 
kiems Amerikos lietuvių žy
giams, kurie gali pažeminti 
musų Senąją tėvynę, ar pa
kenkti jos interesams. Bet 
ant kiek mums, kaipo Ame
rikos piliečiams, aplinkybės 
leidžia, ant tiek reikėtų įdo
mauti ir savo nuomonės reik
šti Visajs įietuvoa reikalais, 

tinio feŽirno^santvįrkos. Juk 
Lietuvoje gyvena musų tė
vai, broliai ir seserys, tai 
kaip mes, galime nejausti vi
so to, kas juos tenai palie
čia?”
Visai teisinga nuomone. Mes 

jos visuomet laikėmės. “Nau
jienoms” teko neseniai tokią 
nuomonę išreikšti, kritikūėjan 
Vyt. Sirvydo rašinį, tilpus 
“Vienybėje”, kur jisai niekino 
itųėš amerikiečius, kurie “mo- 
fkina” Lietuvą, kaip ji privalan- 
iti tvarkytis.

Bet jeigu aįrierikiąčiąi ne f ik 
įgali, bet ir privalo reikšti savo, 
nuomones visais Lietuvos klau-' 
simais, neišskiriant ir • jos vi
daus politinio režimo, tai tuo
met yra logiška, kad ‘ir SLA 
turėtų tais klausimais Savo nu- 

‘si^tajtymą. Tačiau, kai SLA sei-: 
:’me, CleVelandė, buvo pasiūlyta 
’rezoliucija apie Lietuvos politi
nį režimą, tai tautininkai pa
skėlė triukšmą, b paskui prie 
Įjų prisidėjo ir sandariečiai, 
Ibalsuodami prieš rezoliuciją. Jų 

argumentas bėvo 
“neturi

svarbiausias
'tas, kad amerikiečiai ____
'teisės” kištis į Lietuvos reika
lus! 1

.MELO FABRIKĖLIS

Kai Romos papa rengėsi pa
sakyti kalbą Ispanijos pabėgė- 
iams. ir palaiminti fašistiškus 
sukilėlius, tai kun. Garcia Mo
ralės atsišaukė J jį, įspėdamas,' 
kad papa padarys didelę klaidą? 
jeigu jisai pasmerks Ispanijos, 
fespubliką ir jos. gynėjus. Kun. 
Morales pareiškė:

“Šventasis Tėve, dabartinė 
Ispanijos valdžia yra teisėtai 
sudaryta žmonių valdžia. Ji' 
remiasi ne smurtu, bet žmo-. 
nių energija ir vidujine jė-t 
■ga.

“Ispanijos žmonėms teko, 
kovoti per aštuonis šimtme-> 
čius, iki jie atkariavo savo pasigailėjimo, 
kraštą ir išvadavo nuo mau-t 
rų galybės. Dabar mes mato
me vyskupus ir kunigus kar-j 
tu su maištininkų generolais- 
gabenant tūkstančius gink-; 
luotų maurų iš Afrikos Ispa
nijos žmonėms pavergti. Pri-5 
sikabinę savo šventuosius^ 
kryžius ir rąžančius prie ka
ro uniformų,' jie teikia palai
minimus Mohameto sekė-

M. Vaidyla gavo organe ra-, 
Šo, kad “^aujidrids” “jau pra
dėjo ŠifAb^eti” perspėjimus 
SLA of^atio Redaktoriui, 'kad 
su juo busią ^ašlėlįta taip, kaip 
su “L. Aite)” 'redaktoriam, p. 
Alantu.

dažnai įirižktįkū^ja Priklos rų
šies “iJtibHdtšfiką”. JisAi su
galvoja -kbkį Udrs( ’riielą ir pa
skelbia jį, kafįid Wkk|, krivį ji
sai buk kokiais tai šekretnais 
keliais patyręs. Nors jokio pa-' 
grindo tam melui nėrA, bet Vai
dyla žino, kad jeigu nuolatos 
meluosi, tai IŠ to mielu Vis /kAs' 
nors prilips tam, kam jį taikai. =

jafns, kurie ateina mus su- , 
naikinti,

“Kodėl sulaužiusieji savo 
priesaikų militarištai ir jų 
klerikaliniai talkininkai turė
jo ieškoti pagelbos pas amži
nus Ispanijos ir katalikų ti
kėjimo priešus? Todėl, kad 
žmonės nenori pasiduoti fa
šistiškai priespaudai.

“Klaupdamas ir pareikšda
mas mano katalikiškų tikėji
mų, aš reiškiu vilt j, kad Jū
sų Šventeilybe rytoj paža
dins sukilėlių sąžinę, nuro
dys jiems jų blogus darbus 
ir patars jiems padėti gink
lus, atkreiptus prieš Ispani
jos liaudį, kad jie muštųsi į 
krutinę ir maldautų Dievč 

,,
Bet to doro kunigo balsas po

piežiaus nepasiekė arba, jeigu 
pasiekė, tai jisai jo nepaisė. Po
piežius paklausė tų Ispanijos 
'vyskupų, kurie, atbėgę į Vati
kanu, prašė jį užtarti fašistiš
kus banditus. “Neklaidingasis*' 
bažnyčios ‘galva padarė tokių 
klaidų, kurios nei jisai, nei j b 
įpėdiniai veikiausia nėbeatitai- 
sys..

Suvalkiečių byla Ka
riuomenes teisme

kad
ne-

(Tęsinys)
Liud. čenkus sako, kad strei

kininkai padarę apie 100 pa-' 
degimų, daug apšaudę.

Veiklus buvęs ir teisiamasis, 
Bajoras. Paskui littdytojui bu
vo duotas keletas klausimų. ‘

Adv. Tumėnas be ko kita 
paklausė,, ar liudytojas, sėdė
damas Marija'riipolėje žinąs, 
kas dedasi periferijose.

—• Aš žinau, kas dedasi ir 
Varšuvoj! — atsakė liudyto
jas.

Liud. Bųjįpauskas sako bu- 
Vęs Vienanfą^Xsirinkime ir gir
dėjęs -kalbant -apiė Lapeną ’fr. 
mokesčius, t;

Liud. Jz. Kulboką sako, 
girdėjęs, jog vieną mėn. 
reikia mokesčių mokėti...

> ' t • .f . . . . h

Liud. O. Byiaite, mašinėle 
atsišaukimus rašius, bet kas 
suredagavo atsišaukimų turi
nį, ji nežinanti. Jai už sura
šymą buvę pažadėta atlyginti;, 
bet tas pažadas neištesėtas. •

Liud. Jz. Bukbta pasakoja' 
apie atsišaukimus. Jį klausia, 
kiek turėjęs atsišaukimų.. Liu- 
dytojas sako nedaug. — Na,: 
tai kiek : du ar tris egzemplio
rius? — : pakartojamas klapsi
mas. — Truputį daugiau. —' 
Tai kiek?,— apie porą gorčių,’ 
— Atsako BiVkota.

Liud. Jz. Norvaiša iš Atlai
dų Skriaudžiuose nuvykęs į’ 
“Ukin. vienybės” ąusirinkiriią,; 
o iš ten į Gustaičių km. BiUt- 
kauskas jam davęs atsišadki- 
mų. . Liddytojui atfodę, pas 
Gustaitį būvęs tik girriinių su
sibuvimas: vųlgę, gėrę, trupu
tį /pakalbėję įapie anstolius ir‘ 
ūkininkų valgus, kaip ir da
bar kalbama.'

Liud. Baltrukonis sako, kad 
■Rutkauskas jam davęs apie 
200 egz. atsišaukimų.

Liud. P. Klipštas, Prienų rA- 
joiio saug. jiolic. virš., sako? 
gavęs žinių, /kad Bajoras bu
vęs pasitarti/ su valst. liaudi- 
nirikais.

Ūkininkų judėjimas labiau
siai pasireiškęs Veiverių vals
čiuje. Rugp. {4 d. įvykęs viso. 
Suvalkijos kramto tikinirikį 
pasitarimas, kuriame ne
tarta tuojau ^ttoikuoti, bet toj 
nutarimo vykdymas BuVęs ati-Į 
dėtas ir Streikas prasidėjęs huoj 
rugp. 20 d.

Varkalį, A. Stravinskas ir. 
Rutkauskas Išlauže ^paudę .at
sišaukimus. Pas -BAjorą buvę 
rasta 1(100 efgz. tų atsišauki-:

Teisiaiiiasis Žilinskas pirmas 
padaręs streiko veiksmą — iš 
bidono išpylę^ pieną.

Rugp. i/26« d. buvę gAut a z ir

puo- 
liud. 
suži-

, nių, kad Šaltupio slėny susi
rinkę apie 600 žmonių ir rei
kalauja, kad atvyktų vyriau
sybės atstovai su jais susitarę 
ti. Liudytojas miniai pasiūlęs 
išsiskirstyti ir išsirinkti dele
gaciją, kurią pasiųsti į Prie
nus.

Ūkininkų atstovai pareiškė, 
kad jie lauks, kol vyriausybė, 
suteiks ukinirikams palengvini
mų.

Paskui liudytojas atvaizduo
ja, kas buvo šaltupio slėnyje.

Šilavote veikliausiu streiki
ninku atrodęs teisiamasis Sku
čai. Sakalauskas atsilankyda
vęs ir į Prienų rajoną kursty
ti žmonių. Veiveriuose smar
kiai veikęs Rutkauskas.

Šaltupio slėny policiją 
Ipsi ir Jųočytė. Anksčiau 
jos nepažinęs, bet vėliau
nojęs jos pavardę, kai ji su
muota buvus atvežta į Prie-- 
nūs.

Adv. M. Sleževičius klausia 
liudytoją ar .jis davęs parėdyJ 
mą Varkalai dalyvauti streike 
ir ar nešakęs, kad už tai nie
ko nebus? Ar nedavęs Varka
lai 20 lt. važiuoti į Vilkaviš- 
kį? ■ .j

Liu'dytojAs atsako, kad tie. 
Paskui vienas gynėjų prašo 

užprotokoluoti liudytojo pa
reiškimą, jog šaltupio slėny
bttvęs toks sąmyšis, jog teri 
nieko negalima buvę pažinti. į

Vakar teismas, ištardęs 12 
liudytojų, posėdį 'baigė.

Jau ištardyta 30 liudytojų.
Rugsėjo 30 d. buVo tęsiamas’ 

liudytojų tardymas. < '
Saug. policijos vAldininkAs 

Katkevičius ‘paliudija, kaip SA1- 
tttpio slėny buvo sulaikytas 
Autobusas ŠU suimtaisiais. - 
; Vienas advokatų klausia, ar 

f / f , ' •* * ' * . ;

liudytojas riegrąsiiięs Juodžba- 
liui, .kad išduotų.

Liudytojas neigia.
Toliau kalbėdamas Ratkevi- 

čius sako, kad Jtiodžbalis važi-, 
nėjęs į Kaųrią pas politiniį 
partijų veikėjus streiko reika-j 
lais. j

Teisiamasis Juodžbalis pasi-j 
aiškina, kad Kaunan jis važi
nėjęs savo asmens reikalais’ A 
pas vieną advokatą užėjęs pa
sitarti, kas daryti, kad j airi 
siūlo dirbti už atlyginimą.

Pirmininkas. Jdausia . liudyto-i 
ją, kaip buvo. Liudytojas atsa
kė, kad netiesa. *

Prienų polic. nuov. virš. V.’ 
Mitriilevičius pasakoja irgi 
apiie autobuso sulaikymą Šal
tupio slėnyje. Minios tarpę

ję, buvus Jočytė, apsivilkus j 
žalia bliuze. (Liudytojas Klip- " 
šas paliudijo, kad Jočytė bu- i 
vus raudona bliuze, todėl adv. 1 
Purėnienė prašė tai užprotes-, 
tokoluoti). Be to, liudytojas 
ten matęs mažo ūgio vyrą su 
portfeliu. Juodžbalį liudytojas 
pažinęs iš aukščiau, bet tas 
neaukšto ūgio žmogus buvęs: 
ne1 Juodžbalis.

J. Dvarėdkas, Šilavoto nuov. 
virš. Jis lydėjęs suimtuosius, 
šaltupio Slėny radę minią Žmo
nių. Matęs, kaip teisiamasis’ 
Kruvelis iŠ vieno policininko, 
ištraukęs guminę lazdelę ir jo 
kirtęs nuov. virš. MitruleviČiui. 
Jočytė puolus šaukdama “ati
duokit fnusų vyrus!” ir bėrus' 
policininkams į akis pelenus 
sumaišytus su kiaušiniais. į

Adv. įpūRėnienė klatiSia, ar 
liudytojas tikrinęs, kad pelenai 
buvę sumaišyti su kiaušiniais? 
Liudytojas atsako, nėtikriiięsj 
bet pats jautęs, /neš gavęs.

Režėrvo Virš. į. Keliomis ga*- 
vęs įsakymą vykti. ^Pavažiavus 
už GšSiaVost Sutikę daug Žinioj 
nių su lazdomis. Tas pats bu
vę už Prienų ir Birštone. Pa
klausti, ko jie nori, žmonės at
sakę, kad jie patys nežiną kO 
klausyti: policijos a!r streiki-i 
ninku. Bet jiems įsakyta ir 
jie suslinkę su lazdomis. Liu‘-, 
dytojas sako, kad, važiuojant, 
ant plento radę tris akmenų 
barikadas.

šaltupio slėny Autobusą puo
lus ir viena fnoteris su žabu. 
Paskui iš minios pradėję šau
dyti. šaudžius ir policija. Iš 
minios buvę sužeistu, o iš poli
cijos nukentėję visi.

Paklaustas, ar nematęs rai
tų, liudytojas atsakė, kad slė
nyje nematęs, bet už slėnio 
laukuose buVę visur matyti 
raitų.

Saug. depart. valdininkas K. 
Pakalniškis sako, kad į viršų 
įspėjamąjį šūvį paleidęs p. 
Klipštas. Moterys policinin- 
kaips į akis pylusios smėlį. 
Nuošaliai stovėjęs žmogus su 
revolveriu. Atrodę, kad tas 
žmogus tvarko minią.

Rezervo vyr. polic. V. Stan- 
kt?has lydėjęs sulaikytuosius 
vyrus. Mątęs minioj juod
plaukę moterį Kai minia poli-, 
cininkus nuo autobuso atstu
mus, tada sulaikytieji iš au
tobuso išėję.

Paskui dar buvo ištardyti 
rezervo policininkai A. Bardau-; 
Akas, A. Galdikas, A. Vazrionis 
ir P. TaparkuŠkas, kurie vis 
pasakojo apie autobuso sulai
kymą.

Prienų bravoro savin, šako- 
vks sako, kad .jam atvykus 
Šaltupio Slėnį, žrtiOriės ėmę 
šaukti “bdržūjuš važiuoja!” ir 
sulaikę nifešiftą. Jam pareiškę, 
kad alus gkfninamas iš miežių, 
miežiai yra žemės ūkio pro
duktas ir kadangi dabar ūki
ninkai streikuoja, tai alaus ne- 
galirrta esą Veržti.

Abr. Tkąęas, šoferis, važia
vęs šii šakOvo aldm. Ūkininkai 
šaltupio slėny jį apmu'Šę. Už
puolimui vadovavęs Juodžbalis.

VI. ‘DųkUčinskas, šoferis. Jis 
taip pat bUvęs su šakovo sunk
vežimiu, 
kad busiąs 
judėjimas. Dviračiu atvykęs

nas atsistojęs prie plento sa
kęs prakalbą, o kiti toliau, ant 
kalniuko giedoję “Lietuvą tė
vynė musų”.

J. Augonis girdėjęs kalbant, 
kad VI. Bušinskas raitas įsaki
nėjęs miniai, kad nepasiduo- 
tų- ,

Jurdąnas. Grinkevičius ir 
SiauruSevičius įsakinėjo žmo
nėms eiti į slėnį.

Liud. kveža slėny matęs rai
tą BuŠinską su revolveriu. 
Daugiau nieko.

VI. Kirilą iš Prienų važiavęs 
su Alum. Slėny žmonės auto
busą sulaikę ir išdaužę langui. 
Kiti sėkę, kad nereikia dau
žyti. Atimti suimtuosius ra
uginęs mažas plikas Žmogus.

LigŠiol visi (Ardyti liudyto
jai kalbėjo apie įvykį šaltupio 
slėny. Dabar bus tardomi 
(Šiandie) liudytojai dėl įvykių 
Veiveriuose, o paskui Šilavote.

(Bus daugiau)

MIRTIES KLUBAI 
JAPONIJOJ

“Sunday Ekspress” praneša, 
kad Japonijoj yra apie 100 di
delių ir apie 3000 mažesnių mir
ties klubų. Tos organizacijos 
yra tam tikros rųšies semina
rai, kuriuose piliečiai auklėja
mi vartoti valstybės gyvenime 
prievartos metodus. Tokių klu
bų centras yra Mito miestas 
ir jų vyriausias vadas eąs Ka- 
sahuro Tašibana. Tai jo įta
koj 1923 m. armijos ir laivyno 
kAtininkai puolė min. pirm. 
Inukajo namus ir norėjo tų 
žilagalvį nužudyti. Ligšiolinis 
užsienių reikalų ministeris ir
gi buvo “Juodojo aitvaro” na
rys, bet dabar visai išsižadė
jęs tokių pažiūrų. Miništėrio 
nuomonės pasikeitimas įvykęs 
po ilgų galvoj imu, maldų ir už
sidarymo budistų “šen” sektos 
vienuolyne, Hirota prisidėjo 
prie tos politinės krypties, ku
ri kovoja plunksna, o ne kar
du. Toliau laikraštis praneša, 
kad “seppolou” — savęs išnai
kinimas — dar vis tebevaidi
na Japonijoj didelį vaidmenį. 
Tai senos iškilmingos apeigos. 
Harakiri daro ne tik kapito
nas, kurio laivas nukentėjo 
avarijų, bet ir ciesoriaus šofe
ris, kurikm teko paklysti.

Iš Lietuvos jau atėjo 
KULTŪRA No. 8-9

luodžbalis sakęs, 
Jisai sustabdytas: 

dviračiu atvykęs 
nuo Prienų vienas, vaikinas ir 
pranešęs, kad atgabena suim-. 
ttiosius. Be to, Juodžbalis mo
kęs žmones, kaip elgtis kai at
vykę policininkai paleisią du-, 
jas. .

Pr. Ašenbergas. Jo autobu
sas Prienuose stovėjęs atsar
goj. Buvęs pašauktas prie 
valsčiaus valdybos. čia poli
cija susodinus į autobusą kelis. 
,vyrus ir liepus važiuoti į Ma
rijampolę. šaltupio slėny ra-^ 
dę daug žmonių kurie pradė
ję akmenimiš į autobusą mėty-* 
ti ir išdaužę larigus. Liudyto* 
jas irgi akmeniu gavęs į galvą 
ir neatsimenąs kas toliau dėjos. 
Policijai grįžus į Prienus, ūki
ninkai pareikalavo, kacf liudyto- 

pasireiškusios dtd moterys, ktf- jas paimtų vieną sužeistą. Be 
rių viena, kaip vėliau paaiske- to liudytojas matęs, kaip vie-

Šiame numery apart įdomaus 
inž. Vaclovo Bielskio nekrolo
go, kurį parašė prof. L^ųnas, 
telpa dar ir šie įdomus straips
niai ir beletristika:

Filizofija ir tvirtovės dina
miškumas—š. S-kas.

Naujų laikų antisemitizmas 
—B. Nikolajevski.

Der Nordmolch—Karei čapek.
Apie Kritikų—J. Radžvilas.
Petro Cvirkos “žemė Maitin

toja”—J. Radžvilas.
Reportažai—Eug. Rėza.
Saulės šviesa ir Energija— 

J. Jurginas.
Vėjavaikio pavasaris—S. Le- 

vy.
Tarpinė lytis—A. Slicsarion.
GALIMA GAUTI NAUJIE

NOSE — Kainuoja tiktai 45 
centai.

Dvi 'eiles cellophane, ne 
VIENA, -bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
01d Goids cigaretų.
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AnlraSietus, spfal. 20, IfOŠO ■ 'NAU3TEN0Š, Chfc^o, III• T » — . Ijdš Sprertdimas nemažiau tųKaip Jonas Lapenas1 ? v h • • ■ inkriminuoti kaltinamieji iš-
rll t 1CTTa C teisirtri. Teismas tarė savo žo-U U ” V 1© dj, ųfct Visvien plačius visuo-- —. •. menės sluogsnips tokiu spren-

AUKŠTESNIS TEISMAS BROfcftJS įADĖNrtS . v,isN V!
IŠTEISINO. — KALBAMA, JOG ŠIAU- g^eiS’fr 
uv teisme LAi^NĄiBUyĘ nuWs- [gSmų j,3 s.&

US-DAkEŠ’ KEAUPĮMĄ? Ini visvien daug Čia visokių
MO MINISTĖRIO LAIŠKAS TEIŠMb ■fa j'. i ___ • ’iiū-!_'• ~ —

n TODĖL KAD teisingumo .MINIS- daug gandų kaime. Dabar vie- 
TERIS DARĘS SPAUDIMĄ. — .T0SIIN- ni visvien daug Čia visokių 
GUMO MINISTĖRIO LAIŠKAS 'TEISMO
•PIRMININKUI. — ASMENIŠKOS SĄ- ’S nnLwSKAITOS.—STUDENTAI SUKĖLĖ OVA- fc’^gtSrS'lcfiS
CIJAS IŠTEISINTAM LAPfiNUI. — VE3- ir 'kokiu 'budu jis tuos turtus 
VĖRIŲ ŪKININKŲ BYLA. — MARTY- sukrovė.
NO YČO BYLA AUKŠTESNIAME TEIS- «»« nepatenkinti,
ME. kam iš viso reikėjo Šių bylųkelti, karti reikėjo žymų tavu į trilinkų veikėjų ’koriipromi- tiioti ir pagaliau prieš užsienį ‘šitaip susikOmp’rortiitūotį. O pagaliau šitoks Sprendimas tas aistras dar labiau pakėlė . ............ - J“|.ir sukurstė. Esu, štai įrodyta,ministeno tų laiškų nuorašus. ..... . . . ..

Di

CIJAS IŠTEISIN'
VĖRIŲ UKININK

M

Gal kas prisimena, kaip aš anuomet aprašiau ėjusių Šiaulių mieste apygardos teisme Lapenų bylų. Tada aš buvau atsargus ir net rezervuotai rašiau. Kaip kam gal'ir nepatiko, kad nerado tenais riebių išsireiškimų, kurių iš viso nesu mėgėjas, o ypač kai liečiu žmogaus asmenybę. Taigi tenais griežtai smerk te nesmerkiau Lapenų.
fSuminėjau, kad ta byla turi daug politinių elementų,, kad teismas anuomet nepajėgė įrodyti kokiu budu ir keliu praturtėjo Jonas Lapenas. Sakiau, kad Lapenai ir jo visi dalyviai buvo nuteisti tik

ir tikėti, kad Vokiečiuose komunistų Ūvūsia, kdriė Aąr rie taip šerifai turėjo Velėtas m'ilijdrių narių taip greit be jokio pėdsake butų Visai dingusi. Ta;gi, yra ir Čia galimumai, kad karui ištikus vokiečių armijoje komunistai gali savo parodyti ir kas reikia padarytį šituo

įtinkąs, o rie kas kitas fčišia- mas, kuris jau žemesnėje teisino instancijoje riėrs įrripk- žintas kaltu, bet iieriubauštas.•Kaip rilktOt, Visa šita savaitė ‘garši šaVo neeilinio lufiriio
bylomis, kurios veik vienti ■kūrtu risbs svarstoinds.’KitŪirie laiške pranešiu kitįi bylų sprendimų.

Bėtkas, :

jau nuo 'senesnių laikų yra pasmerkę ir jokie teismai dabar jų garbę rteatitaisys.' šitas Sprendimas kaime tik dar daugiai! visokių UbejOrtių nukels.Reikia laukti, kad dėl tos bylos ir tautininkų tarpe bus kokių nors pasėkų. Jonas Lapenas stovėdamas anuomet daugelio ūkiškų organizacijų pryšakyjė, j art pradėjo nesitenkinti esama tvarka ir kaip kur rodė net Savotiškos opozicijos. Tautininkai studentai Šitokiam J. Lapėno nuSistaty- Iriui pritarė ir dėlto nėnūo- stabu, kad, išgirdę .teismo Sprendinių, J. Lapeliui sukėlė karštas ovacijas.PagyVensim, pamatysim kas toliau bus. Veiverių ūkininkų byloje sprendimo dar nesu. Teisme eina karšti šalių ginčai. Prokuroras savo kelių yra pasakęs

Pakitėjęs Europos
" , - la. *

Veidas
•Į .(Musų 'specialaus korespondento Lietuvoje)

riiiai štipfrėšriė, savo riuothika vienirigėsne ir patvaresnė.
Ekonominė .negerovėBet ne vien tik šitai vokiečių nacionalsocialistams pamuša ųpą. Jie tūri įr dėl ko kito stipriai susirūpinti. Vokietijos finansų būklė nėra pavydėtina. Tiek vidaus, tiek užsienio skolos pusėtinai jų pajėgumu ir organizuotumų pakerta. Vidutiniai praeito karo metu vokiečiai jo reikalams kasmet .išleido penkis su puse mi- lįardo dolerių. Juk šituos pinigus iš dangaus negavo. Tas skolas reikia dabar grąžinti. Ir dar Šiuo metu jos slegia kraštų. Q busimas karas -pa- gal pūčių vokiečių apškaiČiavi- mk ČŪrturi daugiau lesų pairau ir pereitame

kokių? Juk tų aeroplanų pa- gęlba buvo akimirka į tariamą oabar priešo ųžfrOntį perkelta 1700 vyrų su 150 kulkosvaidžių ir iŠ arniotų! Tasai ttžfroritis siekė 17b kiloiriėtrų ir nuskrista per 8 minutes. Tai Šis tas jau padaryta. Yrą. dėl ko vokiečių nacionalistams susirūpinti. Na musų taktiniai savigarbai tenka pasakyti, kad tdose SSSR, manievruoše aktingai ir pasekmingai su visokiais pasižymėjimais ir atsižy- mSjiriiais dalyvauji musų tau- KTkalSti’’"' Jau”°ir “pereitame tietis tikras lietuvis aukšto ran- jie ;pfrillais ttė£ais ^Ieido go kArimnk^ pirmo rango £ik %fi dviejų komdarmas Uberevicius. Kari- .^i sakančiais __nirikų tarpe yra ir 'daugiau lie-' reikalams skirti dvylika mili- tuMų, jų nemiažaš Skaičius yra SSSR, armijoje.Beje, kaip kas netiki SSSR, pas save viduje armijos ištverme, sako ji gali (šimts miliardų Y\vn oirln-ino rvolr> rv i nnoinvri/\ olrz\ tam tikri politiniai gali jų paveikti, bet jei -kai-j to, -į savo krašto įvairias įmo- bėti apie SSSR, armijos gali- nes vokiečiai turi įvestavę vienius pakrikimus, tai pabarti- nųolika miliardų markių, juk nėję vokiečių armijoje yra kur tai ir veik užšalęs kapitalas,

(Tęsinys)Ir lygiai tuo pačiū rtietu, kai vyko Niurinberge vokiečių ’na- cionalcihlištų suvažiavimas, SSSR, padarė Baltgudijoje tik- ! rai dideliSu ir gerai vykusius jau karo manieVrtfs. Tais riianiev- rai didėlius ir gerai vykusius Jis reikalauja kai kuriems kas čia nuostabiausia, kad tuo- teišiamųjų aštuoriių ritėtų ka- se manievruoše tOs pačios ar- lėjinio. Ir šioje byloję yra išstoję geriausi Lietuvos advokatai. Čia gina kaltinamuosius Šleževičius, Purėnienė, Leonas ir kiti. Ir šioje byloje visi laukia nekantriai sprendimo. Reikia sakyti, kad prokuroras palyginamai “švelnios” bausmės reikalaują, nes vis dėlto Čia būta policijai pa- šiprieširtimę, o už šitokius dalykus Lietuvos teismų praktikoje daug smarkiau yra nubaustų.Lygiai tuo pačiu metu Apeliacijos Ruriiai išnaūjo svarsto išgarsėjusių Yčo Martyno Jbyla. šita byla taip pat daug

du) suimti ir padėti į kalėjimų. Jie, regis, iki šios dienos tebesėdi. Tardymas eina toliau. Tardomi net aukšti asmens, iš kurių norima iškvo- s‘i, iš kur jie gavę teisingumo l^“}^ fįpgnas“ mmisUHO ų la^kų nuorąšus. k(tita.Sj tai pagaIialIBet vis aiškęja, kad tie Ihiš- t<;toaij dglko jie taip leng- kai buvę paštu atsiųsti, o Jas w ž&idžia sU ]iki.juOs siuntė, — iki šiai die-rifai niekas rieŽiųo. Tik kas Tų itautiniįklj tarpe yra gavęš tų Įaiškų nuorašus La gnl byla įvarytas didelis -pasiskaityti, tvirtina, kad lai- k. as(rixS ky^s Jie sį(VO t ško turinys tikras. Sako, kad ke dįfcto pušgtinai dėl tos by- teisingufaio riiiništeris Šioje K -sfeiojaSi :įindijaai. Vi-byloje riebuvęs bešalus i^ šiau- suose tuose įinčurise įtipttai lių apygardos teismo pirtni- akeentiioja'ma Idišingitmo mi- mnkiu tikrai yra dąVęs ntirO- nisterio pavarflė. O reikia Ša- dymus, koksai Lapenų byld- kyti> ,ka.d feWingUm0, m}nis. e turėtų būti sprendimas. Sa- teris pas kai kuriuos tautinin. ko, kad po laišku parašas vi- kus jokiomis simpatijomis vi- sai nėsirta'udoja, o ’dūba'r tos simpatijoj ir pas likusius tau-Tai suprantama, kad toji | tininkus dingo.Lapenų byla pasidarė tikrai

juos siuntė,

iš palyginimų, kad tiesiogi- nių įrodymų, jog Jonas Lapė- s(. a(itJpk^ teisihgumo falini nas yra pasenęs aš sudary- sterio rašygen tos su savo broliu sutarties nebuvo suteikta. Ir kaip žinote vis dėlto Jonas Lapenas kartu su kithis buvo labai skaudžiai nubausti, net gavo aštuonis metus sunkiųjų darbų kalėjimo ir buvo priteistas civilinis ieŠkiriys kelių šimtų tūkstančių litų. Tūortief taip pat pasakiau, kad tai dar nėra tos bylos galas, kad* ji dar paklius į kitas teisino instancijas, ir. jos likimas .dar, nėra aiškus.Štai šiandien jau turime Įeito aukštesnio teismo sprendimų: Lapenai ir kiti šibs bylos dalyviai apeliacinių fu'mU; visai išteisinti, civilinis ieŠki-į nys atmestas, atšėit, jokių nuostolių nepripažintą!Tai, sakysit* Šerisacija. Gal tvirtinsit, kad tai teisinu tie- išpašakyta akrobatika. Nuo aštuonių metų sunkiųjų dūr- bų kalėjimo ir ve!2k vieno irii- iijono litų nuoštolių sūiridke- jimo iki visiško išteisinimo — tai tikrai didelė distancija retai ka-

Vis vien a keksai nebūtų bu- didelių gandų skleidėja. Ne-|vęs šioje byloje Sprendimas,; reikia pamiršti, kad keletas kaimo žmonęs jos dalyvius
, « 4 . . f ..... ’ 1 ' ,mėtų atgal, kada 'Jonas La- -----penas buvo tautirtinkų 'pfririi- rtinkas, tai dabartinis tėisirt- gūmo rti'inistęris tūrėjo išeiti tuomet iš ministerių kabinėto, ir ministėrio portfelį pėr- dūo’ti kitarti. Tai visa labai: panašu, kpd teisingumo mi-j nistdrfs šioje byloję, galėjo bū-į ti Užintėręsuotas. Tddėl vis6-j kie skleidžiami garimai vertėj Ūūųg kaip kų višrtė trio pa-1 tikėti 'ir daryti vįšŪkijis sj)ė-!Į Kojinius ir tūli eina'hČias iš-į vddas.Suprantūmia, kad. Viši lūū-Į kė kito byla baigsis KaūrteĮ artkŠtęšriioje teisriio instartdi- jjoje, būtent, Ap»eIiŪciJ6s Rii- j muose. Teisriio riiritū pirfiii-įĮ riirikavo Apėliaciriių Rurtlųj pirmininkas Gudauskais, aktingas tautininkų sųjungos narys ir buvęs jų centro koįli-' tete. Bylų referavo įsigiliiiu- siai į visas smulkmenas tei-H sėjas Baltūsis. Lapėnus kal-j tino irgi tautininkų veikėjas’ prokuroras Monstatavičius. JisJ Lapėnus ir kitus tos byloš dalyvius smarkiai kaltino ir pri-H mygtinai reikalavo senųjį šiau-d ulių apygardos teismo- spren-į diriių palikti galioje. Teisia-; muosius gynė žymiausi Lie-n tuvos advokatai, tame skai-į čiuje įšiauliŠikis jVenclaūskasJ < A - . ... . i — ~ kauniškis Robinzonas, Nafgi-u.pat vienas mmistenų darė pa- lavičius ir ki(i našius spaudimus. iEjo ‘gandai, kad teisingumo ministe- Teisino salėje visų flaikųl rio tokio laiško nuorašas bu- smalsuolių buvo kimštinai vęs plačiai Lietuvoje platini- prikimšta. Visiems buvo įdo-l mas, vėliau šitie gandai tik- mu paklausyti, kaip toji by-L rai pasitvirtino ir tokio laiško la eina. O ji ėjo įdomiai. Pro- kopijos tikrai buvo platina- kurdras kalbėjo įtikinančiai Ir mos. Mat, buk kažkokiu bu- labai aistringai. Advokatai jo du teisingumo ministėrio ra- kaltinimus taip pat vykusiai šytas Šiaulių teismo pirminiu- griaute griovė ir kartais smū-J keri Baiškas buvo nūfotogra- gi ai ironizuodami, f uotas ir vėliau multiplikuo- Anot vieno advokato, šiūą^l tas ir plačiai paskleistas. Tik-i ftų apygardos teismas patikę-; rai kilo skandalas ir buvo la- Įjo kiaulių uodegų kapotojartis,- 

1 i4i Teismo sprendimo paklrtrt-j

Anuomet į Šiaulių
‘ir teismų praktikoje da pasikartoja.Tikrai tai tiesa.Kur gi dalykas? jau esu rašęs, kadapygardos teismų buk buvę daryta spaudimų. Buk tai teisingumo ministeris net buvęs tuo reikalu teismo pir-< inininkui rašęs raštų, įkuriame sakė būtinai reikia Lapėmis pakaltinti ir į kalėjimų pasodinti. Buk teismo proku-|\ ‘roruf’ir teismo tardytojui tūip

bai skaudžiai pažeista teisinį! ir visa ta byla iš to ir kilį nepriklausomybė. Kaip gi?|si. Nejau teisingumo ministeris pradės teismams nurodinė|ti,'|syti prisirinko daugybė žriid-1 kokius jie vienoje ar kitoje’ rtių, ypač daug buvo riiatytiį byloje privalo daryti sprendi-: atridentų tautininku, kuriė, mūs. Kur jau čia Lietuvos tei- girdę šitokį teismo spren<fi-n smų nepriklausomybė? lmU, rtesivarižydami išteisintįjnjPrasidėjo nauji tardyrtiai ir. Jonui La'penui sukėlė didžiū-į areštai. Pagaliau surasta ne- les ovacijas.va kaltininkai, kurie buk ga* Ir taip baigta viena iš starii-į Įėję teisingumo ministėrio lai-rbeshiųjų bylų, kuri ne tik škų pavogti ir jį nūfotogra- t’uvoje, bet ir užsienyje būVo<| fuoti. įtartieji asmens (regis, sukėlusi didelę sensaciją, o‘

mijos storėjo tose vietose, kuriose didžiojo karo metu Žygiavo į karą ir kur teko grumtis šu vokiečiais. Ir dabar 110,- 111,112 ir taip toliau, armijos šūkinosi Baltgudijos lygumose, kaip tik trtše vietose, kur buvo sulaikyti vokiečiai 'besiveržiant toliau į rusų -ženies ir kur susidarė kelių metų kiėtas frontas.
SSSR, armijoj manieVraiNeiškenčiu* nepasigyręs, kad ir šių eilučių autoriui anuomet teko vienoje iš čia suminėtų armijų daiyVaūti ir jų likimu tose pačiose vietose dalintis.visokių -spėliojimų sukelia ir Anuomet tos armijos bevėik.—u_  „-------- — _ - ---- ------------------Visų laukiama, koks joje buš 'buvo be aviacijos, o dabar jos .kas daugiau tų galimumų pa- kuris gu!i jokio pelno mediioda- sprendiųias. Julę ir čia ta'uti- turi šimtus aeroplanų ir dar -krikti. Juk negalima manyti

ardų dolerių.O šiuo tarpu
reikėjo tiems
vokiečiai tik turi trisde- markių skolų, karui prasidėjus pakrikti, esą, ’o užsienio skolos šias vidaus veiksniai skolas žymiai praneša. O be • • t 'n • 1 • • t * •

mas. (Daugiau, bus)

-Tai Lengvas Užsirūkymas!

ŠVARUS BALSAS 
-Lertgvas Užstrukymas 
Ar dainuojai seklyčioj - ar tik 
niūniuotai $ayo rytinėj maudy- 
.n3j, būkit gerais savo gerklei, f 
švarus ‘balsas,. lengvas uisirŪ- 
Įiymas - abu eina drauge. 
Saugokit tas jauslias gerkles 

Pasirinkit lengvą uisi-

(Mtfrttbt 10&e. tt« Aincrtettt KtatccoCoBabaAy

Sutarime Su Savo Gerkle
Daug jBtebėtinesniu, negu bent koks kitas išradimas 
yra tai “muzikos dėžute” jūsų gerklėj viduje. Bet 
iiJUip Jrfusli ;;%^Mvelių"^riklh,t TadIferiuosta- 
,bu, kad “taįp daug judoihų paveikslų ir radio žvaig
ždžių sako, jog lengvas užsirūkymas yra jiems 
tinkamas Užsirūkytas. Luckieb yra lenkti WlrŪ- 
kyniii iš turtirigo, braiidaus-kūrio tuTako. Ltičkiea 
yra sutarime su jūsų skoniu! Tai vienintelis ciga- 
Yetafc ,:šti iriinkstŠis Viduriniais brarigihi&io" tabako 
lapais, plius didžiai svarbi “ToaBtirrg”^pr6Česo 
gerkles apsauga. A tsim i nk i t — tai vienintėlis ei ga
lėtas. Tad pasisiėkit už Lucky Ir būicit gėrii savo 
gerklei I

* * VĖLIAUSIOS mUMlHTOS! * *
205 Švedai VffaėflrUoiie, Atlantic City

Lošia "Sweepstaket"I
Žmones atostogose taipgi lošia **Sweep- 
"itakes,** Tik dienoj savanų 36b5 svečiai 
iŠ moderniškojo Rita Čarlibn, Atlantic 
City viešbučio priimiriė i&itipii 1 J“8V 
laiėkv Strike '«Swe<#pstak^r jĄo ji-
riio blankas. Mes ‘sakytmhe, lai Sujun
gimas Žaislo šu Žaislui

Xr jūs jau ';|štd/6t ? Aįr laltne jot savo 
skoningus Lučky Stčlkes? Aiitraflib {yr« 
perduodama fcnuika.
Vaflio “Your Uit PWade” -\t 
ir lėšdtflieUio varais, įfc 
spręskite ir palyginkite niėlbdfji 
pabandykite J&šį TAi&y Strike 
štakės.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, nusi
pirkti pakelį Šiandien* ir pabandykite

dauė>kūno tabako.

ajlienio 
lailBykile, 

’ ias — tada 
i “Sweap-

lengyaš užsirulcymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS^ŪNO TABAKO-'TrS TOASTED"



4 Kaliforniją Ir Atgal
Rašo Dominikas Kuraitis

(Tęsinys)

“Pustelninkas” Du
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bų konstruktorius J. Jankaus
kas”. — R. S.
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Zeiglerio miestelio apylinkėje 
~ y vena miške vienas žmogus, j 
kuris yra visiškai atsiskyręs 
nuo pasaulio. Aukštame upelio 
krante jis turi pasibudavojęs ' 
sau namą iš^ įvairiausių skardi
nių dėžių. Iš dėžių viskas pada
ryta: ir sienos, ir kaminas, ir 
stogas, ir visi kiti dalykai. Tie
sa, “rakandai” yra padaryti iš 
kelmų. Lovos antklodės, paklo
dės ir pagalvės tėra tik kartą 
per metus “skalbiamos”. Ir tai 
visai naturališku budu. Pavasa
rį upelio vanduo tiek pakyla, 
jog apsemia to “pustelninko” 
namą. Savininkas, viską pali
kęs, turi kraustytis ir kelias 
dienas praleisti kitur, kol van
duo nuslūgsta.

Vanduo apsemia namą ir vis
ką kas jame, yrą. Vadinasi, ir 
lovą. Kai potvynis praeina, tai 
šeimininkas grįžta į savo “rezi
denciją” ir pradeda tvarką da
ryti. Pirmiausia jis išneša lovą 
su visais pridėčkais džiovinti 
saulėje. Tokiu tai budu yra “iš
skalbiamas” matrasas, paklo
dės ir visi kiti dalykai. Per vi
sus metus — iki kito pavasario
— pustelninkas ir vėl ramus ir 
nieko nedaro. '

Pats namas tiKrai ypatingas,
— reikia lįsti tarsi į kokį urvą. 
Viduje yra pečius, kuris pada
rytas iš storos, tur būt, geleži
nės bačkos. Pridėta kaminas ir 
viskas, kas reikia. Ir tas pečius 
visiškai patenkina šeimininko 
reikalus. Maitinasi tas pustel
ninkas daugiausia žuvim, kurią 
pagauna upelyje. Be to, apie 
namelį turi pasisodinęs komų, 
bulvių, svogūnų ir kitokių dar
žovių.

Veidą tas atsiskyrėlis, maty
ti, prausia kokius du ; ar tris 
kartus per metus. Kaip sako
ma, ar yra reikalas, ar ne, — 
bet tiek kartų nusiprausia. Pa
stebėjau ir britvą, tačiau pažiu
rėjus į jį neatrodo, kad jis brit
vą vartotų barzdai skusti. Ma
nau, kad britva jam reikalinga 
tam, kad galėtų bulves skusti,
— jeigu iš viso jis bulves sku
ta.

Tas atsiskyrėlis yra apie 45 
metų amžiaus ir lenkų kilimo. 
Rodosi, jo tėviškė yra kažkur

apie Krokuvą. Kalba jis visai 
rimtai ir išmintingai.

Prieš kiek laiko jis buvo pa
tekęs ir j bedą: areštavo už tai, 
kad jis gaudė žuvį tvenkinyje, 
kai vanduo buvo pakilęs. Mat, 
upelio užsisukime jis buvo pa
sidaręs tvenkinį, kurį, taip sa
kant, užbarikaduodavo tinklu. 
Kai upelis pradėdavo sekti, 
į tvenkinį pakliuvusi žuvis 
sidurdavo tinkle.

Teisėjas tam atsiskyrėliui 
reiškė, jog taip daryti esą prie
šinga įstatymams. Gal būt, kad 
tai ir priešinga, — atkirto pa
starasis, — bet pilvas juk įs
tatymų nepaiso.

Palaikė jį kelias dienas kalė
jime ir paleido. Daugiau to: lei
do vėl atnaujinti tvenkinį, ku
rį policija buvo išardžiusį.

Tačiau musų “panas” labai 
unoravas: sako, jus išgriovėte, 
tai dabar ir sutaisykite. O ka
dangi taisyti niekas nesiskubi
na, tai jis tvenkinį apleido, o 
žuvį tiesiog gaudo tinklu upe
lyje. Ir jo niekas neliečia!

Atrodo, kad keistiems žmo
nėms įstatymai dar nėra para
šyti.

tai 
at-

pa

Chicaga
Aš apvažiavau Europą, apva

žiavau Floridą, buvau Kuboje, 
o dabar apsukau vakarus ir da
lį Meksikos. Tokiu budu po di
delės kelionės į Chicago grįžtu 
jau trečią kartą. Ir vis tas pat 
džiaugsmo jausmas apima ma
ne, kai pasiekiu Chicago. Juk 
tai mano namai, juk šis mies
tas yra plačiai žinomas visam 
pasauliui!

Taip, apie Chicago žino visas 
pasaulis kaip apie pramonės 
centrą. Kai kurie į Chicago žiu
ri su nepasitikėjimu. Per pro- 
hibicijos laikus ypač jos repu
tacija buvo nusmukusi: juk čia 
šeimininkavo Capone, juk čia 
gengsteriai veždavo savo aukas 
“for one way ride”.

Visa tai yra tiesa. Bet tuo at
žvilgiu ir kiti miestai neatsili
ko. Apie juos tik mažiau tebu
vo rašoma. Tačiau kaip ten ne
būtų, o Chicago yra Amerikos 
lietuvių centras. Čia yra dau
giau profesionalų, daugiau biz
nierių, daugiau šiaip lietuvių, 
negu kur kitur. Aš pažįstu 
daug profesionalų ir biznierių,

kurie prieš kelioliką metų ne
turėjo nieko. Jie čia surado pro
gos baigti mokslus arba išvys- : 
tyti savo biznį. i

Niekur kitur nėra leidžiami 
trys lietuvių dienraščiai, kurie 
butų taip prieinami žmęnėms. 
Re to, dar eina ir vięnas savait
raštis. Dienraštis čia atsieina 
trys centai per dieną. Tuo tar
pu Kaune už dienraštį reikia 
mokėti 30 centų (amerikoniš
kais pinigais apie penkis cen
tus). Turint galvoje tą faktą, 
kad Lietuvoje darbininkai per 
dieną uždirba tik apie tris li
tus, tai dienraščiai yra neįma
nomai brangus. Faktiškai dar
bininkui dienraštis prenumeruo
ti yra tiesiog neįmanoma.

Chicago man yra arti prie 
širdies dar ir todėl, kad vis dėl
to aš čia suradau sau laimę. 
Kai prieš dvidešimt trejus me
tus aš pirmą kartą atvykau į 
Chicago, tai galėjau tik lietu
viškai kalbėti ir, kaip sakoma, 
suskaityti tik iki dešimties. 
Chicago man suteikė progos 
daugiau pasilavinti ir pasisiekti 
biznyje.

Kai Lietuvoje viešėdamas nu
vykau į Palangą, tai vienas žy
delis visai atvirai man pasakė: 
“Ui, ponas, jei nebūtum į Ame
riką nuvažiavęs, tai nebūtum ir 
Palangos matęs”.

Tai tikra tiesa. Mano tėvu
kas jau yra šešiasdiešimt aš- 
tuonių metų, o Palangoje dar 
nėra buvęs, nors per dvi dienas 
galima pėsčiam nueiti, o su au
tomobiliu nuvažiuoti per tris 
valandas.

Pasirodo, kad amerikiečiams 
Palanga yra kartais “arčiau” 
nekaip Lietuvos gyventojams. 
Arčiau, žinoma, tuo atžvilgiu, 
kad jie turi progos į Lietuvą 
nuvažiavę ir Palangą, ir Birš
toną, ir Kauną, ir kitas vietas 
aplankyti ir pamatyti. Daugelis 
Lietuvos gyventojų tų progų 
neturi.

Baigdamas tik tiek galiu pa
sakyti: kai vienur ir kitur pa
sivažinėji, tai vis dėlto hegah 
surasti geresnės vietos, kaip 
Chicago.

(Galas)

NAUJIENOS, Chicago, Ilk
dien sukinėjasi ir savo pavaldi
nius prižiūri didis majestotas, 
Karalius Steve >: Bimbo Antra
sis. O kur nors supelėjusių sū
rių sandėlio skiepe randasi ir 
patsai karališkasis palocius.
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operacja pačia-

Kas Savaite Milionai Dalyvauja 
Lucky Strike Suieepstakes

ČIA randasi vėliausio tautos žaidimo 
vyriausias štabas. Į talpų, čia 

didesniame paveiksle parodytą kambarį 
piląsis įstojimo blankos iš visos šalies. 
Milionai tų blankų muzikos mylėto
jams leidžia išrinkti tris dainas, jų 
manymu būsiančias iš eilės 1, 2, 3 
laimėtojomis ant Lucky Strike radio 
programos, žinomos kaipo “Your Hit 
Parade” ir susidedančios iš penkioli
kos populariškiausių, sprendžiant visos 
šalies patikrinimo daviniais, savaitės 
dainų. / •

Du kiti aukštai taipgi yra pavesta 
tvarkymui įstojimo į šį nepaprastą 
naują cigaretų lošimą blankų. Blankos 
pasiekusios reikalingą vietą yra rūšiuo
jamos. tikrinamos ir pertikrinamos

daugiau, kaip 500 asmenų, kuriems šis 
lošimas suteikė taip lauktiną darbą.

Skritulyje vaizduojama dalis mergi
nų rūšiuojančių blankas.

Kontestantai užtektinai sumanūs tei
singai išrinkti tris populariškiausias 
tautos dainas gauna dovanomis Lucky 
Strike cigaretų, lengvą užsirūkymą iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako. Iki šiol 
“sweepstakes” buvo išdalinta apie 
1,500,000 dovanų. Daugelis rūkytojų 
“sweepstakes” pagelba supažindintų su 
Luckies atrašė, kad jie atsivertė j šj 
popularų cigaretą, nes išbandymas juos 
Įtikino apie lengvo užsirūkymo malo
numą ir gerklės apsaugą, suteikiamą 
išskirtino Lucky Strike “Toasting” 
proceso.

Pašto departamen
tas prašo jūsų 

pageltos

akims reikia 
ryti

Toliau menamas - specialistas 
aiškink, kadi operacija kurioj 
nors žinomoj klinikoj kaštuos 
gal $2,į5OO, o gal ir brangiau.

Eina tarp sukčių pasikalbė
jimas. Pirmasis sukčius praPirmasis sukčius pra
šo “specialistą” padaryti ope
raciją čia pat vietoj. Antrasis 
aiškina, kad jo profesinė etika 
neleidžia, kad reikia ligoniui 
važupti į kliniką.

čiau, kai tik panašus “dakta
rai” pasirodys siūlydami savo 
“patarnavimus”.

Žodis kitas apie kan
klininkę Poželaitę

Apiplėšė F. Žaliukus 
alinę; paėmė $908

su vir-

labiau- 
mieste-

Iš “Sosto” Pasitrauk 
kia Amerikos Čigonų 

“Karalius”
Uždarytas kalėjime, perduoda 

titulą Chicagoj gyvenančiam 
sunui.

Po visus Amerikos pakam-; 
pius, burdami ateitį iš kortų ir 
vaginėdami, bastosi koks pus- 
milionis čigonų. Nenustovėdami 
vietoj ilgesniam laikui, jie pa
laiko tarpusavyje tamprius ry
šius ir, kaip pasirodo, turi ir 
savo karalių.

Tik bėda, bent ikišiol,K buvo 
ta, kad tasai karalius ėmė ir 
atsidūrė kalėjime. Tene Bimbo, 
didysis čigonų monarchas ilsisi 
nuo karališkų pareigų, Lorton, 
Virginia, federaliam kalėjime, 
už pardavimą savo dukters j 
baltąją vergiją. Aiškino Tene 
Bimbo, kad toks jau yra čigo
nų paprotys, ir, kad" jam, kaipo 
karaliui, tas visai pateisinama. 
Bet valdžia buvo akla ir kurčia. 
Ji monarcho žodžių neklausė ir 
pasiuntė jį belangėn patirti kai 
ką apie amerikoniškus papro
čius. x

Liūdnas buvo padėjimas/ Di
džiulė čigonų giminė be kara
liaus! Bet Tene Bimbo pasiry
žo žūt būt padėtį pataisyti, kad 
ir prisieitų jam už tai pusėti
nai brangiai užmokėti, būtent 
sostu.

Atrašė jis aną dieną ilgą laiš
ką su abdikacija, savo sunui 
Steve Bimbo. Steve Bimbo gy
vena prie Taylor ir Halsted 
gatvių.

Kai “Naujienų” gerieji skai
tytojai važiuos pro tą kampą, 
lai perdaug neriečia nosių. Lai 
jie atsimena, kad tenai, tarp- 
gatvėje prikrautų vištų dėžių 
ir itališkų česnakų virtinių kas

gal
Pas

Pastaruoju laiku Jungtinių 
Valtijjų pašto departamentas 
suėmė, kelioliką sukčių, kurie 
prigaudintjo gyventojus kaip 
“akių specialistai”. Sukčiai 
operavo visu šalies plotu. Ap
skaičiuojama, kad jie yra iš- 
vylioję iš lengvatikės publikos 
apie milioną dolerių 
šum.

Operavo tie sukčiai 
šiai kaimiečių ir mažų
lių apielinkėse. Jų operavimo 
metodą būdavo maž daug šito
kia :

Pirmiausia atlankys turin
čius bėdos su akimis senyvus 
žmonės, ypač dar suimtus ki
tokios negalios, koks nors ped- 
liorius pardavinėjąs akinius. 
Dažniausia jis parodys akinių 
patrinkėjo, vadinamo ‘ojptician’ 
laisnį. Kalbės daug, kalbės 
įtikinančiai ir įsuks žmogui 
akinius už $100 arba ir už 150 
dolerių, kuomet tikrenybėj to
kių akinių vertė yra $3.50 ar
ba $5.

Praslinkus kiek laiko, 
mėnuo, gal pusė ipetų.
nusipirkusį akinius žmogų at
silankys daktaras. Jis pasisa
kys esąs tos ar kitos garsios 
šaly ligoninės arba akinių fir
mos narys. Paaiškins, kad at
vykęs sučekiuoti, kaip veikia 
akiniai, kuriuos firmos agen
tas padarė. Arba nuduos, 
kad ieškąs pirkti kokią sa
vastį.

Taip ar kit&ip užves kalbą 
apie akis. Prieis prie to, kad 
pusžabalio žmogaus akys turi 
būti išekzaminuotos. Žin6ma, 
egzaminavimas nieko nekaš- į 
tuosiąs. Na, ir ekzamiriuoja.' 
Taiko vienokius ir kitokius 
akinius, o jie nieko negelbsti.

Pagaloš pareiškia: girdi, au
tomobily, kurs stovi čia pat 
gatvėj, randasi garsus akių spe
cialistas, jis pašauksiąs jį; te
gul jis savo nuomonę tars.

“Specialistas” pakviečiama į 
vidų. Tas “išegzaminuoja”, 
pagalios pasako: ne stebėtina, 
girdi, kad akiniai negelbsti;

šiaulietė p-lė Požėlaitė, kuri 
neseniai su savo drauge p-le 
Gelažiniut^ atvyko iš Lietuvos 

važupti į kliniką. Pagalios I ir apsistojo Philadelphijoj, ra- 
sukčius “specialistas” neva per- šo šitaip: 
kalbėtas ir gavęs užtikrinimą, | “ 
kad jo pacientas ir •_ 
šeima niekam nesakys 
'‘operaciją”, daro /‘operaciją” I te, gerai pavyko.
įrašydamas kokio skyščio į nėms patiko lietuviškos daine- 
akį, įerzina akį ir pareiškia, lės. Daug turime užprašymų 
kad operacija sėkmingai atlik- kitur dainuoti”.
ta. Iškolektuoja iš žmonių Prie savo laiškučio pridėju- 
septynius ar aštuonius šimtus si atsiuntė iškarpų iš Lietuvos 
dolerių ir išvažiuoja. O žaba- laikraščių su aprašymu, kaip 

‘lis, kaip neregėjo, tai ir pasi- išlydėjo jas į Ameriką Šiaulių 
leka neregys. Darbo Bumų Kultūros. Kliubas,

kur p-lė Emilija Požėlaitė bu- 
Gal būt, kad sukčai ir vėlI vo aktyvi narė. O jos moky- 

atvyks. Tik dabar jau kiti Lojas p. j. Jankauskas atsiun- 
bus. Jie pasakys, kad pirmąjį Lg laišku kuriame reiškia ap- 

specialistą ištikusi jautomo- Į gailestaVimą, kad ji išvyko į 
biho ar kitokio nelaimė ir kad AmerikąTarp kitko jis sa- 
jo vieton štai jis atvyko pa- ko: “Tamstai išvykus mes iki 
tikrinti kaip jaučias ligonis ir §joi neturime tokios, kuri at- 
ar operacija buvo sėkminga, j liktų skambinimą taip, kaip 
Pre prbgos mėgins įkišti kokį kad Tamsta attikdavai...Para- 
ąparatą, gal ‘ radio” diržą ar §yk kaip amerikiečiai žiuri į 
kitokią^ sensaciją”. Tamstos kankles. Gal kas

Tai šitaip daug maž operuo- norį jas įsigyti? Teprisiunčia 
ja. sukčiai neva akių specialis- pinigus, kankles pasiųsiu paš
tai. Pašto departametnas are- Lu. Gaidų kai tik naujų turė- 
štavo jų pastaruoju laiku apie sįu> tai įr Tamstai atsiųsiu. 
, Tačiau departamentas §juo baigiu laiškutį ir viso 
įspėja publiką, kad toli gražu Į kanklininkų pulko vardu linkiu 

links- 
Ame- 
kank-

“Vis repeticijos ir repetici- 
pacientol jos, nes 11 dieną spalio turė- 

apie sime dainuoti estradoj. Žino- 
Ypač žmo-

ne visi šios rūšies sukčiai su
imti. ' Jis todėl prašo publiką 
pranešti artimiausio pašto vir
šininkui, ir pranešti juo grei-

Tamstai ilgo, laimingo, 
mo ir gražaus gyvenimo 
rikos padangėj... Naujų

V

MT. GREENWOOD. 
ginkluoti vyrai šeštadienį rytą 
užpuolė Frances Zalinskus ali
nę šioje apielinkėje ir paspruko 
su $908 grobiu pinigais.

švaistydami ginklus jie su
guldė visus buvusius viduje,
ištuštino kasą ir pabėgo, susė
dę į šviesios spalvos sedan au
tomobilį.

GREITA PAGELBA NUO 
kūno skausmų

Didžiausi skausmai nuo 
reumatizmo, nugaros skau- 
ęjimo, lumbago, sustyrimo 
ir sąnarių išnirimo, bus pra
šalinti tuojau jei vartosite 
žinoma Johnson’s Red Cross 
Plasteri. Sustabdo skausmu 
prašalinant nešvarumus su 
šiluma, masažu ir gydančia 
jėga, švarios, lengva varto
ti. Milionai parduodama 
kasmet.
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson B Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėto jų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose VaistynSse

KLAUSYKIT
Šiandien Spalių 20

7 vai. vakaro 
Iš RADIO STOTIES 

WGES
(Peoples Krautuvių Valan

doje) kalbės

Chief Justice 
Sonsteby 

Nurodydamas lietu v i a m s 
ateinančių rinkimų svarbą 
ir didelį reikalą balsuoti už

PREZIDENTĄ
F. D. Roosevelta

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES) 
KIEKVIENĄ

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
9:30 vai. vak.

NAUJAS PROGRAMAS
STOTIS W. E. D. C. (1210 KILOCYCLES)
KIEKVIENA SEKMADIENĮ

8:30 vai. ryte.
Kalbančios žinios Mėgiami Lietuvių Daininkai — 

Gražios Dainos ir Muzika.

GERKIT TIK GERA
tembro s i#

ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žinp* kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmn (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi 
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar: 

-navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonai BOULEVARD 7179

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

Gražios Komodos - Chests po .... g 
Gražus Chests su 5 stalčiais po .... SQ 

Cedar Chests po ..

Medinės Lovos po
9.95 

*7.95

L. M. NORKUS 
Res. HEMLOCK 6240

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

grajiti savo privatinėj studijoj.

JOS. F. SUDRIK, Ine
Z

3417 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

WCFL, 970 kil. galinga stotis, 5 vai. po piet. 
Nedčliomis Budrikas leidžia gražų programą, kuris 

yra girdimas visur aiškiai.
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Lietuviai ir lietiivai 
tęs paėmė leidinius 

vedyboms 
f ___

Šie lietuviai ir lietuvaitės iš 
siėmė laisnius (leidimus) v£ 
dyboms:

Algird Vitkus 21 m. (Cham- 
pain, IH.) ir Rhea Davidson 20 
m. Champain).

Edward Bardas 19 m.
Stephanie Czūba 20 ih.

Thomas Gerlowski 46 m.
Anna Cebulski 40 m.

John Smalley 30 m. ir Ca- 
therine Shimkus 27

William Manahsan 
Ėdria Bernis 22 m.

Lawrence Partalz
Agnės Tubutis 23 m.

Lietuvis sužeistas 
nelaimėje su 
gatviakariu

ir

ir

BRIGHTON PARK.— Jonas 
Dtfmavičius, 38 metų, buvo ati
duotas ligoninės priežiūrai, kai 
jis sunkiai susižeidė susidūręs 
autblilobilis su gatviakariu, prie 
46-tos ir Westėrn gatvių. Ne
laimės liudinihku būvo Juozas 
Peleckis, 4554 South Western 
ūvenue.

Dumavičius gyvena adresu, 
5211 Sou‘th Liricblri avenue.

Ari Jus atf Ekft' Ger&snę 
Mokettiiiiėt |0* DeėtrnęgOĮ TAD ŠTAI JI ČIA..

■ii

J
C 1 DAILY BUSINESS DIRECTORY

m.
23 m.

33 m.

ir

ir

Baino Bankų Depozi 
toriai Kovoja; Bei- 

kaiauja Pinigą
Rezoliucijomis ir peticijomis 
kreipiasi į apskričio ko misio

nierius.

metais, ir 
lietuvių pi-

receiveris, 
aiškina, kad

Vakar vakare Gage Park 
svetainėje įvykų susirinkimas 
Bain bankų depozitorių, ku
riame buvo ieškomos priemo
nės ir rašomos rezoliucijos 
atgavimui pinigų.

Ikišiol Bain bankai, nėra at
mokėję nei vieno cento užda
rytų pinigų. Tie bankai, išvi
so 12, užsidarė laike bankų 
kracho, 1931-1932 
nunešė daugelio 
nigus.

Naujasis bankų 
Charles Albcrs,
pinigų nesą galima atmokėti, 
nes Cook apskričio komisio- 
nicriai, kurie deponavo aps
kričio pinigus tuose bankuo
se, turi pirmenybę. Iki pini
gai nebus apskričiui atmokė- 
fl, tol ^pSžfforihr^cgSilės 
nieko gauti.

Atsižvelgdamas į tą faktą, 
susirinkimas nutarė į apskritį 
kreiptas su revoliucijomis ir 
peticijomis ir prašyti komisio- 
nierius padaryti kompromi
są, kad depozitoriai neturėtų 
nešti visą nuostolių naštą.

Pirmesnis banktj receiveris, 
Erwin T. GiHrūtli, būvio at
šauktas iš vietos. Jo adminis
tracijos laiku, sako depozito
riai, turtas buvo likviduoja
mas, bet pinigų nei apskričiui 
nei depozitoriams nebuvo. 
Viskas sunaudota bėgančioms 
ir ofiso išlaidoms.

Rengia Madų Paro
dą ketvirtadienį

Ketvirtadienį Chicago Mali 
.Order sandėlyje įvyks naujų 
rudeninių ir žiemos suknių ir 
paltų madų paroda. Ta pačia 
progą ir muzikos programas 
ir vaišės atsilankiusioms pir
kėjoms.

Rytoj “Naujienose” tilps 
sandėlio garsinimas. Mbteririis 
bus pravartu jį perskaityti.

< (^P.)

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

.A-

Linksma parė p-nios 
Pilkienės užeigoj

Praėjusio šeštadienio vakare 
p-nios Pilkienės užeigoj, prie 
63 gatvės ir Western avenue, 
įvyko; taip sdkyti, bekonų Vai
šės. P-nia Pilkiėne paršiukus 
pargabeno iš farmų, jos darbš
čioji motina p-nia Lebrikiene 
ištaisė, p. Narvidas puikiai iš
kepė, O mes Suvažiavę iš visų 
kampų, pažįstami ir nepažįsta
mi, skaniai valgėme be jokio 
užmokesnio. Pilzirio sū' bh- 
varskų, po^tVĄįniCL Jęitblaų 
pridėčkų taipgi nestodavo. Prie 
geros mūzikoš daugelis ir pasi
šoko. Turėjome genis laikus 
ir svečių buvo daug. Ačiūi p-iai 
už surengtą linksmą pramogą.

—Grynorius.

Atėjusi Alinėn Bandė 
Nusinuodyti

C

90 ’PROOF™”* ... į., ją

utį®11*
U BRAND

Straigtli Airtėrfcah
Bourbon Whiskey 
12 MENESIU SENA

IŠTIKRO _ TAI SMElokk 
GEREŠNIOS DEGTINES.
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• Tavernų savininkai reikalaujant 
musų atstovo pašaukit 

VICTORY 5382
1 " j ' 1 1,1 i ' ‘-'įTi

’ VIENINTELIS DISTiUBUTORlUS WHOLESALE ONLY.

RIDGEPORT LIQUOR COHIPAHYk
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

iI

■M*

A 
5

—49 metų Antanas Blanskiš, kare iki 10-tos, kas antradienį
1426 Newberry avenue, vakar ir trečiadienį.—F. 
buvo paguldytas Cook apskričio 
ligoninėje. Serga reūmatizmu. Politika

OPERET'Ie “MIKADO”
TRANSLIUOJAMA
ORO BANGOMIS

Kodėl reikia balsuo 
ti už prtiž. F. D.

Rooseveltą

Visuose Su v. Valstybėse 
esamose Kalbose rūkytojai 
sako “šviežus” kai tik atsi
daro 1 abi au-sušvefrii ritą Old 
Golds cigrirety pakelį.

GAGE PARK.—Į Alinę, adre
su, 2532 West 51-st Street, at
ėjo graži 30 metų mergina, Ma- 
riė Oliver. Pastovėjo, pagėrę 
atsisėdusi prie stalo, ir prany
ko. Vėliau ją atrado alines 
moterų kambaryje netekusią 
sąmoriės. Ji bandė nusinuodyti 
išgerdama chloroformo.

šiandie, antradienį, 7-tą va
landą vakare užsistatę savo 
radio ant stoties W.G.Ė.S., 
1360 kilocycles, pasigražiuosi- 
te nepaprastai įdomiu progra
mų leidžiamu pastangomis 
Peoples Furniture Company 
krautuvės, nes prie visokių 
gražių dainų, muzikos ir įdo
mių kalbų bus dainuojama 
gražiausios ištraukos iš opere
tės “Mikado”, kuri bus suvai
dinta scenoje, sekantį nedėldie- 
nį Sakalų jsyetįąįųęjč., šio var 
karo radio progrąme girdėsite 
dalį tų dainų, kūrias, vadovau
jant J. Steponavičiui, išpildys 
galingas Naujos Gadynės cho
ras. Tai iš tikrųjų bus ko pa
siklausyti ir kuo pasigražiuo- 
ti. Prie to, bus pateikta labai 
įdomių žinių iš Peoples krau
tuvių ajiie didelį išpardavimą, 
Auturim Harvest Sale, kame 
kiekvienam yra , stebėtinai ge
ros progos įsigyti puikiausių 
namam reikmenų stebėtinai 
sumažiritomis kairiomis.

—- Rep. ixx
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NAUJIENOSE
GARSINKITE^

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais lisus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, Ndrth Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hdmmond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

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

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityję., Yra-3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtine—$200, palaidojimo reikalams $501 Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50č, 75, arba $1.25.

4„ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuq pačiu; metu jie stengsis Draugijaj nau- 

, jų narių surasti. Informacijų reikalų malonėkite kreiptis:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA-. 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

' ‘"•'I . ’ ,/■<

Steponavičių Radio Valanda 
rytoj vakare bus “žvaigždžių 
Programų”. Valandoje pakvies
ti dainuoti, pp. SteporiaVičieftė; 
.1h Balsiu te ir tenoras Jonaš 
Romanas. Jie pildys’ ištraukas 
iš operos, “Mikado”, ktVrią spa
lių 25 d., Sokolų1 salėje stato 
i“Naujos Gadynės” choras.

Steponavičių programas tran
sliuojamas iš stoties WSBC, 
<1210 kilocycles, nuo 9:30 va-
I " .1 •. 1 '1 u /‘'P7 A u.

SUSIRINKIMAI
D. L. K. Vytauto Dr-ja laikys mėnesinį sūsifinkirilą šiandien, 

spalių 20. d., 7:30 vai. vak. Lietuvių Auditorijos svet., 3133 
S. Halsted St. Prašoma būtinai dalyvauti, nes yra naujų 
reikalų apsvarstyti. P. K., Sekr.

Slorth West Lietuvių Moterų susirinkimas įvyks spalių 20 d. 
p-ios Mičulienės bute, 2038 W. Nbrth Avė. 7:30 vai', vak.

x 51. Ė., sekr?

KASDIENINIS BIZNIO SARAšAŠ—ALFABETO TVARKOJE '
Sis skyrius įjfaV'edamaš. tikslu pagelbčti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir, nepaprastų daiktų, intaisų ir. reikmenų, Jeigu U telpančių čia skelbimų 
negalite ętisirastikaieikot, palaukite Naujienas, Canal 8500, tę klauskite fiimU Psdar^ 
CŠsį ftįį įaįsifa įnfotmgaijų, jeigu tik jų bu». galimu gauti, 
t jV 4 Z- ii i •• l*' Nuj* j1’ .?,.«• *>' iH C, .ji' į \ 4 ,»-.S —s- . .» »• - -v • •T . r T ‘ f* j - - ..-.Į.

jhinė A. Roche; Nellie Taylor, 
turi yra pinigų liejiklos direk
torė; Mariori G. Bannister, iž
dininko pagėlbinihkė, ir Ruth 
Bryan Owen, Amerikos pasiun
tine Danijoj.

Ar mes sapnavome kada nors, 
kad buš paskirtos augštoms vie
toms moterys? Re!

Tai ir reikia mums būtinai 
Alsuoti už F; D. Rdosėveltą.

Abėlnai imant, mes jaučiame 
lengvesnę atmosferą. Dar daug 
to trūksta, bet kuomet F. D. 
Aooseveltaš taps išrinktas vėl 
prezidentu, galimą tikėtis, jis 
stengsis sutvarkyti šalį geres
niais pagrindais.

—A. Misčikaitienė.

Prezidentas Franklin Delano 
Roosevelt panaikino prbhibici- 
ją; geriam degtinę ir alų liue
sai kuomet norim arba turim 
už ką. Dėliai to.sumažėjo pra-į 
sižengimų skaičius.

Jis suteikė > mažiems savinin
kam namų paskolas, nušluostė 
ašaras nuo žmonių veidų ir. su
mažino jų vargą;

Sutvarkė šios šalies finan
sus, nes jau šąljs buvo priėju
si prie kracho.

Suteikė pagelbą ūkininkams 
ir išgelbėjo juost iš' didėlio škūi?-'

Teikia pašalpą bedarbiams. 
Nors menka ji^yra, bet žmo
nės šiaip taip nuo bado atsigi
na.- * . ‘ ■

Įvedė jaunuoliams CCC ketm
| Y • . .

peš. Jaunuomėhei’rbadauti ne
reikia, o ir dirba ji Čia nau
dingą šaliai darbą. Jaunimas 
reikalauja geresnio gyvėriimo; 
bet tokiam gyvenimui atsiekti 
jis privalė organizuotis ir pasi
daryti tokią tvarką, kokia jam 
patiks.

Prez. Rooseveltas įVede NRA. 
Nors Augščiausiaš Teismas pa
naikino jį, bet darbininkai atsi
mena’, kad NRA veikiant dirb
tuvėse buvo jiems daug leng
viau dirbti, ne'gu dabar, kai 
NRA tapo p'ahaikihtas; ypač 
dabar suriku ‘ toms vargšėms 
mergaitėms ir moterims, kūrioš 
tūri dirbti dirbtuvėse, bet ku
rių dauguma nieku budu nepa* 
sidarO gyveninio, nors dirba il
giausias valandas.

Suteikė aūgštas vietas pen
kioms moterims, kaip tai Dar
bo Sekretorei , p-lėi Frances 
Perkins; antrai Iždo Sekreto
riaus pagelbiriinkei p-lei Jose-

WOOD COAL CO.

COAL&COKE
VI9 S KEDZIE AVENUE 
GUAKANTEED COAL

Rainės gali pašilleisti be Ispčjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios --------- -------

Mažoą Nūt ar Pea ----------—:——.
Krosniui ar Pečiui ---------------- ------

Lump ■ ar Egg ;
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai    c—-— — 

Nut Koksai --------------------------------
Pea Koksai ; —  ;—:——--------------

Petroleum Carbon ątiU,.Run -------------
Petroleum Carbon Lump. Eggr---------------
MILLERS CREEK LUMP —---------- -
MILLĘK8 CREEK,. .ĘGG-----------------------
BLACK B AND LUMP...... . .................. :------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvanią)------------------ -
Eristorn Kentucky Scrėenings —-------;—
Illinois, Screenings ,------------- - ------- ------
FRANKLYN county anglys 
Mine Run — Stambios-------- ------- ------

Plautos Nut—3x2 ------ ---------- --------
Egg ———:------ — ------------------------

Lumn------ - ----- -------------------------
TVILMINGTON Egg. 4x2 Valytės--------
WLMINGTON Min0 Eutr -j- Stambios-

j

PHONE LAFAYETTE 3244 
3CNDED VVEiGHT

Tono
% 

Tono

taksai extra i
4 Tonai 
ar Virš

1 
Tonas

2 ir 3 
Tonai

$2.40 $4.25 $ 8.00 $ 7.75 . $7.50
. 2.50 4.50 8.45 8.20 7.95
. 2.75 5.00 9.50. 9.30 8.95
; 2.90 5.25 10.00 9.75 9.50

. 3.20 5.90 11.25. 11.00 10,7.5

. 3.20 5.90 11.25’ 11.(10 10.75

. 3.20 5.90 11.25 11.00 10.75

. 2.65 4.75 .9.Q0 < 8.75 8.45

. 3.65 6.75 13,00 12.25 12.50

. 2.90 5.25 9.70 9.45 9.20

. 2.70 4.90 9.25 9.00 8.75

. 2.75 4.95 »;40! . 9.10 8.85

, 3.85 7.20 13.00 ‘ 13.65 13 40
6.25 6.00 5.75

.....— ——. 5.00 4.75 -■ 4.50

. 2.10 3.65 6.75 6.50 6.25

. 2.3(1 4.10 7.65 i 7.40 .7.15

. 2.35 4.15 7.75 7.50 7.25

. 2.45 4.35 8.20 7.95 7.70

. 1.95 3.4Q '6.3.0. 6.20 6.05'

. 1.80 3.15 5.75 5.65 5.50

»AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Būick 

,, ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
VictorV 1696

■ ■iii i—. m..— Iii ■ —į i'i ...iii

ANGLYS—COAL

Kodėl aš balsuosiu 
už Rooseveltą

Z PIRKITfe ANGLYS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

19i)0 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

5352 Sp. LONG AVĖ. į
TKL. BCPUBMC X 84O&

tai 
se-

Jeigu tikėti laikraščiams, 
ponas Ląndonas butų musų 
karnas prezidentas. Tačiau mes 
žinome, kad didžiumą Ameri
kos laikraščių valdo Melionas, 
Mills ir kiti didieji republiko- 
riai, kurių mes tūrini saugo
tis. Aš pastebėjau, kad per 20 
paskutinių metų tie kandida
tai, kuriuos tčkie laikraščiai 
rengdavo, dažniausia pralaimė- 
daVb.

Jdes žinoinė ką . Rodševeltas 
atliko. Jis pąlengvinO vargus, 
davė darbo bedarbiams, padė
jo farmeriamš, namų savinin
kams, taip pat bankieriams ir 
korporacijoms. Kad atlikti ką 
jis atliko, žinomą^ tam reikė- 

surado.Jis,, leido pinigus žino
mų gelbėjimui, bet Hobverio 
valdžia paddre 4 bilioriuš de
ficito ir išleido pinigus neži
noma kam.

Rooseveltas padarė visam 
pasauliui svarbų žingsnį, kūb- 
mbt padėjo Frdnčijai’ nuver
tinti franką. Tas rėiškia, kad 
visas pasaulis neužilgo - seks 
paskui Roosevelto dolerį.

Aš esu 100 procentų už Roo
seveltą ir stengsiuos gauti jam 
kaip galiina daugiau balsų. Jis 
yra tikras Amerikietis, didis 
humanitaristas, didis Vadas ir 
puikūs valstybės vyras.

Dr. I. E. Makar.

• BEAUTY SHOPS 
—Grožio Salonai

■ f l" i , i. . ——... . ....„

WORID PIAYMOUSE
410 S. Michigan—arti Van Burei!

Tęsis nuo pietą iki nakties 
— 25c iki 2 po piet. , ■.

ALEKSANDĖR GRANAcH 
LALA CHERNAYA

A. t A,
MOTIEJUS GREGONĖS
Persiskyrė su šiuo pasauliu

Špalitį 18 d1., 4:05 valandą po
■ pietų; 1936 m., sulaukęs pusės 

amžiaus, gimęs Vilniaus gub., 
Jeznb mieste.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Orią Konchės, šeserėtę He- 
[ len Bell ir jos šeimyną, sese

rėną. Joną, brolį Martiną Grego- 
1 riį ir jo šeimyną, FoiAr Corners, 
t Wyoming, močiaką Anna Gre- 

gones ir jos šeimyną, dėdę Ma- 
teušą Sinkevičių ir gimines.

Kūnas pašrirvotaŠ 6843 So. 
Racine Avė. Laidotuvės įvyks 
Trečiadienį, Spalių 21 d., 9:00 
vai. ryto iš namų į St. Breri? 
daris parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio siela, o iŠ ten bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A; Motiejaus Grego- 
. nio giminės, draugai ir pažįs- 
' tariii esat riudširdžiai kviečia

mi dalyvauti laidotuvėse itsti- 
. teikti jam' paskutinį patama- 

virną ir atsisveikinimą.
■ . f’ ‘ K

Nūliudę liekame,
Sesuo, sesers duktė,, brolis, 
mocika.. dėdes ir įihiinės.

Patarnauja laid. dir. J. Būt 
kus and Co., Tel. Canal 316L

• MEZGIMO DIRBTU
VES—Knitting Mills 
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

Estelle’s Beauty Shop
903 W. 35th St.

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

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

PHOTO STUDIOS
CONRAD’AS

PHOTOGRAFAS
420 West 63rd Street

Jaunavedžiams duoda $5.00 gražio 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00;

Tel. Enelewood 5883—5840

Banis Studio 
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St 

Celumet 4258 — Res. Yards 5034 
■ i 11 Ti u.................         ■■ um1»m

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

r v Iii ii m—■ ii m .m i n n ’ ‘ ti ''r iii' ■mJ—

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670. 
t »

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

• LIGONINES— , 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekząminuoja akis, 

priskiria Stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins. ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lavvndale 5727.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Bit^rių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra* ^gyduolė dėl * vidurių ar kitą ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtines. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Siunčiam Gėles Telegramų |
Pasaulio Dailu _

LO VELKIS
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms. Bankietams
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

Visas

(Laidotuvių Direktoriail
JUOZAPAS f

UDRlKl“
IR TĖVAS | 

REPublic 8340

• SIUVĖJAI—TAILOR
w^llw*^l>*ww%**^^lr^R**ww****l***^*w^"^^**<^^^^*•***^*** l*^*,*^#

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

821 WEST 34-TH STREET

r

LIUDVIKAS GIBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 18 d., 193f> m., sulaukęs 
70 mi amžiaus, gimęs Suvalkų 
Red., Marijampolės parap.

Ariierikoj išgyveno 50 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Rozaliją, dukterį Oną 
Kaspar, du anukus Algirdą ir 
Richardą ir gimines.

Kdnas pašarvotas randasi 
į Mažeikos koplyčioj, 331,9 Litu

anica Avė. Laidotuvės įvyks 
Trečiadienį, Spalių 21 d., 8:00 
vai. ryto iš koplyčios į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėta^ į šv. Kazimiero 

i kapines.
Visi A. A. Liudviko Gibo 

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

J

Nulitidę liekame, 
\ •Moteris, duktė, anūkai 

giminės.
Patarnauja laid. dir. S. P 
žeika. Tel. Yards 1138.

• TAVERNOS
Jos. Jacikas Tavern 
Pranešu visiems draugams ir. pažįs- 
tamiems, kad esu 'Į'avėrri biznyje 
Musų užeigoje višridos randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alūs, cigarai, žuyisz penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i musų naują užeit 
gąi Savininkai ,

JOS. & PAULINA, JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

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

* u ■ . ' . . *-
, ............ I III I—I, ROM—Į

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stęikai porčiapai ir kiti šilti val
iai, Pabst Blue Ribbon on Tap alūs,vi

sokios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa- 
viriinkai—

ANTANAS. IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.

A.K.TAVERN
Geras ponęvėžiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLEKS 
HIGH LIFE alų.

3329 S. Lituanica Avė.

Tony Strainis Tavern
372 East 71st Street

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

372 East 7lst Street 
Tel. Stewart 6203.
I

ir

Ma-

1
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos , 
yra naudingos. į\
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Antradienis, spal. 20, 1936

Už Ka Lietuviai Balsuos
I Prezidentus

Iš laisvamanių 
darbuotes

Kuopos susirinkime kilęs 
triukšmas.

Naujienų” šiaudiniuose Balsavimuose 
Lietuviai 15 Prieš 1 Už Roosevelta

Prezidentas gavo — 594 balsus; Landonas, ant
rasis kandidatas — 42. Šiandien balsai bus 

renkami prie 35 ir Halsted ir kitur.

KUR SURINKTI 
BALSAI

C. L. Auditorija 
BRIDGEPORT . 
GARY, IND. .... 
T0WN OF LAKE .......
MARQUETTE PARK ... 
WESTERN & ARCHER

KANDIDATAI

S

2

(Z) 5

25
137

10
78
96

115

<4
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C4 
PK

Cj 
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o ‘43.

s
2
3

2

a o

2
10
13

Viso šiandien ........... 461 31 7 4 1 — —

Buvo Paskelbta...... .'. 133 11 13 1 4 1 1

VISO ....................... . 594 42 20 5 5 11

Jeigu visi balsuotojai Ame- čiumi šiandien Norman Tho-
rikoje taip balsuos prezidento 
rinkimuose, kaip kad lietuviai 
žada balsuoti, tai prezidentas 
Rooseveltas gali nustoti rūpin
tis apie rezultatus.

“Naujienų” šiaudinių balsavi
mų antros dienos rezultatai pa
rodo, kad Chicagos lietuviai ža
da beveik vienbalsiai Roosevel- 
tą remti į prezidentus antram 
terminui. Sudėjus skaitlines iŠ 
Bridgeporto, Town of Lake, 
Marquette Parko ir kitur, pa
sirodo, kad pakol kas Roosevel
tas turi apie aštuonis sykius 
tiek balsų, kaip visi kiti šeši 
kandidatai sudėti į daiktą, šios 
dienos skaitlinės, pridėtos prie 
vakarykščių, atrodo štai kaip;

Rooseveltas — 594
Landonas —- 42
Thomas 20
Browder — 5
Lemke — 5 
Aiken — 1 
Colvin — 1.
Smulkmeniškos skaitlinės pa

gal apielinkes ir balsų rinkimo 
vietas randasi lentelėje. ;

Vakarykščiose skaitlinėse tu
rėjęs antrą vietą balsų skai-

mas, socialistų kandidatas, nu
silenkia Landonui, republikonų 
partijos kandidatui. Town of 
Lake ir Gary, Indianoje beveik 
be pritarėjų, Landonas turi ša
lininkų kas dešimtame žmogu
je, Marąuette Parko ir Brigh- 
ton Parko apielinkėse. Kitose gi 
apielinkėse randasi vienas Lan- 
dono šalininkas tarp 25 ar 30 
Rooseveltininkų.

Šie šiaudiniai balsavimai bus 
tęsiami per kurį laiką, kol bal
sų rinkėjai neapsuks visas Chi
cagos lietuvių kolonijas ir prie
miesčius.

šiandien balsai bus renkami 
prie 354os ir HAlstefy prie 47 
įę Ashland avenue ir^rie 18-tos 
ir Halsted gatvių.

Rytoj rinkėjas atsilankys 
Westsidėje ir Brighton Parke, 
Archer ir Cąlifornia avenue 
apielinkėje. /

Diplomatinis Korpu
sas Pagerbs Konsulą 

A. Kalvaitį
c

Herbert M. Bątson Atsisveikins su Lietuvon gr 
tanČiu konsulu spalių 26 di.

Mr. Batson yra Halsted Na
tional Banko valdininkas, man
dagus, visiems lygus ir prieina
mas žmogus. Visi to banko val
dininkai- yra, kaip sakoma, savo 
darbo ekspertai. Bet Mr. Bat
son, ne tik kad yra perėjęs 
ilgų metų bankų darbo patyri
mo mokyklų bedirbdamas įvai
riuose šio didmiesčio bankuose, 
bet yra gerokai pergyvenęs ir 
paties gyvenimo audros. Jis 
gimęs Anglijoje. Pasaulio karo 
metu tarnavo Anglijos Armi
joje ir visų laikų praleido vo
kiečių fronte. Suprantama, kad 
jam tenai teko nemažai tos bai
senybės pakelti. fe

Pareikšdamas draugiškumą ir 
pagarbą išvažiuojančiam Lietu
vos Konsului, p. Antanui Kal
vaičiui, diplomatinis korpusas 
Chicagoj rengia jam bąnkietą.

Konsulai ir kiti svetimų ša
lių atstovai pasakys sudiev sa
vo sėbrui iš Lietuvos, spalių 26 
d. puošniame, 333 Kliube, 333 
North Michigan avenue.

Diplomatinis korpusas Chica
goj e turi 52 narius. Jų pirmi
ninkas, angliškai “dean”, yra 
Danijos konsulas Dr. Baumann. 
Jis ir rūpinasi atsisveikinimo 
bankieto rengimu.

Spalių 15 d., Chicagos Lietu
vių Moterų Kliubo narės su
rengė atsisveikinimą p-ai A. 
Kalvaitienei, Bismarck viešbu
tyje. Rengėjos padovanojo iš
vykstančiai konsulienei didžiu
lę sidabrinę servisą, kurią įgi
jo sukėlusios tarpusavyje fon
dą. Be to, atskiros narės įtei
kė daugybę asmeniškų dovanų. 
P-a Kalvaitienė, būdama Chica
goj e, aktyviai dalyvavo Moterų 
Kliubo darbuose.

Pp. Kalvaičiai išvyks lapkri
čio 1 d. Vyks į Washiiigtoną, 
kur trumpai svečiuosis pas mi- 
nisterį, pulk. P. žadeikį. Taip
gi sudės vizitą generaliam kon
sului New Yorke ir lapkričio 
4 d., išplauks Europon laivu, 
“Manhattan”.

Pp. Kalvaičiai atvyko Chica- 
gon vasario 1 d., 1928 metais.

Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos 1-ma kuopą turėjo 
paprastą mėnesinį susirinkimą 
kuriame prisirašė per A. J. du 
nauji nariai, būtent Antanas 
Kondrotas ir J. Koridroška. 
Abu priimti vienbalsiai. :

Išduoti raportai įvairių ko
misijų. Pikniko komisija pa
aiškino, kad piknikas negalėjo- 
įvykti rugsėjo 13 dieną dėliai; 
lietaus. Todėl bus rengiamas; 
vakaras su programų, 
lapkričio 29 dieną.

Sekretorius pranešė, 
gaunąs laiškų iš kolonijų, ku
riuose pranešama, jogei yra or- 
ganizuojaipos laisvamanių kuo
pos įvairiose kolonijose.

Perskaityta laiškas, parašy
tas Centralinio Komiteto sek
retoriaus Dr-o A, L. Graičuno, 
kaipo atsišaukimas į laisvos 
minties lietuvius, kad imtųsi 
darbo ir organizuotų kuopas. 
Laiškas lengvo, švelnaus turi
nio, tik antrašte gal ne visai 
tinkama. Sekretoriui* tą ant
raštę pataisius, atsišaukimas 
buvo galima priimti ir paduoti 
įspaudą.

Bet tūlas T. J. K. nei iš šio 
nei iš to prisikabino prie žo
džio “tauta”. Mat tam žmo
gui žodis “tauta” išrodo tai 
Smetonos valdžia Lietuvoj. Jis 
išniekino laišką, jo autorių iš
vadino bemoksliu piemenim,; 
užpuldinėjo kuopos sekretorių 
nurodydamas, kad po jokiais 
atsišaukimais nereikia valdy
bos parašų, kad užtenka vien 
autoriaus parašo. Tas žmogus 
rado keletą šalininkų, na, ir laiš
kas tapo atmestas. ' Susirinki
mas paskyrė komisiją su T. J. 
K. priešaky rašyti kitą at^šau- 
kimą*

Aptylus šiam triukšmui, T. 
J. K. praneša, kad čartėrį įre- 
kordavęs Cook kauntėj, rašęs 
rezoliucijas ir tt. Reikalauja at
lyginti $2.90. Atlyginimą gau
na.

Vėl T. J. K. pasiūlo kuopai 
išleisti kokią jo tęn parašytą 
knygą, kuri jau esanti spaudoj 
ir kuri kainuosianti 25 cen
tus, o jos išleidimas kaštuosiąs 
tarpe $80 ir $100. Rodos, ne
būtų pamato tam priešintis, 
bet kuopa neturi pinigų svar
besniems reikalams, o čia jau 
iš anksto bus uždėti mokes
čiai. Antrą vertus, kyla klau
simas, ar ta knyga bus ko ver
ta. Jeigu ji yra tokio turinio, 
kokio būna jo prakalbos, tai ga
lima ir be jos apseiti. \

šitfo klausimu kuopos sekre
toriui paaiškino, kad tokie ta
rimai turėtų būti tik metiniuo
se arba pusmetiniuose susirin
kimuose, kuomet visi nariai 
yra kviesti, gi šiame susirinki? 
me tedalyvauja vos apie 20 
narių. Tačiau T. J. K. atsa
kė, kad jo knygos klausimu 
nereikia metinių ar pusmetinių 
susirinkimų, užtenka paprastos 
susirinkimo dalyvių daugumos 
balsų. Vienas susirinkusių 
pasiūlo, kad butų išrinkta įco- 
misija, rankraščiui peržiūrėti. 
Išrinkta komisija iš trijų.

Well, draugai laisvamaniai, 
lankykite susirinkimus, kad 
paskui netektų sakyti, jogei ne
tinkami tarimai praeina.

— Senas Antanas.

rodos,

kad

Šį kartą keleiviai 
nenukentėjo

Moterys ąątomobi- 
| listės yrą pavo

jingoj 
.. < V. •' ■
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“Naujienų” No. 245-me til
po žinutė apie J. Jakonį (Že
konį), kad jis tapo įkalintas 
ųž neatsargų važiavimą auto
mobiliu. “Naujienos” spėja, 
ar tik jis nėra lietuvis.- Taip, 
p. Žekonis yra lietuvis. O kai 
dėl jo incidento, tai buvo ši
taip: jis siikosi į kitą gatvę 
ir iškišo ranką duodamas žen
klą, bet pravažiuojanti moteris 
nepastebį j o arbą nekreipė do
mės į ženklą ir smogė į žeko- 
nio automobilį. Tem pat atsi
rado ir skvadaš, kur Žekonį ir 
suareštavo, o teisėjas nuteisė 
dešimčiai dienų kalėti.

< — Kaimynas.

Įdomi paroda
Lietuvio fotografo rinkinys 

pdrodoj.

Pirmadienį spalio 19 dieną, 
Stevens viešbuty atsidarė pa
roda, kuri yra pavadinta Hob- 
by Show. Tai yra paroda 
daiktų, kurie jums patinka, 
jus įdomina, kuriuos jus mė- 
giate. Rasi galima pasakyti, 
kad tai yra paroda musų “silp
nybių”. "

Užtiksite parodoj kolekcijas 
senų krasos ženklų, kokių nors 
ginklų, vazų, siuvinių, etc. 
Įvairus žmonės turi skirtingus 
palinkimus ir pamėgimus, tai
gi galima įsivaizduoti, kad’šb 
'tokioj parodoj surinkta viso
kių /įvairybių.

Paroda tęsis iki spalio 24 
dienos, t. y: H ateinančio šešta
dienio. Ji būna atdara nuto 11 
valandos ryto1 iki 11 valandos 
vakarokasdieri; Įžanga kaš
tuoja tik 25 centai asmeniui.

Parodoj savo kamaraitę ar
ba Booth turi^įtengęs ir vie
nas lietuvis, bUtėnt musų tar
pe žinomas-fdtogbafas Conrad, 
kuris užlaiko;0 fotografiniams 
paveikslams Studiją adresu 
420 West 63 štreet. Jo sky
rius parodoj- yra No. 16. čia 
jis parodo įvairių įvairiausių 
paveikslų, ttili**Aitrių faktinai 
yra užsilikę nūo to laiko, kai 
fotografinis aparatas vos? tapo 
išrastas ir pradėjo traukti pa
veikslus. \ ‘

Paroda verta pamatyti kiek
vienam ir kiekvienai. — X.

Bridgeportas
Klasės Mark White Sųuare 

Parke.

dieniais, Q basketbolas antra
dieniais jr penktadieniais.

Duodamės yra taipgi pamo-' 
kos mergaitėms, kurios nori 
mokintis šokti. Šios pamokos 
duodamos visokeriopo am
žiaus mergaitėms ir merginoms.

Moterys norinčios imti gim
nastiką kviečiame atsilankyti. 
Jos taipgi gali įstoti į jauk
tus, kurie lošia vadinamą Vol- 
leyball. ,

Parkas turi klases tautiniams 
šokiams; be to, laiko vakarė
lius su puikia muziką.

Asmenys norintys tapti pi
liečiais gali gauti čia reikia
mas intrukcijas piliečams po- 
p.ieroms išsiimti.

Duodamos pamokos siuvimo, 
skrybėlių papupšimo, abelnai, 
rankdarbių, o taipgi vaidinimo.

Norėdami daugiau informaci
jų atsilankykite į Mark White 
Sųuare parką arba telefonuo- 
kite parko direktoriui p-nui 
P. J. McCarthy, Calumet 4686.

I. Baučius gydo žaiz 
das, bet išgelbėjo 

automobilį
Vienas atsigynė nuo dviejų 

žinomų užpuolikų
ne

T0WN OF LAKE.—48 metų 
Jonas Baučius šiandien gydo 
žaįzdas, bet džiaugiasi išgelbė
jęs automobilį nuo dviejų ne
pažįstamų užpuolikų.

Parvykęs namo apie 5 vai. 
sekmadienį ryto, Baučius įva
žiavo į ielų, ties savo namais, 
kad pastatyti automobilį gara
žam Vos spėjo jisai išlipti iš 
automobilio, tuoj prie Baučiaus 
prišoko du’ jauni vyrai ir bandė 
automobilį atimti. Baučius gy
nėsi. Užpulikai jį apmušė, bet 
nepajėgė įveikti ir, negavę au- 
tomobiliaus, pabėgo.

Baučius gyvena ties 1815 W. 
45th Street. Laike užpuolimo 
su juo kartu bųyo Josephine 
Miller, gyvenanti tuo pačiu ad
resui

Yocienė susižeidė par
griuvusi ant kėdės

18 APIELINKĖ.— Pargriu
vusi ant kėdės savo namuose, 
skaudžiai galvą susižeidė Yociš, 
47 metų moteriškė, 725 West 
17th Place. Ji sako, kad jos 
vyras, Sam Yocis, parėjęs na
mo nevisai blaiviam stovyje, 
bandęs ją mušti.

Giimnastikos klasės yra lai
komos dabar Mark White 
Sųuare parke, prie 30 ir So. 
Halsted gatvių. Kviečiami vi
si įdomaujantys užsiregistruo
ti pas iiĮstrukterius p-lę Elyse 
Gatės ir Joseph F. Novak. Re
gistracija? baigiasi spalio 20 
dieną. ;

Gimnastikos ■ klasės čia api
ma plačią sritį. Pavyzdžiui, 
yra gru’pė vien tik kunigams. 
Yra taipgi policijos grupė, 
būtent tokiems asmenims, vy
rams ir moterims, kurie ruo
šiasi kvotimams į policininkus. 
Toliau yra klasė bernaičiams 
amžiuj nuo 4 iki 6 metų. Tė
vai kviečiami užregistruoti sa
vo vaikus šiems klaseiris, ku
rios laikomės kas trečiadienis 
nuo 2 valandos po piet.

Berniukų amžiuj nuo 7 iki 
12 metų klasė taipjau sudary
ta., čia, be ąbelnos fizikinės 
mankštos, //duMama pagrindi
nės pamokos ristynių ir bokso.

Dabartinių laikų formuoja
ma klasė bernaičiams amžiuj 
nuo 12 iki 15 metų.

Klasės jaukiems vyrams am
žiuje nuo 16 iki ;18 metų ir se^

Old Golds yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuvės švie
žume.

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai j
Local and Long Distance ' 

Furniture and Piano Movir.tr 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

{ CLASSIFIED ADs7~Į
Business Service 
Biznio . Patarnavimas

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras sutelks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su ręndauninkais. Maža narinč 
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 metu.

REIKALAUJA kriaučiaus, kuris 
galėtų dirbti prie vyriškų ir prie 
moteriškų rūbų — atsišaukite grei
tai; George Skoby, 2415 West Mar- 
quette Rųad.

REIKIA siuvėjo, kuris supranta 
kailių (f urs) taisymo darbą—dar
bas ant visados 809 W. 19th St

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

pagei-

CO.

REIKALINGAS žmogus kaipo 
porteris prie restauranto. Turi būti 
blaivus. £71 W. 14th St.

41eip VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIĄ sheep casing selektorių, 
patyrusių tiktai, kreiptis 1335 West 
47th St.

2c

Building Material 
. . , Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS
Pasaulinės Parodos

Lentas
Naujos plywood kv. pėd. tik už
Naujos sienų lentos, kv. pėd. IHc 
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

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

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

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

Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

MERGINA bendram namų darbui, 
apsibūti, padėti virti, penkių metų 
vaikas, lengvas skalbimas Kedzie 
5703.

MOTERIS bendram namų darbui, 
lengvas skalbimas, savas kambarys. 

Van Buren 4261.

REIKALINGA mergina ar mote
ris vaikui prižiūrėti su užlaikymu 
ar be užlaikymo. J. Ažukas, 6821 S. 
Rockwell St.

REIKIA merginos bendram namų 
darbui — apsibūti. Gera alga. 3751 
Dickens, Spaulding 2181.

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

Jonui Balandai, 21, 11725 S. 
Sangamon Street, su automobi
liu belaukiant, kol persimainys 
trafiko šviesa prie 47-tos ir 
Westem gatvių, j jį įvažiavo ru e ,
vienas J. J. Dyrek, 11701 Sod neaniems kaip 18 metų^ supi 
Morgan Street. Keleiviai nebu- ry ‘ 
vo sužeisti, nukentėjo vien au- tA<
tomobiliai.

^nka pirmadieniais ir ketvir- 
,dieniais; vogy kilno j imas,

boksas ir ristinas būną trečia-
*• r/A.... ■.. . '■'. . '.

COAL
_ _____ An

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 3882

PATAISYK STOGĄ IR
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 

Tel. Boalevard 0250

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

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

Hemlock 0800
■ .•

rs
REIKALINGA mergina dirbti į 

taverną, turi būti patyrusi. Atsišau
kite tel. Boulevard 7825.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

~i_i—ui—tu-tj—ĮJ-Įj~urxr-T-r~u~*i_i~ui—~ur—'lt—v

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

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

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

J. MOSCIPĄN, 
Prezidentas Ir Vedėjas.

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

For Rent
6 ŠVIESIŲ kambarių flatas su 

vana antram aukšte. $17.1534 So. 
Central. Park Avė., tel. Crawford 
3392.

BRIGHTON PARKrendon 4 kam
barių flatas antros lubos, pečiais 
šildomas. Suaugusiai Šeimynai.

•4031 So. Talman Avė.

Business Chances 
PardaVimiii Bizniai

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

Furniture & Kixtures 
Rakandai-Itaisai

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

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

2709 W. 71st St. Hemlock 4283.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

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

2438 W. 45th PI. Lafayette 5499

• PARSIDUODA bučemė ir groser- 
ne. Parduosiu už pirmą pasiulyjimą 
arba mainysiu j automobilį. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. 711 W. 
34th St.

PARDAVIMUI bučeme ir groser- 
nė. Lietuvių apgyventa 30 metų. 
Priežastis liga. 3401 So. Lituanica 
Avenue.

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi Stoni fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHETM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet ' 5269.
(Naujoj Vietoj)

Financial
Finansai-Paskolos

MES PERKAM
MORTGIČIUS

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

Franklin 0576

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

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.

JEI
TURIT •
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolio Vinco ir 
Baltro Zuikių ir taip giminių, kurie 
paeina iš Kuišių kaimo, Plutiškių 
parapijos. Baltras gyveno III. Mel
džiu patys ar kas žinote pranešti.

Elzbieta Bulotienė (Zuikiutė) 
Hartshorne, Okla.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

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.. *

Movir.tr

