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T rys mėnesiai Ispani
jos civilio karo

Prasidėjo ketvirtas mėnuo kaip Ispanijoj 
liejasi žmonių kraujas. Madride ūpas 

pasikeitė ir visi stoja ginti sostinę
MADRIDAS, sp. 2Q. —Spalio 

18 d. sukako lygiai trys mė
nesiai kaip prasidėjo Ispanijoje 
fašistų, monarchistų ir milita- 
ristų ginkluotas sukilimas.

Kaip paprastai tokie sukili
mai ruošiami, taip ir šis suki
limas buvo paruoštas paslap
čiomis. Jo pasisekimas turėjo 
priklausyti nuo skubaus veiki
mo.

Laimėjusi rinkimus liberalų 
valdžia n/esąmoningai padėjo 
paruošti tą sukilimą, nes ji ne
pašalino respublikos priešinin
kų iš armijos, o visus dabar
tinius sukilimo vadus išsiuntė 
į tolimus užkampius ir Afri
ką, kas davė jiems progos, sė
dint tuose užkampiuose, toli 
nuo valdžios akių, nenužiuri- 
miems daryti sąmokslą ir ruoš
tis sukilimui. Be to nuožmaus 
svetimšalių legiono ir maurų 
vadovybė buvo palikta atgalei- 
vių rankose, visai nesitikint, 
kad tie atgaleiviai būdami Af
rikoje pasidarys pavojingi res
publikai. Bet dabar tų atga- 
leivių vadovaujami legionieriai 
ir maurai briaujasi į Madrido

eina kasti 
visaip stiprinti sos-

irgi ruošia demon- 
ragina visus kovon

kad ji 
stojan- 
milici-

f

f

CLEVELAND, O. — Clevelarido naujas ir pastovus teatras^ Skuris turi didelį pasisekimą. Tam 
teatrui dabartiniu laiku vadovauja K. Elmo Lowe. Vyriausias teatro tikslas yra duoti gerus 
veikalus prieinamomis kainomis.

Lėktuvai išgelbėjo
43 žmones iš juros;

72 paskendo

Gen. Goering paskir
tas Vokietijos eko
nominiu diktatorium
Jis turės pilnas galias leisti vi

sokiausius įsakymus ir vy
kinti Hitlerio “keturių me
tų planą”

drąsaus

eu-

irgi

lėlių jėga. %
Sukilimas prasidėjo spalio 18 

d. Morokoje. Veik tuo pačiu 
laiku prasidėjo sukilimai ir pa
čioje Ispanijoje—kariuomenėje. 
Sukilėliai tikėjosi netikėtų puo
limu užimti Madridą ir Barce- 
loną ir tuo užkariauti visą Is
paniją. Bet sukilėliai apsigavo. 
Valdžias pagelbon staigiai sto
jo darbininkai ir sukilėlius nu
galėjo taip Madride, taip Bar- 
celonoj. Didelė dalis kariuo
menės irgi pasiliko ištikima 
valdžiai.

Dabar sukilėliai jau trys mė
nesiai grumiasi su menkiau 
ginkluotomis ir neišlavintomis 
valdžios jėgomis, bet vis . dar 
neįstengia jų nugalėtėi. Dar ir 
prie paties Madrido neįstengia 
prieiti.
Visi gyventojai yra pasiryžę 

ginti Madridą
Sukilimas aiškiai parodė, kad 

gyventojai nepritaria sukilė
liams ir todėl jiems tenka ko
voti nedraugiškoj Šaly. Ir jei 
ne svetimų valstybių pagelba— 
vyriausia Italijos, Vokietijos ir 
Portugalijos—tai sukilėliai jau 
senai butų buvę nugalėti.

Nors sukilimui vadovauja mi- 
litaristai, bet tikrieji sukilimo 
vadai yra katalikų vadas Gili 
ir kiti Ispanijos didžiūnai, ku
rie sėdi Portugalijoje ir iš ten 
diriguoja sukilimą. Sukilimą 
finansuoja stambiausias Ispa
nijos milionierius March.

Ikišiol patys Madrido gyven-

\ .. ■ ■ 

tojai, išėmus darbininkus, ma
žai domės kreipė į sukilimą, 
pors priešas yra prie Madrido 
vartų. Nežiūrint valdžios at
sišaukimų, toli ne visi buvo į- 
stoję į miliciją, ar prisidėję 
prie miesto gynimo. -

Bet trijų mėnesių sukilimo 
sukaktuvės lig prablaivė visus 
gyventojus. Ūpas staigiai pa
sikeitė. Valdžia irgi paliovė 
skelbti laimėjimus ir pradėjo 
rodyti tikrovę. Ir visi sostinės 
gyventojai sujudo. Dabar kiek
vienas, kuris tik gali pakelti 
ginklą, stoja į miliciją, o ne
galintys kariauti 
apkasus ir 
tinę.

Moterys 
stacijas ir
ir jos pačios noriai stveriasi 
už ginklo, ar darbu prisideda 
prie sostinės gynimo.

Vargas yra valdžiai, 
negali apginkluoti visų 
čių milicijon. Daugelis
ninku neturi ginklų, yra visai 
neparuošti karui.

Visai negalintys kariauti ir 
negalintys nė darbu prisidėti 
prie sostinės gynimo, yra siun
čiami iš Madrido į saugesnes 
vietas. , * ■ r

Pačiame Madride yra kasa* 
mi perkasai, tiesiamos spigliuo- 
tų vielų barikados ir jau dabar 
yra aišku, kad sukilėliams teks 
kovoti už kiekvieną pėdą že
mės mieste, už kiekvieną na
mą, už kiekvieną aikštę. Loja- 
listai yra pasiruošę tik labai 
brangia kaina parduoti savo 
gyvastis ir Madrido likimas bus 
išspręstas ne dabar už miesto 
siaučiančiuose mūšiuose, 
pačiose Madrido gatvėse.

Bet net jei sukilėliams 
pasisektų paimti Madridą,
dar tuo civilis karas nebufc 
baigtas, nes nepaliaus kovoju
sios kitos dar lojalistų rankose 
tebesančios provincijos, ypač 
autonominė Katalonija. 
autonomiją baskai irgi 
liai gina savo laisvę.

Tad greitos pabaigos
karo Ispanijoje dar visai ne
matyt.

Amerikiečiai susirū
pinę Anglijos ka- 

’ raliaus likimu
i '' . 4' '

Kaip išrodo, amerikiečiams An
glijos karalius daugiau rupi, 
negu patiems anglams

bet

ir 
tai

Gavę 
atkak-

civilio

Tarsis dėl prekybos 
sutarties su Italija

ORAS.
Chicagai ir apielinkei tedera > 

lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
daug šalčiau.

Vakar 3 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoj buvo 80°.

Saulė, teka 7:08, leidžiasi 
6:01.

Angliją spiria kalti
namąsias valstybes

Bijosi, kad Rusija neatsimestų 
nuo Ispanijos neutraliteto su
tarties, taipjau bijosi ir dar
biečių sąjūdžio namie

Rinkimai mažai pa
keitė Norvegijos 
parlamento sąstatą

AMSTERDAM, Holandijoje, 
sp. 20.—Hydroplanai pakarto
tinai nusileido ta'rp laužų jud
roje ir išgriebė iš juros 43 žmo
nes ir 178 išgelbėtų žmonių nuo 
paskendusio ties Java sala ne
didelio holandų pasažierinio lai
vo Van der Wijk.

Pašaukti pagelbon
laivo radio operatoriaus, kuris 
pasiliko savo kajutoje ir pa
skendo kartu su laivu, lėktu
vai atskrido iš Batavia.

72 žmonės, jų tarpe 11 
ropiečių, žuvo juroje.

Vietos žvejų luoteliai
plaukiojo tarp laužų ir rinko 
pluduriuojančius žmones. Vien 
du čiabuvių luoteliai išgelbėjo 
8 europiečius ir 31 čiabuvį. Ma
tyta kaip gelbėjimosi valtimi 
nuplaukė nuo skęstančio laivo 
22 žmonės ir spėjama, kad ir 
jie yra išsigelbėję.

Atvykę lėktuvai pamatė dau
gelį žmonių pluduriuojant j u’- 
roj, įsikabinusius į stalus, kė
des ir kitokius laužus. Nežiū
rint didelio pavojaus leistis 
tarp laužų, hydroplanai pakar
totinai leidosi jūron ir išgel
bėjo 43 žmones, jų tarpe ir 
laivo kapitoną Akkerman.

Priežasties paskendimo šio 
2,633 tonų laivo, kuris plaukė 
Java pakraščiu tarp Sourabaya 
ir Semarang, yra nežinoma. 
Radio žinios pranešė, kad laivas 
staigiai pasviręs ir pasktii pra
dėjęs skęsti. Yra galimybės,

BERLYNAS, sp. 20. — Vo
kietijos diktatorius Hitleris pa
skyrė savo vyriausį padėjėją 
gen. Goering Vokietijos eko
nominiu diktatorium, su pilno
mis galiomis leisti įsakymus ir 
vykinti “keturių metų planą”, 
kuris turi padaryti Vokietiją 
nepriklausomą nuo užsienio ža
liavų.

Gen. Goering, “labiausia uni
formuotas žmogus Vokietijoje”, 
jau ir taip buvo aviacijos mi- 
nisteriu, taipjau pinigų ir ža
liavų direktorius, dabar gi pa
tapo dar ir visągalinčiu eko
nomijos diktatorium. Dekretas 
sako, kad jis gali leisti viso
kiausius įsakymus, kurių turi 
klausyti ne tik visi gyventojai, 
bet taipjau visos industrijos ir 
dagi pačios nacių partijos na
riai.

Dabartinis reichsbanko direk
torius ir ekonomijos ministeris 
Hjalmar Schacht pataps tik 
nežymus gen. Goering padėjė
jas. Galbūt jis ir nebeturės 
tokios didelės įtakos į Vokieti
jos ekonominį gyvenimą, bet 
jo vieta dabar pasidarys daug 
saugesnė ir jam nebereikės at
sakyti už spartų Vokietijos

Darbiečiai laimėjo vieną vietą 
daugiau ir vištide dar netu«. 
rėš daugumos; konservatoriai 
laimėjo 6 vietas daugiau

gad laivą ga|ėjo pažeisti,.jvy, 
Irna iiifrna ' rl*>z>hS_ OftOm į Ug mą.kęs jutos dugne žemes drebė
jimas.

LONDONAS; sp. 20. — Susi 
rūpinusi, kad Rusija gali atsi

Kaip gali-

jis draugus

dalykas yra
Amerikos

WASHINGTON, sp. 20. — 
Naujasis Italijos ambasadorius 
Fulvio Suvich, buvęs užsienio 
reikalų ministeris, įteikdamas 
prezidentui Rooseveltui savo 
kredencijalus pabandys atnau
jinti nutrukusias Jungt. Vals
tijų ir Italijos derybas dėl nau
jos prekybos sutarties.

Suvich kartu bandys nemėgs
ti derybas ir su valstybės depar
tamento prekybos ekspertais.

EDWARDSVILLE, III., sp. 
19.—Pasažierinis traukinys už
gavo automobilių ir užmušė 
Elroy Lange, 19 m., iš St. 
Louis, kuris važiavo į Worden 
aplankyti gimines.

LONDONAS, sp. 20. — Pa
staruoju laiku Anglijos kara
lius Edvardas VIII labai arti
mai susidraugavo su amerikie^ 
te Mrs. Emest (“Wally”) Simp- 
son. Jis su ja buvo išvažiavęs 
atostęgauti į Graikiją, ji ir 
šiaip yra jo nuolatinė viešpia.

Anglams tai yra visai natū
ralūs dalykas. Kiekvienas žmo
gus 'turi savo draugus, turi 
juos ir karalius ir jiems ma
žai apeina kokius 
pasirenka.

Bet visai kitas 
su amerikiečiais,
laikraščių korespondentai kas- 
die siuntinėja ilgiausias tele
gramas apie karaliaus susi
draugavimą su amerikiete. O 
kada toji pareikalavo perskirų 
nuo savo vyro delei jo neišti
kimybės, tai amerikiečių susi
rūpinimui nėra galo. Kores
pondentai slankioja visais pa
kampiais ir tuojaus telegrafuo
ja Amerikon kiekvieną nugirstą 
pletką. Amerikos laikraščiai 
ilgiausiais staipsniais svarsto, 
ar Anglijos karalius gali vesti 
amerikietę, ar jis kartais tuo 
nepraras sosto, išskaitliuoja 
visų karalių meilužes ir t.t.

Anglijos gi laikraščiai visai 
nekreipia domės į šiuos Ame
rikos laikraščių tauzijimus ir 
nespausdina jokių apie kara
liaus santykius 
žinių, f Tą patį 
dos laikraščiai.

su amerikietė 
daro ir Kana-

mesti nuo Ispanijos neutralite-. 
to sutarties ir taipjau spiriama 
darbiečių tuojaus sušaukti par
lamento susirinkimą apsvarsty
ti Ispanijos neutraliteto klausi
mą, Anglija pradėjo spirti Vo
kietiją, Italiją ir Portugaliją 
atsakyti į užmetimus, kad jos 
maišėsi į Ispanijos vidurinius 
reikalus ir padėjo ginkluoti Is
panijos sukilėlius. ...

Valdžia esanti susirupinusi tų 
trijų valstybių delsimu su at
sakymu ir neutraliteto komi
teto pirmininkas lordas Ply- 
mouth pasitarė su tų trijų vals- 
tbių . atstovais, ragindamas pa
siskubinti su atsakymu.

Diena neutraliteto komiteto 
susirinkimui dar nėra nustaty
ta, nežiūrint Rusijos reikalavi
mo kuogreičiausia komiteto su
sirinkimą šaukti, tečiaus mano
ma, kad komiteto susirinkimas 
įvyks šią savaitę, jei iki to laiko 
bus gautas tų trijų valstybių 
atsakymas.

Tikimąsi, kad darbiečių rei
kalavimą tuoj aute sušaukti par
lamentą premjeras Baldwin į- 
teiks rytoj įvykstančiam kabi
neto susirinkimui. Bet nema
noma, kad parlamentas bus 
šaukiamas anksčiau nustatyto 
laiko.

amerikiečiams

HANIBAL, Mo., sp. 19. — 
Vyras ir moteris nutroško tu
ristų bakūžėj nuo dujų, kurios 
pasidarė naudojant gaso 
toją.

šildy-

Išrodo, kad
Anglijos karaliaus likimas daug 
daugiau rupi, negu? patiems an
glams. Amerikiečiai neturi sa
vo karaliaus ir sosto, bet yra 
sužavėti tuo “papuošalu”, tącĮ 
tenka rūpintis nors svetimų 
valstybių karaliais.

SAINT JEAN DE LUZ, Fran
ci jo j, sp. 20. — Sukilėliai su
ėmė lojalistų laivą Galerna ir 
tuojaus sušaudė penkis pasa- 
žierius, jų tarpe vieną baskų 
nacionalistų kunigą. 15 kitų 
palį^žierių liko atiduoti San 
Sebastian sukilėlių teišinui ir 
jų likimas nežinomas. Daugiau 
kaip 80 žmonių liko įkalinta.

OSLO, sp. 20. - 
ma spręsti iš dar nepilnų da-

i rinkimų į Norvegijos 
stortingą (seimą), šie rinkimai 
veik nepakeitėr padėties seime.

Valdančioji partija, Darbo 
partija, kaip išrodo, laimėjo 
tik vieną naują vietą ir dabar 
turės stortinge 70 atstovų. Tai 
reiškia, kad ji dar vistiek ne
turės daugumos, nes stortingas 
susideda iš 150 atstovų, renka
mų kas trys metaį^

šiuose rinkimuose darbie- 
čiams teko stoti prieš suvie
nytą konservatorių, liberalų ir 
agrarų (ūkininkų) opoziciją. 
Bet nežiūrint susivienijusios 
opozicijos, darbiečiai ne tik at
laikė savo pozicijas, bet dar 
vieną naują vietą laimėjo.

Suvienyta opozicija pasinau
dojo konservatoriai, kurie lai
mėjo dar 6 vietas ir dabar tu
rės 36 atstovuos; agrarai pra
laimėjo 5 vietas ir dabar tu- 
rėš tik 18 vietų; liberalai tu
rės 22 
du); socialė partija—2 (lai
mėjo 1), krikščionių liaudies 
partija—2 (laimėjo 1).

Darbiečių valdžia, vadovauja
ma premiero Johan Nygaards- 
vold, buvo sudaryta 1935 m. 
Ji pasilaikė rėmiama kitųjibe- 
rališkesnių partijų. Jie ir to- 
liaus pasiliks valdžioj, nes opo
zicija yra persilpna sudaryti 
savo valdžią.

Du lenkai širyt liko 
nužudyti elektros 

kėdėje

atstovus (pralaimėjo

SNKIAI SERGA SENATORIUS 
COUZENS

CHICAGO.—Pereitą naktį 
po 1 vai. Cook kauntės kalėji
me elektros kėdėje liko nužu
dyti du jauni lenkai, Frank 
(“Bones”) Korczykowski, 27 
m. ir Andrew Bogacki, 26 m. 
Jie liko nužudyti už nušovimą 
geg. 29 d. policisto Jerome 
McCauley prie Wood gt. ir 
Bloomingdale kelio.

Korczykowski dabar gailisi 
savo palaido gyvenimo. Jis bu
vęs geras vaikas, bet nebaigęs 
nė pradinės mokyklos nėjęs 
dirbti. Dirbęs visokius darbus 
ir buvęs susitaupęs $500, bet 
praradęs darbą ir pinigus. Tas 
jį privertė vagiliauti. Jis pa
kliuvo į Pontiac pataisos namus, 
kur išbuvo 7 metus. Tai buvusi 
geriausia piktadarybės mokykla 
ir viską, ką jis žinąs apie pik
tadarybes, jis išmokęs tuose 
pataisos namuose.
Dar du mirs elektros kėdėj

Naktį iš ketvirtadienio į penk
tadienį tame pačiame kalėjime 
bus nužudyti dar du pasmerk
tieji mirkčiai kaliniai. Tai nar- 
kotų pardavėjais Joseph Rap- 
paport, 31 m., kuris nušovė 
Max Dent, valdžios pranešėją. 
Antras yra graikas Peter Kri- 
soulas, 39 m 
Midwest teatro^., 3538 Archer 
Avė., manažerio padėjėją Ir- 
ving Fehlberg, bandžiusį Kri- 
soulą sulaikyti už užkabinę j imą 
teatre jaunų mergaičių.

DETROIT, Mich., sp. 20. — 
Senatorius James Couzens, ku
ris sunkiai serga ir guli Harpers 
ligoninėj, vėl atkrito ir ligonio 
padėtis pasidarė pavojinga.

Už pirmus metus Hitlerio 
plano turi mokėti ir moka ma
sės didesniu suskurdinimu jų 
gyvenimo. Vokietijai paliovus 
pirkti žaliavą užsieny ir ban
dant pasigaminti viską namie, 
Vokietijos gyvenimas ėmė 
smukti žemyn. Pats Hitleris 
pripažino, kad Vokietijos gy
ventojams teks pergyventi di
delį skurdą iki Vokietija pa
sieks savo tikslo.

Už antrus metus to plano 
mokėsianti industrija. Ir todėl 
gen. Goering ir tapo pastatytas 
diktatorium, kaipo geriausia 
mokantis prispausti industri
jas. Jo planas yra paprastas. 
Jis pasišaukia reikiamus pra
monininkus ir įsako jiems pa
gaminti tam tikrą daugį pre
kių į tam tikrą laiką. Jie pa
tys turi sukelti kapitalą ir su
sitarti dėl būdų įsakymą įvy
kinti. Ir fabrikantai be jokio 
delsimo turi jo įsakymą įvy
kinti.

R1CHM0ND, Va., sp. 20. — 
Paaiškėjo, kad per ilgą laiką 
butlegeriai naudojo augščiau- 
siojo teismo pirmininko John 
Marshall kapą slėpimui mun- 
šaino.

., kuris nušovė

GIMINĖMS A 
LIETUVOJ JL 
DOVANŲ 
KALĖDOMS HZ?

LONDONAS, sp. 20. —Gar
sioji lakūnė Amy Johnson Mol- 
lison, susidaužė su lėktuvu ir 
nors lėktuvas sudužo, o'ir ji 
pati pateko po lėktuvu, bet ji 
išliko sveika, tik sutrenkta.

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



NAUJIENOS, Chicago, III, Trečiadienis, spal. 21, 1936

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
iJi'b^nii i I ir. i ..... ■■■ —

: Oftao Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLYD. 

Tel. Kenwood 5107

......   i».... ■ . ............................ .i. . 
kės dėt, kad jie nei žmonės, 
nei gyvuliai? Jau šičionai aš 
mjeko neturiupridųrt, — Guo
ba! pats sau per sprandu užva
žiuoja visai gerai I Vietoj kad 
statyt klausimą, kur teta® pa- 
rąpijonis dėt (jie turi kur pa
sidėt), aš mįimu, . kad geriau 
butų pastatyt klausimą, kur to
kį “vadą”, kaip M. Guoba, pa
dėti?... ■' , 
/baigdamas ,noriu pasakyt, 
kad visgi aš buvau geresnės 
nuomonės apie Guoba ligi šiol/ 
negu dąb$r pasirodė, ir dėlei 
tk> nemanau šūr juo daugiau pb 
lemizuot.

■I į/’ '•I-A/"
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
t

SIS T AS IS ŠEN IR TEN
„ Toronto, Kanada

ORAS
Toronte paprastai vi- 
yra nepastovus, bet šį 
jis pasirodė dar nepa-

Oras 
suomet 
rudenį 
stovesnis. Kuone kiekvieną die
ną, o kartais ir kelis kart pėr 
dieną, oro temperatūra svy
ruoja desėtkais laipsnių ~ skir
tume. Taip antai Padėkos Die
ną oras taip atšalo, kad prily
tose balose nutyso gan storas

nas,, kuriam teko su tuo kuni- 
gį jkftĮĮbėtis? Khd nesiremtu ki- 

’tų pasakojimaiš, patieksiu fak
tą, kuris įvyko musų naciuo
se. Vieną vakarą grįžusi iš dar
bo radau vaikus tik ką išly
dėjusius lietuvių kunigą.

Ko jis čia buvo? — klausiu 
mergaitės.

“Jis norėjo mamą ar tėtę 
matyti”.

“Ką jis kalbėjo?”
*Jis klausė ar mes einam į 

bažnyčią ir ar tėte ir ma ei-
atšovė pa-

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

Pereitos savaitės Naujieno
se, Kanados skyriuje, įsibrovė 
klai&a rašant apie Dagilių nau
jagimį. Antraštyje parašyta: 
“Busimas Korespondentas”, o 
turėjo būti: “Busimas kores
pondentai praneša.

Jeigu ką nors tas užgavo, 
tai atsiprašau; mat, pirhią kar
tą rašau;

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS 
COIL BOXES RENDON.

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

1±8’...° _"°?^e.nKa™a8...^ na sakė, kad aš nedraugai 
čiau su nekatalikais vaikinais”.

Ar tu jam nepasakei, kad 
mama ir tėtė jus mokina gerbt, 
mylėt ir įvertint visus žmones 
lygiai?

“Aš tik, tik išsilaikiau jam 
taip nepasakius”....
• Iš šių kelių sakinių matom, 
kad tavo žmogau, dešimčių me
tų triūsas ir pastangos įskie- 
pyt vaikuose artimo meilę ir 
pagarbą, gali būt sugriauta 
vienu tokio piemens pasikalbė
jimu. Be to, kaip jis gali bū
ti tinkamas mokytojas 
šių ganytoju", kada jis 
supratimo kas galima 
su vaikais, o kas tik 
vais ? Daug man teko 
kunigų, su daugeliu turėjau ar
timą pažintį, mačiau blogų_ir 
gerų, bet tokio fanatiko kaip 
šis dar neteko užtikti. Jeigu 
jis nebus pakankamai gabus, 
kad galėtų pasimokinti iš gy
venimo ir dabartinės aplinku
mos bent laikinai, teoriją pa
dėjus j šalį, Toronto lietuviai 
gali susilaukti liūdnos ateities 
— tarpusavės neapykantos.

“LADIES FIRST”
, į . / j h •Daugelis musų žmonių atvy
kę į- šį Amerikos kontinentą, 
pastebi kažkokią tai nepapra
stą pagarbą moterims.

Ypač tą tvirtina vyrai. “Ką, 
čia moterys visur turi teisę, 
“Ladies First” — išgirsi daž
nai tvirtinant. Bet mandagu
mo ir pagarbos atžvilgiu gat
vėse, gatvekariuose ir kitose 
viešose ‘vietose dažnai galima 
pastebėti ne tik trukumų, bet 
visai nebuvimą bent kokios pa
garbos moterims. Aną rytą va
žiuojant gatvekariu į darbą, 
pastebėjau seną, stambaus su
dėjimo, bet silpnos išvaizdos 
moterį, kuri su viena ranka 
stengėsi laikytis rankenos, kad 
nepargriutų smarkiai tranko-

užė pro sttfsparas kaip kad vi- 
duržiemyj. Taip tęsėsi kelias 
dienas; viena diena buvo at-Į 
šilusi, o dabar ir vėl smarkiai 
atvėso.

ARTIMO NEAPYKANTA

Neseniai “Naujienose” buvo 
paminėta apie kun. Barono pa
sišalinimą iš Toronto lietuvių 
parapijos; parapijonų medžio
jimą žmonių į bažnyčią/ kad 
vyskupas atvažiavęs pamaty
tų, jog lietuvių daug ir kad 
jiems reikalingas kunigas. Ta
me pat aprašyme buvo pami
nėta, kad kai tik jie gaus ku
nigą, jie parodys ką jie ga
li.

Nereikėjo ilgai 'laukti,' .kad 
toji mintis įsikūnytų, štai pra
ėjo vos keletas savaičių nuo to 
laiko, kai lietuvių parapijai ta
po paskirtas jaunas anglas ku
nigas. Jis ėmėsi didelio akty
vumo, kad sukeltų pinigų ap
mokėjimui bažnyčios ir klebo
nijos taksų. Jis įvedė įvairias 
loterijas ir angliškus žaidimus 
bažnyčios salėje, kur suviliojo 
burį jaunimo, kad išmokintų 
juos mums lietuviams syetimų 
ir musų širdžiai priešingų pa-, 
pročių. Jis visiems kalba, kad 
norįs išmokti ir išmoks lietu
viškai kalbėti ir jau savo pa
vardę lietuviškai verčia.

Ir matot kaip tas viskas gra
žiai atrodo, kad kai kurie 
rapijonys iš kailio neriasi 
sidžiaugdami tokiu kunigu, 
taip atrodo tik žiūrint į 
ną medalio pusę į biznį, gi at
vertus kitą 
timo meilę, 
ną faktą.

Jis mato, 
kataliką, gi 
laisvesnių pažiūrų žmogus, tai 
ne žmogus; katalikas nepriva
lo su juo draugauti, kalbėti ir 
t.t. Taip pareiškė jau ne vie-

pa- 
be- 
Bet 
vie-

medalio pusę—ar
ines matom liud-

gerbia ir myli tik 
kito tikėjimo arba

ir da
ne tūri 

kalbėti 
su tė- 
matyt

mam gatveitaryj, o i antroje lai
kė didelį krepšį. .j

Apsidairiau, aplink sėdėjo 
jauni vy/ai ir merginos,- bet 
■he vienas nepasiūlė savo' < viėf 
tos. Iš suolo, prie kurio sto
vėjau, iželei vis. atsistojo išeiti. 
S tengiuos atkreip t i senos mo
ters dėmesį,, kad. nūrbfiyt jai 
vietą, bet tuo tarpu sfedasi j 
na mergina. Pasilenkusi priė 
jos sakau: norėjau, kad ta se
nutė atsisėstų, ar tamsta ne
sutiktum užleisti jai vietą? “O 
kodėl ji nepasisktfbino atsisė
sti pirm manęs”
nelė ir pasiliko besėdinti.

Tą pat dieną tik kitame gat- 
vekaryj įėjo moteris nešina 
mažytį vaiką; ji važiavo apie 
porą mylių, bet nieks jai vie
tos neužleido. Tai didelis Nu
sidėjimas kiekvienam jaunam 
ir stipriam Žmogui, o ypač vy
rams. Galima pateisinti ir ne 
tik patėlšinti, bet ir vietą už
leisti tik tokiems vyrams, ku
rie grįžta iš sunkaus darbo, 
bet likusieji turėtų daugiau at
kreipti dėmesio į senus, silp
nuosius ir moteris, nes pagar
ba ir atjautimas kito yra kil
niausia žmogaus pareiga.

< — Frances.

APLINK PASIDAI
RIUS

BIEDNAS TORONTO LIE
TO VIŲ KOMUNISTŲ 

“VASAS” ■

“Darbininkų Žodis’* 
traukiamas teisman

■ ■ • "' /■ ■ ■

Toronte leidžiamas komuni
stinės krypties * laikraštukas 
‘♦Darbininkų Žodiš” yra trau
kiamas atsakomybėn už patal
pinimą S. Tamošiūno kores
pondencijos, kitaip sakant, už 
nuskriausto žmogaus pasiaiški
nimą. , ,

■ “Darbininkų žodis” 42 No. 
rašo: “M. Užemeckis užsispy
rė būtinai traukti, D. ž. į tei
smą už įtalpinimą S. Tamo
šiūno korespondencijos. Byla 
jau užvesta ir pabaigoj šių 
metų ar pradžioj ateinančių 
bus nagrinėjama auįščiausiam 
Ontarijos provincijos teisme”.

Šios bylos istorija gana pla
ti ir man nėra Reikalo apie ją 
čia minėti, bet viena turiu pa
sakyti, kad šia bylą yra susi
domėję visi Toronto lietuviai

Bus. Koresp.

J. Jokubynas.

DARYKITTAI kai
atsibusite su Galvos

' SKAUSMU
GYDYKJTfiS PIRM NEGU 

APSIRBDANT.

Bayer Tabletės 
Tirpsta veik Ūmai
Tikro BAYER ASPI- 
RIN tabletė ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra
deda veikt. Įdėjus Bay- 
er Aspirin tabletę j 
stiklinę vandens ir kai 
ji tik spėja pasiekti 
dugną ji /tuoj' ištirps
ta. Kas atsitiks stik
linėje.. ..atsit i ks ir 
jūsų skilvyj.

6017 SOUTH KĘDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

T

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN 
OBSTETRICIAN 

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

IR

st.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Rez, 6631 So. California Avenue 
» Telefonas Republic 7868

- --------------------------------------------- S-------------------- - ' ' ‘ ........

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Purk 3395

Dr. Susanna Slakis 
i Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

*4 Namų Tel,: Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ 4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036

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

Virė fighters

Miškų gaisro vaizdas bei gaisro kovotojai, kurie stengiasi ugnį 
sulaikyti.

Forcst fire

Viename “N.” .numeryje bu
vau parašęs, kad pas Toronto 
lietuvius klerikalus yra paste
bimas storžieviškumas ir ben
drai žmoniškumo stoką; Dėl ši
to mano išsireiškimo Toronto 
lietuvių; komunistų ^‘vadaš’’- M* 
Guoba pakėlė didoką , J.ermą r ir 
per “D. ž.” mėgino įriidyt ne 
tik parapijonims, bet ir sa
viems draugams, kad buk aš 
visus parapijoms išvadinau gy
vuliais... Tai labai apgailėtina, 
kad tas “didelis” žmogus, ku
ris bu‘vo siųstas nuo komunis
tų į Pasaulinį lietuvių kongre
są, o paskiau grįžęs leidosi per 
lietuvių1 kolonijas su “prakal
bomis” rinkti aukas “D. ž.” 
ir tiesiog į “ožio ragą” suva
rė ne tik Lietuvos Universite
to studentus, bet ir profeso
rius per tą patį “D. ž.”, 0 
Montręąljo lietuvių Kongrese, 
labai pasekmingai, “užliūliavo” 
to Kongreso dalyvius (laimė, 
kad Jankauskas išbudino?...) 
pasirodė4 nesuprantąs net pa- 
prasčiAufeių žmoniŠkbmo dės-" 
nių!

Butų buvę pušė bėdos, jei, 
jis nebūtų citavęs tas vietas, 
kurias paėmė kritikuot. O da- 
bar tiktai pats save “šumar- 
malino”, kad geriau nė nereik.- 
Kiekvienas žmogus, kuris skai
tė tą Guobos tiradą, matė !is 
cituojamų vietų, jog toli gra
žumas niekur parapijonų gyvu
liais nevadinau, o kad Guoba ne
supranta mano išsireiškimo,^ kur 
posakyta-žmoniškumo stoka, tai 
ne mano kaltė! Jeigu tas “va
das” užuot per eilę metų “stu
dijavęs” naminį “narzaną” bu
tų pastudijavęs geras knygas, 
tai gal būt mes Šiandien visai 
lengvai susikalbėtume. O da
bar jis šūkauja ir pats neži
no ko.

Mokina kitus, pats nieko ne
mokėdamas.

Giriasi, kad jis išėjęs “gy
venimo mokyklą” ir dabar ga
lįs visus supliekt. Bet kaip tu, 
mano “geras prieteliau”, su- 
plieksi, kad nežinai, ką reiš
kia storžieviškumas arba žmo- 
niškuTno stoka?... Bepliekda- 
mas Guoba mane pirma tvir
tai pasako, kad aš parapijoms 
išvadinau gyvuliais, o kiek to
liau pats savęs k klausia — tai 
kur dabar tuos parapijoms ręi-

ir SU nekantrumu laukia jos Kada atsibusite su galvos skausmu, 
nagrinėjimo. Pasiteiravus apie žta\kąi.P?d.axZkitei 
šią bylą tarpę įvairių srovių; 
lietuvių, tai gaųpi atsakymą iš 
visų vienodą, Veik visi smer
kia M.. Užeme^kf* už tokį už
simojimą ant.>/^):' ž.”, kuris 
yra palaikomąs 'paČių darbinin
kų sunkiai uždirbtais centais.

Toliau ‘‘Dąrtaipkų žodis” 
sako, kad iŠ! OŠ. reikalatrj h- 
ma ^^ą  ̂J^nieko ki
to nereiškia, kaip tik pasikė
sinimą t, ant /laikraščio gyvy- 
bės”. ‘ : | • ; ■ W.i

Panašių bylų vedimas prieš 
laikraštį reiškia bylos vedimą 
prieš visus to laikraščio rėmė
jus ir simpatikus. —Kep. XX

1 ■■ ■ . ‘ z! - *' ...... ........... . —.... .........

: Paimkite dvi 
greit veikiančias, greit tirpstančias 
BAYER ASPIRIN tabletes su van
deniu.

Kol baigsit rėdytis, visuomet yra 
devynios pragos iš dešimties pas
veikti.

Tikras Bayer Aspirin suteikia 
greita pagelba todėl, kad ’ji pri
klauso prie greičiausių mokslo iš
rasti} gydymo metodų.

Pabandykite tuo vardu, Bet klaus
kite pilnų jo vardu BAYER 
ASPIRIN, o ne vien tik “aspirin”.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av^. TeL, Yards 2510

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELTS 

dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

1 Kč už tV“
ZINĄ

2 pilni
tuzinai v
Tikrumoje 
lc Tabletė.

IEŠKOKIT BAYER KRYŽIAUS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

III W. Washington St
s.j .. Room 737 q

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakaro.
Ofiso • Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel,: — Hyde Park 8895

Kiti ĮĄųtnyiaiDąĮctąyąĮ. _ 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valančios: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St
I emČAGO, ILL.

j -4A- —4+

• ' - • ’ PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

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

Office & residence 2519 W. 43rd St 
Tel. . Lafayette 8051 

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

Sekmadieni susitarus.
AKIŲ SPECIALISTAI 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo. 10 iki 12 vai. dienos

Laidotuvių Direktoriai

8

Nartai Chicagos^ Čiceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

■: < i f MĖRSKIS IR SŪNŪS
10734 S. ^ičhĮgąu AĄvę. TeL Pullman 5703

4 S.M.SKUDAS ~~
718 West 18th Street t Phone Monroe 3877

.' LACHAWICZ ir SŪNUS .
2314 WeSt 23rd Plačią Phones Ganai 2515—Cicero 5927 

' '.rif i;.,,"" .į,11 ;t n i h ■      i   i  ■...i,   i j, "u iiįiii.ii‘ ,i,
J. F. EUDEIKIS

4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1743 
Brighton Pa'rk Skyrįns, 4447 S. Fairfięld, Laf. 0727

42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515
■ų JUi....y .1. ■R'jiiĮf.'iiii; n > >. URI ■ll»>y"»ii'»i H-nmmi .muimu »     —ii.ni

T-

r A. MASALSKIS
8307 Lituenica Avenue Phone Boulevard' 4189

...... ..................  iii . .............................. ........

A. PETKUS
1410 South 49th Court . Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street ’ Boulevard 4089

J. F. RAD2IUS
668 West 18|h Street .Phone Cąnal 6174

L 1 ZOLP
1646 West 46th Street Phoues Boulevard 5208-841^

v S. P. MAŽEIKA
6819 Lituanika Avenue_____________ Phone Yardg 1188
. . ' . 'Z J. LIULEVIČIUS . '•
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

■*■W

AMBVLANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTl
« 7YARds 174M742

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

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St.
T.L Hemlock 5998.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.1'
Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

j IŠ RUSIJOS
Gerai 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 SU netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarą 

Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

—       |I—Ų| ■  .............................. ......—— ų.

Garsinkites “N-nose”

Dr. Charles Segal
OFISAS

, 4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

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

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

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

A.* -A.*
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir Šventadieniais ĮO—42 
dienų.
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rosi tuožas. * Tačiau vistf Bdl* diliaus, Petro

ta-

pn 
ju

71,
62.

ko- 
ju-

įsi- 
mėn.

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros

Lietuvai, kaip žinome, 
klauso* nedidelis Baltijos

buvo 
sky- 

prie- 
turė-

99c
Pasiųti

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v.vak.
TEL. HARRISON 0751

palyginus su pa- 
atrodo, 
Tačiau

je ir Lenkijoje. Šioji veteri-,j°s — baktereologijos institu- 
narijos akademija buvo iš-!*ns‘. rj® akadeonijos bus gy- 
augusi į didelę mokslo jstai-| vuIllJ klinikos, kurios aptąr-

KIEK LIETUVOJE 
PADARYTA ĮVAI

RIŲ IŠRADIMŲ
Lietuvoje įvairus išradimai 

yja saugojami nuo 1923 me
tų. Kol nebuvo jokio įsta
tymo, išradimams apsaugoti 
buvo duodami laikini liudy- 
mai. Tokiais liudymais ap
drausta 27 Lietuvos piliečių 
ir 228 svetimšalių išradimai, 
iš viso 25 išradimai. 1927 
metais išleidus patentų įstaty
mą, Lietuvos ir svetimų vals
tybių piliečių išradimai Lietu
voje patentuojami. Užsienie
čių išradimai užpatentuojami 
tiktai tų valstybių, kurios sau
goja Lietuvoje padarytus iš
radimus. Pagal susitarimą 
Lietuvoje patentuojamu Ame
rikos, visij Europos valstybių, 
išskiriant Norvegijos, Vengri
jos, Ispanijos, Portugalijos ir 
Balkanų valstybių išradimus. 
Patentų įstatymas duoda tei
sę naudotis išradimu tik iš
radėjui. Išradimas saugoja
mas 15 metų.

Nuo 1927 metų, kai buvo iš
leistas patentų įstatymas, štai 
kiek Lietuvoj buvo išradimų: 
1926 m. buvo 91 išradimas, 
1929 m. — 152, 1930 m. — 
60, 1931 — 82, 1932 m 
1933 m. — 60, 1934 m
ir 1935 m. — 74 išradimai. 
Taigi nuo 1927 metų ligi šių 
metų pradžios iš viso buvo 
užpatentuota 625 išradimai, iš 
kurių 76 buvo padaryti Lie
tuvoje. Lietuviai išradimų 
gausumu pasižymėjo 1929, 1932 
ir 1934 metais, padarydami kas
met po 12—14 išradimų.

Tsb.

DIDŽIOSIOS LAIVŲ 
NELAIMĖS BALTI

JOS JUROJE

tijos jura 
šauliu vandenynais, 
kaip takas ežeras, 
audros, ypač rudens metu yra 
pakankamai galingos, kad pa
skandintų vieną kitą laivą. 
Baltijos jura pasižymi tuo, 
kad audrai užėjus ji labaį 
greitai išsijudina. Čia bangos 
nėra tokios didelės, kaip Šiau
rės juroje arba Atlanto van
denyne, bet turi nuostabiai 
stiprų smūgį. Tik vienos ban
gos smugiu 1900 metais vo
kiečių laivas “Diana” - buvo 
paverstas į karstą ir išmestas 
į krantą Rytpriusių pakraš
čiuose. s Vienos šniokščiančios 
bangos pakako sudaužyti į ši
pulius pagelbines valtis, nu
plėšti laiptus, atplėšti liaukų 
dangtį, žodžiu sakant, vienu 
ypu buvo nuskustas laivo 
kelažas.

Baisiausioji katastrofa, 
kia, yra įvykusi Baltijos 
roję, atsitiko maž daug prieš 
80 metų. Tada nuskendo lai
vas su 817 žmonių. Tai atsi
tiko 1857 metų rudenį. Iš 
Talino išplaukė rusų karo lai
vas “Le Fort’* su turtuolių 
šeimomis praleisti žiemos se
zoną caro žiemos rūmuose 
Carskoje Selo, prie Peterbur
go. Tarp 817 laivo keleivių 
buvo 50 moterų ir 17 vaikų. Už
ėjęs smarkus viesulas apver
tė laivą ir per 10 minučių jis 
nuskendo su visais žmonėmis. 
Du kiti karo laivai, kuriuodu 
specialiai lydėjo “Le Fort”, 
nieko negalėjo padėti skęstan- 
tiems, nes laivas nuskendo ne
paprastai greitai.

Labai didelė nelaimė Balti
jos juroje atsitiko 1932 me
tais, kuomet netoli Danijos 
krantų audrą nuskandino gra
žų vokiečių mokamąjį burinį 
laivą “Niobe” su 60 jaunų ka
detų. Jaunuoliai, spėję apva- 
žinėti beveik visą pasaulį, ra
do mirtį visai netoli savo tė
vynės krantų.

Pereitais metais per siautu
sią spalių mėnesio audrą Bal
tijos juroje, prie Estijos sa-

lų, nuskendo Švedų laivas 
“Bella”.

Šiais metais Baltijos juro
je dingo jau du laivai. Vie
nas jų garlaivis “Insterburg”, 
kuris dažnai atplaukdavo ir 
į Klaipėdos uostą. Kitas mo
torinis burlaivis šių metų 
pradžioje išplaukė aš Klaipė
dos uosto į Hamburgą ir Bal
tijos juroje dingo be jokių 
pėdsakų.

Vadinasi, ir su Baltijos ju
ra negalima juokauti. Juros 
gaivalas čia nemažiau pavo
jingas, kaip ir atvirame van
denyne. Čia tik jaukiau 
žmogus jaučiasi, nes žino, 
kad už vieno kito šimto jurų 
mylių yra krantas. Tik deja, 
nevisados jį galima pasiekti 
ir nevisados randamas išsigel
bėjimas. * . Tsb.

LIETUVOS CIVILINES 
AVIACIJOS DĖ- 

ŠIMTMETIS
' V.................... ....... ■

Lietuvos aero klubas 
steigė 1927 metų gegužės
1 d. Taigi, ateinančiais me
tais sueina 10 metų, kai bu
vo padaryta Lietuvos civili
nės aviacijos užuomazga. Lie
tuvos aero klubo vadovybė 
nutarė šias sukaktuves tinka
mai paminėti. Sukaktuvėms 
numatyta surengti didelę avi
acijos šventę, į kurią bus pa
kviesta daug svečių ir iš už
sienių. Ta pačia proga įvyks 
naujų lėktuvų kHkštynos, bus 
išleistas specialis leidinys apie 
Lietuvos civilinę aviaciją ir 
kitais budais šios reikšmingos 
sukaktuvės bus atžymėtos.

Tsb.

“MAISTO” BYLA LIE
TUVOS APELIACI
NIUOSE BUMUOSE
Spalių 1 d. Lietuvos apelia

ciniai rūmai pradėjo svarstyti 
Tauragės “Maisto” byloje pa
duotas Jono Lapėno, Antano 
Placido Pranculio, Antano Ku- 

‘ ir Konstanci
jos Lapenų apeliacijas prieš 
Šiaulių apygardos teismo 
sprendimą, kuriuo jie nubau
sti nuo 2 ligi 8 metų sunkių
jų darbų kalėjimo. Kalba
muosius gina 9 advokatai. 
Bylos nagrinėjimas užtruko 
kelias dienas. Tsb.

LIETUVOJE PRA
DĖJO VEIKTI DAR 
VIENA AUKŠTOJI 

MOKYKLA
Rugsėjo 19 d. Kauno prie

miestyje Vilijampolėje buvo 
iškilmingai atidaryta naujoji 
aukštojo mokslo įstaiga — 
veterinarijos akademija. Į 
atidarymo iškilmes atsilankė 
vyriausybes nariai, aukštųjų 
mokslo įstaigų rektoriai, pro
fesoriai, visų veterinarijos 
įstaigų vadovai, veterinarijos 
gydytoj aį ir kiti svečiai.

Atidarymo iškilmes pradė
tosAautos himnu. Įžanginę 
karną pasakė žemes ūkio mi- 
nisteris St. Putvinskis, kuris 
pabrėžė naujosios aukštosios 
mokyklos reikšmę Lietuvos 
ūkio gyvenime ir švietimo

Prieš Goįdblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

Pąlenęvinlmag 
drebinančių 
neuralgijos skausmu 

gąunamas tuojaus.
PAIN-EXPELLER 

bonkutė tik 35c. ir 70c 
visose vaistinėse.

istorijoje, nurodė veterinari
jos akademijos paskirti ir narijos 
valstybės bei visuomenės jai 
teikiamas viltis. šiaja mini- 
sterio kalba veterinarijos aka
demija ir buvo atidaryta.

Veterinarijos akademijos 
tarybos pirmininkas vet. gycl. 
St. Jankauskas nušvietė šios 
akademijos steigimo' istoriją. 
Pirmiausia, jis pažymėjo, kad 
aukštoji vdterinarijos moky
kla Lietuvoje steigiama jau 
ne pirmą kartą. Pirmoji .ve
terinarijos akadmeija buvo 
įsteigta 1775 metais Horodni- 
ce, netoli Gardino, tai yra 
ankščiau, negu buvo įsteigtos 
tos rūšies mokyklos Rųsijo-

gą, kurios didumą vaizduoja 
ir tas faktas, kad karalius 
Stanislovas Augustas, norėda
mas ją pagrindiniai apžiūrėti, 
turėjo sugaišti riet tris die
nas. Vėliau ši akademija bu
vo perkelta į Vilnių, bet už
darius Vilniaus universitetą, 
ji buvo perkelta į Petrapilį. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, 1922 m. prie Vytauto 
Didžiojo universiteto 
atsteigtas veterinarijos 
rius, kuris dėl įvairių 
žasčių pp šešerių- metų 
jo užsidaryti. Vis dėl to per 
savo gyvavimo šešerius metus 
jis suspėjo paruošti 15 nau
jų veterinarijos gydytojų.

Dvigubas cellophane su
vyniojimas labiau-sušvelnin- 
tų Old Golds cigaretę neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

Dabar atgaivinamoji veteri-jdytojai. Jiems čia bus ruo- 
akademija kuriama šiaini tobulinomosi kursai, o 

^taktikos darbus jie galės at
likti akademijos klinikose. 
Prie akademijos bus suorga
nizuota didelė biblioteka, ku
rioje bus svarbesnieji veteri
narijos mokslo veikalais

šiems mokslo metalais į vei 
terinarijos akademiją yra 
priimti 25 studentai. Akade- 
iniją, jos atidarymo proga, 
sveikino Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius prof. M. 
Roemeris, žemės ūkio akade
mijos rektorius prof. V. Vil
kaitis, Kauno miesto burmis
tras Ant. Merkys, konservato
rijos direktorius prof. J. Gruo
dis, respublikos pedagoginio 
instituto direktorius dr. V. 
Soblys, aukštųjų kūno kultū
ros kursų direktorius V, Au- 
gustinauskas, gen. J. feulota, 
veterinarijoj gydytojų sąjun- 
gos, pirmininkas dr. Kv Ka- 
nauka ir “Maisto” akc. b-vės 
pirmininkas agr. J. Tullat- 
Kelpša. Naujojoje veterinari- 
jbs akademijoje mokslas jau 
prasidėjo. Tsb

naujais pagrindais. Lie
tuvai, kaip žemės ūkio kraš
tui, kur gyvulininkystė šūdą- 
ro tautos ūkio pagrindą ir 
teikia labai / didelių vilčių 
ateičiai, be abejo, yra labaį 
svarbu turėti tinkamai sutvar
kytą veterinarinę pagalbą. 
Ligi šiol visa tai buvo, neį* 
vykdomą, nes Lietuvoje labai 
trūksta veterinarijos gydyto
ju . • I "

Taupumo sumetimais vete
rinarijos akademijai bus (pa
vesta atlikti ir tą darbą, kurį 
ligi šiol atlikdavo veterinati-

naus Kauną ir plačiąsias jo 
apylinkes. Tačiau esant svar
biam reikalui, į šias klinikas 
galės būti atgabenami sergan
tieji gyvuliai ir iš tolimesnių
jų Lietuvos vietų. Taip pat 
veterinarijos akademijoje ga
lės atnaujinti ir savo žinias 
pagilinti jau seniau baigu- 
siej mokslus veterinarijos gy-

Geriausi Degtine... Gerkit
' '1 ■ • ■ ’

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMU.

NATHAN
KANTER

CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET

Metine Rudens ir Žiemos
Styiiu Paroda
K et virtačHenĮ

2:30 v. ir 7 v. pp.

MANADŽERIO
IŠPARDAVIMAS

PAVYZDŽIŲ
ĮVYKIS

VEDA
JANE 
ALDEN

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Westem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo naciuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric , t r e a t?,, 

“vrhent ir magne- 
*’ tie blankets irtt.

Moterims ir mer
ginoms pat ari
mai dovanai.

*1000001 i
DOVANŲ! Į

ką nacionalė grandininė krautu
vių grupė dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $*| 
nuo dabar už galioną ■

—visos spalvos flat ir gloss.
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.
Langu Stiklai už 72 

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE.

Skyrius, KENOSHA, WĮS. 
Visi* telefonai ARMitage 1440.

Dabar galima gauti kaimininiam taverae.

MUTUAL LIOUOR CO
W South Hahted Street 
Vis! Telefonai YARD8 0801 

VIENINTELIS DISTBIBUTOBI8

1

Taupyki! Pinigus
Kad Užtikrinti ir Pagerinti 

savo Gyvenimą Ateityje
kiekvienos ypątos taupomi pinigai ap- 
drausti per Fędęral Savįngs and .Loan 
Insurance Corp., Washington, D. G.

Reikalaudami savo sutaupytus pini
gus visuomet galite atsiimti.

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

Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679

■ - ' > - *1 , ■ ■■ ■ . ■ ■ „ •. ■ ’ ■ . ■

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.
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Už Ką Lietuviai Balsuos Į Prezidentus?
Sekite

Naujienų Šiaudinių
Balsavimų Rezultatus j

— ' t. ‘ . —

Kasdien

NAUJIENOSE
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Gyvi Modeliai-’
20 puikių manikinų kautams, dresėms, siutams šiam 
LAIKUI.

Muzikos Atgajus
Džiuginanti akordionų muzika, pasistiprinimas visiems.

Jūsų Kainos—
Didi vertybė, naudinga, verta net lyjant ateiti.

Dovanos—
Visi gaus naudingą dovaną DYKAI, abi vaidyba.
Tai bus iškilmingas įvykis visiems, 
nanti muzika, dovanos ir I 
jūsų sugaištą laiką (atsiveskit vaikus).

' mm a ■

Bent Vertes Pirmenybe

visiems. Stylių paroda, džiugi- 
laimikiai, kad padaryti vertu

The World's 
BEST STYLES 

At The World‘s 
LOWEST PRICES!
MOTERŲ BATELIAI — Vėliau, 
šio styliaus šuede ir cafs. vertė 
iki $2.99, 
pora ...........................
ŠILKO MARŠKINIAI 
pečių styliuje, vertė iki
$1.95, dabar už .............. OvU
ŠILKO PANČIAKOS — Moterims 
gryno šilko, dabartinės spalvos, 
visos mieros, QQa
specialiai .........................
MOTERŲ SKRYBĖLĖS — Virš 
1000, visos naujos, niekad čia 
tokių nebuvo, verte QC|a 
iki $1.88, speciąl ..........  www

CARNATION MILKAS — Dion- 
ne penktukų maistas, 1 Qf* 
3 dideli kenai .................. I w V
TOMATŲ SRIUBA — Dideli ke
nai, geras skonis 9 R A
3 kenai .........................
FIG BARS — Swayers, Šviežus 
filingas, 1 7 C
CANE CUKRUS — švarus, smul
kus, 10 svarų maišeliuose, par
duodamas tik su $2.00 QC|a 
pirkiniu; 10 sv. už .......... vw v
INDIANA TOMATAI — Dideli 
No. 2 % kenai, standardo sudė
jimas, 18c musų kaina O 1 a 
2 kenai ............................  fc I V
RUDENS DRESĖS — 1000 sezo
no vėliausios dresės ir rinkinys, 
“šiltos” rudens spalvos, ir med
žiagos. Paprastai $3.98 vertės. 
Mieros 14 iki 20 ir kiek 52. 
Už $2.99, $2.49 $ 1.99
SVEDĖRIŲ ŠĖTAI — Ziperio, 
guzikų ir užvelkamų stylių. daug 
spalvų, mieros 32 iki 42 $4 AQ 
$1.98 vertės, už .......... ■

Tunic Popietinės
Dresės

Puikus acetatas canton crepe, mė
lynos, rusvos ir žalios, palygink su 
paprasta $2.99 verte, KETVIRTA
DIENĮ tiktai $1 QQ

MORE

ui ei
ST

GARSINKI® “NAUJIENOSE

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

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)
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Naujienos, eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1730 B. Halsted SU Chicago, 
I1L Telefonas Canai $500.

Užiakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

1 Metama--------------------------- -
. Pusei metų---------- --------

Trims mėnesiams ----- -
į Dviem mėnesiams

Vienam mėnesiui ______
Chicagoj per išnešiotojus;

Viena kopija - ------------—
Savaitei---- -------------- __________ }8c
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chic$goj> 
paštu:

Metams >••••••••••••••••••••••••••$5.09
Pusei metų 2.75
Trims mSnasiams «M««aaa»««eaaaaaaa« 1.50
Dviem mėnesiams ____ _ 1.00
Vienam mėnesiui ___________

Lietuvon ir kitur užsieniuose, 
(Atpiginta)

Metams ------- $8.00
Pusei metų   _______ 4.00
Trims mėnesiams ______-____ 2.50 ;

j Pinigus reikia siųsti pašto Mąney 
Orderių kartu su užsakymu.

$8.00 
« 4.00 
„2.00

1.50 
- .75

“kiaušiniai” ir daroma ^medvilriė’^f Bet;klausimas, ar|taį yra progresas, o ne “re-, 
tas dirbtinių produktų gaminimas apsimokės? Įvolįucinio judėjimo susilpnėji 

įka dar vis nėra “up to datą”, 
var- 

“revoliucijos”, kuriai per

, Tačiau komunistų takti

socialistų partiją, kurią jie be
veik sunaikino. Kokia tam pra
smė? Sakysime,, kąd komiinis- 

socia- 
ar tąi reiškia, kad jau

j

“Naujieną” šiaudiniai balsavimai
Norėdamos patirti, kaip lietuviai yra nusistatę 

Jųngtmjų VsJstUU prezidento rinkimų klausimu, “Nau
jienos” daro bandomuosius (“šiaudinius”) balsavimus, 
kurių rezultatai būna skelbiami kasdien. “Naujienų” 
reporteriai lankosi draugijų susirinkimuose, lietuvių įs
taigoje, ir kitose vietose, kur yra lietuvių, ir klausinėja, 
kas už kurį kandidatą ketina balsuoti ateinančiuose rin
kimuose. ' .

“Naujienų” reporteriams įsakyta neagituoti nė už 
vieną kandidatą, bet tiktai teisingai pažymėti “balsą”5 
kiekvieno asmens, kuris sutinka pasakyti, ką jisai re
mia. Šitų “šiaudinių balsavimų” tikslas yra grynai in
formacinis. Iš jų kiekvienas galės patirti, koks senti
mentas yra Amerikos^ lietuviuose. j

Tai yra pirmas tos rųšies bandymas tarpe Ameri
kos lietuvių.

Kolkas “baldai” yra renkami'tik Chicagoje ir apie- 
linkėse. Toliaus bus pradėta skelbti rezultatai ir iš ki- 
tų miestų. “Naujienų” korespondentai visose kolonijo
se yra kviečiami mums šitame darbe padėti, padarant 
“balsavimus” savo kolonijose ir prisiunčiant jų rezulta
tus redakcijai.

Pasaulyje yra visokių gėrybių ^U^iau, negu Žmo-f^ 
nes, suvartoja. Vokiečiai galėtų nusipirkti ir sviesto, ir Lie suskaldė sodąliatos^— 
mėsos, ir medžiagų audimui, ir metalų statybai, kiek tik pan 
jiems reikia — jeigu ’ jie turėtų pinigų. Bet pinigus [visuos šiuos metus nebuvo nė 
(auksų) Hitleris prašvilpė^ beginkluodamas kraštų. Tai vieną valandą progos įvykti, ir 
dabar jisai sumanė priversti Vokietijų apsieiti visai be gandre jie bando savo atskalą 
prekybos su užsieniais. P y b en ymuodami/ su

Tai reiškia, kad Vokietijos pramonė turės susi-.-----------------------------------
traukti, jos finansai galutinai suirs, ir žmonių gyveni- «
mo lygis (standardas) nupuls dar labiau. iVclip

Šnipą Kleščinskį į - „—  
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ponas Budrys betgi ilgai 
.nęužsiliko šioje policijos tar
nyboje ir jau4 bene aštuonetas 
metą buvo Karaliaučiuje Lie
tuvos konsulu. Taigi jam di
plomatinė tarnyba nėra sveti
ma. Nėra abejonės, kad jis vo
kiečių gyvenimą taip pat gerai 
pažįsta. Ponas Budrys šiaip 
jau yra malonus vyras, judrus 
ir mokąs visoms . gyvenimo 
.apystovoms prisitaikinti. Kad 
ir paskutiniais metais buvo la
bai įtempti santykiai su vo-r 
kiečiais, betgi ponas Budrys 
'sėkmingai; vairavo ir 
čiams visai neįsipyko. Reikia 
laukti, kad naujoje vietoje jis 
taip pat mokės ir sugebės su
rasti naujų nuopelnų ir naujų 
pasisekimui Tai pastabus ir 
;žvąlus vyras.

Šia proga 7 reikia pasakyti,

pataikyti, lenktyniuodami su

tai “pasivys ir pralenks”
Lstus
jie padarys “revoliuciniais” A- 
merikos darbininkus? Jie patys 
žino, kad ne, nes jie nori Far- 
mer-Labor partijos. Tai kam 
ta komunistų partija?

Užsienių prekybos gaivinimas

I
»  ■■'■m I

Apžvalga
MŲSSOUNI NEBESIUNČIA 

NAUJOKŲ Į ETIOPIJĄ

Žinia iš Londono praneša,. 
,kad diktatorius Mussolini su
stabdė Etiopijos kolonizavimą. 
Einant Etiopijos karui,, diktato
rius labai reklamavo “progas” 
italams steigti uki.us ir biznius 
toje Afrikos žemėje. Daugelis 
italų nekantriai laukėj kad pa
sibaigtų Haile Selassię imperi
jos užkariavimas ir jie galėtų 
keliauti į “žadėtąją žemę”.

Bet etiopai nuolotos puola 
italų kariuomenę 'Etiopijoje, 
taip kad karas da ir šiandie 
nėra pasibaigęs, nors sostinė 
Addis Ąbaba jau seniai yra ita
lų pajmta. Todėl Italijios val
džia nutapė daugiaus nebevežti 
žmonių į Etiopiją.

Porą kartų gubernatorius Landonas savo kąlbose 
nupeikė RooseveHą už jo padarytas prekybos sutarti# 
su kitomis šalimis; rIš to susidarė įspūdis, kad re^u&lį? 
konų kandidatas stoja už aukštus muitus. Bet dabar ji
sai, matyt, susigriebė* kad šitokia politika atstumtų nuo 
jo liberaJjškesnius balsuotojus.

Kalbėdamas nuo užpakalinės savo specialinio trau
kinio platformos į skaitlingų farmerių minių, susirinku
sių pamatyti republikonų kan^įiiatų vienoje New Mexino 
stotyje: Landūnas pasakė^ kad f arsenai negalį turėti 
gerovės, jeigu jų, produktų perviršiui nebus atidarytos 
užsienių rinkos. Toliaus jisai, padarė dar reikšmingesnį 
pareiškimų:

“Kol pasaulio tautos neįsitikins, kad pasaulio 
taika remiasi viso pasaulio tautų produktų apsikei^ 
timo atgijimu ii’ augimu, tol nebus gerovės nei tau
tinės, nei pasaulinės. Mes, republikonai, pasižada
me dėti visas pastangas^ kad tas atgijimas įvyktų.” 
Šitais žodžiais Landūnas pripažino, kad konservą- 

tyviškų republikonų nusistatymas muitų ir tarptautinės 
prekybos klausimais yra klaidingas. Jam rupi paširs 
dyti, kad jisai eis liberališkesniu keliu.

Vokiškas ‘ketvertą metę planas”
Nuo, to, laikO) kai Rusijos bolševikai padarė 

garsiųjų “piųtilietkų” (penkerių metų industrializacijįos 
planų>, įvairios valdžios irgi skelbia panašius “planus” 
vienųjų arbų kįtaju tikslui pasiekti. Paskiausių tokįios 
rųšies pamėgdžiojimų matome hitleriškoje Vokietijoje.

Nacių diktatūra sugalvojo “ketverių metų planą” 
Vokietijos pramonei perorganizuoti ir pakelti. Vyriau
siuoju to “plano” direktorium tapo paskirtas generolus 
įtermann Wijfteį», Goering, kuris yrą Prūsų niįnisteris 
pirminjnkas. reįchstagOi pwuiiuSkM valstybės 
tarybos pinnminkas) vyriausias, reicho. avwijos jėgų 
galva įr Vokietijos ekonominis diktatorius.

To. "plano” tikslas padaryti, kad Vokietija galė
tų pati save ekonomiškai patenkinti, apsieidama be im
porto.'Hitleris nori, kad vokiečių reichas (imperija) iš
moktų pats pasigaminti visus maisto produktus ir vi
sas žaliavas. Iš ko jį tuos produktus ir tas ' medžiagas 
gamins,“ nežinia, bet nacių “fiureris” tvirtai tiki, kad v0<-. 
kiškas mokslas ir vokiška technika nugalėsiu visas kli& 
tis.

Neseniąį buvo, žioją spaudoje, kad vienoje vokiečių 
chemijos laboratorijoje buvęs padarytas iš anglies šmo
tas dirbtinio šokolado. Tas, “šokoladas”’ savo išvaizda 
esųs panašus į gniūžtę degutuoto mųijo, bet valgyt esąs 
gardus. Gal būt, kad panašiai bus iš. kokios nors nje-.

savo

■ ■ : i ■ i
Ar žmonės gali užmiršti tą fak- Į 
tą, kad jie laimino tuos, kurie 
sulaužė krašto konstituciją? * l

PAVOJUS KAIRIOMS 
PARTIJOMS
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Nauja
Billv Fa r raini t 

EL PASO, Tex. - 
“cowgirl” uniforma.

Naujasis gęneralis konsulas
Jau bus atvykęs į New Yor- 

k,ą Lietuvos naujai paskirtas 
generalinis konsulas ponas Bud
rys, kurio senoji pavardė Pa- 
lavinskas. /

Budrys turi šiokių nuopelnų 
Klaipėdos krašto atvadavime ir 
tenais keletą# metų buvo gu
bernatorium, 1926 metais gruo
džio mėn. perversmui įvykus 
Budrys vadovavo Lietuvos po
litine policija, tai jo senoji 
profesija. Čia jis taip pat tu
ri iš tų laikų didelių nuopel
nų. Jam pavyko išaiškinti ir 
susekti Lietuvoje varytą SSSR 

jai. Padėtis tokia rimta, kad platų špionažą, šio špionažo 
reikia mušti trivogą ir šauk- prieWie. stovėjo buvęs Lie
ti visųpirm klasiniai sąmo- tuvos kaimenės generalinio 
ningus darbininkus pabusti ®‘a^o viršininkas pulkininkas 
iš to svaigulio, iįr suglausti ^ ei_ .

( savo., eijes apie savo, klasės 
, partiją.”:

Bet čia tupjąus kylą klausi
mas: tai kuri gi tų partijų yra 
“savo klasės, pąttij^ darbinin
kams ? Juk, Bimba iuini dvi par
tijas sp^ialistus ir komunis-

I IV
Toliaus ijisai tęsia:

“Jeigu | šiuose rinkimuose 
( darbiniijkų partijos gaus la

bai mažai balsų, tai, viena, 
daugely^ valstijų kitais rin
kimais’ jOs negalės būtį ant 
baloti be linkimo piliečių pa
rašų, ir,1 antra, buržuazija 

i pasidrąsins, nes jinai paųia-1 
tyš, kad ‘rąudpnasis frontas’ 
subliuškd/ darbininkų spėkos 
subyrėjo — juo tolyn, tuo 

; ’ silpnyn eina revoliucinis ju
dėjimas;^ Tada ir Roosevel- 
tąs, jeigu laimės rinkiniu#, 

t pąmanys, kad su darbininkų 
politine jėga visai nebereikia 

; skaitytis, nes jinai tereiškia 
! nulį.”

Velnias, gal būt, i “ 
baisus, kaip jisai ' piešiamas. 
Manyti, kad “darbininkų spė
kos subyrėjo”,, niekas nemanys, 
nes visi žino, kad kairiosios 
partijos visuomet ąpijndąvo, tik 
mažą dalelę tų spėkų. O bijo
tis, kad buržuazija padarys iš
vadą, jogei “revoliucinis dąrbi- 
ninkų judėjimas” eina silpnyn, 
visai nėrą pagrindo. “Revolių- 
icinio darbininkų judėjimo”, tik
rąja to žodžio prasme, Ameri
koje seniai nėra. Politiško per- 
yęrsmo socialistai juk neskelbė 
inei pirma,, nei dabar. Butų bu
vę juokinga skelbti perversmą, 
neturint nė, tiek jėgų, kiek rei
kia vieno kopgresmano išrinki
mui!

Tas dalykas, kurį savo pro
pagandoje per kokius 15 metų 
bubnijo komunistai (“kapita
lizmo nuvertimas”), viena, ne
turėjo nieko bendro su masiniu 
darbininkų judėjimu, o antra 
buvo greičiau konir-revoliuci- 
jins,. negu revoliucinis. Juk jie 
sąkė, kad' kapitalizmui jau ar
tinasi galas, taip kad neapsi
moka darbininkams jį “lopyti”, 
kovojant už kokius npi'S pageri
nimus. Vienu laiku komunis
tai agitavo* darbininkus net ne
dalyvauti rinkimuose! Tai bu
vo anarchistiška idėja. O anar
chizmas yrą ne tik ne revoliu
cinis, bet atžagarei,viškąš.

Jeigu komunistai, laikui bė
gant, huo tų ąnąrchistiškų ne
sąmonių atsisakė ir dabar ban
do su konstruktyviais sumany-

“Laisvės” redaktorius, 'rašo,.' 
kad didžiosios partijos Amen-,! 
koje pasigauna balsuotojus, ti- 

‘kindamos juos, kad balsavimas 
‘už “tračią partiją” nueis nie
kais, nes tos partijos kandida- 
iiai vistiek negalį bųt išrinkti-. 
Šįeųiet esą ypač bloga, nes žmo
nės, ųenovėdąmi bė ręikalo “nib- 
mesti” savo balsus, visai mažai 
balsų duosią socialistams ir ko
munistams.

> “Tragedija dar didesnė šie- 
! met”, rašo A. B. “Ji grūmo

ja beveik nušlavimu nuo po
litines > ą^ęnos Komunistų 
Partijai ir Socialistų Parti-

LIETUVOS: KUNW 
FATRW^MAS .

“Dąrbininkąs” giną Lijetuvos 
katalikų dvąsiškiją. nuo laisva
manių pneKaištų, kad ji se-manių priekaištų, 
niaus nesjrupino lįetųyių tautos 
reikalais ir platino. Lietuvoje 
lenkišką “kultūrą”. Sako!

“Tačiau bešališka istorija 
parodo,, kad anais laikais ir 
pasaulinė Lietuvos šviesuo
mene taip pati kalbėjosi len- 

’ . kiškai;'\T^gi,'rodp§,i,-vi.eni. kį- 
(>l tienfe priekaiišų* dalyti ne

privalėtų,, nes abu kaltininku, 
yra lygus. Kuomet prasidėjo 
lietuvių atgimipiąs XIX am
žiaus pradžioje, tai, jame da
lyvauja ir pasaulionys ir ku
nigai. šalia Dijonizo Poškos 
matome kun. Strazdelį, šalia 
Daukanto stovi Vyskupas
Valančius, šalia Basanavi
čiaus Vyskupas Baranauskas^ 
šalia Kudirkos kun. J. Tu- 

. mas, Maironis, Jakštas, ša
lia kitų vėlesnių, veikėjų pa- 
saUlionių paraleliai stoja to
kia pat ir dar ilgesnė eilė 
kunigų,, nemažiau, patr.iotin,- 
gų už?: karščiausius tautinin- 

L kus. Skirtumas tik tame, kad 
dvasiški j a jungia patriotiz- 

; mą su religija, nes mano, 
kad toksai pamatas, tautai 
bus tvirčiausias.”
Tai anaiptol ne visas skirtu

mas.; Kunigai jungė savo “pa
triotišką” veikimą ne tik su re
ligija, bet ir su — carizmu. 
Vienas iš stambiausiųjų kuni
gų veikėjų, Jakštas-Į)ambraus- 
kas, rašė, kad lietuvių tauta 
turi tenkintis “caro įnamio” 
(“burdingieriąus”), padėtim Ru
si jos, imperijoje ir nereikalauti 
autonomijos. Kitas didelis ku
nigų veikėjas Vaišgantas-Tu- 
mas rašė, kad Lietuvos nepri
klausomybės reikalavimas tai 
tuščia Svajonė, sugalvota socia
listų.

Kanauninkas Laukaitis caro 
Durnoje smerkė tuos žmones 
Lietuvoje, kurie koyojo prieš 
caro vaĮdžią, i# gyrėsi,, kad vi
sa Lietuvos dvasiškija padeda 
caro policijai “mąjšinti kramo- 
lą” Lietuvoje. Seinų ir Kauno, 
vyskupijų viršininkai 1905 m. 
išleido aplinkraščius kunigams, 
kurie juos skaitė bažnyčiose^ 
ragindami žmones išdavinėti re
voliucionierius žandarams.

Tai ve koki “patriotai” buvo 
kunigai.

O nepriklausomoje Lietuvoje 
ar nepasižymėjo pralotas Ol
šauskas? O ką padarė dvasiš-

vokie

Kleščinskis. Pulkininkas Kleš-
į činskis karo didžiojo metu tar- kad ponas Budrys pats asme
navo rusų armijoje ir vėliau nikiai suėmė KJeščinskį ir kaip 
bolševikams įsigalėjus spruko tik tuo momentu, kai Kleščin- 
Lietuvon. čia jis kaip didelis 
karo specialistas greit buvo pa
kviestas į Lietuvos kariuome
nės. generalinį štabą ir tuoj, 
pasiekė jo pačias viršūnes. 
Kleščinskis vadovavo lenkų ir 
bolševikų kovomis, taigi nie
kas negalėjo net manyti, kad 
šitas aukšto rango karys už
siims špionažu. Bet gi sakoma, 
kad šnipai' dažniausia įsiveisę 
štabuose^ /Kleščinskis iki tar
navo aktyvioje kariuomenės 
tarnyboje, reikia manyti, kad, 
šnipu nebuvo ir tik kaip išėjo, 
į pęnsijų šito amato ėmėsi. Sa
ko, Kleščinskio motina buvo, 1L- 
kusi SSSR ir bolševikai norė
ję ją pusėtinai nuskriausti, tai 
buk Kleščinskiui pasiūlę imtis 
šnipinėjimo, o jie p'asižadiėję 
jo motiną palikti ramybėje. 
Taigi Kleščinskis taip ir pada
ręs. Kaip jau iš tikrųjų te-

Į nais yra buvę sunku pasaky-
nėra taip viena aišku,, kad Klės-

kija gruodžio. mėnesį1926 m.?maįs eiti j darbininku minias

SKOTišKUMAS IŠGELBĖJO

Vienas skotas pirklys pavar
go, nusigyveno. Jis nutarė nu
sižudyti. Užėjo į vaistinę:

— Gal greičiau už vieną 
penny gauti vitriolio?

— Mažiausias kiekis pas 
mus parduodamas tik už šilin
gą, — atsakė vaistininkas.

— Už šilingą? Tai geriau
skis raštu žinias teikė vienam gyventi, negu šilingą sumokė- 
iš savo agentų. Taigi Kleščin
skiui šiame atsitikime nieko 
luto. nebeliko, kaip, tik prisipa
žinti. žinoma, Kleščinskiui Bu
drio vizitas buvo visai netikė
tas ir nelauktas ir kaip tik 
pačiu laiku. Mat, veik kitu* bu
dri nebuvę galima Kleščinską 
net suimti, nes jis buvęs labai 
atsargus. Bet vis dėlto ponas: 
Budrys sugebėjo, šitą šnipą, 
tinkamu momentu sučiupti. 

, Ponp. Ęudrio vietoje Karar 
•Ijaučiuje dabar paskirtas kon
sulu* ponas Dymša, taip pat 
diplomatinėje tarnyboje ne jau
nas vyras, jau daug metų tai 
vienur, tai kitur sekretoriaus 
pareigas, ėjęs. Karaliaučiuje 
konsulo pareigas eiti, o ypač 
paskutiniais metais, nėra tai 
lengvas daiktas,

— JuSų Keistas.

ti, — ir skotas grįžo gyveni
mam

Kiekvienas Old GoMs ci
garetę pakelis suvyniotas į 
dvigubą cellophane — dvi 
eilės cellophane — neper- 
merkiamą—aukščiausios rų- 
šies. ■' »'

Iš Lietuvos jau atėjo 
KULTŪRA No. 8-9

činskis apie pora metų teikė 
per vieną SSSR atstovybės 
tarnautoją žinias iš. Lietuvos 
kariuomenės gyvenimo SSSR 
kariuomenės generaliniam šta
bui. Jo teikiamos žinios sako
ma buvo labai smulkmeniškos 
ir duota gana tikslios ’kaikų- 
rių tuo metu buvusių aukšto, 
rango karininkų charakteristi
kos.

Taigi čia dabartiniam Lietu
vos konsului New York e labai* 
sėkmingai, kad ir sunkiai, par
vyko šis špionažas išaiškinti. 
Kleščinskio špionažas nuskam
bėjo labai plačiai visoje Euro
poje ir SSSR visai jokios gar
bės nesudarė, nes kas gi, ga
lėjo galvoti, kad SSSR tokioje 
mažutėje valstybėje norėtų tu
rėti ir turi tokį didelį šnipą,, 
kuriam taip lengvai visa bu
vo prieinama ir pažįstama.

Kleščinskis buvo teistas ir 
pasmerktas mirti. Mirties, 
sprendimas jam buvo įvykdy
mas, taigi daug/visokių, savo 
gyvenimo paslapčių jis nusi
nešė į kapus.

» Taip, niekam negalėjo atei
ti mintis į galvą,-kad šitas yyx 
ras, gaunąs gerą pensiją ir iš 
SSSR pabėgęs net su jais. ak-, 
tingai kariavęs, imsis šnipinė-, 
jimo. Sako, Kleščinskiui buvo? 
proga suteikta garbingiau bai
gti. savo gyVęnimo dienas, —- 
tai pačiam nusišauti, 
tas vyras neturėjo tiek drąsos 
tai padaryti.

JUOKAI
PRIGAVIMAS

Tarnaitė: “Ponia, tamsta

bet ši-.

va
kar indų krautuvėj prigavo. 
.Atsimeni, tamsta pirkai 
dužtamas. stiklines”. 

Į šeimininkė: “Taip, na o 
jiš tO?"

Tarnaitė: “Jos visos jau 
dužo”.

ne

kas

SU">

Šiame numery apart įdomaus 
inž. Vaclovo Bielskio nekrolo
go, kurį parašė prof. Leonas, 
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 Kritiką—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. Slitfsarion.
! GALIMA GAUTI NAUJIE
NOSE — Kainuoja tiktai 45 
centai.

Po Eilute Kasdien
(Iškįrnkit šias eiles; ir. pasidėkit atminčiai; Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkini).
Į_______________-

Kalėjime.
Kamer# durnų pilna, 
Ir lango bemaž nematyti — 
Tai dūmai liūdnumo rūkyti, 
Kad širdį kankina skursna.,.

Aš stoviu, dūmodamas prie sienos,
O ten, prie kitos, tolumoj
Svajoja, kaip aš, tylumoj
Kits draugas... Ir slenka7 taip, dienos.,.

Krutipės mus pilnos ugnies.
Pilni mes didaus įniršimo...
Mes norim, mes trokštam veikimo, — 
Nežinom kįtos mes minties!

Ir širdįs mus ten, kur kovoja
Mus broliai, liuosybės draugai,
Kur virusi kova ilgai
Tolyn savo veiksmą plėtoja.

Ir žinom mes, tikim šventai, 
Kad kova ta eis nenustojant, — 
Kad musų draugams bekovojant

5 Sugrius šios tvarkos pamatai!
I,r tąsyk pražudys liuosybė
Kalėjimų rumus sugriaus,
B? mus prie savęs ji. priglaųg.., 
Prie dftrbo pašauks mus brolybė.

... K. Jurgelonis.
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Tarpais bus gražių pamargi-

•O*.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
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“KoAia yra Tikroji'

mokratus P. šaltimieras.
publikonai atsake, kad jie irgi liaį nuo, to yra geriau.

Wisconsimetis
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r
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nuo- 
yra 

Mat,

ų ir Ame- 
išrinkti jį

su sesu- 
“ Nauji e-

33 place, 7:30 valandą
Visi kviečiami atsi-

Q po programa bus alaus 
užtektinai visiems. Įžanga vi-

šimkiute iš Englewood, taipgi, 
bus išpildyta, ir gražios muzi
kos gabalėlių. Reiškia,, nubO* 
džiauti neteks. ’

Rhinąhnder,, Wis.
...m . .IfrįVįii—m ■.

■ iift' * I i ><

Kviečia visus ir visas atsilan- 
kytL prez. F. D. Roosevelto ir 
J- Ti' Z.U rio i kandidatūros boos- 
teriai. Senas4 Antanas.

sus kitus reakestatę mokesčius 
ir įvesti tik mokestį. Jis 

i taipgi žada pagerMti darbą 
valstijoje, sutvarkydamas van
dens kelius susisiekimui

POLITIKOS ŽINIOS
■ , ....... . 1,11,1 , ,lr *w*.Į4ry».l.jf........... ...

FiaraBeilum.
Rugsėjo 14 d.
-   —k.. ■ .......................Į, | ,

f ii . .................................. ..

koREsmBEHęuos Į
f V Į imi.............  ............. .......

NAUJIĘNOS> 
.Į.. i,.., .1^1 >.v,"

■ 4». Nes Rooseveltopastangą
imia šis kraštas tapo ištrauk* tnimą. Dainiuos K. PaMrskis*.
tas iš bedugnės depresijom šoks jauna paneU simns veltui o. ir aluą vžftui.

Roosevęltas pastatys šįkraš
(tą .ant —
i^įkos piliečiai 
antram , >
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|
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Įžanga Dykai
4-

Pakitėjęs Europos 
Veidas Teisė jas negali gauti 

teismo rekordų j

(Tęsinys)
Gauti užsienyje paskolą 

lutos, žvanginant ginklais 
labai sunkus daiktas,
pinigas mėgsta gulėti tonais, 
kur daugiau yra ramybės. O 
ypač kai reikia iš kur nors 
gauti paskolą, tai visuomet žiū
rima kam ji duodama!

štai dėlko vokiečių nacional
socialistai suvažiavę į Niuren- 
bergą išsitarė — leiskit mums 
ramybėje gyventi.

štai dėlko jie dabar diena jš 
dienos vis meiliau ir meiliau 
pradeda išsitarti ir Lietuvos 
reikalais. Net kai kur kalba
ma, kad vokiečiai norį kreiptis 
į Lietuvą sudaryti nepuolimo 
sutartį ir net norį viešai ir 
tvirtai deklaruoti, kad laiduo
ja Lietuvos valstybės nepri
klausomybę. žinoma, kol kas 
tai tik kalbos,, bet jos tikrai 
reikšmingos, nes vos tik kele
tas menesių atgal šitokių gan
dų net niekas nebūtų drįsęs 
leisti, nes jiems tikriausiai ne
būtų atsiradę bent vieno žiop
lio, kuris butų visa tam pati
kėjęs!

Vokiečiai išmoko net 
lietuviškai

Taip, dabar vokiečių įvairus 
sluogsniai, oficialus ir neoficia
lus kiekviena proga ir kiekvie
nu atveju pabrėžia, kad nori 
su savo kaimynu draugystėje 
gyventi. Girdi, kaip tai galėjo 
net įvykti, kad- mes galėjome 
taip smarkiai susipykti. Iš Vo
kietijos ir į Vokietiją iš Lie
tuvos traukiniai tiek pilni 
žmonių, kad jie kaip silkes sta
tinėje kimštinai sukimšti..* Jau 
traukinių sąstatas padidintas. 
O juk vos mėnesis atgal pilna 
to žodžio prasme keliai į Vo
kietiją buvo, visiškai žole apr

kas nors tikro pasakyti, 
na yra aišku, kad visose 
tij.os valstybių tam tikruose 
slupgsniuose vokiečiai galuti
nai savo įtakos nėra praradę.

Vienur, ar kitur demokrate 
jai įsigalint ir vidaus gyveni
me paaštrėjusioms tarpusa- 
vėms kovoms labai galimas, 
daiktas, kad bėgelbėdami savo 
padėtį dabartiniai gyvensimo 
vairuotojai gali kaip, kur mes
tis į vokiečių glėbį, kad savo 
padėtį sustiprinus^ Bet dide
lių pranašų čia būti netenka, 
o užvis sunkiausia pranašauti 
politikoje.

Tik viena aišku, kad dabar 
Lietuvoje užsienio politikoje 
labai greitų atmainų negali 
įvykti. Betgi galimi visokie 
pasitarimai ir mėginimas pa^ 
lenkti simpatijas i vieną ay ki
tą pusę.

MunioipaMs teisėjas Edward B. 
Casey, republikonų kandidatas 
į vyriausio municipalio teisėjo 
vietą, išėjo su viešu kaltinimu, 
kad jam neduota džiurė sąrašų 
'patikrinti, ar nebuvo padaryta 
klastų juos sudarant.

Dėliai to teisėjas pasiuntė 
'laišką Chicagos Advokatų Aso
ciacijai. Tarp kitko laiške tei
sėjas Casey sako:

“Kaip vienam iš Municipalio 
Teismo teisėjų, galima manyti,, 
teismo rekordai turėtų būti pri
einami man, bet taip nėra. 
Aš dėjau visas pastangas gauti 
iš vyriausių teisėjo rekordus, 
kurie turi būti prieinami vi- 

’siems, bet man nepavyko gau
ti....

“Mano domė buvo atkreipta 
J tai, kad kai kurios rimto po
būdžio manipuliacijos galėjusios 
'įvykti, ir tie sąrašai, kuriuos 
aš norėjau patikrinti, galėjo 

‘nuožiūrą patvirtinti arba panai
kinti. Aš pranešiau Vyriausio 
teisėjo sekretorių4! kokie tikrai 

)

kaltinimai; yra, ir todėl aiški 
pastanga paslėpti rekordus at-. 
rodo man labai nužiurėtina. 
Gal jūsų komitetas galėtų gau
ti tuos rekordus.”

; savo kalbėto* 
Kol kas negauta atsaky* 

mo nuo socialistų.
Partijų atstovai išdėstys sa* 

vo nusistatymus klausimais be
darbes ir sociales apdraųdos.

Pradžia nuo. 7:30. Prašom ne- 
sivėhiot.

Įžanga lėšų padengimui 10c.
KUodte,

i , LKBKR, Pirm*

Republikonų Smegenys 
Chicagoje

' Politikos darbuotė 
Roselande

Didžioji Užduotis, Kurią 
Norėtų Išpręsti

Inž. P. Vilkas jau 
Wyominge John T. Zuris kalbės 

Bridgeporte

, Republikonų partija, nežiū
rint neprielankių sąlygų šiuose 
rinkimuose, atkakliai kovoja, ir 
laukią Ląndono, laimėjimo. Kan
didatas Landūnas jau kelintą 
savaitę važinėja po Ameriką 
.agituodamas. Dabar jjs yra- 
Californijoje, bet visi repu-bl^ 

(ikonų, partijos smegenys ir vi* 
visas agitacinis aparatas rah- 
dasi Chicagoje ir iš Chicagos 
seka balšuotojų nusistatymo 
pulsą.

Apie to pulso nurodymus yra 
visokių nuomonių. Žurnalas 
“Literary Digest” šiaudiniuose 
balsavimuose pranašauja„ kad 
Landonas laimės. Kiti gi Šiau
diniai balsavimai atiduoda per
galę Rooseveltųi. Skatinami 
prielankumo vienoje,, kitoje 
■krašto, dalyj.e,, republikonai pan 
siryžę kovoti ir, žut-but, lai* 
mėti.

Inžinierius chemikas Petras 
Vilkas, kuris dvejus metus iš
gyveno Chicagoje,. jau įsikūrė 
naujoje vietoje. Būtent, Parco, 
,Wyoming.
Į Į Chicago. inž. Vilkas atvyko 
prieš dvejus, metus* Gyveno jis 
Chicagoje, o dirbo Whiting, 
Ind.^ kur yra 'Sinclair Oil kom
panijos laboratorijos. Prieš tai 

:jis per keletą metų buvo Prąirie 
Oil kompanijos laboratorijos 
•vedėjas mieste Tulsa, Oklaho- 
ma.

Kada reikėjo paskirti vy
riausią chemiką. Sinclair kom
panijos skyriui, kuris yra Par- 
jco, Wyo., tai liko paskirtas 
Petras Vilkas. Juo. labiau, kad 
Stojo srityje jis turi nemažą pa
tyrimą.

Prieš savaitę inž, Vilkas 
drauge su žmona išvyko į nau
ją vietą.: Važiavo, jie automo
biliu. Dabar praneša, jog jau 
pasiekė Parco. Vieta yra apie 
7,000 pėdų aukščiau juros ly
gio. Esą, neįpratęs per kelias 
dienas nekaip jaučiasi: greit 
pavargsta, o naktimis negali 
miegoti. Bet' užtai vėliau, esą, 
žmogus jaukiasi labai “leng
vas”'.

Inž. Vilkas taip pat rašo, jog 
jau ten ir sniego buvę. Bet vos 
tik sniegas pasirodąs, tai tuoj 
ir ištirpstąs, šiaip oras gana 
šiltas,—esą, žmonės vienmarš
kiniai vaikščioja.

Lietuvių kandidatas į muni
cipalio teismo teisėjus John T. 
Zuris kalbės Bridgeporte apie 
municipalius teismus šiandie, 
spalio. 21 dieną. Jis kalbės Fęlr 
lowship> House patalpose adre
su 831 
vakare, 
lankyti ir išgirsti z jo aiškini
mus.

“BilP Thompson Varo
si i Gubernatorius

Buvęs republikonų šulas Chi- 
.cagoj.e, Wiiliam Hale Thompson, 
■apleido savo partijų.. Jis dabar 
; kandidatuoja į valstijos guber
natorius Unioh Progressive par
tijos sąraše, kurio kandidatu į 
prezidentus yra W.. Lemke.

} Kalbėdamas į baMttotojus

Ir štai dabar jau traukinių 
per mažą yra einančių iš vie
nos pusės į kitą. Jų skaičių 
reikėsią greitai padidinti. Ir 
kas nuostabiausia, kad visu 
Lietuvos pasieniu vokiečių val
dininkai daugumoje prabilo lie
tuvių, kalba!!!

O juk ne taip seniai, anot jų 
pačių, šios aziatų kalbos jie 
žinote nežinojo!

O dabar štai Hitlerio veda
moje valstybėje jau leista vai
dininkams į lietuvius, reikalui 
ištikus, prabilti lietuviškai! 
Nors šiaip Prūsų Lietuvoje lie
tuvių kalba visur yra ujama.

Dabar dar sunku numatyti, 
kaip toliau šitie Lietuvos ir 
Vokietijos tarpvalstybiniai san
tykiai rituliuosis, bet reikia 
manyti ir tikėti, kad jie eis. 
vis švelnėjimo linkme.

Taigi, bendrai suglaudus, 
Europos gyvenime tos karo 
aliarmuojančios žinios turės 
bent kiek aprimti, karo šmėk
la lyg ir šėlsta, bet iš čia ne
seka ir tvirtai tai reikia žino
ti, kad ginklavimasis, kaip ėjo, 
taip ir tebeis.

Iki Europoje fašizmas nesu
smuks, iki tol Europai vis grū
mos didelis karo pavojus, ku
ris laiks nuo laiko kad ir turės 
tam tikrus atoslūgius.

Iki vadai be platesnių ma
sių kontrolės valdys kraštus, 
karo galimumai vis darysis ga- 
limesni ir ginklavimasis kaip 
ėjo taip ir tebeis savo sena va
ga, savo senu įtempimu.

Vėl išnaujo bus mėginta val
stybių tarpe kiti persigrupavi- 
mai.

Ir čia vokiečiai visais budais 
veiks Lietuvą, kartu ir kitas 
Baltijos valstybes, kad jos pa
siduotų vokiečių kariniai įta
kai.

Ar seksis kas čia vokiečiams 
laimėti, tai dabar butų, sunku- kiekvieno skoni*.

Pereitos savaitės gale Chica- 
goje buvo sustojusios ponios 
Juodsnukienė iš Woodroff, 
Wis., Jankienė iš Rhinėlander. 
Jos atliko pusėtinai ilgą kelio
nę. Būtent, automobiliu važia
vo į New Yorką parsivežti po
nios Juodsnukienės sesutės, 
Izabelės, kuri atvyko iš Lietu- 

apie* po- 
sustojū-

vos. Kelionėje išbuvo 
rą savaičių, nes buvo 
Šios keliose vietose. 
, Ponia Juodsnukienė 
te Izabele užsuko ir į
nas” pasidalinti savo, įspūdžiais 

:i§ kelionės.
... ........... J .. I* .)..!»!«,■>' .............. I..I..I.I į, .

. 01(1 Golds cigaretai yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus,, dvigubai garantuor 
tL Padaryti iš. puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko į

sias partijas si 
vakarą

Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St., šį vakarą (sere- 
doj). įvyksta didelis simpoziumo 
mitingas, kurin pakviesta at
siust savo kalbėtojus demokra
tai, socialistai,, komunistai ir 
republikonai.

Simpoziumą rengia Lietuvių 
Kliubas Browderio Kandidatū
rai Remti.

Jaut pasižadėjo dalyvauti ko
munistai ir demokratai. Komu
nistus atstovaus “Vilnies” re^ 
daktoriiis V. Andrulis, o de-

Re-

Kodėl aš esu už 
Rooseveltą

9 *wardos Roos^v-elt-Zhris 
boostcHai neužsileidžia kitų. 
wardų darbuotojams politikos 
idirvoj. Laiko pa-
šiUrimus W meilė. O kas
veikia, tai kartais pasitaiko, 
jiems suWkt.i lokių, kurie juos 
ipeikia.

štai kartą iš Marąuętte Par- 
įko> nei kviesti, nei prašyti at
važiavo dj| klerikaliukai ir nei 
(iš šio, nei iš t.o ųžatakavo mu- 
iSų veikaus, kad suorga- 
jnizuotas demokratų kliubąs. ku- 
rį jie galėtų tampyti už, nosies 
,kaip jiiem patj^ Gavę nuo 
jmusų sekrętomusę A.. J- tin
kamą atsakymą,, jie išniekino 
paeitk musų veikėjus, bet ir 
senus, pajyrdsius politikus- 9* 
wardoj, kaip komitimaną Govie- 
rą, o taipgi Kl Jurgelionį, C. 
K. Kai, A.. J.. Sabath’ą ir ki
tus, kad’ buk j-ie einą prieš lie^ 
Įtuyįtts ir lietuvių .organizacijas.. 
Pasigyrė,, kad West Pullmane 
jsuAvėrę prietaką sau klįuhą ir 
.grąsNMh neleisti J. T. Zuyiui 
įkalbėti masiniame- mitinge^ kurs 
;yra rengiamės spalio* 25 dieną.

Tai daugiau, negu juokingą. 
įNofs. Šiė du asmenys yra dar 
jauni ^vaikėzai, bet statosi di
dėliais p6,litik0š žinovais, tšr 
ciau dar riėŽfrio kas kam labiau 
reikalingas-—ar Zuris lietu- 
yiams,. ai? lietuviai balsuotojai 
■Zuriuį. '■ .; . • , v

Nežiūrint tų vaikėzų’ grump- 
jimo> ir j]U neapgalvotų išsišo- 
kinių, darbas edhą Visu smair- ! 
kumu; pirmyn, ir tikimasi turė-' 
ti daug.p^bli^dš įrašiniame mi- 
itingeK k.hr^'’įvyks; spaMo 25i die- 

lygtai $tru-
hdfo šyetainėj^ Rast 107 
Street^ nes; yra pakviesti ge- 
riausi kalbėtojub, kaip, tai vals
tybės. gynėjas; T:, j,, Courtney, 
A Sabfldh,, Jk P^istalski, s. j
W. CMjier, L Vj Beek, Kieofas !;Hr00^OO0 vyrų ir moterų negalmcių susirasti’ sau dar-

^W<TaZ„Copyright 1936,. by; TU Chicaga Tribūnu

“...NE KUR DARBININKAMS DARBO RAS
TI, BET KUR DARBAMS &ARBININKŲ RASTI”, 
sako Alf. U. Landon.

s Kiekvienas, dirbantis už algą supranta, kad darb- 
idavys negali kelti algų ir samdyti daugiau darbininkų, 
jei jy biznis neša nuostolius.

! Tačiau jk Roosevelt, vadovaujamas je pirmo nume
rio Smegenų Trustininko p. TugweM, pamiršo ar sąfno- 
.ningai paneigė tą paprastą pagrindinę taisyklę,, ko. pa- 
ssėkose per visus praeitus trejus metus išmintingas biz- 
■nierius, atsakąs už įmonėje investuotus kitų pinigus, 
merizikavo' jokiems pataisymatbs pinigų, ką jis butų da- 
*ręs- geresniam atvejuje.. Tai yra tas pats ką jus ir aš 
padalytumėm, kada nežinotumėm kokia našta, teks biz
niui pakelti ryt ar poryt. Štai dėl ko musų šalies atsta
tymo darbai atsiliko užpakaly kitų šalių.. Štai dėlko po 
trejų metų dar mes vis turime 11,000,000. bedarbių —

j 1. Nes Rooseyeltas pravedė 
prohibicijos panaikinimą, o 
■probibicija buvo pražūtinga ša
liai. ..
į 2‘. Nes Rooseveltas sutvarkė 
į bankus ir apsaugojo, sudėtus 
i bankuose žmonių pinigus, nuo. 
Į ko ir bankams ity žmonėms yra 
geriau.

į 3,. N.es Rooseveltas pagerino 
; santykius su Europa,, ir Šiai Ša-

Tazlo Nuvolarl u
, NEW YORK. — Tazio Nuvalari, italas, kuris čia laimėjo 

automobilių: lenktynes ir gavo $23,000.

Kalbėdamas apie biznierius gub. Landon pasakė:
“Mes. turime pasalinti jų baimę, atstatyti jų pasiti

kėjimą ir grąžinti dar kartą friicijatyvos išmintį ir pa
drąsinti tuos darbo ir progą gamintojus/*

Vienok pagal valdžios nusistatymą nėra jokios vil
ties sumažinti pašalpos gavėjų skaičių. Tai yra lyg to 
Įfarmerio žygis, kada jis norėdamas priversti arklį di
desni krovinį patraukti susipančiojęs ima jį lupti bota
gu. Pagal tokį nusistatymą valdžia išleido $25,000,000,- 
000, tai yra tiek, kiek fedieralė valdžia yra išleidusi per 
124 metus. Septyni bilionai išėjo vien tik tiesioginės pa
talpos reikalams.

Toliau gub. Landon sako:
“Rekordai rodo, kad 1933 metais svarbiausiu reika

lu buvo darbas. Gi 1936 metais, rekordai irgi rodo, kad 
svarbiausiu klausimu buvo darbas.”

ę'i Tai koks gi gali būti atsakymas? Dar išleisti $25,000,- 
iįOOO',000? Prihnti 11,000,000,000 kaip višos šalies naštą? 
'Pasakyti, kad 11,000,000,000 darbščių ir dorų vyrų ir 
motery vienintelis rytojaus išėjimas,, tai pašalpa?

Ar sekti nusistatymo, kuris visiems suteiktų dar
bus? t

Balsuokit už Landon ir Knox ir garbingus darbus

EDGAft-MnŠĘL M>WBER 
IPasižymėjęš kMiĮy- Nėw& Korespon- 
- (lentas j- šį labai svarbų:

/klausimą!
■'ANT^An. VAKARE, Š?>AW 27, 
j TROR/NE HALE

Ghicagę Ayenuą į>riįp > Ežerė,. 
8:00 v. vak.—Įžanga 50c, 75c, $1.00 

| i"įn'Wiii*įiį'^aiii l.įtoįiii » ......... i ■ 'i

CESRAKAfk
PETRAŠKOS m 

augSto KRAUJO 
SpaiiiRi 
TuluiU»n?Siąi ąiilifitO: ’u-ąp, 
jo spaudinio llgoiiiai var* 
toj a ALLIMIN česnakų- 
petru fckų. osenpįjos tablčr, 
Aukos. ‘Užttmntka/ skiv. 

•gumas ir veikimas arba 
'pinigus gražinamu 
'iStcs sfiecfaHai aptaisytos 
NŠ kvapo, nfi skonio.

lo( gXrLW*PA'R6LB¥. , ««

Balsuokit už Glenn ir- Brooks- ir už* visą Repub- 
(ųpatrdrtylmus kitose likonų tilrietę!

*4 ’ ("’11 iii i’iii^. Wibiii<iiII 1 »|.|>l   *iwiw»

MOTERYS
Pasiimkit savo vaikačhis ir nuvažiuokit RYTOJ* į

’ ' ' ! V ■' • ’ • ■ '■ ■ ' / 1 '

Moterų Drabužių Parodą
kflfciąiMAIt BGtfM 5111 S. Paulina St, prife Harrison

Parodpį pamatysit gyvus modelius, kuri* dėvės, naujausios mados DRfiSES, AP1- 
SIAtISTtJS,- SMITUI ir viską ’kaa reikalinga,, kad. gnižiai ir šauniai' aifcodytL 
Jus busit maloniai priimtos, ir gerai pavaišintos, taipgį gausit dovanų.

ATSiMBKlT,. RYTOJ, SPALIO 21 < po piet nuo 2:30 iki 7 v. t.
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Už Ka Lietuviai Balsuos 
I Prezidentus

KANDIDATAI

cn 5
KUR SURINKTI 

BALSAI Si

prastą susidomėjimą šiuo pro
gramų. Mums chicagiečiams 
irgi malonu buvo klausytis Bu
drike sekmadienio programo, 
kuriame dalyvavo galinga Nu
driko radio orkestrą, radio 
kvartetas ir Makalai.

Ketvirtadienio vakarais Bu1- 
driko pastangomis yra trans
liuojami kiti radio programai 
iš stoties W H F G nuo 8 iki 
9 vai. vak. Be to, pirmadieniais 
ir penktadieniais yra duodami 
programai iš stoties WAAF 5 
vai. vak.
t'■ $ Her—J.

, -i
T

/

ARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

;" ' ' . “ ■ . ■ ’ ", ■ j,'

Boleslavo Pužausko 
gimtadienio parė

18 & HALSTED ..........   121 ' 4
35 & HALSTED ........... 181 11
47th & ASHLAND ....... 84 18

Viso šiandien 386 33

Grigoniutė-Skeveriutė 
Steponavičių Radio 

Valandoje

Vakar Paskelbta .1..... 594 42

VISO 980 75 20 13 8

trisdešimts

šiaudiniuose 
pareikšdami

Keturi šimtai
Chicagos lietuvių vakar bal
savo “Naujienų’’ 
balsavimuosej 
didžiulį pritarimą prezidentui
Rooseveltui. Landonas, kaip ir 
pirmomis balsavimų dieno
mis, teranda labai retą šali
ninką pas lietuvius.

Šiandien skelbiami balsąi 
buvo surinkti prie 35-tos ir 
Halsted gatvių prie 47-tos ir 
Ashland ir prie 18-tos ir Hal? 
sted. Jie pasidalino sekančiai:

Rooseveltas
Landonas 
Browder

Lemke ....................... 3
Išviso balsų šiuose šiaudi

niuose balsavimuose surinkta 
1098. Rooseveltui iš to tenka 
apie 9 nuoš., o visiems ki
tiems šešiems kandidatams li
kusieji 10 nupš. Landonas, 
republikonų kandidatas, kuris 
kuris smarkiai varosi kai ku
riuose Chicagos priemiesčiuo
se, tarp lietuvių pasisekimo 
neturi. Norman Thomaso, 
Ęrowderio ir kitų kandidatų 
pasekėjų beveik kaip nėra.

Šiandien šiaudiniai balsavi
mai bus pravedami Westsidė- 
je ir Brigliton Parke.

Dvi jaunos dainininkės, Ona 
Skeveriutė ir Aldona Grigoniu- 
tė, ir mergaičių trio šįvakar 
dainuos Steponavičių , radio va
landoje. Jos atliks kelis nume
rius programe, ku‘ris tnansliuo- 
janlas iš WSBC, 1210 kilo- 
cycles, 9:30 vai. vakare.

Steponavičių programai atei
na kas antradienį ir trečiadienį 
vakare iš stoties, WSBC, 9:30 
vakare, o sekmadieniais iš sto
ties WEDC, 8:30 vai. ryto.

—C.
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Spalio 16 dieną įvyko gimta
dienio parė p. Boleslavo Pu
žausko, 645 West 18 Street. 
Į šią puotą atsilankė daug sve
čių, taip lietuvių, taip kitatau
čių.

Svečių buvo net iš Detroi
to, tai pp. Kalinauskai su šei
myna; p-nios M. Puzauskienės 
tėvas Sebastijonas Mockus iš 
Clinton, Indiana; buvo svečių 
iš Brigliton Parko ■ ir iš Cice
ro. V

Dr-gai Pužauskai yra seni 
šios apielinkės gyventojai ir 
tavern biznieriai, rimto budo, 
draugiški įmonės, Skaitytoj ai 
ir rėmėjai Naujienų.

Už taip skaitlingą atsilanky
mą į parę pp._ Pužauskai taria 
širdingą ačiū visiems.

— Senas Petras.

liai -atvaizduoti gyvais pavei
kslais. Bus muzika, įvairių 
skanėstų ir dovanų dykai.

šios parodos tikslas yra su
pažindinti .publiką su tomis 
madomis ir medžiaga, kokia 
stovi prieš ją šią žiemą. Nie
kas nėra tuo verčianias ką nors 
pirkti atėjus į krautuvę. O, be- 
to, galima gauti dovanų ir šiaip 
skanėstų dykai.

Tos bendrovės antrašas yra 
511 S. Paulina gatvė, prie Har- 
rison gatvės kampo. Kam lei
džia laikas, nepraleiskite pro
gos pamatyti ir kartu* nusives- 
kite savo vaikučius, nes jiems 
tenai tikrai bus kas įdomaus.

(Apskelb.)

B. ir M. Pužauskai, 645 West 
18 Street, seni tavern biznie
riai, išvažiuoja į Kanadą ato
stogoms. Mano aplankyti Mon- 
treal, Canąda, kur turi gimi
nių ir draugų iš Lietuvos.

Paviešėję Kanadoj apie sa
vaitę laiko ar ilgiau grįš į \Chi- 
cagą. Važiuodami mano su
stoti Detroite, Michigan, pas 
draugus -gyvenančius ten.

Nuo savęs draugams Pužau
skams linkiu laimingos kelio
nės ir good time.

— Senas Petras.

Taip, iš tikrųjų, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelnintų Old Golds ciga- 
retų tebeveikia. Tinka per 
trisdešimts dienų nuo šian
dien.

Politikieriaus moti* 
tina rasta negyva

Didelė Chicago Mail 
Order Madų paroda

V. B. Ambrose 
pasveiko

B. Ambrose, “Naujienų” 
kolektorius ir garsinimųbilų 

rinkėjas, išgulėjo lovoj virš sa
vaitės laiko. Dabar jau yra pa
sveikęs, ir nuo šiandie pradės 
dirbti “Naujienoms”, kaip dir
bo iki šiol.

Norėdami jį pamatyti tele- 
fonuokite “Naujienoms” — 
Canal 8500.

STANISLOVAS BUTĖNAS PRAŠO 
ATSIŠAUKTI

Lietuviai automobilio 
. nelaimėje

MARQUETTE PARK.—Sta
nislovas Butėnas, 6840 South 
Maplewood avenue, prašo atsi
šaukti penkis skaudžiai sužei
stus lietuvius automobilio ne
laimėj, kuTi įvyko spalio 11 
dieną Grant Point, ’ Indianą, 
važiuojant namo iš grybavi
mo.

P-nas Butėnas tuom kartu 
važiavo ir matė įvykį nelaimės 
— kaip smarkiai važiuojantis 
svetimtaučio automobilis užka
bino lietuvių mašiną, kuri nu
sirito nuo gatvės ant šalygat- 
vio ir atsimušė į medį. Maši
na sudužo ir nelaimėj sužeis
ti tapo penki lietuviai, būtent 
dvi moterys ir trys vyrai.

Sakoma, kad trys sukeistie
ji yra Brigliton Parko gyven
tojai, o du Town of Lake gy
ventojai.

Drg. St. Butėnas gali būti 
liudytojas teisme, kad ne lie
tuviai kalti, o svetiąitautis, 
kurs iš nelaimės vietos bandė 
pabėgti, bet vėliau pasidavė ir 
pareiškė, kad dėliai nelaimės 
kalti lietuviai.

i— Senas Petras.

mą, ji išėjo pažiūrėti kas 
darosi tavernoj. Manė, kad 
važiavo kas iš draugų pasisve
čiuoti, o jai holdaperiai įrėmė 
į pašonę .44 revolverį ir pagul
dė ją'ant grindžių.

Plėšikai buvo vidutinio ūgio 
vyrai, apsivilkę džeketus, vie
nas laikė užsiėmęs - burną. P- 
nia Chapela sako, kad jai at
rodo, jog tie patys vyrai porą 
valandų prieš holdapą buvę 
alinėj ir čia gėrę. Vienas vy
rų kaip ir paplokščia nosimi.

— Senas Petras.

ten 
at-

P-nia Bessie Jirka, 74 metų, 
rasta negya apartmente, ku-| 
riam'e gyveno adresu 2202 
Marshall boulevard. Moteriš
kės sūnūs Dr. Jirka yra Illi
nois valstijos sveikatos depar
tamento galva. Koronėrio teis
mas nusprendė, kad mirtis 
buvo priepuolinga.

Didele Chicago Mail Order 
iCo. savo bargenų krautuvėje 
' skelbia didelę Metinę Rudens 
ir Žiemos Madų Parodą. Mode-

Išvažiuoja atosto 
goms
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Apie pabaigą šios savaitės pp.

Išrinkime vėl į Prezidentus musų geriau 
šią dranga, vadą ir gelbėtoją

Politika
Nori ir vėl būti 

Prokuroru
Y • • ■ • ‘

Padarė holdapą 
tavernai

MARŲUETTE PARK.—Spa
lio 18 dieną apie 7:30 valan
dą vakare įėjo į Blue Bell ta
verną, 2616 West 59 Street, 
dtf vyrai, kurie galėjo būti po 
dvidešimtį metų amžiaus ar 
kiek senesni. Sueiliavo šešius 

. , '■ . t. J f ■

tavernoj buvusius kostumerius 
ir tavernos savininkus pp. D. 
Chapelus. Vėliau suguldė visus 
ant grindžių, išėmė iš 
rio $29, iš p. Chapelos 
$20. Iš kostumerių 
taipgi išėmė pinigus.

Piktadariai, gąsdinami p. 
Chapelą, reikalavo duoti rak
tus nu*o kambarių, bet nega
vę raktų apleido užeigą ir su
sėdę į automobilį nuvažiavo 
savais keliais. Išeidami plėšį-j 
kai dar nutraukė telefono vie-: 
lą, kad pasilikę viduj žmonės 
negalėtų greitai pašaukti poli
ciją* *r|

Holdapas labai išgąsdino p-( 
nią Chapelienę, kuri skiepe yj-J 
rė grybus. Išgirdusi brūzdė j i-į

registe- 
kišenės 
kišepių

Franklin Delano Roosevelt

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)
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ

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

Gražios Dainos ir Muzika.

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Gerų Rudeninių Čeverykų

Musų krautuvėj visada gali rasti 
sau tinkamus, stiprius, gražius ir 
nebrangiomis kainomis čeverykus, 
vyrai, berniukai, moterys, mergai- 

ir vaikai. Dabar pirkdami su
taupysite nuo $1.00 iki $1.50.

IIVERSAL SHOE STORE Nunn-Bušh
4. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted Street
zflrM. įashwni/L

Budrik’s Furnitūra Mari

Praeitą sekmadienį nekan7 
triai laukėme 5 vai. vak. prie 
sąvo radio priimtuvo. Pagaliau 
pasigirdo švelni melodija 
“Plaukia sau laivelis” ir Bu- 
driko radio linksmybės laivas 
atkeliavo į savo reguliarę sto
tį W C F L. ši radio valanda 
yra tiesiog pažiba musų išei
vijos monotoniniame gyveni
me.

Iš .tolimų Texas, Maine, 
Montana, Florida, iš kitų val
stijų ir iš Kanados ateina lie
tuvių padėkos laiškai Budrike su’organizavo 
adresu ir tas įrodo jų nepa- tuer Sports Committee.

Valstijos prokuroras Cook 
apskrityje, Thomas J. Court- 
ney, kuris kandidatuoja į tą 
vietą antram terminui. “Už ko
vą prieš kriminalizmą, už drą
są toje kovoje ir nuoširdų par
eigų ėjimą.” jį šią savaitę in- 
dorsavo West Side Ministers ir 
Oak Park Civic League. Jį re
mia ir daugelis kitų organiza
cijų. Sportinink-ai-gi neseniai 

Courtney Amą-

PIRMYN in GEROVĘ!
Biznis Eina Gerai—Kam 

Mainyti?

® BALSUOKIT Už

DEMOCHTie
~l r«T PretMot

FRANKLIN D. ROOSEVELT 
Far Vaitai Statu Saaatar 

JAMES HĄMILtON LEWIS 
r«r (tevarau 

HENRY HORNER

T*t (Ucntafy «f Stato 
EDWARD J. HUGHES

Tvt Stato A«4M*r 
EDWARD J. BARRETT

r«r Stato Tmiutr 
JOHN C. MARTIN

Ttt Attoracy (taurai 
OTTO KERNER
far TnrtoM ValrartN* at ĮIMaala 

LOUIS O. MOSCHEL

JAMBS M. CLZARY

HOMER MAT ADAMS 
rtr Caaaraaa, Itala^Mtail*

USWIS M. LONG

E. V. CHAMPION

Lyginant rekordus su 1932 metais:

• Nacionales pajamos pakilo nuo 36 iki 
65 bilionų dolerių!

• >Bedarbe sumažėjo iki 27 nuošimčių!
• Automobilių gamyba pakilo iki 337 

nuošimčių!
• Plieno gamyba pakilo iki 338 nuoš.!
• Departmentinių krautuvių prekyba pa

kilo 70 nuošimčių! ’ .
• Eksportas padidėjo dSUgiau negu 42 

nuošimčiu! k . ■ ♦

• Statyba padidėjo 111 nuošimčių!
• Fartnų grynos pajamos pakilo 141 

nuošimčių!
• Stakų įkainos pakilo 146 nuošimčių!
• Bondsų kainos pakilo 25 nuošimčius!
• Bankuose indėliai padidėjo iki 38 nuo

šimčių!
FAKTAI kalba patys už save! Pirmyn 
su ROOSEVELTU ir visais galimais bu
dais remkite j j...

APDOVANOKITE 
PATIKIMĄ VISUOME

NINI DARBĄ

IŠRENKANT HENRY HORNER
BALSUOKIT UŽ VISĄ 0 DEMOKRATŲ

Amerikos darbo žmonės dar niekad istorijoj neturėjo tokio 
gero prezidento kaip Ftanklin D. Roosevelt.

Kaip Amerika yna Amerika, darbo žmonės, vargšai ir ne
laimingieji, dar niekad nėra turėję tokio užtarėjo prezidento j 
asmenyje kaip F. D. Rooseveltas.

Su Rooseveltu piums prašvito aušrinė.
Kad palaikyti Amerikos valdžią žmonių rankose,
Kad neužsitraukti naujų nelaimių,
Kad eiti tolyn Roosevelto keliu į gerovę ir šviesesnę ateitį,
Kad iškovoti didesnes algas, trumpesnes valandas ir 

rinti jau įgytų darbininkams teisių apsaugojimą,
Kad nesugrąžinti Hooverio laikų, bado ir vargo,
Kad palaikyti musų sutaupytų pinigų apdraudą, 

darbus, paramą farjnęriams, sccialę apsaugą, pašalpą 
čiams, našlėms ir našlaičiams ir visą tą gerą, f 
Roosevelto, x

Mes turime didelę pareigą sukilti kaip vienas į darbą už
m. J lt Ina. *

užtik-

viešus
betur- ’

ką gavom iš'

Prezidentą Fnanklin D. Rooseveltą. Balsuokime patys ir 
žiūrėkime, kad kiekvienas, kas įtik turi balsą, paduotų jį lapkri
čio 3 dieną už Prezidentą Franklin D. Rooseveltą. i

Nesugadinkite savo balso, o todėl balsuokite už visą Demo
kratų Partijos tikieta su prezidentu Rooseveltu priešaky.

LIETUVIŲ KOMITETAS PREZIDENTUI 
ROOSEVELTUI REMTI

3347-49 SO. HALSTED STREET

Gražios Komodos - Chests po .... $1 g 
Gražus Chests su 5 stalčiais po ....

Cedar Chests po

Medines Lovos po
*9.95
*7.95

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

grajiti savo privatinėj studijoj.

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
WCFL, 970 kil. galinga stotis, 5 vai. po piet. 

Nedėliomis Budrikas leidžia gražų programą, kuris 
yra girdimas visur aiškiai.



DAILY BUSINESS DIRECTORY

Vestuves

’avei'

taipgi geriau

RESTAURANTAI
For aid toState

BOUlevard 7314

(Laidotuvių Direktoriail

Marijona KiverienėMaryland

374,755

Kodėl Nėra Darbų?

nau

8.85

automobiJiNRU7.208.85
4.00

Illinois 
Maine

13,700
17,500

NAUJIENOSE 
GAKSINKITĖS

3,150 
62,600 
97,000 
95,000
9,300

8.20
6.30
5.75

Tono
,$4.25

4.50 
5.00 
5.25
5.90
5.90
5.90
4.75
6.75
5.25
4.90

12.25
9.45
9.00
9.10

R. Mas 
Jankau

2.10
2.30
2.35

3.65
4.10
4.15/
4.35

Masalskienė Reika 
lauja $10,000 Už Nuo 

stuolius Iš Ažukų

Connecticut 
Idaho

Aged 
A ged 
Blind 
Children 
Aged 
Blind 
Children 
Aged 
Blind 
Children 
Aged 
Blind 
Aged 
Aged 
Aged 
Aged 
Blind

• Išpardavimui jūsų 
kaimyninėj tavernoj ir 
gėrimų krautuvėj.

Federąl grant

$446,775.00 
256,897.46 

8,344.88 
52,362.68 

2,677,500.00 
34,728.75 
51,036.00 

335,285.53 
11,970.57 

156,765.53 
80,675.43 

6,380.48 
102,532.50 

2,426,894.58 
3,555,211.46 
3,157,087.50 

377,557.90

v.sM/5
7.70
6.05
5.50

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNĄUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

Mississippi 
Nebraska 
New Hampshire 
New York 
Ohio 
Pennsylvania

$7.50
7.95
8.95
9.50

\0.75
10.75
10.75

8.45

Gub. Horner,Kiti De 
mokratai Svečiuose 

Pas Lietuvius

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
ka nikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavime ir geriausia 
patąiso automobilius.

• Tąvęrpų savininkai reika- 
laųjant mugu atstovo pašaukit 

VICTORY 5382

mūzai medžioklės laimėjimų. 
Artimoj ateity p. Shametas 
surengs paukščių p arę, tai ga
lėsite visi patirti, kaip sekasi 
jam medžioti. Pamatysite ir 
p. Shameto paveikslą medžio
tojo uniformoj. — D.

Spalio 14 dieną tapo palaido
ta Marijona, Kiverienė (Mary 
Rimkuj) gimusi Kretingos ap_- 
skrity, Lietuvoj. Mirė spalio 4 
dieną adresu 625 W. 31 stree't. 
Amerikoj išgyveno 28 metus. 
Arčiausius gimines paliko vyrą 
Antaną. Kapinės suteikė vietą 
veltui kaipo' biednai.

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 g 
dovaną. Modemišku Vestuvių E 
kslų tuzinas $12,00.

Tel. Er.r!ewood 5883—5840

jintos dekorącijos ir padi 
dintas baras

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

PoęabontaS: Minę Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Tai malo- 
visi nori būti

nuo kitų labdarybės, 
federalinės valdžios 

pašalpą kas trys mė-

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

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

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

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

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

Dalyvavo^ J. T. Zurio pagerbi 
rno bankiete, sekmadienio 

vakare. .

Tono
$2.40

2.50
2,75
2.90
3.20
3.20
3.20

_2.(!5
3.65
2.90

Lietuvių Tautinės 
Kapinės

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. :

pjrilmįų progra- 
susipinkd; vargu daugiau 

Prasidėjus šo-

ijjinimnką, K.
Rainuoti; Dr. J., 

panarnėti, b Chicagoš 
tų "dainų ir kalbos

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

vienam terminui. tvarkyti dar ^^3111001 AtiMČ 
Atnaujintą Chic. L.

Auditoriją

laidotas Kazimieras , Zalunskis, 
gimęs Lietuvoj, Šiaulių apskri
ty, Kauno rėdyboj.

Mirė spalio mėnesio 15 dieną 
Holy Gross ligoninėj, Amerikoj 
išgyveno '27 < įmetus. :

Giminių paliko brolį Ignacą, 
seserį Elžbietą, švogerį Dan 
Kissel. švogeris Dan Kissel nu
pirko dviejų duobių lotą Kazi
mierui Zalunskiui, kur velionis 
tapo

J BRAND 

12 MENESIU SENA 
Štraigbt American 
Bourbon Whiskey 
Tikro Užsitarnavimo

Kazimieras Zalunskis
Spalio mčnęšio 17 dieną Lįe 

tuvių Tairtinėšė Kapinėse pa

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE ■
Sis skyriui yra vedamai tikslą pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nxadplrkti 
įvairių paprastų ir, nepaprastų daiktų, intaisų ir, reikmenų. Jeigu U telpančių Čia skelbimų 
negalite Susirasti ką ieškot, palaukite Naujienai, Canal 8500, Jį klauskite Bisnią tetoMĮs. 
Ofai jųi gausite jeigu tik jų bus galimą gauti.

— Adresu, 
avenue yra

21-st PLACE TAVERN
& RĘSTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti val
iai, Pąbst Blue Ribboji on Tap alus,vi

sokios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri
valė Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—■

ANTANAS IR AGNĖS STOKAI 
701 W. 21st Plaęe 

TeL CANĄfc 7522.

Amerikos žmonės visaip 
kalba, kodėl nėra darbų. Ran
dasi visokių kaltintojų, bet 
kaltininko nėra.

Mr. FredG. Clark, žinomas 
republikonų nacionalis veikėjas 
sako, kad Amerikos biznis įr 
industrijų yra visada pasiren
gusi teikti darbininkams dar
bus ir atsteigti pQrmalę sam
dų. Vienok kiekvienas vyras ar
ba moteris, kurie dirba u*ž al
gą, supranta, jogei darbdaviai 
nepakels algos ir , nesamdys 
daugiau darbininkų, jei to 
darbdavio biznis neš nuosto-

Ažukų medinis namas pada
ręs daug žalos jos mūriniam 

namui.,

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių. ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Bitorio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Federalės valdžias pagelba seniems, 
akliems ir našlaičiams

šeštadienio vakare, spalio 
17 dieną, pp. Ąreškų name 
atsirado šauni vestuvių puo
ta. Pp. Areškos išleido duk
terį už vyro, p. Gampbell, chi- 
cagiečio. Laimingo sugyve
nimo jauniesiems.

Draugystės susirinkimas
Draugija Lietuvos Kareivių 

turėjo susirinkimą sekmadie
ny, spalio 18 dieną. Aptarta 
įvairus reikalai.

Iš ligonių S. YgOiiatavičia, 
ilgai sirgęs, atsisakė nuo pa
šalpos. Sveiksta 
nu girdėti, nes 
sveiki,

A. Rakašius 
jaučiasi.

V. Bernotas ' 
perlaužta, dabar 
pasveikti.

Nauji ligoniai yra: 
sėt — Meškauskas, J 
skas ir J. Vilkelis.

32 metų lietuvis, Juozas 
Skubis buvo suareštuotas kai
po dalyvis apiplėšimo, Mt. 
Greenwoode. Policija tvirtina, 
kad jisai, su sėbrais užpuolė 
F. Zolinkos alinę ir pavogė 
$908 pinigais. Skubis gyvena 
adresu, 3035 Komensky avė.

BRIDGEPORT 
3305 Lituanica 
dviejų aukštų medinis narnąs. 
Jozefina Masalskienė, >3307: Li
tuanica, gyvenanti gretimame 
mūriniame name, tvirtina, kad 
tasai medinis namas yra tiek 
nusenęs ir nebetvirtas ant 
kojų, jog nebegali išstovėti. 
Turi prisiglausti prie mūri
nio namo, kad neatsistoti vir
šum kojomis. Taip ji sako.

Jozefina Masalskienė toliau 
tvirtina, kad jos mūrinis na
mas nėra jokis ramstis medi
niam seneliui, bet panaudo
tas už ramstį, turėjo smarkiai 
nukentėti. Mat, kaip prilyda
vo arba prisnigdavo, tai *į 
mūrą pasirėmusios medinės 
sienos neleisdavo vandeniui 
nubėgti. O jei vanduo negalė
davo nuo stogo nubėgti, tai 
kurgi jis pasidėdavo? Nu-gi 
subėgdavo į ponios Masalskie
nės kambarius.

Per kurį laiką ji tokį padė
jimą toleravusi, sako J. Ma
salskienė. Ji reikalavusi me-

Hampshire, Mississippi ir Neb
raska. Fondai, paskirti laiko
tarpiui nuo spalio 1 iki gruo
džio 31 dienos šių metų. Ap
skaičiuojama, kad jie suteiks 
pašalpas 374,755 asmenims rei
kalingos pagelbos. Kąlbami 18 
milionų nužiūrėta padalinti tarp 
valstijų ir tarp minėtų trijų rū
šių reikalingų pagelbos žmo
nių sekamai; .
.»oK’.r<- ... • j. •*,' " i

Eatimated number of
persona.. covered

.12,000 
7,500 

245 
3,950 

36,000 
1,200 
3,300 

11,200

Gubernatorius Henry Hor
ner, kongresmenas Sabąth ir 
visa eilę kitų dęmokrątij ly
derių Chicagoje sekmadienį 
buvo lietuvių svečiais. Jie at
silankė kandidato į teisėjus, 
John T. Zurio* pagerbimo 
bankiete, kuris įvyko Pąlmer 
House viešbučio svetainėje.

J. T. Zuris ir kiti svečiai pa
sakė po kalbą, optimistiško
mis akimis žiūrėdami į lap
kričio trečios dienos rinkimus. 
Demokratų lyderiai pareiškė 
įsitikinimą, kad tą dieną gaus 
piliečių mandatą miesto ir

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Vlr8

$ 7.75
8.20
9.30 
O.™

Tony Strainis Tavern 
372 East 71st Street

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

872 Eaęt 7lst Street
Tel. Stewart 6203.

Priimti trys pakvietimai į 
parengimus, būtent į L. L. N 
bendrovės{ Būnco Party. 2{ 
dieną šio mėnesio, į Optimis
tų Kliubą 31 dieną šio mėne
sio ir į Namų Savininkų Po
litikos Kliubo parengimą lap
kričio 7 dieną. Visi šie pa
rengimai įvyks Liųosyįės sve
tainėje.

Republikonų mitingas.
Sekmadienį, spalio 18 d.; 

popiet įvyko Liuošybės svetai
nėje republikonų ^sirinki- 
mas 
200.

Totai .......... ................................

Valstijos, kurios priima pa
tvarkymus pašalpai teikti pasev- 
nėjusiems žmonėms, akliems 
beturčiams ir vaikąms priklau
santiems 
gauna iš 
reguliarę 
nėšiai.

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

dinio namo fsavinfrikus, pp. 
Juozą ir Peggy Ažukus senelį 
lopinti. Bet jie nekreipę cįo- 
mės. Ilgainiui, padėjimas pa
sidaręs taip nepakenčiamas, 
sako, p. Masalskienė, kad ji 
nuėjo į teismą ir užvedė bylą 
prieš pp. Ažukus, reikalauda
ma $10,000 K ątlyginimo už 
nuostolius.

Bylą netrukus svarstys Su- 
perior teismo džiure.

Remontas dar nebaigtas. Pa
liko ištaišytį apatinės sąlės, 
naudojamos susirinkimams, ir 
virtuvė. Auditorijos globėjai 
apskaičiuoją, kad visas darbas 
kainuos apie $4,000 dolerių. , 

Auditorijos globėjai,—bond- 
holderių komiteto nariai—yrą 
sekami: J- Rūta, vedėjas, J. 
Raeevičia, Kadziauskas—sekre
torius, P. Killis, J. Šukys, J. 
Bubnis—užveizda ir B. J. Ja
kaitis.

turėjo ranką
jis baigia

Per paskutinius tris metus 
tas paprastas principas tapo 
užmirštas. Industrijos ir biz
niai nedarė jokių pagerinimų 
ir didesnių investmentų į savo 
biznius, užtai ir" darbai visoj 
šalyj nepagerėjo.

Republikonų partijos kandi
datas į prezidentus Alfred M. 
Kandon, jei bus išrinktas ša
lies prezidentu, prižada at
steigti normalius laikus. Tuo
met biznis ir industrija page
rės ir bedarbiai gaus darbus.

(Apgarsin.)

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

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

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

Nut Koksai j----------------------------------------
Pea Koksai----------------------------

Petroleum Carbon Štili Run ----------
Petroleum Carbon Lump. Eggr-----------
MILLERS CREEK LUMP _________ .
MILLEKS CREEK, EGG___________
BLACK BAND LUMP---------------------- -
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania)---------------- -
Eastern Kentuę’.cy Screenlngs _ _______
Illinois Sct-eenings -------------------- —
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ____________

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

Lump-----------------------------------
WITjMINGTON Egg, 4x2 Valytos____
WLMINGTON Mino Run — Stambios.

varbus susirinkimas John T. Zuris for Judge Boosters Klubo 
įvyks šiandien, spalių 21 d., 8 vai. vak. Room No. 387 Mor- 
rison Viešbuty. Prašome visų atsilankyti ir nesivėjųoti.

Felice Nausėda, sekr.

$13,738,006.25

Pagalios ir Jungtinės Valsti
jos nuo privačios almužnos pra
deda pereiti prie teikimo pašal
pos iš valstybės iždo. Dabar 
teikiama pašalpa yra, palyginta 
reikalavimams, visai menka, ta
čiau pradžia gera.

Siunčiam Gėles Telegrama 1 VteM 
Pasaulio Dalis

Del geresnio jausmo ir 
tikro džiaugsmo—megink

90 PROOF

A. K. TAVERN
Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsilankytu Užlaiko MILLEKS 
HIGH LIFE alų.

3329 S. Lituanica Avė.

VIENINTELIS DISTRIBUTOKIUS WHQLESALE ONLX

BRIOSEPORT LIQUOR COMPANYs
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

republikonų
žmonių susirinko apie 

Išklausė įvairių pranešį- 
Tvarką vedė - Vahi-

Jo suims gabiai gitarą 
skambino ir dainavo, . Jis turi 
malonų gaisą, gąįčs būti pir
maeilis damiiiftikąs. 2 Pq pro
grama visi būva vaišinami 
alum, z
Liuosybės Namo bendrovės 

parengimas.
Ateinantį sekmadienį, spa

lio 25 diepą, įvyksta Lietuvių 
Liuosybės Namo bendrovės 
vakaras. Rengia jį kelias 
draugijos bendrai. Tai gerąs 
darbas, , > *

Bendrove iki šiol laikosi ir 
laikysis toliai? Skolas bai
gia mokėt, tik beda, kad tak
sai aųgšti, bet ir jię nesudaro 
pavojaus.

Sekmadienį, spalio 25 die
ną, apie trečią valandą po
piet atsilankykite į parengi
mą. Gal laimėsite kai ką, 
Po laimėjimų ir lošimo lietu
viški šokiai ir skanus užkan
džiai. IŠ viso susidarys gera 
parama savai įstaigai.
. Pųrmę^ė paukščių iš 

medžioklės^
J. R. Shametas čia plačiai 

žinomas bwio žmogus. Jo 
mėgiamas spurtas tąi medžio
klė, Šiomis dienomis jis pa- 
įąri? kelionę apie R30Q mylių 
automobiji.umt parsivežė per

Socialio Saugumo Taryba 
(Sočiai Security Board) paskel
bė atsignavimą $13,738,006 pa
šalpai teikti pasenusioms, ak
liems beturčiams žmonėms ir 
vaikams, priklausantiems nuo 
svetimų valios, šios pinigų s li
mo yra paskirtos vienuolikai 
valstijų, būtent New Yorko, 
Pennsylvanijos, Illinois, Ohio, 
Connecticut, Idaho, Maine, Nęw

TKU. REPUBLIC= MOA

Sekmadienį Chicagos lietu- 
jviai turėjo progos pamatyti 
atnaujintą ir1 atremontuotą 
Chicągos Lietuvių Auditoriją,

Davusį Auditorijai “naują 
veidą” ir pailginusi ir papla- 
tinusi- baro patalpą, rūmų val
dančioji komisija surengė Už
vakar ‘‘Atid^į’yino Iškilmes’'. Į 
jas pakvietė dainininkę, p. A- 
Gjedraįtięp^ ' • 11
Sabonį 
Poška — 
lietuvius
— paklausyti|Į ; -

Bet toji publika kaž kodėl 
.nęatsilankė.
mui 
šimto žmonių' 
kiams, jauninta padaugino pu
blikos skaičiui? bet ir tai ne
sudarė didelių skaitlinių.

Salė buvo nuspalvota paste
linėmis, riVžava, mėlyna ir gel
tona spalvomis. Dekoracijos ir 
tUŽdangos atpaujintos. Baras 
prailgintas 2Q. pėdų, taip kad

B SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Visi draugai ir tautiečiai nelaukite 
žiemos šalčių, tuojąus sukruskite 
pasitaisyti nubus vyriškus ir mote
riškus furkaučius; darbas yra garan
tuojamas. Tel. YARDS 5385.

821 WĘST 34-TH STREET
......

Bams Studio 
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 
’’ DARBAS ATLIEKAMA 

3200 So. Halsted St 
Celumet 4258 — Res. Yards 5034

Jie taipgi prielankiai ko
mentavo apie tai, kad šį 
terminą jie savo tarpe turės 
ir lietuvių kraujo žmogų, bū
tent, J. T. Zurį.

Vakaro tvarką vedė stam- Išmaliavota Auditorija, atnau 
busis .lietuvių biznierius, Jus
tinas Mackevičius, Jis parei
gas ėjo pavyzdingai. Vieta bu
vo puošni, muzika gera. Tas 
šiek tiek pagelbėjo pataisyti 
blogą įspūdį, kurį atsilankiu
sių svečių tarpe sukėlė pub
likos trukumas. Garbės svečių 
buvo apie 18, publikos gi apie 
80. Pusė stalų buvo neužimta, 
o ir prie likusių atsilankiu
sieji buvo pusėtinai retai iš
sisklaidę.
Kai kurie vakaro dalyviai tą 

faktą a interpretuoja kaipo 
smūgį Chicagos lietuvių poli
tikai, ypatingai A. G. Kums- 
kiui ir jo pasekėjų grupei. 
Toji grupė siekia lietuvių vei
kimą politikoje kontroliuoti. 
Ji rūpinosi vakaro rerighriu.

TAKSAI EXTRA
1 "■

Tonas
$ 8.00

8.45
9:50

10.00
11.25
H.25
H.25

9.«tt
13.00,

9.70
•, 9.25

9.40
13.90

W - 4-75
6.75

7.40
7.50
7.95
6.20
5.65

• LIGONINIS—

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetontiški gydytojai, o, ne stu

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

priskiria stiklus. Medikais 'ekzami- 
nacija ir gydymas. LigoninSs gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedrie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

• MEZGIMO DIRBTU 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNHTING 

MILLS
F. Selemonavich 

,504 WEST 33-RD STREET 
Svęterių krautuvė atdara kasdįeuą- 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 8486 :

• RANKDARBIAI^ 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
GoodsShop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai'

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

—7~| Pėrmanent $2.50* ■ iki ...........SB.oo
s • Permanent b.ema-

j šinos ___  $5-00
Shampoo ir Sudė- 

■ jimas ............ 35c
- f penkt., o šešt. 50c

? Plaukų DAŽY- 
>' MAS ..... $2.50

Visas darbas ga- 
n-1 ■tra“tu?‘a?- - * Del sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459 

MISS. ESTEbLE SLOTKUS

WOOO COAl

COAL.COK
3719 S KEDZIE AVENUF 
6UABANTEED COAL

PHONE l.AEAYETTE 324d 
bONDED VVEIGHT



rwn

CLASSIFIED ADS

CLASSIFIED ADS

Frederikas Ąbekas

pagei

1931 metais, New
tuoj UŽ

For Rent
Ol.ffc ii

Įdomus teatras

A.VE,

Hartshorne

visur
0

pareigos yrą 
turi keleivius

$17,800
$14,000

palikusi 
vestuvių

kuri lėktuvų 
kompetentiš-

Personal
Asmenų Ieško

REIKALINGA mergina dirbti 
taverną, turi būti patyrusi. Atsišau 
cite tel. Boulevard 7825.

F. Abekas:Ieškb Di 
vorso Nuo Žmonos

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BUilding Material
Statybos Medžiaga

Tarnauja American Airlines Keleiviniuose 
Lėktuvuose Tarp New Yorko ir Chicagos

Business Chances
Perdavimui Bizniai

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

"v* w p" a ▼ vf'vl v a •REIKALINGA mergina ar mote
ris vaikui prižiūrėti su užlaikymu 
ar be užlaikymo. J. Ažukas, 6821 S. 
; tockwell St.

671 W. 14th St

Traukinys Užmušė 
69 Metų Lietuvį 

J. Naujoka

dienraščio “Vilnies” redakcijos 
narys ir veikėjas komunistų or
ganizacijose.

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

PARSIDUODA tavern —Big Davė 
Hali—80 sėdynių, priešais yra teat
ras. Gera vieta atatinkamiems. Par
davimo priežastis—.liga* 3539 Ar
cher Avenue.

REIKALINGAS žmogus kaipo 
porteris prie restauranto. Turi būti 
blaivus

Mctormonas įaiškina žmogaus 
nepamatęs į laiką

Gyvena ji Latvijoje 
vyrų į mėnesį po 
1931 m.

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

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidų.

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, skalbti—apsibūti — 
Kreiptis tarp 9 ir 11:30 ryto. Gera 
alga. New Castle 3447.

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

būti simpatingą ir mokėti 
“kaip su žmonėmis apsieiti.”

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

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

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

4 / 50 metu.

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI 
RIMOS ĮSTAIGOS

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 žipote pranešti.

Elzbieta Bulotienė (Zuikiutė) 
Okla.

RENDON 5 kambarių flatas $20 
mėnesy, naujai išdekoruotas. 

6943 So. Claremont Avė.

Antoinette Gudaite — Pirma Lietuvaitė 
“Lakiojanti Slaugė” Amerikoje

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

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, po 4 kambarius, gerame 
stovyje, apdaryti porčiai, automatiš
kas karšto vandens Šildymas. Gra
žioj apielipkėj. 6837 So; Talman 
Avė., 1-mos lubos.

Illinois Central elektrinis 
traukinys užmušė 69 metų lie
tuvį Jurgį Naujokų. Nelaime 
įvyko prie Commercial avenue 
ir .81-mos gatvės, naktį, iš pir
madienio į antradienį.

Traukinio motormonas aiški
no, kad jis nespėjo traukinio 
sustabdyti, nes nepamatė Nau- 
joką 4*faiką. Tik kai; traukinys 
buvo;beveik visai ant ^mogaus, 
tik tada jisai apsižiūrėjęs.

Jurgis Naujokas gyvenu ad
resu 8930 Houston avenue. Jis 
kurį laiką ūkininkavo, bet pa
skutinėmis dienomis tą užsiė
mimą* metė.

Penki lietuviai sužeisti prie 
Crewn Pbint

Penki lietuviai buvo sužeisti 
autoųiobilio nelaimėje prie 
Crown Point, Ind., spalių 11 d. 
Visi chicagiečiai, jie važ'ayo 
namą iŠ Indianos valstijos, kur 
buvo nuvykę grybauti. Prie 
Crown Point į lietuvių automo
bilį įvažiavo kitas, ir jį parver
tė į ravą.

Iš 'visų keleivių sunkiausiai 
nukentėjo Julija Fęlekšienė, 
4634 S. Wood Street. Ji buvo 
paguldyta / Mercy Hospital, 
Gary, Indiana. Jai perskelta 
galva Hr nulaužta viena ranka.

Montgomery Ward aktoriai 
suvaidins trijų aktų misterišką 
veikalą “The Ghost Walk$”

SUPPLY COMPANY 
INCORPORATED

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

JULIUS WEJ»ICHKA.
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tel. Republic 3718.

2507 West 69th St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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

monėje. Kovo mėnesį

PATYRUSI mergina ar moteris 
>endram namų darbui, mažoj Šei
moj. Geri namai, savas kambarys. 
Rogers Park 2545; 6967 Sheridan 
Road, Wenig.

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

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

CALūmet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Ant žemes ir ant jūrių, 
nuo kranto iki kranto...su 
milijonais rūkytojų, vyrų ir 
moterų..; kuomet jie. ima 
laiko pailsėti ir pasigerėti 
cigaretu tai

■ “Smoke-O ...
paduokite Chesterfields” 

Chesterfields yra lengvesni 
...ir kas daugiau jie turi tik* 
rrii gerų skonį, kuris palie
ka žmogų patenkintu.

Antoinette V. Gudaitis ....
MARQUETTE PARK. — 

Vienai tūkstančiai mylių jau
nai vietos lietuvaitei nieko 
nereiškia. Suvalgiusi pusry
čius Chicagoje, ji nuskuba 
New Yorkan pietams. Jei yra 
valanda-kita liuoslaikio, tai 
ji nueis tenai ir į teatrą, bet 
parvažiuos Chicagon j' laiką 
vakarienei ir šokiams kokiam 
nors vakarėlyje.

P-lė Arįtoinette V. Gudaitis 
gal ir negyvena tam panašia 
nustatyta j norma, bet gyven
dama Chicagoje ji New Yor- 
kui sudeda vizitą kiekvieną 
dieną. Pasidairiusi rytų did
miestyje, ji grįžta Chicagon 
poilsiui.!Ji tarnauja už slau
gę—“stewardess” keleivinių 
aeroplanų linijai, American 
Airlines.

Ji turbut yra vienintelė lie
tuvaitė tame užsiėmime, apie 
kurį daug mergaičių svajoja, 
bet reta kuri gauna.

P-lė Gudaitis yra duktė pp.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Parduosiu už pirmą pasiulyjimą 
arba mainysiu į automobilį. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. 711 W. 
34th St.

STOGDENGYSTft
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 Šo. Halsted St. 

Victory 4965

Help Wanted—Malė-Female 
Darbininkų Reikia

$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—$4 1
$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.

PARSIDUODA prie 6943 Clare 
mont avenue 3 flatų budinkas si 
gera aplinkuma. Pardavimo prie 
žastis — mirtis.

Kad daug merginų svajoja 
apie “lekuojančios slaugės” 
pareigų puikybes parodo ir 
tas faktas, jog 1,400 mergai
čių kandidatavo, kuomet te
buvo 24 vakancijos. P-lė Gu
daitis buvo viena iš laimin
gųjų mergaičių, 
firmai pasirodė 
kos.

P-lė Gudaitis 
skaitlingos. Ji 
priruošti kelionei oru. Kartais 
tas nelengva, jei keleivis 
skrenda pirmu kartu gyveni
me. Ji uždeda kiekvienam 
“saugumo diržą**, kad leid
žiantis ar kylant, ar laike au
dros, keleiviai neišlekiotų iš 
sėdynių. Tam tikromis valan
domis juos pietais ar vakarie
ne aprūpina; parodo jiems į- 
domesnes vietas kelyje ir, ben
drai, rūpinasi, kad keleiviems 
butų patogu, 
stų kratymo, 
kad nesirgtų.

Kandidatė 
slauges” turi

Moderniškas mūrinis
Moderniško muro bungalows 

.................. $4,500 ir $3,950 
2-flatis po 4 kamb. ir po 5 ir 6 

kajnbarius ......... -................. $6,500
BRIGHTON PARKE:

5 kambarių medinė cottage su 
vasarine kukne beismente, attikas 

............. ....................... $2,550 
Bpdgeporte —2 po 4 kambarius 

namas .................................... $1,250
Grosernė su namu $3,500 arba 

be namo pigiai. Mokėk kiek gali, o 
kitus rendai.

4708 So. Western Avė.
Klausk M. Umich

REIKALINGA mergina ar mote
ris vaikui prižiūrėti su užlaikymu 
ar be užlaikymo. J. Ažukas, 6821 
So. Rockwell St. Atsišaukit 6 vai. 
vakaro.

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTER 
CHICAGO, ILL.

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Te!. Boulevard 0250

REIKALINGI alaus ^pardavėjai 
alga ir komišenas, gera proga dėl 
gerų vyrų. M. Dzimidas, 4138 Ar
cher Avė. tel, Lafayette 0401.

TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

kad jie neišsigą 
blogo oro, ii

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičlų. 
Už rašom visokios rųšies apdrąudas. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

į “lekiojančias 
būti registruota 

slaugė, nevedusi, 28 metų am
žiaus ar mažiau, neaukštesnė 
penkių pėdų, 5 colių ir nesve
rianti daugiau 113 svarų. 
Svarbiausia-gi, mergina turi

KUSCHUS.
Hartford, Conn

PAIEŠKAU AGENTŲ
Pardavinėti kerosininius pečius— 

Oil Burners po krautuvės ir na
mus; geras uždarbis agentams. Pi
gus, geras ir visi vartoja lietuvių 
išdirbystės. Užsisakyk vieną, 

p. ------------ ~
78 Ward St

AUKUOJANT VISAS 
Pasaulinės Parodos

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

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” 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. 
Standard Oil stoties)

Skyriaus yardas 3893 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

Frederikas Ąbekas, 3116 S. 
Halsted Street, trumpą laiką at
gal padavė bylą Cook apskričio 
Superior}| teismui, reikalauda
mas d i vorsO. '

Gudaičių, kurie gyvena adre
su, 7024 Maplewood avenue. 
Baigusi slaugės mokslus st. 
Bernardo ligoninėje, birželio 
mėnesį, 1934, ji darbavosi 
Raudonąjam Kryžiuje, ’ mo
kindama namų higienos. Vė
liau ėjo slaugės pareigas pra

šiais 
metais įstojo į American Air
lines “lakiojančių slaugių” 
mokyklą ir kiek laiko atgal 
pradėjo lakioti.

Jis«i nori atsiskirti nuo žmo
nos, Marijos Ievos Abekienčs, 
kuri dabartiniu laiku gyvenanti 
Rygoje, Latvijoje. Skundė F. 
Abekas nurodo,skad ją vedė va
sario 23 d., 1931 Kietais, New 
Jersey Valstijoje. Laimingai gy
veno iki kovo 80 d., tų pačių 
metų. Bet pp tps dienos žmo
na dingo. Nedavusi nei jokios 
žinios, nei neĮiUfodžįusi prie
žasties dėl elgesio, žmorih Abe- 
ką apleido. Jisai, sako skundė- 

*-. ■ t ■

jas, buvęs ištikimas Vyras ir 
nedavęs žmonai jokio pamato 
šeimyną ardyti.* S \ ’

F. Abekas yra komunistų

PAMOKOS
AnglųKalbog!

PARSIDUODA Marquette Parke 
naujas moderniškas 10 flatų namas, 

...............................  $22,000 
Moderniškas muriųįs 6 flatų„Jai bdng*

■ - • ' 1 ■ 1 r ■ I 1 , ; ■ 1' .

žuvininko signalas 
dėl užsirūkymo

\ knyg^edystėS'.,’!.
: Stenografijos *-

(Gregg ‘ Shorth^ąd) j1 
Prisiunčiame pi&tū ’ ^iiną 

kursą anglų kąlljos.

Amerikos Ueliįvty Mokykla
3106 S. Halsted St., Čhicago, III.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

X VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. i Halsted Street

Phone Yarda 3408

ketvirtadienio vakare, spalių 22 
dieną. Pradžia 8 Valandą vaka
re, įžanga z 10 centų asmeniui. 

^Visi kviečiami Ątsilankyti. Vąi- 
’ldinimo vietą — Howell Ueigh- 
borhood House, 1881 S. Racine 
avenue.

COAL 
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
AŲGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

ILLINOIS ANGLYS
Miiie Run ..............   $5.75 .
Lump or-Egg ...... -.......... 6.00 •
Screenings ...........    4.75 ’i

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MOTERIS bendram namų darbui, 
engvas skalbimas, savas kambarys. 

Van Buren 4261.

••


