
NAUJIEM
VOL. XXIII Chicago, III. Šeštadienis,Kaina 3c

IŠ LIETUVOS

Itali

Rusi

Sočia

Ethiopi

Haile Selassie nepa 
liauja maldavęs pa 

gelbos Ethiopijai

priversta at 
kaipo netei

Francuos fašistai 
perkasi ginklus 

ir Amerikoj

Sukilėliai prie Mad 
rido sulaikomi; bom 

bardavo sostinę

kurioj jis puolė gu 
Leche.

Rusija siunčianti lo 
jalistams lėktuvus, 

sako sukilėliai

Tėvams draudžiant 
vestis pasiskandino

MANILA, P. I., sp. 23. — 
Manoma, kad Filipinų pirmas 
prezidentas Quezon aplankys 
Jungt. Valstijas vasario mėn.

Po to gi kompanija paskel 
bė lokautų ir uždarė savo dirb
tuves.

tik bus gauta žinia apie Rusi
jos atsimetimą nuo neutraliteto 
sutarties.

Italija dar labiu gin 
kluos Ispanijos 

sukilėlius

October 24 d., 1936

Kalėjimas už užpuo 
limą mergaitės

darbinin- 
tris dirb- 
iš darbo

ir Vo- 
pareiš- 
buvimą 
kurioj

Buvo sustreikavę 
darbininkai

Paryžiaus-Basel eks 
presiniam traukiniui ties Ghau 
mont uogavus bušą.

GENEVA, sp. 23 
jos karalius Haile Selassie dar 
kartą atsišaukė į tautų sąjun
gą, maldaudamas ją “išgelbėti 
vakarinę Ethiopiją nuo Italijos 
užkariavimo.”

prie tos su
sako nota, 

sutrumpinti

Žaibas nutrenkė 
auksinį žiedą

Tik vienoj vietoj sukilėliai į 
stengė paeiti priekyn, bet vi 
sur kitur liko atmušti. Lėktų 
vais gąsdina gyventojus

PARYŽIUS, sp. 20. — Du 
žmonės liko užmušti ir penki 
sužeisti

priimama Ita- 
Bet čia abiejų 

neišvengtinai su- 
iškilti tarp jų 
Didelės įtakos 

Tad abi

PENSACOLA, Pa., sp. 23.-- 
Dviems laivyno lavinimos lėk
tuvams susidūrus vienas kade
tas liko užmuštas, o kitas sun
kiai sužeistas. Du gi kiti ka
detai išsigelbėjo iššokdami pa 
rašiutais.

MICHIGAN CITY, Ind., sp. 
19.—Pasivalgius didelius vištie
nos pietus, valstijos kalėjimo 
elektros kėdėj liko nužudytas 
Clarence E. Thomas, 31 m. už 
$23 žmogžudystę.

Italijos užsienio reikalą ministeris susita 
ręs su naciais vyksta pas Hitlerį 

patvirtinti tą susitarimą

Sukilėliai suėmę su 
ginklais graikų 

laivą

NAUJIENŲ 
ADMINISTRACIJA.

Rusija sako, neutraliteto sutartis esanti tik 
“skutas popieros”, kuri tik prailgina 

civilį karą Ispanijoje

Entored as second-class matter Mačch 7, 1914 at the Post Office at Chicago, IHn 
under the Ąct of March 8, 1879

Cartagena portą ir 
sunaikino” Rusijos

Tikimąsi, kad Italija 
kieti j a padarys bendrą 
kimą/ jog jos nepakęs 
bolševikiškos valstybės 
nors Ispanijos daly.

Jeigu gi Rusija pradės siųsti 
ginklus į Madridą, tai ir Italija 
tikrai pradės dar labiau gink
luoti sukilėlius.

NEW ORLEANS, La., sp. 23. 
Trys puolikai bandė sumušti 
fašistų, buvusį šen. Long šali
ninkų vadą kun. Gerald L. K. 
Smith, radio stoty, po jo kalbos 
per radio, 
bernatorių

CINCINNATI, O., sp. 23.— 
Prapuolęs kontraktorius Leoni
das J. Melson, 36 m., iš Ash- 
ville, N. C., po dviejų dienų 
ieškojimo, rastas nusišovęs vie
tos hotely.

Lokautas tapo paskelbtas 
darbininkams pradėjus organi
zuotis į uniją. Darbininkai ne
reikalavo nė algų pakėlimo, nė 
darbo valandų sutrumpinimo, 
bet kompanija jau pradėjo Ša
linti iš darbo unijos organiza
torius ir narius. Iš tos prie
žasties organizuotieji darbinin
kai paskelbė “sėdėjimo” strei-

Veik tuo pačiu metu keturi 
banditai Pakerių km. Plungės 
vals. išdaužė P. Duburio grį- 
čios langus ir sulindę į vidų, 
grąsindami ginklu, reikalavo 
atiduoti pinigus. Duburys, iš
sigandęs, atidavė 100 lt. ir 35 
rusų aukso rub. Piktadariai 
pabėgo.

Francijos radikalai 
pradėjo savo 

suvažiavimą

JANONIŲ; km., Svėdasų vai. 
Merginos tėvams neleidžiant 
dukterei tekėti už biednesniojo 
pasirinkto vaikino, jie įvažiavę 
valtim ežeran abu pasiskandino.

RAGINE, Wis., sp. 23. —J 
I. Case, ūkio padargų ir auto 
mobilių dalių kompanija, pa 
skelbė lokautą 2,000 
kų, uždarydama savo 
tuves ir išmesdama 
visus darbininkus.

UHy.?* .... j". - 11 j~- > ............. ,

WHITE PLAINS, N. Y. — Louise Ruves, kurią buvo ban
doma nunuodyti. Korėjietis Chang Foo Lee yra įtariamas ban 
dęs ją nunuodyti.

Jugoslavijos ir Rumunijos są
jungą.

Prekyba bus vedama mainų 
pagrindu. Vokietija parūpins 
Italijai anglių, didžiųjų indus
trijų gaminių ir mokslinių in
strumentų, o Italija teiks Vo
kietijai maistą ir žaliavas.

Ispanijos klausime abi šalys 
veiks bendrai, ypač * j ei Rusija 
atmestų neutraliteto sutartį, 
taipjau kartu pripažins sukilė
lių valdžią. Jos mano, kad jos 
gal gali daug daugiau padėti 
Ispanijos sukilėliams, negu Ru
sija gali padėti lojalistams.

Kai dėl Italijos užkariavimo 
Ethiopijos, tai tą Vokietija jau 
senai nors ir ne taip atvirai 
yra pripažinusi, panaikindama 
savo legaciją Addis Ababoj ii 
įsteigdama ten tik konsulatą. 
Dabar Vokietija tą užkariavimą 
pripažinsianti daug atviriau.

Bet tie susitarimai turi tą 
plačią reikšmę, kad eina dides
nis susiartinimas tarp fašisti
nių valstybių, į kurį galbūt 
bus bandoma įtraukti ir kitas 
fašistams artimas valstybes, šit 
kuriomis nėra perdaug priešin
gų interesų.

Kiti dagi spėja, kad prie tų 
susitarimų busią bandoma pri
traukti ir Angliją su Francija, 
kad tuo visai izoliuoti Rusiją.

3 nuvažiavo nuo 
tilto

RYMAS, sp. 23. —Oficialiai 
pareiškia, kad Rusijos atsime
timas nuo neutraliteto sutarties 
dar sykį parodęs “Rusijos kenks
mingą įtaką” į Europos reika-

PARYžIUS, sp. 23. — Ispa
nijos sukilėliai per radio pa
skelbė, kad vakar loja- 
listus gelbėti atskrido 50 Ru
sijos karo lėktuvų, šiandie gi 
esą laukiama atskrendant dar 
60 lėktuvų.

ŽEMAITIJOJ PASIRODĖ 
PLĖŠIKŲ

MADRIDAS, sp. 23. — Suki
lėlių lėktuvai šiandie pirmą kar
tą bombardavo Madridą dienos 
laiku. Nors pridarė visai mažai 
nuostolių, bet gerokai išgąsdino 
gyventojus, kurie ėmė slėptis 
rūsiuose. Taipjau išmėtė lape
lius, raginančius Madridą pasi
duoti. Gyventojai dabar aiškiai 
galėjo matyti pavojų sostinei. 
Bet galbūt visos šios atakos ir 
buvo padarytos ne tiek bombar
davimui miesto, kiek išgąsdini- 
mui gyventojų.

Visuose atvejuose lėktuvai 
buvo nuginti priešlėktuvinių ka- 
nuolių.

Kartu sukilėliai darė labai 
smarkias atakas visame fronte 
prie Madrido, bet visur liko at
mušti, kai kur su labai dide
liais nuostoliais, išėmus vieną 
vietą: sukilėliams pasisekė pa
eiti kiek į priekį prie Escorial.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
tiek pat šalta.

Vakar 2 vai po piet tempe
ratūra Chicago j e buvo 45°.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 
5:57.

TANGIER, sp. 23. — Gauto
mis žiniomis, Ispanijos fašistų 
kanuolinis laivas Canovas su
ėmęs graikų prekių laivą, ku
ris gabenęs ginklų 32,000,000 
pesetų vertės.

Laivo krovinys susidėję iš 4 
batarejų artilerijos, 4,000,000 
šovinių, 400 kulkosvaidžių ir 
1,500 lėktuvų bombų.

Laivas likęs nuvilktas į su
kilėlių valdomą Ispanijos Mo- 
roko portą Ceutą, iš kur dalis 
ginklų tuojaus likusi pasiųsta į 
Ispaniją.

FORT ERIE, Ont., sp. 23.— 
Horace Barnett, 17 m., tvirtai 
miegojo laike perkūnijos. Stai
ga žaibas trenkė per jo langą, 
nutraukė dalį jo auksinio žiedo 
ir vėl išėjo per langą, visai mie
gančiojo nepažeisdamas.

PLUNGĖ.—Aną dieną Plun
gės vals. Alksnėnų km. gyven
toja Em. Mideikienė važiuota 
gįžo iš Plungės namo. Kelis 
kilometrus pavažiavus Midei- 
kienę pasivijo trys piktadariai, 
kurie moterį apkūlė ir atėmė 
18 lt.

Italija Susitarė 
Su Vokietija

Del streiko, 
kad jų 

paten- 
darbi- 
vieny-

BERLYNAS, sp. 23 
jos užsienio reikalų ministeris, 
MiVssolini žentas grafas Galeaz- 
zo Ciano po kelių dienų derybų 
su Vokietijos užsienio reikalų 
ministeriu baronu von Neurath 
ir kitais ministeriais pilnai su
sitarė visais svarbausiais abi 
šalis liečiančiais klausimais ir 
dabar vyksta į Bavariją pas 
patį Hitlerį gauti jo patvirtini
mą šių visų susitarimų.

Vokietijos naciai ir Italijos 
fašistai susitarė kooperuoti Du
nojaus klausime, taipjau dėl 
prekybos tarp šių abiejų šalių, 
be to dėl Ispanijos ir Ethiopi
jos. Susitarimai įeis galion tik 
tada, kada juos patvirtins Hit
leris ir Mtfssolini.

Bet ir tada gal dar ne visi 
susitarimai veiks tinkamai, nes 
visą laiką Italijos ir Vokietijos 
interesai skyrėsi ir dabar .sun
ku juos yra suderinti.

Svarbus yra siisitarimas dėl 
Dunojaus, čia rėmiamąsi Rymo 
protokolais ir 
Ii jos vadovybė, 
šalių interesai 
sidurs ir gali 
nauji kivirčiai. 
čia turi ir Francija 
šalys ir tariasi Francijos įtaką 
sunaikinti, taipjau suardyti ma
žąją entente— čechoslovakijos,

BIRŽAI.— “Apaščios” malū
no, vilnakaršės, audyklos ir kitų 
skyrių darbininkai, viso per 200 
žmonių, buvo paskelbę streiką. 
Darbininkai sustreikavo dėl ne
išmokamo atlyginimo už dar
bą. Bet pradėjus derybas, fab
riko savininkai sutiko užmokėti 
dalį uždirbtos algos darbinin
kams. Keletas moterų, kurias 
fabriko administracija įtarė 
daugiausia prisidėjusias prie 
streiko, visai atleistos. Darbi
ninkai nusiskundžia, kad nau
jai priimtiems į darbą labai il
gai nešiduodamos darbo kny
gutės ir j e nesiskaitą apdraus
tais darbininkais 
darbininkai tvirtina, 
reikalavimai tik dalinai 

[kinti dėl to, kad pačių 
ninku tarpe nesą tikros 
bės ir sutarimo.

MAYFIELD, Ky., sp. 23. — 
Monroe Wilson, 28 m., liko nu
teistas dviems metams kalėj i- 
man už užmiršimą Robert Price. 
Vėliaus jis liko nuteistas ke
turiems metams kalėjimo už 
pavogimą dviejų karvių.

CRESSON, Pa., sp. 23 
žmonės liko vietoj u'žmušti jų 
automobiliui nušokus nuo 
“High Bridge” tilto ir nukritus 
iš 60 pėdų augštumos ant Penn- 
sylvania geležinkelio bėgių, tie
siai po ateinančių -tavoriniu 
traukiniu. Visi jie iš šokių Gai
li tzin gryžo namo į Johnstown.

UTĖNA. — Malotiškiams 
Bikintui Viliui ir Poviliūnui Ju
liui Malėtų(-'daboklėj atliekant 
•baušhlęį5 Itelfoms - valandoijis bu
vo patalpinta nepilnaprotė mer
gina*

Ta proga pasinaudodami Bi- 
kintas ir Poviliūnas atsirakinę 
moterų skyrių, ten įsiveržė. 
IX. 17 d. Panevėžio apyg. teis
mo išvažiuojamoji sesija Ute
noje, spręsdama minimą bylą, 
Bikintą Vilių ir Poviliūną Jus
lių nubaudė po 1 mt. ir 6 mėn. 
s. d. kalėjimo paskutinį dar su 
B. stat. pasėkomis susiaurinant 
teises.

neutraliteto sutartis 
sudraskytu 

Ir todėl ji

PARYŽIUS, sp. 22 
listų dienraštis Le Populaire 
rašo, kad Francijos fašistus 
ginkluoja ne tik Vokietijos na
ciai, bet kad fašistai perkasi 
ginklų ir Amerikoj.

Slaptus ginklų siuntinius iš 
Amerikos fašistai yra gavę per 
Havre ir Holandiją. Ginklai 
yra paslėpti įvairiose šiaurinės 
Francijos vietose, daugiausia 
Normandijoj.-

Iš Vokietijos gi gauta datfg 
nuodingų dujų bombų.

Spėjama, kad vien Paryžiaus 
apielinkėje fašistai turi paslėpę 
apie 1,000 kulkosvaidžių.

BIARITZ, Francijoj, sp. 23. 
—čia prasidėjo metinis radika
lų partijos suvažiavimas, kuris 
galbūt nulems viso liaudies 
fronto likimą.

Didelė dalis radikalų yra lai
bai nepatenkinti komunistais ir 
todėl gali nutarti atsimesti nuo 
liaudies fronto. Tada turėtų 
pasitraukti dabartinė liaudies 
fronto valdžia ir Francijos res
publika susilauktų labai sunkių 
dienų.

Radikalų suvažiavimas jau 
pasmerkė “sėdėjimo” streikus, 
kuriuose darbininkai laiko už
ėmę dirbtuves. Nutarimas pa
darytas labai triukšmingame 
posėdyje ir išrodo, kad pats 
suvažiavimabs yra griežtai pa
sidalinęs į kairiuosius ir deši
niuosius. Dešinieji radikalai 
rodo net fašistinių palinkimų.

Gal Pradės Ginkluoti 
Ispanijos Lojalistus

SEKMADIENIAIS 
NAUJIENŲ 
OFISAS VĖL 
BUS ATDARAS 

r

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

Apgarsinimus sekmadie
niais galite paduoti tele
fonu ir vėliau, pradedant 
nuo 4-tos iki 8:30 vai. 
vakaro.

Canal 8500

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Nkws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

NAUJIENOS
THK LITHUANIAN DAILY NKWS

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.t INC
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANaI 8500

LONDONAS, sp. 23. — šian
die įvykusiame Ispanijos neut
raliteto komiteto susirinkimiii 
Rusijos ambasadorius Maiskrį- 
teikė ilgą notą, kurioje Rusija 
atmeta Ispanijos neutraliteto 
s ui ar t į kaipo “tuščią, sudrasky
tą skutą popieros”

Rusija prisidėjo 
tarties tik todėl, 
kad tikėjosi tuo 
Ispanijos civilį karą ir suma
žinti kraujo praliejimą. Bet ka
dangi kitos valstybės nepildė 
tos sutarties, tai ta sutartis 
davė visai priešingų pasekmių, 
būtent tik dar labiau pailgino 
civilį karą. Rusijos gi bandy
mas sustabdyti sutarties laužy
mą gi ginklavimą sukilėlių, ne
rado komiteto paramos.

Paskiausias Rusijos pasiūly
mas pastatyti kontręlėn Portu
galijos įKfrtuįri.pėr kuriuos ,9$ 
na ginklai sukilėiiafhfc, taipjau 
nerado komiteto pritarimo ir 
dagi nebuvo įtrauktas į komi
teto susirinkimo dienotvarkę.

Todėl 
pasidarė “tuščiu, 
skutu popieros”. 
paliauja veikusi.

Rusija tad yra 
mesti tą sutartį, 
singą, ir ateityje pardavinėti 
ginklus Ispanijos valdžiai, ne
suvaržytai jokios sutarties.
Rusija galbūt pradės ginkluoti 

Ispanijos lojalistus
MASKVA 

jos įteiktoji neutraliteto komi
tetui nota čia interpretuojama 
taip, kad Rusija beveik tuoj aus 
pradės siuntimą ginklų, amu
nicijos, lėktuvų ir visų kitų 
karui reikalingų medžiagų Is
panijos lajolistams.

Sukilėlių tvirtinimai
GIBRALTARAS, sp. 23. — 

Sukilėlių lėktuvai šiandie bom
bardavę 
“dalinai 
laivą, kuris buk krovęs į kran
tą siuntinį “ginklų ir amunici
jos”. 50 Rusijos lėktuvų jau 
atskridę pas lojalistus vakar, o 
šiandie laukiama atskrendant 
dar 60 lėktuvų.

Varšavos gi žinia sako, kad 
26 Rusijos laivai Juodųjų ju4rų 
portuose stovi paruošti gabe
nimui ginklų ir amunicijos kaip

Case uždarė dirbtu 
ves Ratine

K. S
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•uošta gėlėmis

nęper

5 po pietų

Sunkus pąsirinkimąs

Senas Petras

Išslydo lietuviui $150
Tel. Ganai 2469

Chas. Chasas

Laidotuvių Direktoriai Ręz, 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.

10734 l^ichįgąęv Avę TeL Pullman 5703

Cicero 5927

Phone Yards 1188

$307 Lįtųcnicą Ąvępųe įonę Boulevard 4189

LIETUVIAI
Telefonas Yards 0994

$7.50

NORTHWESTERN

Dėl pataisymo tinka 
mos byle pečiui, Kį-o 
snei ąrbą boileriui c|ą

Tono 
$4.25 

4.50

Tono
$2.40

2.50
2.75 
2.00
3.20
3.20
3.20
2.65
3.65

2.75
3.85

2.10
2.30
2.35
2.45
1.95
1.80

13.65 
7.00 
6.75
3.50
7.40
7.50 
7.05

10.75
10.75
10.75

8.45
12.50 
0.20 
8.75

5.00
4.75
6.75
5.25
4.90
4.05
7.20 
3.00 
ą.75
3.65
4.10

Vaikų ir visų 
igtj.

* tsland Avė.

BĘIDGĘPORTĄS
17 dieną šy-. Jurgio parapijos

662 Węst Roosevęlt Et}, 
312 West 63rd Street 
2323 Milwaukee Avė.

8816 S. Commeręiąl Avę, 
CHICAGO, lįLINOUS 

Tel. Monroe 6600.

mas daromas su 
mažiausiąs klai- 1 v • • ’ •

13.40
7.75
6.50,
8.25
7.15
7.25
7.70 
6.05 
5.50

Mes turime keturias 
krautuves Chicagoję 
ir galime patarnauti 
sulig jųsų reikalo tynn 
karną nebrangią kąit 
na!

valandai dieni 
Phone

vėj kas reikalingą ir tuo bu 
dų pagelbsti jięms šioj pelai 
jnėj. •— Sęnąs, Petras.

Lietuvis uždarytus 
Psiehopatinėje

•TeJ. Central 4411-2
7 . " į—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

Taigi vietoj $150 Kvietkaite- 
kas tegąvo tik- $5. O $150 p., 
Kvietkauskui butų įsitekę, taip 
sakyti, pradžiai gyvenimo, ka
dangi jis praėjusio sekmadie
nio popietį apsivedė su p-nia 
Josephine Baniupas.

Kiekvienas Old Golds ci- 
garetų pakelis suvyniotas į 
dvigubą cellophane — dvi 
eilės cellophane — nęper- 
merkiamą—aukščiausios rų-

Valandds nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedeliomis nuq 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

SUŽYSTIEJI LIETUVIAI SUGRĮŽO

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

TęJeohone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Tejephone: Republic 9723

tęs leidimus
vedyboms

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191 

DR. A. A. ĮtOTII 
Rusas Gydytojas ir Chirurgą® 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir', visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony ’ Island Ąye.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedtt 

įlomis ir šventadieniais 10—-12 
dienų.-

EIK I 
NORTHWESTERN

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE ‘ 
Telefonas Virtinis 0036

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

4605-07 S. Hermitage Avenuę Phonęs Yards 1741-1742 
Brighton Park Skyrius, 4447 $. Fairfield, Laf. 0727

AUBURN.PAHK. — Jau bus 
keletas mėnesių kai Jonas Tū
belis, 8616 So. Vincepnes avė., 
serga ir lanko gydytojus. Eina 
pas vieną ir kitą gydytoją, bet 
vis nesijaučia gerąi.

Drg. J. Tūbelis yrą rimto 
budo žmogus ir senąs tavern 
biznierius, kurs išauklėjo gra
žią šeimyną, įsigijo nuosavus 
namus, tik pradėjo prarasti 
brangiausią žmogui daiktą — 
sveikatą.

TQWN QF LAKĘ.— Miesto 
daktaro pąręikąląviiųų, psichę- 
pątOl bW pagul
dytas 42; Ui etų lietuvis, FrąnH 
Vaičkus,. 4631 South Ęopore 
Street. Pareikalavimą išęįąvę 
Dr. E. Bartkowiak, miesto gy
dytojo asistęptas.

Ton pačiou ligopipėn ią Toyvų 
of Lake buvo išyęžtas ir Touy 
Voska, 89 metų. Policija jį ra
do prie 45th ir Marshfięld gat
vėskampo.

bažpyčięj apsivedė Ęęlęą 
vaišiute su Petru Mąsavų. 
Šliubą davė kųųigąs Ą. Vajau,- 
čiųs 1Q,j30 vąįąųdą' ryto. Baž
nyčia buvo

Giedraitienė, o. siuųįkayo, Ąldo- 
na Daračunas.

Vestuvių puotą iškėlė jauno
sios tėvai.

Helen Tplvąišįute yra malo
naus budo, sugyvena su* vi
sais taikiai. Gražiai kalbą lįę- 
tuyiškąi,, nors ir gyyepa įąrp,© 
svetimtaučių.

Vestuyėsę buvo lietuvių ir 
svetimtaučių profesionalų ir 
biznierių, kaip Dr. Barthen, 
Dr. Kakuauskąs SU savo šeį- 
myiĮia ir kiti.

Jaunojo p. Masavo tėvai iš
kėlė išįeistuvių puotą. Išleistu
vių puoton susirinka visi jo 
draugąi ir artimi priedeliai pa
linkėti geros laimės. Ir pats 
gerb. klebonas kita. Ę. Bičkau
skas linkėjo dąug ląųųęą ja,U- 
payedžįams.

J.ąųnąvędžįąi abu yra pavyz- 
djngk baigę, aug^tęsnęs moky
klas. ■ Visį linkęjp jaunai po
rai ilgiausių metų ir pasiseki
mo gyvenime.

4631 SOUTH ASHLAND ĄVE-
' Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephoue PLAZA 2409

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75
8.20
0.30
0.75

11.00
11.00
11.00

8.75
12.25 

9!45

Banditas nusišovė 
A J '

Isądore Magid, 19 metų 4915 
North Irving boulevard, Chi- 
cago, nusišovė, kai jau pamatė, 
kad nebeištruks iš policijos na
gų po plėšimo, kurį padarė jis 
ir trys jo bendrai mieste Mem- 
phis, Tenn. Kįti trys plėšikai, 
jų tarpe vięna mergina, suim-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Aiaerikog Lietuvių Daktarų 

Draugijos* Nariai

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

2400. tVest Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 05.9,7

DR. VAITUSH, OPT; 
LIETUVIS 

OptipjnetricąlĮy Akių SpecįąlMąs.
Palęngvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimę, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių kar^i, atitaiso 
trumparegystę ir toiiregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzamii 
elektra, parodan 
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos ąkyą ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimą a'kys atitaiso

mos bę akinių. Kąinoą pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phonę Ęoujevard 7589

P-nia Lęola Burkę, 5847 Ken- 
neth avenuę, atsirado teisme 
kaltinama girtų važiavimu. Ji 
įrodė teisęjui, kad daktaras yra 
įsakęs jai gerti kasdįęn tris 
bopkas alaus.

Tuomet teisėjas Grąbęr pa
reiškė: “Pasįrink tamsta yieųą 
iš dviejų—gerk alų įr nęope- 
ruok automobilį, arba gerk pįe- 
ną ir operuok automobilį”.

Dabar klausimas: kas geriau
sia pasirinkti nelaimingai mote
riai?

TAKSAI EXTRA 1 - ■ 
Tonas

$ 8.00
8.45
9.50

10,00
11.25
11.25
11.25

0.0.0.
13.00

0.70 
9.25 
9.40

13.90
7.25 
7.00
6.75
7.65
7.75
8.20

Kiti Lietuviai Daktarai._____
Td. Boulevard 59X4 Pieną ir Nafcti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELI S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją.
333£ So. Halsted St 

O CHICAGO, ILL.

Boselande šiuo laikų yra va-, 
romas koks ten vajus. Sulig 
to vajaus taisyklėmis lietuviui 
Stasiui Kvietkąųąkui, 12201 
Emerald avenue, teko $150. 
Bet jis buvo užsilikęs su mo-: 
kesniu 5 centų laikraščio “Cą- 
lumet Index” pristatytojui.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av**. T®L Yards 25Į10

ŠILTAS PLATE LUNCH KASD^N.

J. M. TAVERN 
(Jokūbas Maskoliūnas, SavJ 

3503'4 So. Halsted Street 
Telefonas Yąrds 3692.

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

madieniais susitarus. )
OFISAS

3156 West 59th St
Tel. Hemlock 5998.

A.A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vaL vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Byde Park 8395

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

vak. Nedėlioj pagal suturimą. 
Ofiso TeLi Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prošpect 1930.

vilo Kratflidžio galva sutrenk
ta ir visas kūnas sudaužytas. 
P-niai Pacitienei sužeista gal
va, šonas ir strėnos. Sužeista 
taipgi Pacitienės 6 metų mer
gaitė. Tačiau visi trys pasta
rieji sužeisti buvo kur J^as, 
lengviau, negu p-nia Ęraulk 
dienė.

Sužeistięjį liętuviaį bųyo pur 
vežti į Hęt Spęiųgs, Ąrk., ii? 
padėti St. Vincents ligoninėj, 
kurioj išgulėjo kętų*rįoliką die
nų. Dabar į namus Chicągon 
sugrįžo visi.

Pažiątięs ęlrąugaį yra prašo
mi atlankyt* ligonius augščiau 
nurodytais adresais, nes jįe 
randąsi namie gydytojo prie
žiūroj.

Drg. Kraulidžiai užlaiko mi
nėtu augščiau adresu delikate
sų krautuvę, KaHmą gau“ 
tį maisto i’ęįkmepių., rųkytos 
męąos, (jąrąovių, grosęrio, sal
dainių ir kitokią daiktų. Jie 
prašo apįeHnkes lietuvius ne-

pm: a. J. maniras 
PHYSICIAN-SŪRGEON 

Office 4670 Archer Avenuę 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residencę 2519 W. 43rd St. 

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus sęredą. 
Sekmadieni susitarus.

A PETKUS
1410 South 49th Ooųrt Cicero Phone Cicero 2109

NAUJAS GĖRIMŲ SKLADAS
Alus, Vynas, ir Degtinė

, Pagarąęju*si jaunutė ęįąnistė, 
Ęųjįt SĮęnczynsljįi, pįrmą kartą 
kratys Operai Motors kon- 
certuose sekmadienio vakare 10 
valandą spalio 25 dieną.

Ęųth Slenc^ynski muzikos 
pasauly tapo paskelbta kaip 
“miracle child”. Kritikai, nuo 
jos pasirodymo ^reji metai at- 
gąl, šiąį dąbar lj metų Dargai
tei paskyrą vietą žymiausių kęn- 
certinių pjapįstų tarpe. Be įo, 
gros, kaip ir kitais atvėjais,

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Tųi^iuę Įęaplyęįaą Visose Miesto Dalyse.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: '

Nuo 1Q iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:90 vaL 
vakaro. Nedėliomią nuo 10 iki 12

IDWAY 2880.

* Ofiso Tel. Boulevard 5913

DKBRRTASR 
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:3ft 

Nedaliomis pagal sutarty.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

Teį. Kenwood 5107

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

dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

šeštadienis; spalių -24, -1936
.. ..l, . . . ..■•■JT!",1.’.1, ■ ------ ‘-----------------------------‘“

General Motors simfoninis or
kestru, vadovių j amas Ęrpp
Rapee.

Old QuaJker ............... paintė 89c
Cream of Kentucky ....... pt.. 93c
Gin —5th ........................ pt. 7fįc
Alcohol 190% ................. pt. 95c

KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Cheętnut (Penney 1 vauia) :-----------------
Indiana Luriip —........... ---- -------
Indiana Egg 6x4 ......... .. --- --------
franklyn county anglys 
Mine Ęun — Stambina --------- ;---------
“ Plautos Nut—8x2 -------- —  :—__

------—----—r——r—r Lump ----------------------------------- -
TVILMINGTON Nut 4x2 .........-
WLMINGTON Mine Run . — Stambios-

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Šaradomis ir nedėk pagal sutartį 

Rez. 6631 So. CaUforaia Avenus 
Telefonas Republic 7868

T0WN OF LAKE. — Spa^ 
lio mėnesio 21 dieną sugrįžo 
į Chicagą keturi lietuviai T^wn 
of Lake apielinkės gyventojai, 
kurie buvo sužeisti au'lomobi- 
lio nelaimėj 15 mylių tolumoj 
nuo Little Rock, Arkansa#.

Povilas ir jo ipoteris Baębęr 
ra Krąulidžiąi, 4^49* So. Her
mi tage avenue, ir Krąųlidįepęs 
sesuo Teklė Pącitienė su duk
teria Helen, 4545 So. Paulina 
Street, išvažiavo į Hot Springs, 
Ark., atostogoms.

Lietuviai jau pasiekė Arkąn,- 
sas valstiją. Užėjus vakarui 
apsinakvojo vienoj turistų 
kempėj. Kitą rytą atsikėlę, su
sitvarkė ir vėl išvažiavo k.e~ 
lionei užbaigti. 0 kėbonės jau 
ne daugiausia ir liko.

Buvo ūkanotas oras. Iš už
pakalio staiga tulo$ bravoro 
kompanijos didelis trokąs iš, 
St. Louis, Mo., sjnogę į jų. pa
šiną. Nelaimėj visi ke^url U®" 
tuviai tapo sųžęisti.

Sunkiausia nukentėjo p-nią užmiršti jų, pasipirkti krautu 
Barbora Krąulidieaė. Tapo nu
laužta jos koja ir ranką, ir 
šiaip buvo visą sutręąkta. Po-.

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Ra^cliffe 119.1

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

OFISAS:
6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 10 v. ? _ 

ir nuo 7 iki 9 vaL vakaro.

; 2037-41W. Cenųak Rd

Šie lietuviai ir lietuvaitės iš 
siėmė laisnius (leidimus) 
dyboma:

Donald Montgomery 27
Helen Rančius 21 m.

Paul Bik.iųas 44 m. iv JąHą 
Rudaitią 40 m.

James Mątsųkis 25 Hi. ir 
Myrtle Pantz 31 m.

Chester Swencki 23 m. ir 
Frances Kavalunas 22 m.

Krank Jerąs 27 m. ir Wan- 
da Pukšėtą 19 m.

Ąlphonse Stąsiiilis 2j m. ir 
Josephine Exyalins.ki 20 hl

Vynąs — Poęt, Shęrry ir
NĮųsęątęl ............. 1 gąl. $1.60

’/z pt. Bourbon ..................... ' 29c
’/z pt. Geresnes ...................... 35c
Gią 1 Pik ..............      55c

Kainos rali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
FOCAHONTAS ANGLYS
Minę Run. 65% Stambios ---------

Mažps Nuį ar Pęa --------- ------
Krosniui ar Pečiui -----"------

Lump ar Eggr —1-------
COKSAI—KOPPERS AR 80LVAY 
Pečiaus Koksai --------------- -------

Nut. Koksai -------------------------
Peą Koksai----------------------

Petroleum Carbon Štili Run ------
Petroleum Carbon Lump. Egg------
MILLERS CKEEK LUMP _____ 
Mrr.LERS CREEK, EGG----------—

/ |F • a 1 PER 
w LA’PĖDĄ
J/j* tlETUVlAMl GEPĄI

' ŽINOMA

SVI6V AMERIKOS 
LINIJA

(Per Gothenburgą. Švediją)
Patogi ir grobtą kelionė 

Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš N. Y.

Gripsholm, ............... Spalių 29
Drottidngholin .... Lapkričio 19 
Gripsholm ...’........... Gruodžio 8

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

SWĘDJSH AMEĘICAN LINE 
181 North Michjgan Avenue, 

Chicago, Iii.

Tel Offica Wentwęrth 633Q 
Rez. Hyde Park 8395 

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

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

>,o.i(.i.ul*d'., j.:i1 ‘i111 ■■■■' 1 1""'l " -

Dabar FręmrtBjl Nojf W Modelį
— Terrąplaųe

Chasas Motor Sales

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Cąnąl 3HP 
Rezidencijos telefonai:

Sųperior 9454 ar' Central 7464

Vienintelis Hudson—Terraplane Lietuvis Atstovas 
pardavėjas Chicagoję.

Taipgi galite gauti 1936 modelius ųž 
^nupigintą kainą.

S. M. SKUPĄS 
718 West 18th Street f Phonę ^o^roe 8377

/ tACHAWICZ ir SI
2314 plącę phones Oąrial

» 1 ; Į'.'-h Ii i lCl1.)111 1 I am....

RUDENINĖ PARTY
PONIA MAKUTENIENĖ — J 

DARŽO SAVININKE
— rengia —

LINKSMA PARĘ 
SAVO REZIDENCIJOJ

ŠEŠTADIENĮ,
Spalią-October 24 dieną, 7 vai. vakare 
Kviečia visus draugus ir pąžįstamus pasidalyti užaugyta 
paukštieną, kurią jus dalyvaudami piknikuose pagelbė- 
Jote užaugyti. Ančių vakarienė visiems veltui.

Prie progos turėsite progos pamatyti išdekoruotą vietą, 
kuri atrodo kaip Hollywood.

M, MAKUTENIĘNĘ, 
(Birutės Daržas) Jųstięe Purk, Ilį

Akių specialistai 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
_ v Tel. Yarda į829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 Weąt 35th St. 
kampas Halsted St.

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

yĄŲjW0S4Wg<>A t11-___________
l.iotnviai ir liatiivni. General MotOIS Ra 

din Kojięertąs

P. J. RIDIKAS
835,4 Halsted Street__________ Boulevard 4089

1 J. F, KADŽIUS
668 West 18th Street Phone Cąnal 6174.      —m——ai— i M—»

•* **■ ' ■* •■'•♦'A. - 'M O 1 «'* . i . JM j J- • Cv ... X T

J, J, 35OLP
1,646 West 46tŲ Street Pilotes BoųJeyąręl 5208-8418

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434
Namų ofisas-

Tel. Boulevard 1310.

pagal sutarties,

VVOOD COAL

COAUCOKE
PHCM LAFAYETTE 3244

BONDED VVEIGHT



šeštadienis, spalių 24, 19^6 NAUJIENOS, Chicago, III.

Už Ką Lietuviai Balsuos 
Į Prezidentus

Rytoj ir sekrhadienį “Nau
jienų” šiaudiniai balsavimai bus 
pravedami įvairiuose susirinki
muose ir vakarėliuose. Ciauti 
rezultatai bus paskelbti pirma
dienio ir antradienio laidose.

KANDIDATAI r*

KUR SURINKTI 
BALSAI

Gubernatorius sulai 
kė mirties bausmę

Rooseveltas tebėra priešakyje, bet Browderis 
pralenkė Thomas’ą, stovi trečioj vietoj

INDIANA HARBOR .......  14 — — — — — —
MELROSE PARK ....... 16 — 1 1 — — —
WEST SIDE .....
TOWN OF LAKE 
BRIDGEPORT ....

29
76 3

Viso šiandien ... 168 9 5 15 — — —•

Buvo paskelbta ....... 1343 103 27 18 11 3 1

VISO ........ 1511 112 32 33 11 3 1

Jau pirma “Naujienų” šiau
dinių balsavimų savaitė eina 
prie pabaigos. Beveik du tūks
tančiai lietuvių pasisakė apie 
savo nusistatymą prezidentinių 
kandidatų reikalu. Tų balsuo
tojų “kryžiukus” 
padalinus pagal 
šiandien susidaro 
tatai:

Rooseveltas —
Landonas
Browderis
Norman Thomas — 32
Lemke — 11
Aiken — 3
Colvin — 1.
Roosevelto-Landono situacija

ant baliotų 
kandidatus, 

sekami rezul-

1511
112
33

nepasikeitė. Kaip ir balsavimų 
pradžioje, taip ir dabar, už 
Landoną balsą atiduoda kas 
keturioliktas balsuotojas, o try
lika eina su Rooseveltu.

/

Bet įdomus yra tas faktas, 
kad Norman Thomas, nominuo
tas j kandidatus socialistų par
tijos kairiosios grupės, pas lie
tuvius neturi daug pritarimo. 
Balsavimų pradžioje jis stovėjo 
antroje vietoje, o Landonas tre
čioje. šiandien — gi, jis nuėjo 
į ketvirtą, o trečion vieton da- 
sigavo komunistų kandidatas, 
Earl Browderis (Illinois .valsti
joje jo vardo ant rinkimų ba- 
lioto greičiausia nebus).

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį buvo paskirta mir
ti elektros kėdėj grėkui Petei 
Chrisaulas, kurs nušovė Brigh- 
ton Parko teatro menedžerį Ir- 
ving Fehlbergą. Tokia pat mir
tis buvo paskirta ir tą pačią 
naktį Joseph Rappaportui. Ke
letą valandų prieš mirties įvy- 
kinimą gubernatorius Horner, 
sulig rekomendavimu parolių 
tarybos ir teisėjo pirmininka
vusio Chrisaulas teismui, atidė
jo mirties įvykinimą bent iki 
4 dienos gruodžio mėnesio. Sa
koma, naujų liudymų surasta 
abiejų pasmerktųjų bylose.

United States District Court at
metė komunistų prašymą išduo
ti indžionkšeną, kurs draustų 
balsavimų viršininkams spajfe- 
iinti balotus be komunistų kan
didatų vardų. Kitaip sakant, 
komunistai pralaimėjo šiaine 
teisme.

Dar vieria komunistų byla 
tuo patim reikalu yra iškelta 
Av/gščiausiame Jungtinių Vals
tijų Teisme, šioj byloj prašo
ma, kad tesmas prpažntų no- 
kOnstitucinį esant Illinois įsta
tymą, sulig kurio komunis
tams neduota vietos balotuose.

Old Golds cigarėtąi yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko j 
kiekvieno skonį.

* ' . 18 H
M
M
M

Tony The Cleaner, 
Furrier

•i

Seniausias ir geriausias dra
bužių valytojas ir taisytojas, 
taipgi furkautus dšklinijame, I 
sutaisome ir perdirbame, dar- 

| bą paimam iš namų.

- 2555 West 43rd Street

MEMEL CAFE
Apart gėrimų, taipgi gami

nama valgiai su geru 
skoniu.

Visiems bus suteikta greitas ir 
malonus patarnavimas

Visus kviečia užeiti
EMMA ir EMILY.

1325 N. Halsted St.
CHICAGO, ILLINOIS

xxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxzxcxxxisxxxxxxxxxx

Šuo išgelbėjo, mer 
giną

Dabar Greitai 
Nuramina Neuritis 

Skausmus

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 

" nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi-'1 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

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

3. CHICAGOS. LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia- 
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 80 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

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

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

P-lė Phylis Nelson 16 metų, 
7023 Dante boulevard, ėjo ša- 
lygatviu pro namus 1512 East 
68 Street. Ties ja prie šaly- 
gatvio sustojo automobilis su 
dviem vyrais. Vienas vyrų iš
šoko iš automobilio ir pagrie
bė merginą vilkti į automobilį. 
Bet bėgęs su mergina šuo šo
ko jai pagelbon. šuo perkan
do kidnaperio ranką, įkando jo 
koją, ir kai kidnaperis, palei
dęs merginą, bėgo atgal į au
tomobilį, dar iskando pusėtiną 
šmotą jo kelnių dugno.

Neduoda komunis
tam vietos balotuose

Illinois valstijos rinkimų vir
šilos nedavė vietos komunistų 
kandidatais rinkimų balotuose 
Jie pareišft^Md komunistai ne
surinkę po savo peticija tokio 
skaičiaus parašų ir tokia tvar
ka, kaip nusako įstatymas. Ko
munistai iškėlė bylą teismuose.

Ketvirtadienį, spalio 22 d.

SUSIRINKIMAI
Kupiškėnų Kultūros Draugijos susirinkimas įvyksta šeštadie

ny, spalio mėnesio 24 dieną, 8 valandą vakare Petro Su
veizdžio bute adresu 1319 S. Spaulding avenue, trečios lu
bos iš kiemo pusės. Nariai prašomi būtinai dalyvauti, nes 
yra daug naujų reikalų apsvarstyti. —P. B., sekr.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamokos atsibus sekma
dieny, spalio 25 dieną, 10 valandą ryto Neffo svetainėje, 
2435 S. Leavitt Street. Visi choro nariai malonėkite susi
rinkti laiku. Kviečiame taipgi mėgiančius dainas prisidėti 
priė choro, ir butų labai gerai, kad atsilankytų “senoji 
gvardija”, t. y. buvusieji LSS 81 kp. choro nariai.

Centro Valdyba.
Sekmadienį, spalio 25 dieną, 1 valandą popiet įvyksta Zagarie- 

čių kliubo susirinkimas p. Yuškos salėje adresu 2417 W. 
43 Street. Visi nariai ir narės kviečiami atsilankyti ir at
sivesti naujų narių kliubui. —R.* š.

PabctY

PARENGIMAI
<...................... .............

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Kliubas 12 
Ward rengia rudeninį šokių vakarą šeštadienį, spalių 24 d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 25c. Kviečia Komiltetač.

Bayer Tabletės 
Tirpsta veik Urnai
Tikro BAYER ASPI
RIN tablete ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra
deda veikt. įdėjus Bay
er Aspirin tabletę į 
stiklinę vandens ir kai 
ji tik spėja pasiekti 
dugną ji ftuoj’ ištirps
ta. Kas atsitiks stik
linėje. ...atsit i ks ir 
jūsų skilvyj.

Labai Skubiai Pagelbai Pirkit 
Tikrą Bayer Aspirin

Tel. Lafayette 1310
iUU' i l^ ■ ——   I ! , m—i................................................................ .

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

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

Kada jus kankina neuritis skausmai, 
jus tada ieškote skubios pagelbos.

Tikro Bayer Aspirin tabletė duo
da greitą pagelbą -dėlto, kad ji’iš
tirpsta veik urnai, vos spėjus sudrė
kti (žiūrėk paveikslą viršuj).

Iš to seka—kad jus paimate tikro 
Bayer Aspirin tabletę ji pra
deda tirpti vos tik spėjus nuryti. 
Tokiu budu ji yra pasiruošusi veikti 
ūmai . . . galvos, neuralgijos ir ne
uritis skausmai • palengvėja tuojau.

štai delko milijonai niekad ne
klausia aspirino tik apsirino vardu, 
bet visuomet sako “BAYER 
ASPIRIN” ir stengisi jį gauti.

Pamėginkit. Jus tikrai pasakysit, 
kad tai stebėtinas daiktas.

1 Už TU-.

2 pilni 
tuzinai
Tikrumoje
1c Tabletė.

IEŠKOKIT BAYER KRYŽIAUS

pakelsMP

tMIS WH?SK.£¥ IS
20 MONTHS OLg.

OLD

BRAND

HIHCTV M0W

oisTiueo bv 
The American Distiluno Co 

PtKIN. ILLINOIS

Straight Bourbon Degtinė * 90 Proof

•y ...........J • r m l .1 )

he American Distilling Co., inc.
K,N, ILLINOIS . ESTARIISHED 1892• ESTABLISHED 1892

CHICAGOS OFISAS 1010 South State

H“MIKADO”

*1’UUU*UU
DOVANŲ!

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros

ką nacionalė grandininė krautu
vių grupė dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kąinos $*| QE 
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 Chicago j e.
U. S, teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.
Langų Stiklai už 54 

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE.

Skyrius, KENOSHA, WIS.
Visi telefonai ARMitage 1440.

Skelbimai' Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

RECOMMENDED 
‘ FOR 40 YEARS

S T! RED 
%REDDENED.;

EYES S

NATHAN
KANTER

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMO.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 South Halated Street
Visi Telefono! YARD8 0801

VIENINTELIS DISTBIBUTORIS

<CJĮ Taupykit Pinigus
Kad Užtikrinti ir Pagerinti 

savo Gyvenimų Ateityje
Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap- 

^drausti per Federal Savings and Loan 
Insurance Corp., Washington, D. C.
. Reikalaudami savo sutaupytus pini
gus visuomet galite atsiimti.

Turtas Virš $1,600,000.00
’ Už taupomus pij|ignfįį^mękėjomi4%.

Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION of CHICACO

Tel. Canal 16792324 S. Leavitt St
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.
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Už Ką Lietuviai Balsuos Į Prezidentus? I
Sekite

Naujienų Šiaudinių
Balsavimų Rezultatus

Kasdien

NAUJIENOSE

GADYNES CHORAS SPALIU 25d.,’36
Rytoj! SAKALŲ SVETAINĖJE
Pradžia 4;30 vai. vak. įžanga 65c

STATO 
SCENOJE

į ■ •... — ..—---------------------------------------- -——------------------------- •

2345 SOUTH KEDZIE AVENUE
DALYVAUJANT9 DALYVAUJANT: — A. Steponavičienė, J. Romanas, I* Vinį — 
Florence Balsiutė, A. Mankiutė, J. Milleriutė, J. Valen- J JĮ 
tas, J. Virbickas, E. Budraitis, A. Pūkis ir NAUJOSGADYNES CHORAS.



[NAUJIENOS
The Lithuanian Baily Newa

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

1789 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas. Canai 8500.

Vokiečiai išmoko lietuviškai
Mūšų specialia korespondentas Para Bellum, rašy

damas apie “pakitęj usį Europos veidą”, pastebėjo įdo
mų dalykų — kad Vokietija paskutiniu laiku netikėtai 
pasidarė labai draugiška Lietuvai, v

“Taip, dabar vokiečių įvairus sluoksniai, oficia
lus ir neoficialus”, sako korespondentas, “kiekviena 
proga ir kiekvienu atveju pabrėžia, kad jie nori su 
savo kaimynu draugystėje gyventi. Girdi, kaip tai 
galėjo net įvykti, kad mes galėjome taip smarkiai 
susipykti? Iš Vokietijos ir į Vokietijų iš Lietuvos 
traukiniai tiek pilni žmonių, kad jie kaip silkės sta
tinėje kimštinai sukimšti. Jau traukinių sąstatas 
padidintas. O juk vos mėnesis atgal pilna to žodžio 
prasme keliai į Vokietijų buvo visiškai žole apžėlę!

“Ir štai dabar jau traukinių per maža yra ei
nančių iš vienos pusės į kitų. Jų skaičių reikėsią 
greitai padidinti. Ir kas nuostabiausia, kad visu 
Lietuvos pasieniu vokiečių valdininkai daugumoje 
prabilo lietuvių kalba!!!

“O juk ne taip seniai, anot jų pačių, šios azia- 
tų kalbos jie žinote nežinojo!

“O dabar štai Hitlerio vedamoje valstybėje jau 
leista valdininkams į lietuvius, reikalui ištikus, pra
bilti lietuviškai! Nors šiaip Prūsų Lietuvoje lietu
vių kalba visur yra ujama.” 
Nepaprastai įdomus reiškinys, ar ne?.
Dar visai neseniai Vokietijos hitlerininkai taip 

smarkaudavo prieš Lietuvą, kad atrodė, jogei vieną gra
žią dieną jie ims ir atmaršuos į Klaipėdą savo viengen
čių “vaduoti” nuo lietuviškų “barbarų”. Dabar tas san
tykių įtempimas staiga ne tik praėjo, bet pasikeitė šir
dingiausiu draugiškumu — taip širdingu, kad kartais 
ima baimė, ar Hitleris nėra sugalvojęs kokią naują vel
niavą prieš Lietuvą! '

Bet, gal būt, ne. Gal būt, kad Vokietijos naciai da
bar, iš tiesų, nori su Lietuva susiartinti; ir susidraugau
ti. Kam Lietuvos draugiškumas jiems reikalingas?

Kad iš Lietuvos jie gautų maisto. Vokietijoje mais
to trūksta. Trūksta ir įvairių medžiagų pramonei — 
odos, linų, vilnų: ir t. t. Daugelį šitų medžiagų Lietuva 
gali Vokietijai pristatyti. O Vokietija gali parduoti Lie
tuvai anglies ir įvairių mašinų, žodžiu, apsikeitimas 
prekėmis gali būti abiem pusėm naudingas.

Vokietijos valdžia, galų gale, tatai suprato. Na, o 
paskui biznį seka ir politika.

Bet Vokietija nebūtų atnaujinusi su Lietuva pre
kybos santykių, jeigu prekybos karas, kurį ji prieš Lie
tuvą vedė per kelis metus, butų Lietuvą paklupdęs. Tai 
butų atsitikę, jeigu Lietuva nebūtų galėjusi surasti rin
kų kitose šalyse (daugiausia Anglijoje) tiems savo pro
duktams, kurie pirmiaus būdavo išgabenami į Vokieti
ją. Bet kai vokiečiai pamatė, kad Lietuva gali apsieiti 
be jų, tai jie suprato, kad boikotuoti Lietuvą yra kvaila.

Anksčiau ar vėliau prekybos reikalai privers Vo
kietiją pakeisti savo nusistatymą ir kitoms šalims. Eko
nomija yra toks dalykas, kurio nė akyplėšiškiaųsi dik
tatoriai negali labai ilgai ignoruoti.

-- - -------- - T

Lietuviai balsuos už Žuri

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams - ■ ■■■****—Mmu.Mwn.wM,,,, $8.00
Pusei metų —-----  4.00
Trims mėnesiams____ _____  2.00
Dviem mėnesiams . ...... ...........1.50
Vienam mėnesiui ------------ _ ,75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija — 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams_______  1.00
Vienam mėnesiui*_________  *.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___________ _____ $8.00
Pusei metų ——_ 4.00
Trims mėnesiams _____ ____  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartų su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Bet tai, veikiausia, tik reklamos dalykas. Jeigu 
Maskva ką nors daro arba dar tik žada daryti, tai ji 
tuo jaus skelbia apie tai visam pasauliui. O darbininkų ; 
organizacijos Vakarų Europoje veikia, perdaug nesi-1 
garsindamos. Ir Amerikos korespondentai apie jųvei
kimą žinių nepaduoda, tuo tarpu kai apie sovietų links
nius ji praneša plačiai, nes čia jie mato “sensaciją”.

Apžvalga
LATVIJA IŠRINKTA Į TAUTŲ 

SĄJUNGOS TARYBĄ »

Tautų Sąjungos suvažiavimas 
išrinko Latviją nenuolatiniu1 
nariu j vyriausiąją Tautų Są
jungos įstaigą, tarybą. Latvi
jos spauda šitą faktą vertina,, 
kaipo liudymą, kad padidėjo 
Baltijos valstybių svoris Euro
poje.

BAGDŽIUNAS LABAI 
REKLAMUOJASI

Viešėdamas Lietuvoje, čika- 
gietis adv. Borden-Bagdžiunas 
labai reklamuojasi, kaipo di
džiausias Amerikos lietuvių vei
kėjas. Pokyliuose, kur jisai bu
vo vaišinamas, jisai sakė kal
bas, iš kurių klausytojai galėjo 
suprasti, kad Bordenag “runi- 
ja” visą Amerikos lietuvių ju
dėjimą: jisai ir sumanė nupirk
ti Lietuvai “laisvės” varpą, ir 
organizavo sportininkų kelionę 
į Kauną,, ir rūpinosi, kad Ame
rikos valdžia Lietuvą pripažin
tų, ir tt. irf tt.

Pats save girdamas, Borde- 
nas piktai smerkė Amerikos 
lietuvių partijas ir laikraščius 
(iš kurių betgi jisai labai trok-

,šta gauti reklamos). Vienas 
Amerikos redaktorius apie tai 
pastebėjo:

“Bordenas-Bagdžiunas bu
vo labai smarkiai vaišinamas 
Kaune. O juk žinote: kai gir
tas žmogus įkrinta į duobę, 
tai jis labai pyksta.”
Mums neteko matyti jo gir

tu, todėl mes taip nesakytume. 
Bet žmogus, kuris laikraščius 
niekina, parodo nelabai aukštą 
protinį išsilavinimą.

PALAIDOJO KAUNE KNAŠO 
PALAIKUS

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad šią vasarą Lietuvoje 
prigėrė ar dėl kurios kitos prie
žasties mirė amerikietis sporti
ninkas J. Knašas, kuris pernai 
išvažiavo į Lietuvą su sporti
ninkų grupe iš Chicagos daly
vauti . sporto olympijadoje. “L. 
Aidas” spalių 10 d. įdėjo žinią 
apie Knašo palaikų laidojimą 
Kauno kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinosi Kau
no Kultūros Rūmai.

TAUTA IR ŽMOGUS

Lietuvos tautininkų oficiozas 
rašo:

“Nieko pasaulyje šiandien 
negalima įtikinti, kad parti* 
jomis suskaldyta tauta galė
tų pasiekti vienybės. .Tą U

bai aiškiai parodo paskutiniu 
metu pasaulyje vykstą siau
bingi įvykiai. Aišku, kad tau
tos vienybes negalima pa
siekti tokioje santvarkoje, 
kurioje paskirų socialinių 
grupių bendravimas reiškiasi 
ne solidarumu ir tarpusavio 
pagalba, bet tarpusavio ko
va, kurioje kiekvienas sočiai 
linis junginys stengiasi iš
kilti ir visus kitus socialinius 
junginius pavergti savo nau
dai. Ne interesų skirtumai ir 
noras vienas kitą paglemžti 
jungia tautą, bet aiškus 
Bendrų tautos reikalų supra
timas.

“Be abejojimu iki tokio 
suptatimo reikia atlikti dide
lis visuomenės perauklėjimo 
darbas, kuris jai įdiegtų libe
ralizmo gadynei visai neži
nomą tautiškai socialinio so
lidarumo jausmą.”
Tai nonsensas. Sakyti, kad 

liberalizmo gadynei esąs visai 
nežinomas “tautiškai socialinio 
solidarumo jausmas”, gali tik
tai ignorantas. Ar franeuzams 
tas jausmas nežinomas? Ar 
anglams jisai nežinomas? O to
se tautose liberalizmo idėjos 
yra labiau prigijusios, negu kur 
kitur.

Tautos vienybė yra geras 
daiktas, kuomet tautai reikia 
ginti tam tikrus bendrus reika
lus. Bėt asmuo irgi turi savo 
teises. Jeigu žmogui atimama 
jo teisės dėl “tautos vienybės”, 
tai jisai tuomet pasidaro ver
gas. Kokia jam tuomet nauda 
iš to, kad tauta yra “vieninga” ? 
Nauda yra ne. jam, bet tiktai 
tiems, kurie jį, “tautos” vardu, 
yra pavergę.

šeštadienis, spalių 24, 1236

Suvalkiečių byla Ka
riuomenes teisme

(Tęsinys)
Panašiai liudijo A. Rimskis, 

J. Slavinskas, J. Balkonas ir 
k. Teisiamųjų naudai paliudi
jo liudininkai: Naujalis, Al. Ly
beris, K. DičkuSj kurie pas teis. 
Juodį visą dieną vežę kviečius 
ir kartu su* jais buvęs įr Juo
dis. Priešpiet buvę kaimynai, 
kurie Juodį kvietę eiti prie 
plento, bet Juodis visai nėjęs 
ir sakęs, jog nesą jokio tik
slo.

Liud. M. Bylienė, K. Balku- 
naitė ir A. Sakalinskas parodė, 
kad susirėmimų metu Jočienė 
ir Jočytė nebuvusios prie plen
to. Bylienė sako JoČienę ma
čiusi prie paukščių. Esą, ji ga
niusi viščiukus.

Liud. Balkunaitė parodė, kad 
su Jočyte abi viena nuo ant
ros netoli, kiekviena savo lau
kuose rovusios linus, o tik po 
susišaudymo Jočytė nuėjusi į 
plento pusę.

Liud. Sakalinskas parodė, 
kad Jočienė jo kieme buvusi 
taip policijos sumušta, jog gu
lėjusi kaip negyva, o kažkokia 
mergina šaukusi “mamą Už
mušė”;

šiandien turi būti baigiami

Paskutinių laikų įvykiai kaip 
tik ir parodo, kad tautos, ku
riose nėra laisves, labiausia 
kenčia. Iš vargo jos įpuola į des
peraciją ir darosi pavojingos 
visam pasauliui.

klausti gynimo liudininkai, ir 
po to prasidės šalių ginčai.

Medic. eksp. dr. Petraitis 
pranešė nukentėjusiųjų apžiū
rėjimo rezultatus. Anot eks
perto? daugumui nukentėjusių 
padaryti lengvi kūno sužaloji
mai.

Šiandie teismas, tur būt, 
baigs liudytojų tardymą ir po 
to prasidės šalių ginčai.

Liudytojai jau ištardyti ir 
prasideda šalių ginčai

Spalių 3 d. teismo tardymas 
buvo tęsiamas ir klausinėjami 
gynybos liudytojai.

Iš ryto buvo nuklausti keli 
liudytojai, kurie matę, kaip bu
vo Šaltupio slėnyje. Jie tą die
ną pas teisiamąjį Juodį vežę 
kviečius. Prie darbo buvęs ir 
pats Juodis. Liud. Jankauskas 
dar pirdųrė, kad prie slėnio 
girdėjęs šaudant.

Liud. Zienius iŠ Šilavoto. Tą 
dieną Šilavote susirinkę daug 
svieto. Rinkęsi į valsčių. Nuė
jęs ir liudytojas, nes manęs, 
kad bus miško pardavimas. Ten 
radęs daug žmonių. Matęs, kai 
teisiamasis Marazas kalbėjęsis 
su policininku' Mockum. Mara- 
zas mandagiai paklausęs polic.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

Partijų klausime lietuviai, kaip ir kitų tautybių 
žmonės, yra pasiskirstę į įvairias sroves. Vieni pritaria 
demokratams, kiti republikonams, treti socialistams, 
ketvirti dar kitokioms politinėms grupėms. Bet Chica
goje lapkričio 3 d., reikia manyti, visi lietuviai piliečiai 
balsuos už John T. Zurį, kandidatą į Municipalinia teis
mo teisėjus, t .

Skirtumas reklamoje
Vienas laikraštis apgailestauja, kad nieko negirdėt 

apie Skandinavijos šalių ^agelbos teikimą Ispanijos de
mokratijai. Girdi, sovietai nuolatos siunčia laivus su 
duona ir medikamentais; o iš tų šalių, kuriose1 yra stip- 
rios socialistu partijos, žinią apie tokią pagelbą neina- 
tyt _ •_ .

■ maro- 
Nes tai 

was • • •

radio “Your Hit Parade” — trečiadienio 
ir šeštadienio vakarai*. Klauaykite, 
spręskite ir palyginkite melodija* - tada 
pabandykite Jūsų Lucky Strike “Speep- 
etakee.” r ;

Ir jeigu dar nerūkote Luckie*, nusi
pirkto pakeli šiandiena ir pabandykite 
jho*. Cal būt tuo k* norp netenkate.

Jus, kurie mylite geresniuo
sius gyvenimo dalykus!

VENGKIT 
NENUOSAIKUMO

Pasirinkit Lengvą 
Užtirūkymg

Kuomet užsitraukia! savo 
Lucity, jūs, jo puikiame vidu
rinių lapų tabale,' turit dau
giau, n'egu malonumą . . . 
Jūs taipgi turit pasitenkini
mą Žinojimą, jog esat 
nūs savo gerklei. C 
lengvas užsirfllcyi

9-iengvas uzsiruKyn 

|§ TURTINGO. BRANDAUS-K0NO TABAKO-nIT'STOASTED

14 Keleivių Skrisdami J Vakarus Lofia 
”Sweepstakes" Lėktuve

Dėl Jūaę Lucky Striko MSweep«lakcs** 
nėra ribų! 14 keleivių skrisdami į vaka- 

O > rus ant naujo, prabangaus American
Afrflne* FTagship miegamojo KArttrro 

jfSk, nenorėjo praleisti *‘Sweepstake*’* malo» 
numą. Aptama*toja Beatriče Dradet 

stt blapkomis ririems | pagalbą.
Po to ji išsiuntė Įstojimo blankas ii

Valgykit, rfikykit ir biikit linksmi — bet pasiBiekit 
už lengvo* užsirūkymo — pasisiekit už Lucky t Nes 
išsirinkime lengvo užsirūkymo yra tikras nuosai
kumas— geras skonis ir geras nuosprendis — geras 
dalykas visais atžvilgiais. Geras1 dalykas gerklėms 
ir jausliems audiniams. Gera apsauga prieš knitė- 
jimus ir koaulį. Tiktai Lucky Strike rfikytojai 
naudojasi ta apsauga — apsauga, kurią suteikia 
“It’s Toaeted” procesas! Todėl tai gera rūkyti 
Luckies,- kadangi jie yra lengvu užsirūkymu. Ir
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Dinge K Namų 70 
Metų Senelis, Juozas 

Milius

Suėmė Tris 18 Apie
linkės Jaunuolius Už

Eilę
Išėjęs anksti ketvirtadienio 

rytą nebegrįžo
Apibėginėjo kepyklas, 

krautuves ir gazolino stotis i

Susirupi-BRIDGEPORT.
nusi žnpną blaškęsi, telefonuo- 
ja po Chicago ieškodama savo 
70 metų vyro, Juozo Miliaus, 
kuris dingo pereitą ketvirtadie-

Ąpleidęs narpys 5 valandą ry
to, jis ikišiol nesugrįžo, žmona 
neturi jokios žinips, nei supra
timo kur jis gali būti. Miliai 
gyvena adresu 3005 S,. Union 
avenue.

J. Milius yra apie 5 pėdų, 5 
colių aukščio, žilų plauku, uso- 
tas ir prie dešinės akies turi 
karpą. Dėvėjo mėlyną švarką, 
pilką kepurę .ir juodą paltą.

Jei kas turi žinių apie Milii^, 
prašome susižinoti sų žmona, 
aukščiau paduotų adresu.

18 APIELINKĖ.
darni juos visa eile apiplėšimų 
ir vagysčių, detektyvai suėmė 
tris Aštuonioliktos apielinkės 
jaunuolius:

Bruno Luspiną, 18 mt., 
Canalport avenue;

Frank Stvakonskį, 18, 
West Cullerton Street;

Ęąyųiond Mąrątą, 19,
Canalport avenue, ir jų draugą, 
Charles Wopd,19, 605 West 37

Kaltin-

195,1

1319

1847

Pasilinksminimo 
vakaras

Detektyvai tvirtina, jog su
imtoji p,er- kurį Įąiką sisteąią- 
tiškai apiplėšinėjo kepyklų tpo- 
kus, “groserius”, gazoliną sto
tis, o vietomis ir praeivius gat
vėse. Jie taipgi vogę ir automo
bilius.

Visi jaunuoliai buvo apsigink
lavę gerais revolveriais. Vienas 
iš jų turėjo net ęįu.

Frank Strąkonski yra žino
mas' vardu “Specks” įę jau yrą 
patekęs, rodos, ne pirmą kartą.

. — stikliukas
IEŠKOK GELTONO | Tavernų saviiiinljąi 
ŽALIO 1RĘAUD0-

NAUJO GĖRIMO SENSACIJA!
...........- ~ ~ - i - ■ r .  . 
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Strąigth American
Bourbon Whiskey

reikalaujant musą 
atstovo ' pašaukite* 

VICTORY 5382 
' t

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS ,WHOLESALE ONLY

BRIDGEPORT LIQUOR C0IĮPARY1
W ŲALSTED ST. CHICAGO

laiko iki lįgonę pilnai pąąveiks. per visą dienų. Nepamirškite 
i ųžsistatyti savo radio.—NN.Nuo savęs linkiu jai gręitaį 

pasveikti.
— Senas Petras.

* - f * \ .

BRIDGEPORT. — Rytoj, 7 
vai. vakare, 53 ir Union Avė., 
įvyks Tautiškos Parapijos pasi
linksminimo vakaras. Visas pel
nas yra skiriamas parapijos 
reikalams. Praneša ir kviečia 
Kun. S. Linkus ir Komitetas.’

Serga Barbora 
Pečeliūnienė

Žąvėjąnčįos dainos, grąžį iąu: 
zika, domios kalbos vaišinu 
klausytojus

WILLIAM HALE 
THOMPSON

Union Progressive > Partijos 
kandidatas į gubernatorius

AUĘURN PARK. — Spalio 
10 dieną Barbora Pečeliūnie
ne, 8446 So. Vincennes ąve., 
šveisdama aslos grindis, pasly
do ir griūdama išsilaužė deši
nę ranką. Kaulas truko dvie
jose vietose. Ir šiandie p-nia 
Pečeliūnienė randasi gydytojo 
priežiūroj. Ims keli mępesiai

DAILY BUSINESS DIRECTORY
'■ I . J I ........................ . < —................. ............... .i i į i. i ■«—imi „ t t ųi;

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE ’
įU tkyriui ffra vedamai tikslu pagelbiti miuą įkaitytajame. 'eueiįraeUf kur ’yalima mnipirHi
įvairių papraetų įr. nepapraetų daiktų, intaieų ir. įeikmenų. ’M^į, lį 
negalite faetraeti kį Mkot, paiaukite Naujienai, Canal WQQ, 

jut pauelti infecmactjų, tUf jų įu* įalimų fanU,

William Hale Thompson 
būdamas per 12 metų Chica- 
gos meru, yra įrodęs žmo
nėms, kad jis tai didžiausias 
Chicagos miesto statytojas. Jo 
darbai kalba už jį. O kai iš
rinktas į gubernatorius jis 
pasidarys didžiausias valsty
bes statytojas. Padarys tuks
iančiais nuolatinių darbų.

AVilliam Hale Thompson, 
beto, pasižada padarytį legis- 
laturą tokia vaisinga, kad ne- 
judomojp turto mokesčiai bus 
sumažinti iki 1% vietoj da
bartinių 7% ir 8%, o namus 
vertes $3000 ir mažiau, visaį 
nuo mokesčių paliuosuoti.

KLAUSYKIT
rytoj, spalio 24 (L

8 vai. vakaro
Iš RADIO STOTIES

WHFC
1420 Kilocycles.

(Povilo šaltimiero Valandoje)
KALBĖS DEMOKRĄTŲ

kDngresmonąs

J. SABRATH

Kaip kas nedėldienis, taip ir 
rytoj j 1-tą vąlandą priešpiet 
Progress krautuvė rengiasi šau
niai palinksminti ir puikiai,pa
vaišinti radio klausytojus spe
cialiai prirengtu radio progra
mų, peš jame bus naujų dainų, 
kurias pildys žymus daininin
kai ir dainininkės. Lygiai bus 
įdomu girdėti naudingų kalbų 
ir svarbių pranešimų, o smagi 
muziką liks kląų^ytpjų mintyse

Barskis Fųrnįtųre House, 
lietuviškas radio programas bus 
vėl girdžiamas sekmadienio vai- 
kajrę’ iš W.H.F.C. stoties 
(1420 K), kaip 8:0Q vai. Pro
gramas rūpestingai prirengtas 
ir turėtų visus klausytojus pą- 
tępkipti. Pasirodo, kad “žą- 
garięęiai” daugiausiai patenki
na, klausytojus, mat, kuomet 
yeikįa gyvas talentas, o ne re
kordai, programai yra geresni, 
supažindina visuomenę su šian
dieniniu jąųnimu įr jų norais 
pasiekti garbingus vietas ra-

M

5 METŲ
MIRTIES 

SUKAKTUVES
■ps-

.s ' ■ ?

■‘tu

Neužmiršk rinkti
didį statytoją

X] WILLJAM HALE 
THOMPSON ,

I GUBERNATORIUS.

KALBĖS APIE

PREZIDENTĄ

F. D. ROOSEVELTĄ
Taipgi RYTOJ, 5 vai.

Patarimas
is W. -v. U

'<(970 Kilocyciąs)
ĘALB.ĖS ADVOKATAS

C, V, Chesnulis
Liętųvįų Deiąokrąty Komįtetip 

Pirmininkas.

STANISLAVA - .GĄLKUS 
po tęvais Rajdžaitę

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 22 dieną, 7:30 valandą 
vak. 1936 m., sulaukus puses 
amžiaus, gimus Telšių apskr., 
Žarėnų parap., Girkantiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 21 
metus. __į_
liūdime mylimą vyrą Charles, 
dukterį 
zanną ir Stefaniją, 2 brolius; 
Domininką ir Walter Radžius 
ir 2 pusseseres ir daug kitų 
giminių, o Lietuvoj seserį Leo- 
nęrą. Kūnas pašarvotas randa
si 5649 So. Ąbęrdeen St.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, Spalio 26 dieną, 10:00 vai. 
ryto iš namų į Tautiškas ka
pines.

visi A. Ą. Stanislavos Gal- 
kus giminės, draugąi ir pažį
stami esąt nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskhtiąį pątar,- 
nayimą ir-; atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyrąs, Du,ktę, Seserys. Broliai, 

Pusseserės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius J. F. Eu- 
deikis, Tel. Yards 1741.

sulaukus puses rr' tVJ J
parap., Girkantiškių

Paliko dideliame nu-

Bernice, 2 seseris: Su

*^4

JUOZAPAS

ZAKARAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 24 d., 10:30 valandą va
kare 1931 mętuęse, sulaukęs . 
pusės amžiaus, gimęs Taura
gės apskričio, Batakių para- 

/ pi jo j, Eidintų kaime. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Mortą, po tėvais Jodeikaitę, 2 
dukteris Phyllis ir Florence, 
sūnų Juozą, švogerį Juozą Ur
boną, pusseserę Oną Urbonie
nę ir tetą Rakauskienę.

Jau praslinko penki metai 
kai nemielaŠirdinga mirtis iš
traukė tave mylimasis vyre ir 
tėveli Iš musų tarpo, paliko 
neužgydomas žaizdas, o na
muose neužpildoma tuštybę.

Dienos ilgos liūdnos tam
sioj be tavęs brangus vyre ir, 
tėveli, tik musų akyse rodos 
tayo šypsantis veidas, musų 
mylimasis.

j'Jubiidę liekame,
MOTĘBIS. DUKTERYS, 

SUNS, GIMINĖS IR
DUĄVGAI.

.JU!

• SIUVĖJAI—TAĮLOR
/ • w- ■* *• 4.

John Gricius Tąilor
Visi draugai ir tautiečiai nelaukite 
žiemos šalčių, tuojaus sukruskite
pasitaisyti rublis vyriškus ir motę- 
riškus fiirkaučius; darbas yra garan
tuojamas. Tęl. YARDS 5335.

82Į WĖST 34-TH STREĮ^

PHOTO STUDIOS 

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS 

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

Tel. Enrlewood 5883—5840

M

THE BRIDGEPORT KNFTTING
(F. Selemoną 

604 WT 33-RD
Syeterių krautuvįį atdarą

Ir vakarais ir sekmai_____
TęlefoĄaą Victeęr 8^6

dio srityje. Ir, bęto, išgirsite 
kongresmano A. G. Sabath kal
bą. Tad nepamirškite pasiklau- sur. Jį sponsoruoja Jos. F.

melodrama. Programas bus 
girdimas aiškiai ir gražiai vi-

syti, nepaisant kur busite. Prp- 
gramą ves pranešėjas Povilas 
šaltimieras.

Budrik, Ine., 3417 So. Halsted 
Street, tel. Boulevard 4705.

— ZU. eną—

z
W C F L radię stotis traą- 

sliuos reguliarų Budriko radio 
programą rytoj nuo 5 iki 6 
vai. vak. Programo repertuare 
dalyvauju žymus baritonas 
Stasys Rimkus ir garsi sopra
no Jadvyga Giricaitė. Galinga 
radio orkestrą grieš naujus ne
girdėtus muzikos rinkinius, 
taippat eis nuolatinė Makalų

P. J. Ridikas atidarė 
naują koplyčią

Dvigubas cellophane su
vyniojimas Įąbįąu-siišyęlniy- 
tų Old Gotas cigaretę neąa 
jums 014 Qolds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

BRIDGEPORT. — Laidotu- I 
vių direktorius P. J. Ridikas 
šiomis dienomis atidarė naują 
laidotuvių koplyčią šiuo antra
šu: 3354 S. Halsted Street. Te
lefonas Boulevard 4089.

Koplyčia labai gražiai išpuoš
ta ir patogiai įrengta. Prie pro
gos nepamirškite apsilankyti.

Apsk.

^ Oąustytojai - 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto-

jas ęhieagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ajig- 
lis, kas kokias norį. Reikalui atėjus 
pašaukite tel. Republic 3713.

2507 West 69th St.

AUTOMOBILIAI IR

PADĖKAVONĖ

A. A. STEFANIJA 
SORZICKAITĖ,

kuri mirė 16 dieną Spalio, 1936 
m. ir palaidota tapo Spalio 
20, o dabar ilsis šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vie
tą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišabnimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus / draugams.

Dėkavojame musų dvasiš
kam tėvui, Kun. Klebonui M. 
Urbanavičiui kurs aplankė šer- 
menes namuose, atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos sielą 
ir pasakė pritaikintą pamok
slą. ^aipgi dėkavojame Kuni
gams J. Vosyliui ir V. Čižau- 
škui, kurie taipgi atlaikė Šv. 
Mišias. Dėkojame Kun. B. Ur
bui už dvasišką aprūpinimą 
ligoninėje ir atlaikymą šv. Mi
šių už jos sięlą. Dėkojame Šv. 
Kryžiaus seserim, šv. Kry
žiaus ligoninės — Motinai M. 
Mūrijai ir Aušros Vartų parap. 
Seserim.

Dėkavojame laidotuvių di
rektoriams _Lachavičiui ir Su- 
nams, kurie savo geru ir man
dagių patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją j amžinastį, o 
mums pąleųgvino perkęsti nu
budimą ir rūpesčius, dėkavą- 
jame grabnešiamš, visiems šv. 
mišių ir gęįių ąukautojiems ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų myli
ma Stefanija lai Dievas 
teikia amžiną atilsį.

Nubudę lieka,
Motina, Tėvas, Brolis 
ir Giiųinės.

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victory 1696

• RESTĄURANTĄI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

s2(.k21i^ Ave 
tki.. nęmjsLic =

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien 'randasi
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1138.

\ ,639 West 18th St.
1 CHICAGp, ILL.

PIRKITE^ ANGLIS DABAR 
CHĘRNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Aiiburn Fąncy 
Goods Shop

Mes darome. hemstitehing.
3108 SO. HALSTED STREET

• BEAUTY SHOPS 
—Grožio Sąlonai 

Estelle’s Beauty Shop

JUOZAPAS LUKAS

ADAM BERNADIšlUS

t
o.

Kąnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3319 Li-

Pirmad.-

Patariu visiems lietuviams, kad 
dabar pirktumėt© sau ANGLIŲ; 
Nelaukit, kol užeis speigai, kai 
pereitą žiemą. DARĄR įr prista

tymas geresnis ir anglys 
PIGESNĖS. T

GRANT W0RKS 
COAL YAKD

16th St ir 49th Ct
Tel. CANAL 311

Spalių 23 d., 10:^5 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs pysęs a.m' 
žiaus. gimęs Liętųvpję.'

Paliko dįde|iapię nųliu^i^ię 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas Jpašafydt'aš ^‘rtįndtisį 
Masalskio koplyčioje, 3867 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuves įvyks Pirmadie
nį, Spalių 26 d.., 9:00 vai. ryto 
įš koplyčias i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią .Vurjąję atsi
bus gedulingos pamaldos UŽ 
vėlionįo sięlą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes-

Viąi A. A. Juozapo Lęko 
Žirnines/ draugai ir 'pažįstaini 
sat nuoširdžiai kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikįriimą.

Nubudę liekame,
Draugais ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja lai. 
dir. A. Masalskis, tel. Boule
vard 4139. x

Laidotuvėm rūpinasi Anta
nina ' KaręiYieųė, 360,0 ’ Sp. 
Enierald ‘ Ąyę.

A ■ A 
VINCAS žADAKUS 

(Žadeikis)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

palių 21 dieną, 11:30 valan
dą vakare, 1936 m., sulaukęs 
48 metų ąhąžiąus, gįipęs’ Triš
kių parap.,' Mėtsiškes kaime. 
Amerikoj išgyvęnp, 3k0 metų.. 
Paliko , didęliame nulmdįme 
brolį Joną Žadakų. brolienę 
Petrplięilę^ b.ręlvąikius Kazi
mierą, jo žrąoną Oną, Antaną, 
žmoną Margaret, Vincentą ža- 
dakuSj Marijoną žadakaitę, 
Juzefą ir Wąltąr Rhįnė, dėdę 
Putrąmentą, ĮĮarvey, III. ir 
daug kitu giminių ir pažįsta
mų.' gurias pašarvotas rąndą- 
ši Tąul J. Ridiko koplyčioje, 
3354 Sų. Haįstėd St.

Laidotuvės įvyks panędėlį. 
Spalių 26. ‘dieną, 1:30 valandą 
popiet iš koplyčios į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. ' Vinco Žadakio 
giminėą, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląĮdpt^vęsę ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir ątsisyejkįniipą.

Nubudę liekame,
Brolią, Broįieųe, Brolvąikiai 
ir Giriyinėę.
Laidotuvėse pątąrnaųja Ųaį- 

dotuvių Direktorius P. J. Ri- 
dįkąs. ^Tėb ‘ Boulevard 4p89. 
' Laidotuvėse' rūpinasi Jonas 
Žadakūs. ' liŠ2 W.14'th PI.

IEVA STHUMSKIENĖ 
P0 tęvąją Stąnaitė,

^evsĮskyni su šiuo pasaulių • 
Spalių 21 d., 5:15 vai. vakaro, 
1936 m-» sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 15 metų.
Paliko dideliame nubudime 

dvi dukteris:’ Agniešką “Savic
kaitę ir Mortą Rusteck ir sų- 
nų Antaną Savicką ir žentą 
Juozapą Rusteck ir pusseserę 
Agniešką Sabockienę ir gim,;

Priklausė Keistučio Paš. 
Kliubui.

’ Kūnas pašarvotas randami 
4447 So. Fairfield Ave.

Laidotuves įvyks šeštad., 
Spalių 24 <j., 2 yal. po pietų 
iš J. F. Ėųdeikio koplyčios 
bus nulydėta į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Ievos Strumskie- 
nes giminės, draugai ir uaži?- 
tami esat.nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jąi paskutinį patarna
vimą įr ątsisveikį^imą.

Nųlįudę liekame,
. Surius, Dukterys ir Gimjnės.

Laidotuvėse patarnaują Įaįd. 
direktorius J. Ę. Eudėikis, ‘ iel. 
Yards

su-

903 W. 35th St.
Permanent $2.50 
iki .............. $5.00
Permanent be ma
šinos ........ $5.00 
Shampoo ir Sudė
jimas ......Š5ę
penki., o šešt. 50ę 
plaukų D, Ą ŽY
MĄ S  - $2.50 
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOVlevąrd 7459BU Ule varu 7451 

MISS. ESTELLE SLOTfrpS

?1-St PLACE TAVERN 
& RWTAU«ĄNt

Stoikai porčiapai ir kiti šilti vag
iai, Pabst Blųę RiJ)bątt on Tap ąlųs.vi; 

sokios geros rųšies dęgtinės ir savi
ninko vardu A. Stūkas Tb.uy’a Tri- 
vate Stock degtinė ir ęi^an^ Sa
vininkai—■

ANTANAS IR AGNĘS STUKAI 
701 W. 21sj Place 

TeL CANAL 7622.

A. K. TAVERN
w ‘ X *.,<*. V i

Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLEKS 
HIGH LIFE alų.

3329 S, Lįtųąnięa Ąve,

A.
WALTER ADRICK

Persiskvre su šiuo pasauliu 
Spalio' 21 d-, 11:30 vai. va- 

' karo, 193'6 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, 'gimęs Naudvario 
viensėdy], Naujamiesčio pa;r., 
Pąneyęžip apsl^r.

Ąąiefikoj išgyveno 31 metus.
Paliko didėliame nubudime 

moterį Oąą, po tėvais Masko- 
laitę, 2 sąnus: Walter ir 
Frank, brolį Juozą ir brolienę 
Barbprą ir giminės.

Kąnas pašarvotas 

tiiaiiica Ąvp.
Laidotuvės įvyks **nuau.. 

Spalio 26 dieną, 8:00 vai., ry
to iš koplyčios į šv. Jurgio 
pąrap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pinės.

Visi A. A. lyąlter' Adricko 
gimįąąą, draągai ir pažįstami 
esat nuoširdžią! kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
ąt^isveikįnimą.

Nubudę liekame, 
moteris, sųnai, brolis, 
brolienę if gįąiines.

Patąrnnuja ląid. dir, S. P. 
Mažęifcą, tęl. Yards 1138.

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS 

Kompetentiški gydytojai, o ne stu
dentei, teiki* patarnavimą.

Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 
priskiria stiklus. Medikai© ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuosę. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.‘

DOUGLAS PARK HOSPITĄL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

Tony Strainis Taverą 
372 East 71st Street 

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

372 East 71st Street 
Tęl. Stęwaif 6203.'

Siunčiam GCleo Telefframn į Vt*M 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
kvietkininkas

Gėlės Vestuvėms. Bankietams

3316 St
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuvių Direktoriail

P" JUOZAPAS A

REPublic 8340

Jęs. Jaukas Tąvęrp 
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyję. 
Musą užeigoje visados randasi gęrųs 
rūšies degtinė, vynas, Ambfozia alus, 
cigarai ir cigaretei. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šešta4ię- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti i musų pąii- 
ją. Užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S. State St. teI. Englewood 2792

Golden Gate Bjiffęt 
Geriausios rūšies degtinė, vynas, 
Pab.st Blue Ribbon alus ir cigarai. 
Penktadieniais žuvis veltui. Muzika 
ir mandagus patarnavimas.

RAPOLIS BUDRIKAS ir 
MACK VALINCIUS, ‘ 

Savininkai.
Tel. Lafayette 4296 
4070 Archer Ave.

Garsinkitės *N-nose
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Sekretorius
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Marion G. Kudlick
Kudlick yra republikonų par

tijos kandidatas j Chicagos mu- 
r.icipialio teismo sekretorius— 
klerkus. Jis yra lenkų tautos 
žmogus, jaunas ir veiklus advo
katas. Jis yra dirbęs labdary
bės dirvoje, ir, kaip sako jo rė
mėjai, ■'“visuomet rūpinosi ne
turtingo žmogaus buitimi“. Jį 
remia dienraštis Chicago 
News. (Sp)

Daily

Thompson Sako 
Panaikinsiąs 
Sales Taksus

Kalbėdamas Illinois provin
cijoje, William Hale Thompson, 
pareiškė, kad išrinktas guber
natorium, jis panaikins “sales“ 
mokesčius. Jis tvirtina, kad tai 
bereikalinga našta ant gyven
tojų ir kad jos galima išvengti.

Thompson kandidatuoja j gu
bernatorius Union Progressive 
partijos vardu., Jis buvo Chica
gos majoru tris terminus ir 
darbavosi republikonų tarpe.

(Sp)

Šios savaites Inter-National 
Linksmų Laikų,Lietuviai Ta
vernų savininkai rengiasi pri
imti atsilankiusius kuogeriau- 
3iai. Užeigas maliavoj a, šva
rina. Valgius gamina, gėrimai 
įvariausi užsakyti,' vieta dėl 
muzikantų prirengta, ypač vie
la dėl šokių. Darbininkai ki/o-1 
geriausi pasamdyti, kad greitai ’ 
ir mandagiai visiems patarnau-1 
tų. ‘Savininkai, iš tikrųjų ge
rai prisirengę šįvakar ir ryt 
vakare parodyti linksmius lai
kus.

štai, Petras ir p-ia Mureikai, 
atidaro šįvakar savo puošnią 
Taverną po numeriu 2539 W. 
69St. Jie prižada pagaminti 
gardžius vištienos pietus, bus 
muzika ir linksmybė iki vėlu
mos. Tas pats ir pas Mr. Al- 
bin Katauską, jų vieta randasi 
po numeriu 2540 W. 59 St. Pas
kui, Mr. Chas. Zu’raitis 7159 
S. Racine Avė. kviečia į dide
lį Halloiveen party, penkta
dienio vakare, spalių 30 d. 
Green Tavern, 2547 W. 63 St. 
irgi rengia šįvakar ką tai ne<- 
paprasto. Pas Mr. Andrew Dro- 
bus, 1142 W. 76 St. ir Mr. Mi- 
chael Sriubas, 543 W. 63 St.! 
Geri laikai yra laikomi per vi
są savaitę, Seredoje ir Ketver- 
go vakarais rengia BARN • 
DANCES, Pėtnyčios ir Subatos 
vakarais yra teikiama didelė 
FLOOR *SHOW su šokiais ir 
užkandžiais veltui. Na, ir*ką' 
daugiau reikia? Nieko tik pasi- 
skirstykite sau vietą ir nuva-' 
žinokite. Visur lietuviškos vie
tos ir prisirengę aptarnauti vi
sus. Lauksime.

—Inter-National* v

SENSACINGIAUSIS ATIMTŲ K ARŲ 
IŠPARDAVIMAS

VISA CHICAGA KALBA APIE ŠIUOS 
NUOSTABIUS BARGENUS

Jus niekur nerasite tokių kainų. Mes turime didžiausi veliąušių karų 
modelių rinkinL i

GARANTUOJAME KAD SUTAUPYSITE $200.00 IR DAUGIAU ANT 
BILE KOKIO MODELIO

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

NEPIRK NAUJO KARO KOL NEPAMATYSI MUSŲ BARGENUS
PONTIAC 6 garantuotas tikras 

De Luxe Sedan, vartotas 
tik 80 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, turi įbudavotą tru- 
nką, saugius stiklus, heaterj, 
padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu gaso. Turime ir 1935 

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

BUICK tikras 1936 De .Luxe Sedan. 
Važiuotas tik 200 mylil}. Buick 
Co. ir musų garantuotas, kad 
vartojant bus tas «pats kaip ir 
naujas. Tikrai tai gražiai pa
darytas karas. Turime ir ke- 
turius kitus paskiausio Buick 
modelio už tiek 
pigiai kiek ... ... Cww

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

DODGE tikras 1936., Sedan, ga
rantuotas naujutėlis, turime 
taipgi du 1933 Sedanus pi
gius kaip ...... ........ $245

LAFAYETTE VĖLIAUSIS, 1936 
m. DE LUXE SEDANAS. 
Tai tikrai naujutėlis ka
ras. Reikia pamatyti, kad pil
nai įvertinti, taipgi turime du 
1934 Lafayette Seda- $9 C E 
nūs, pigiai kaip .......

OLDSMOBILE NAUJAS 1936 SE
DAN NIEKAD NEVARTO
TAS, atimtas iš dylerio. Paau
kuosime už mažiau negu pu
sės originalės kainos. Turime 
taipgi 1934 ir 1933 sedan su 
įbudavotu trunku už $09 E 

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

DE SOTO 1936 “AIRSTREAM” 
Sedan nesenesniš kaip 60 die
nų, negalima atskirti nuo 
naujo karo; taipgi 1938 Sedan 
už tiktai .... .... $9QE$285

TERROPLANE v1986 De Luxe 
Sedan, nuostabus, ekonomiš
kas karas ir naujutėlis visais 
atžvilgiais, taipgi $9 9 E
1934 Sedan ųž tiktai

PLYMOUTH 1936 De Luxe Sedan, 
Važiuotas voš tik keletas šim
tų mylių. Taipgi 1932 Sedan 
kaip naujas už $1 AE 
tiktai .................. i

STUDEBAKER' 6 vėliausis 1934 
Sedan, menkai vartotas. Turi 
6 naujutėlius tairus, trunką, 
heateri, saugius stiklus, taipgi 

1932 Studebaker $9 9 E
Sedan už tiktai .......

nce Sedan, 
kad tobu

las. Taipgi tu-

CADILLAC 1932 De 
musų garajjt 
las ir kaip . 
rime 1931 Sedan $9 E E
musų kainą tiktai .... fiOv

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 Se
dan, ypatingai ekonomiškas 

karas už tiktai.. *195

GRAHAM naujausis 1934 Sedan. 
Niekad nepamanysite, kad tas 
karas buvo vartotas, jis dar 
daug jums ekonomiškai tar
naus, taipgi turime 1932 Se
dan už tiktai ...... . $215

Radionas 1937
“Naujos Gadynės” 

Choras rytoj stato 
operetę “Mikado”

Dainuoja
manas

Steponavičiene, Ro- 
ir eilė kitų solistų

Steponavičiaus vado-Jurgio
vau j amas choras, “Naujoji Ga
dynė“, rytoj vakare stato gra
žų veikalą Sokolų svetainėj sce
noje. Jis yra operetė, “Mika
do“, kurioje labai įspūdingai ir 
vaizdžiai nupiešiamas japonų 
gyvenimas.

Tarp solistų svarbiose rolėse 
bus Anelė Stęponavičienė, Jo-

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

BRĮDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halstęd St.

Vi c t ory 4965

pggei-

CO<

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250
----------------- " ■■■■y...--........ ........................................... ..........

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Dildsion St.

Tel. Armitag& 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metu.

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

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

Hemlock 0800

COAL
s

ANGLYSI /ANGLYS!
AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 8882

Philco, Zemth, RCA 
Victor, General 

Electric
Kaip daug smagumo yra 
klausytis programų su nau
ja radio.
Kainos žemos. Didelė nuo
laida ant seno radio.

Jos. F. Sudrik Balsuokit lapkričio 3-čios die
nos rinkimuose už

INCORPORATED

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

DENNIS A. HORAN

Žymus radio programas WCFL. 
5 vai. p. p. Nedėliomis spansoruo- 
jamas Budriko.

Kandidatas į Sanitarinio Dist- 
rikto Trustisą

— Sanitary Board Tmstee — 
Jis yra toms pareigoms ata

tinkamas ir yra — kaip ir vi
suomet.

Jūsų širdingas draugas.

Bunco ir Kortų Lošimo Balius
Rengia LIETUVIŲ LIUOSYBĖS NAMO BENDROVĖ

Sekmadienį, Spalio-October 25 dieną
LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINĖJE," 

49th Ct. ir 14th St., Cicero, III.
LYGIAI 3 VAL. PO PIETŲ ĮŽANGA 25 CENTAI
Gerbiamieji: šitas parengimas yra bendrovės parama, tad pačių da
lininkų ir šiaip geros valios lietuvių priedermė skaitlingai atsjlanky- 
ti ir palei išgalę paremti.

KVIEČIA BENDROVĖS KOMITETAS.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, nuo 32 iki 40, nepaisau 
kad ir su vienu kūdikiu, bile mylėtų 
gražų gyvenimą ir gražiai atrodytų. 
Esu našlys vidutinio amžiaus, vai
kų neturiu, gražaus sudėjimo, turiu 
nuolatini darbą, meldžiu atsiliepti 
laišku. Gyvanašlės nerašykite.

1739 So. Halsted Street, 
Box 528: 

Chicago, III.

IEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našliukas be šeimynos apie 40 me
tų, esu vaikinas pusės amžiaus, tu
riu pastovų darba. Rašykite teisin
gai, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. Box 529.

Situation VVanted
Darbo Ieško

SENYVAS žmogus paieško darbo 
prie namų. 5263 So. Central Avė. 
Pašaukit tel A. S. Prospect 8355.

faksiduuDA Tavern su 6 kam
bariais pragyvenimui ant bizniavos 
gatvės, prię 4 gatvekarių kryžke- 
Tio, svetimtaučių apjprventa, par
duoda pigiai, nęįs savininkas aplei
džia miestą. 1739 So. Halsted St. 
Box 525.

Farms for Sale
Ūktai Pardavimui

PARSIDUODA 15 akrų ūkis Lie
tuvoje — Su trioboms •— Tauragės 
apskr., Šilalės valsč., Kiaukų sodoje, 
Atsišaukite 7115 S. Rockwell St. 
Grovehill 0758.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 augŠtų mūrinis 
i namas, po 4 kambarius, gerame 

‘ i stovyje, apdaryti porčiai, automate, 
tas karšto vandens Šildymas. Gra
žioj apielinkėj. 6837 So. Talman 
Avė., 1-mos lubos.

VIDUTINIO amžiaus žmogus ieš
ko darbo už janitorių arba janito- 
riaus pagelbininką, porteri i taver
ną ar kito biznio yietą. Paremkit 
mane. Darbas man labai reikalin
gas. Šaukit Hemlock 0707, klauskit 
Tony.

PAIEŠKAU ženitoriaus vietos. Esu 
pusės amžiaus vyras, gerai patyręs 
šitame darbe. Suprantu plumberio 
ir karpenterio darbą. Kreipkitės j 
Naujienas, Box 527.

BARGENAI
Marųuette Parke — dviejų pa

gyvenimų, medinis namas. 5 ir 6 
kamb., apšildomi, lotas 87%xl25 
pėdų. Kaina $4,700. Lengvus išmo
kėjimai.

Bizniavas namas ir Storas prie 
gatyekarių linijos. Kaina $4,600. Iš
mokėjimui.

Turime didelj pasirinkimą kitų 
bargenų ir lotų. Kreipkitės i

Mr. Lėkis ar Mr, Busse, 
7149 S. Western. Hemlock 3900.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

PAIEšKAU AGENTŲ
' Pardavinėti kerosininius pečius— 
Oil Bumers po krautuves ir na
mus; geras uždarbis agentams. Pi
gus, geras ir visi vartoja lietuvių 
išdirbystės. Užsisakyk vieną.

P. KUSCHUS.
78 Ward St., Hartford, Conn.

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

NESVARBU KIEK NORĖTUM Už KARA MOKĖTI, 
NEPRALEISK ŠIOS PROGOS

Priimsime jūsų seną karą kaipo j mokesnį ir likusiai daliai duosime 
iki dvejų metų išsimokėjimui.

Pas mus ATDARA KAS DIENA IŠSKIRIANT SEKMADIENIUS 
iki 9 valandos po pietų, ‘ <

U. S. AUTO FINANCE CO.
1340 West 63rd Street
ATSIMINKITE MUSŲ NURERI.

ZZZZZĮSSSsJSZ—*—S
Smith kalbėjo 

Chicagoj
nas Romanas, J. Virbickas, A. 
Mankiutė, F. Balsiūte, ‘J. Mil- 
leriute, J. Valentis ir kiti.

Vaidinimas įvyks Sokolų sve
tainėje, 2435 South Kedzie avė., 
o pradžia 4 vai. v. Įžanga prie 
durų bus 65 centai, bet per
kant bilietus iš anksto— po 50 
centų.—R.

Šįvakar Chicagos 
Lietuvių Moterų Kl. 

šokiai

Alfred Smith, buvęs kadaise 
vienas stambiausių demokratų 
partijos šulų, ketvirtadienio va
kare kalbėjo Chicagoj operos 
trobesio salėj. Keturi tūkstan
čiai klausytojų plojo ir rėkė 
reikšdami pritarimą Smitho kal
bai. Na, o Smith atakavo pre
zidento Roosevelto administra
ciją ir pranašavo, reptfblikonų 
kandidato Landono laimėjimą 
ateinančiuose rinkimuose.

' Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

SAUGIOJI ŠĖPA TINKANTI DĖL 
OFISO ARBA KITO BIZNIO PAR
SIDUODA LABAI PIGIAI DĖL 
STOKOS VIETOS NAUJIENOSE. 
DĖL INFORMACIJŲ PAŠAUKITE: 

CANAL 8500.

REIKIA Cabinet dirbėjų, patyrę 
ant rakandų ir pin games.

Rock-Ola Manuf. Corp.
Chicago and Sawyer Avenues.

FORCLOSURES -b- SOUTH WEST 
SIDĖJE: N

5753 Homah—5 kambarių plytų 
bunfcalovv, garažas, 80 pėdų lotas 
turi būti likviduota — forklauzuo- 
jamas, $4,000. Išmokėjimais.

Kampas 66th ir Fairfield — 4 
flatų plytinis — 4-5 kambariai, 
elektrikos refrigeratorius, palikimo 
išpardavimas $12,000. Išmokėjimais.

5718 Talman — 5 kambarių pi 
tinis bungalow, 37^x125 lotas, 
kalauja pataisymo. Forklauzerisjtu 
ri būti likviduotas. $4400. Išmdkė 
jimai.

7248 Fairfield — 2 flatų plytinį, 
karštas vanduo, 7 metų amžiaus 
2 karų garažas, didelis lotas, for- 
klauserio bargenas. $7,300, Išmokė
jimai. Kreiptis Stewart 3601.

REIKALINGAS siuvėjas ant vy
riškų ir moteriškų drabužių ir kad 
suprastų kailių darbą. W.. Novik, 
809 W. 19th St. arti Halsted St.

Tel Canal 8889

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

838 W. 84th St. 2-nd floor.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importupti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

PATYRUSI mergina ar moteris 
bendram namų darbui, mažoj šei
moj. Geri namai, savaš kambarys. 
Rogers Park 2545; 6967 Sheridan 
Road, Wenig.

—O—

BEVERLY HILLS 2-jų flatų mū
rinis, po 6 kambarius, miegami por- 
čiai, karšto vandens šiluma, mūri
nis garadžius, 50 pėdų lotas. Ren* 
dos neša kasmet $1,560.00. 10226 
Charles St., Cedarcrest 0632.

—o—
REIKALINGAS shearmanas ir 

sorter arba laborer. Atsišaukite
2463 So. Loomis St.

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu 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.

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)

MERGINA bendram namų darbui, 
kiek virti, vakarais pasilikti — $6 
•—$8. 7230 Paxton Avė.

REIKALINGA mergina dirbti j 
tavern prie valgių — pageidaujama, 
kad turėtų patyrimą. 4311 So. Hal- 
sted St.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas šįvakar rengia šokius 
Del Prado viešbutyje, prie Hyde 
Park bulvaro, netoli ežero. Bi
lietai 75c. asmeniui. Pelnas lab
darybei. šokių proga Kliubas 
pasakys ir “sudiev“ p. A. Kal- 
vaitienei, Lietuvos konsulo 
žmonai, kuri netrukus apleis 
Chicago.

Kiti šokiai įvyks Southmoor 
viešbutyje. Juos rengia Jaunų 
Moterų Grupė. Pelną skiria Oak 
Forest seneliams.

CHICAGO CITY OPERA CO.
Iškilmių Atidarymas
ŠEŠTADIENIO VAKARE,

SPALIŲ 31 D.

“LA FIAMMA” (paskutinis sezono 
jvykis) Dalyvauja Raiša, La 
Mance, Shamova, Ohlin, Bent- 
onelli, Ruisi, Weber.

Pirm. Vakare, Lapkričio 2, THAIS, 
su Jeseph, Thomas, Martin, 
Page ballet. Hasselmans.

Treč. Vakare, Lapkričio 4, MARTHA 
su Jepson, Schipa, Rimini, Page 
ir ballet, Moranzoni.

Penk. Vakare, Lapkričio 6 GIANNI 
SCHICCHI (piriną syki ang
liškai Chicagoj). CAVALLERIA 
RUSTICANA su Raiša, Burke, 
Tokatyan, Rimini, Moranzoni. 
Taipgi Garshwin’s AMERICANS 
IN PARIS, (tai Chicagos prem
jera) su Page ir ballet.

šeštad. Rytą Lapkr. 7, LA TRAVIA
TA su Mason, Thomas, Toka
tyan, Moranzoni.

šeštad.. Vakare, Lapkr.
BUTTERFLY su Burke. Maty- 
as, Chamlee, Rimini, Moranzo
ni.

šešios savaitės Grąnd Operos —Spa
lių 31 iki Gruodžio 12. Ofisas jau 

atdaras. Kainos 75c iki $4.00.
OPERA JHOUSE— 
Ranaolph 9229.

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

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

Prisiunčiame paštu pilną 
kurs^ anglų kalbės.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

. _______________________
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CICERO BARGENAS. Parsiduoda 
bučernės ir grosernės visi fikčeriai, 
kam yra reikalingi, meldžiu pasi
skubint. A. S. 1532 So. 51st Ct.

REIKIA patyrusių apereitorių ant 
paduškų, hemųpng, binding ir drei- 
pų. Kreiptis 624 West Adams, pir
mas aukštas.

PARSIDUODA MEDINIS 5 kam
barių cottage’ius, gražiausias ce
mentuotas beismenta Karštu van
deniu apšildomas rti 59 gatveka- 
rių ir Fairfieldve, 33 pėdų lotas 

 

yra garažas, vijimas ant augšto iš 

 

vidaus. Augštgs tinkamas pagyve
nimui. Kain $3250. ant lengvų 

išmokėjimų.

EKTRA

Kitą mędinė čottage 4 kambarį 
ir didelis kambarys basemente Bri 
hton Parke. Kaina $2,5 g-
vų išmokėjimų.

Marųuette Parke: 2-flatis po 5 
kambarius naujas moderniškas mū
rinis, abudu fletai apšildomi — ga
ražas. Kaina $4,500.

CHAS URNIKAS, 
4708 So. Westem Avė.

7, MME,

cmc
Tel.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

CHRYSLER 1934 De Luxe Sedan, 
dual Įrengimas, 6 nauji tairai. Gra
žus Mohair apmušimas, motoras 
kaip naujas. Karas atrodo ir eina 
kaip iš dirbtuvės išėjęs. Tikra au
ka už $365. Išmokėjimai. 3138 Cly- 
bourn Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

PARSIDUODA patalai, paduškos, 
gas range, 2 nauji karpetai. ir daug 
kitų daiktų. Priežastis—išvažiuoju. 
Kreiptis po 5 vai. vakare. 4552 So. 
Francisco Avė. antros lubos.

PARSIDUODA pečius šildomas 
anglimis, naujo styliaus 4x5 rū
mams. 3446 So. Emerald Avė., 2-s 
lubos.

PARDAVIMUI minkštų anglių 
pečius, apšildo 4 kambarius, dišių 
šėpa, nauja geležinė lova su mat- 
rasu ir sprintais. 827 W. 34th PI. 
1-mos lubos Iš užpakalio.

Financial
Fina n sai-Paskolos

MES PERKAM 
MORTGIČIUS 

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

Franklin 0576 '

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA du cash registe- 
riai. Vienas muša nuo 1c iki $60.00 
— o antras nuo 5c iki $1.00. Yra 
gerame stovyje, taipgi (Scale) vo- 
gos ir gera smuiką. Viskas parsi
duoda už nigią kainą. Pašaukit La
fayette 5095.

Personai
Asmenų Ieško■

PAIEŠKAU Povilo Varno; seniau 
gyveno Detroit, Mich. Chicagoj gy 
veno apie 6 metus. Malonėkite at
sišaukti arba kas žino praneškit, 
nes turiu svarbų reikalą.

ANTON KREST, 
2901 So. Union Avė. Chicago

Furnished Rooms
RENDON ruimas, vaikinui su ar 

be valgio, prie mažos šeimynos, 
mažų nėra; 3243 S. Union ave„ 2-s 
aukštas.

KAS NORI INSIGYTI gražųf mu
rini bizniavę namą — 3 fletfci ir 
Storas randas 4556 So. Calif 
Avė. Galima pirkti su mažu įm 
jimu arba mainyti ant farmos, 
tų arba namą.

C. P. SUROMSKIS, 
6555 So. Kedzie Avenue 

Grovehill 0306.

ia 
kr

o

KAMBARYS ant rendos, šviesus, 
su valgiu ar be valgio. Nėra mažų. 
Atsišaukite 6:80 vakare. 4539 So. 
Washtenaw Ave^, 2-ros lubos.

RENDON apšildomas kambarys 
su visais . patogumais Bridgeporte 
vaikinams ar žfenotai porai. 3324 S. 
Emerald Avė., 1-mos lubęs.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EXTRA BARGENAI
Medinis bizniavas namas, Štaras 

•ir 4 ruimų flatas, 18-tOje apielinkė- 
je parsiduoda už $650. Atsišaukit, 

670 W. 18th St.

PARSIDUODA Grosemė labai pel
ningoj vietoj, taipgi tinkama vieta 
dėl bučernės. Priežastį patirsite ant 
vietos. 2534 West 45th Place.

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

2438 W. 45th PI. Lafayette 5499

BARGENAS. Tavern su nuosavy
be. šokiams svetainė ir dining room. 
Yra extra lotas.

4633 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI duonkepykla su 
namu arba galite renduotif labai 
pigiai. A. Tamczak, 4616 So. Troy 
Street.

PARSIDUODA didelė šokių salė. 
80 sėdynių, priešais yra teatras. 
Gera vieta atatinkamiems. Parda
vimo priežastis — liga. 3539 Archer 
Avęnųę.

GROSERNĖ parduosiu pigiai ar
ba mainysiu j m,ažą namuką ar biz- 
niavą 
71-st

lotą; bizpis išdirbtas. 2709 W. 
St. Hemlock 4283.

■ •• i - *•-------- ---------------

ŠIO .
SKYRIAUS

apgarsinimus 
prii 
telefonu

m

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT 
ILGAI

Musų apgarsinimų kainos 
prieįpamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nu 
laidą.

PAŠAUKIT MUS TUOJA

CANAL 8500

-H
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Už Vienuolynų Sienų

Maurice Evans

“Longvvood”Evans as Napoleon

keturiasde 
dienas ji mani

“Specialus,ASMENINIS

Part Two
i-. ■ 1 ■/.&

Antra Dalis

Chicago, III., šeštadienis, Spalių-October 2.4 d., 1936

Tarp tankių, tamsių miškų, 
anapus Nemuno, matyti, aukš
tas bažnyčios bokštas. O už to 
aukšto bokšto žaliame pušy
ne niūriai stūkso rudi muro rit
mai, — tai moterų vienuoly
nas. čia diena iš dienos, me
tai iŠ metų tyliai, ramiai vie
nodai slenka gyvenimo dienos, 
šiandien, kaip vakar; vakar, 
kaip rytoj. Pilkas pilkutis tas 
vienuolių gyvenimas, kaip ir jų 
vienodi tamsus rūbai.

Anksti rytą, vos saulei te
kant, šaltas vanduo, paskui il
ga, karšta malda, kuklus pus
ryčiai, vėliau įvairus darbeliai 
ir vėl malda, paskui pietus, vė
liau dvi valandos tylos, ramy
bės, per kurias galima svajoti 
apie visas dangiškas gėrybes, 
arba įsivaizduoti Dievo kančias 
ir žmogaus menkystę. Toliau 
seka vėl šokie tokie darbai 
darbeliai, paskui ilga liūdna va
karo malda, šykštoka užkanda 
ir nakties poilsis, štai ir visa, 
štai tasai nesudėtingas, kas
dieninis gyvenimas! Bet nėra 
taisyklių be išimties'. Nerd gy 
venime tokių taisyklių, kurias 
žmogus, kad ir visam amžiui 
Dievui butų davęs pažadus, jas 
visuomoje sau pritaikintų, jas 
iki smulkmenų įvykdytų ir nie
kuomet, niekuomet jų neapeitų. 
Ir šventieji buvo nekartą su
klydę, nekartą Dievo sunaus iš
sižadėję ir daug visokių nuodė
mių papildę, — tai ką jau čia 
bekalbėti apie mirtinguosius, 
čia žemėje gyvenančius, kad ir 
šias skaisčias skaistutes vie
nuoles, kurios tik Dievo vardą 
garbindamos ir šlapindamos čia 
niūrose vienuolyno mūruose gy
vena. ——

pro aukš- 
murus ir 
kuri karš-

Ak, ta žemiška meilė! J; 
kartais nežino jokių ribų, ne
pripažįsta jokių užtvarų, jokios 
žmonių sudarytos jai kliūtys 
nekliudo kartais gimti tenais 
kur visais žmogaus ir dievų 
įstatymais ir parėdymais, rodos, 
negalima pasireikšt:.

Ji prasiveržia net 
čiausius vienuąlynų 
supina tokią meilę,
tesnės tampa už karščiausią va
saros dieną!!

Lygiai taip kaip pavasaryje 
pirmiems saulės spinduliams 
sutvaksėjus jokios šalnos, jo
kios liūtys ir audros negali pa 
kenkti želmijai želti, žiedų pum
purams augti ir skaisčiai jiems 
įvairiaspalviai visokiomis var
somis žydėte pražydėti, taip ir 
meilei nepakenksi. Ir vienuo- 
nuolynų sienos yra išpažinę tik
rą žemišką, žmogišką meilę!

Taip ir šis moterų vienuoly
nas kietai saugojęs mergelių ne
kaltybę yra išpažinęs visiems 
žmonėms įprastą žemišką mei
lę-

Vieną gražų pasavasį, kaip tik 
pirmieji saulės spinduliai atšil 
dė žemę, kaip tik pūstelėjo šil
tutis, smagus pavasario vėjas, 
kaip tik saulė ilgiau danguje 
pradėjo rodytis ir visokius že
mėje stebuklus darydama nu
klojo žemę žaliu divonu marga
spalvių gėlių, vienuolyno baž
nyčioje pasirodė vyriškis diev- 
dirbis. Sveikas,smagus, links
mas, jaunas vyriškis, galva gar
banomis papuoštas, augalotas, 
aukštas, liesas, kartu raumenin
gas, jis atrodė atėjęs tiesiog is 
tankių girių, miškų, lyg koksai 
laukinis didelėmis melsvomis 
akimis jis stebėjo ne tik šven
tųjų paveikslus, juos dailino, 
gražino, puošė, bet kartais ku
klias akis diebė ir į vienuolių 
veidą. Vikriai kopėčias pasis
tatęs laipiojo, žiurėjo šventųjų 
paveikslus, nuolatos bažnyčioje 
sukinosi ir tarp vienuolių kar
tais pasirodydavo.

Pavasario malda, pavasario 
malda visuomet yra skaistesnė, 
galingesnė, stipresnė. Pavasarį 
žmogaus krūtinė laisviau, leng
viau kilnojas, širdis smarkiau 
plaka, kraujas labiau verda. 
Kad ir vienuolių nekaltos krū
tys, lupos žemiškos meilės neiš- 
pažinę, bet jos ilgsta pasilgę 
noriau, linksta kasdienę maldą 
ir tos krūtys, kaip pavasario 
žiedų pumpurai stiprėja, auga.

Ir pavasaryje meilė pasidaro 
prieinamesnė ir kartais taip 
staiga netikėtai ateina!

Įvyko ir čia taip viskas neti
kėtai, staiga. Reikėjo tik vie
ną vienintelį kartą dievdirbiu:. 
tam šventųjų paveikslų dažyto
jui linksmai, skaisčiomis save 
akimis pažvelgti į sesutės Fe
licijos tamsias akis ir jos kru
tinėję sutvaksėjo pirmieji karš
ti meilės spinduliai. Ir kur 
tai tasai pirmas netikėtas susi • 
tikimas įvyko? Bažnyčioje 
Dievo namuose! Ne, jokia jos 
karšta visiems šventiemsiems 
ir šventosioms sukalbėta malda 
čia nieko negelbėjo, žemiška, 
paprasta, visiems žmonėms 
įprasta meilė jos krutinėję aug
te augo ir bujoj. Kiek kančių 
patirta, kiek naktų neišmiego 
ta, kiek savo maldomis ir pas
ninkais nekankinta, o meilė, 
meilė prasiveržusi, pro visus 
varžtus nenustojo liepsnojusi!

Felicijos raudonos, jaunutės 
lupos veltui diena iš dienos kar
tojo visas apsaugos maldas, bet 
tos maldos nepalaužė . jos šir
dies patraukimo ir ji aklai se
kė savo majlės jausmą.

Ir dėlko, dėlko nemylėti, jei 
tasai dievdirbis, šventųjų pas 
veikslų tapytojas savo meilės 
kupinais žvilgsniais tiek daug 
žadėjo!

Ir sesutė Felicija pasidarė 
viena iš pamaldingiausių vie
nuolių, bent jos draugėms ir 
kartu vienuolyno viršininkei 
taip atrodė. Sesutė Felicija il
giau už kitas vienuoles pasilik
davo bažnyčioje, ankščiau už 
kitas atsikeldavo ir ankščiau 
Dievo maldos namus aplankyda 
vo. Ir kartais ilgai, ilbai vie
nui viena pasilikusi čia bažny
čioje tarp šventųjų paveikslų 
meldėsi.

Bet vis dėlto vienuolyno vir 
šininkei krito į akį, kad sesute 
Felicija lyg visa žydėte pradė
jo žydėti. Lyg jos krūtys su
stiprėjo, užaugo, lyg jos veidas 
savaip laimingai spindėjo, lyg 
jos akys, dar tamsesnės tapo, 
lyg jose didesni, skaistesni že
miški spinduliai švieste švietė 
ir veidas pasidarė raudonesnis, 
linksmesnis ir lyg paslaptybių 
pilnas. Ji lengviau, smagiau 
vaikščiote vaikščioja ir kartu 
pasidarė lyg mažiau kalbi.

Nerimas krito į vienuolės 
viršininkės širdį. Kartu gal 
koks pavydo jausmas gimė. Ne, 
ji tai atspėti negalėjo, 
kartais lyg nejučiomis ją ap
imdavo neįprastos mintys. Juk 
ir ji dar jauna, juk ir ji ne 
menkiau graži už Feliciją. Dėl 
ko jai Felicijai turi... Ji čia 
mintis, tas nejaukias pilnos 
nuodėmių mintis savo maldose 
paskandindavo!!

Ir prasidėjo didi kova, vidu
jinė kova. Ar nepasekti sesu 
tę Feliciją, ar nepažiūrėti, ką 
ji viena taip ilgai bažnyčioje 
daro. Vienuoliai, kad ir pa
maldingiausiai vis dėlto viso 
mis vienuolyno taisyklėmis, kad 
ir bažnyčioje nedera vienai 
taip ilgai pasilikti.

— Neiškentė. Ir vieną šau
nią dieną jau gerai įvasarojus, 
kada danguje taip skaisčiai attiestų tavo nuodėmes; paskui1 
gražiai švietė saulė, kada erd- išėjusi keturiasdešimt devynias 
vėje, kad ir vienuolyno šieno dienas pasninkausi ir rytoj dar

Vėliausias bandymas sudramatizuoti imperatęriaus Napoleono gyvenimą. Napoleoną vmdins 
Maurice Evans.

se tūkstančiai įvairiausių pauk
ščių savo giesme garbino Die
vo galybę, kada jo garbei visur 
žydėte žydėjo gėlės, o miške 
oras taip smagiai kvepėjo vie
nuolė viršininkė vis dėlto išdrį
so pasekti sesutę Feliciją! Ji 
nejučiomis nuėjo paskui ją į 
bažnyčią ir atsistojo už pilio
riaus. Sesutė Felicija grakš 
čiai, linksmai prisiartino prie 
Dievo motinos altoriaus ir at
sistojo. Atsistojo ir visame 
"grožyje savo nušvito, prasivers 
žę pro Siauručius bažnyčios lan
gus saulės spinduliai ją kaip 
kokią šventąją švieste nušvietė 
ir, rodos, jos tamsus vienuolės 
rūbai atgijo ir pradėjo blizgele 
blizgėti. Vienuolė viršininke 
nenoromis sesutės Felicijos gro
žiu pradėjo grožėtis ir štai, 
manyti kas per skaistybė, kas 
per jaunystė Dievo garbei sa
vo jaunas dienas paaukojo. 
Bet, ak geriau taip nebūtų bu
vę! Iš anapus altoriaus išėjo 
tasai laukinis, sveikas, gražus 
dievdirbis. Jo darbo rūbai, kad 
ir dažais sutepti • čia saulės 
spindulių nušviesti
gražiai atrodė, o jo veidas tik
rai žydėte žydėjo.
atsistojo. Ilgai 
suakmenėjusią sesutę Feliciją
o paskui pažvelgė į Dievo moti
nos altorių ir ilgai ilgai savo 
žvilgsnio nuo jos nenutraukė. 
O paskui, paskui įvyko tikra 
šventvagystė! Jis prisiartinęs 
prie sesutės Felicijos stipriai 
stipriai ją bučiavo...

Vienuolė viršininkė visa nu
tirpo, susvyravo, o paskui ne 
tai sudejavo, ne tai garsiai 
kaip mažas kūdikis .pravirko, 
šie garsai pasiekė sesutės ir 
dievdirbio klausą. Dievdirbis 
atsistojo, išsitiesė lyg mirties 
sprendimo laukdamas, taip ir 
pasiliko bestovįs. O sesutė 
Felicija pakilo ir galvą nulen
kusi prisiartino prie savo vir
šininkės ir prisiartinus puolė 
ant kelių ir kymiu balsu tarė:

— Atleisk, — tik tiek ji pa
sakė.

savotiškai

neturi

Felici- 
bent 

tamsų 
rūsį savo

das, į ją palaimintomis, kupi
nomis • ne žemiško jausmo ii 
linksmybių akimis į ją žiurė
jo! Pykčio, gal pavydo apim
ta vienuolių viršininkė skubėjo 
pas vyskupą. čia atėjus puo
lė ant kelių, pabučiavo ganyto- 
jaus žiedą ir liūdnu1 balsu pra
bilo.

Išėjęs ir 
pažiurėjo j

iš ryto iš manęs gausi dvyliką 
skaudžių rykščių, aš pati tave 
nuplaksiu, i Tai niekas 
žinoti!

Klusniai phkilo sesutė 
ja ir galvą į nulenkusi, 
kiek susmukusi nuėjo į 
drėgną vienuolyno 
baūsmę atlikti.

Pati viendolyno viršininkė 
uždarė geležines nejaukaus vie
nuolyno rusip, duris ir jas už
dariusi keliais raktais susimai 
siusi užrakino.

Nemiego naktis. Visokios 
mintys kankino vienuolių virši
ninkę. Gal pavydas, gal pyk
tis ją kamavo ir meldės, mel
dės kartais karštai, kartais be 
jausmo, lupos degte degė, krū
tinė sunkiai sunkiai kilnojos, 
kartais rodos, kad jau trūks
ta oro kvėpuoti. Rytą anksti 
visai nusikamavusi skubėjo j 
bažnyčią Dievui malą sukalbė
ti. Atėjusi atsistojo ties di 
džiausiu altoriumi, ties tuo 
pačiu, kur vakar įvyko negirdė
ta šventvagystė. Nedrąsiai pa
kėlė aukštyn akis ir pažvelgė 
į Dievo motinos veidą. Ir ką 
ji čia pamatė?

Tiesiai iš altoriaus žvelgė, 
tartum atgijusi, tartum pralink 
smėjusi Dievo motina, bet tai? 
ne Dievo motinos veidas į ją
žiurėjo, tai tikrai Felicijos vei- tina!

žiuri į mus ir šio paveikslo’ 
Tas, kas ją darė, turėjo ją be 
galo mylėti, ją pažinti ir ją gar
binti. Tik Dievui įkvėpus, 
Dievo pagelba galima toksai 
darbas padaryti! Tikrai dan
gaus karalienė žiuri į mus iš 
šio paveikslo. Tasai dievdir 
bis tikrai yra vertas Dievo mo
tinos meilės, kuris šį paveikslą 
yra padaręs. Te laimina jo 
darbus Dievas, temyli jis Dievo 
motiną per amžių amžius!!

čia Dievo motinos garbei :r 
jos padėkai sukalbėsime pote
rius !!

Visi suklaupė ir susikaup: 
kalbėjo poterius, o į juos vi
sus iš altoriaus žvelgė sesutės 
Felicijos akimis Dievo motina!

— O vis dėlto aš jai sušersiu 
ne dvyliką, o trylika skaudžių, 
skaudžių rykščių, 
šimt devynias
pasninkaus, dviedešimts vieną 
dieną išsėdės tamsiame vienuo 
lyno drėgname rūsyje ir tuo
met jau niekas jos nepažins b 
nemylės...

Taip eidama iš bažnyčias kai-
(Tęsinys 2-me pusi.)

Patarnavimas”
U

Tai gyva mano frazė, Specialus, ASMENINIS, 
patarnavimas. Štai kas padaro šį banką 
skirtingu nuo kitų, štai ta priežastis to ypa
tingo paskutinių keturių metų šio banko 
augimo, štai delko indėlininkai visi sako 
“Tai geras biznis bankininkauti su Halsted 
National”. Specialus, ASMENINIS, 
tarnavimas! 
su manimi susinešti, aš 
jus savo atstoyą jums

Specialus, ASMišblllNlS, pa
verta tai žinoti. Jei norėtumėte 

galėčiau pasiųsti pas 
smulkmenas suteikti.

Carl F. Kuehnle Jr., Prezidents

— Altorius tikrai ne taip pa
darytas, kaip turėjo būti, tai ne 
Dievo motinos tenais nupiešta 
bet... čia v|ėnuolių ‘ viršininkė 
jau susilaikė ir gailiai gailiai 
pravirko in toliau nieko negalėjo 
pasakyti. Vyskupas ją sura 
minęs pasakė, kad pats su ki 
tais menininkais įsitikinsiąs ir 
dievdirbio darbą patikrinsiąs.

žiurėjo ir stebėjo keletas me- 
nininfeų ir vyskupas dievdirbio 
darbą. Ilgai, tyliai žodžio ne 
tardami, * lyg didingo jausme 
apimti žiurėjo į Dievo motinos 
paveikslą, čia pat klūpojo vie
nuolių viršininkė.

Ir vyskupas ilgai nenutrauk
damas nuo Dievo motinos pa
veikslo akių atsikreipęs į klū
pančią vienuolių viršininkę per
spėjančiai jai tarė:

— Klysti, mano vaike, klys
ti sesute! Niekur ir niekada 
aš nesu matęs taip meistriškai, 
taip tikrai, skrupulingai atlik
to darbo. Tai tikrą Dievo mo- 

Pilna meilės ir palaimos

Halsted National Bank
Halsted Street prią, 19 Place 

■ *

Narys F. D. I. C.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ)

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro 
dūktų.

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Bet

$8.00

Vienuolyno vifšininkė beveik 
kareiviškai apsisuko ir išėjo iŠ 
bažnyčios, ją įkandžiai pasekė 
sesutė Felicija.

— Eik į vienuolyno rūsį, te- 
nais išbusi dvidešimt vieną die
ną, tik vandeniu ir duona misi, 
Dievui maldas kalbėsi, kad jis,

GERIAUSIA 
DOVANA NAUJIENŲ PRENUMERATA

1 ■

• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šitą dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

Chicagoje .....................
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje ................................... : $5.00

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

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

Aš čia prisiunčiu $...........už Naujienų prenumeratą
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo....................... .

dienos šiuo adresu:
Vardas

Adresas



savo

savo 
ma- 

savo

bu-
Jis 

ku- 
bi-

ji įžengti į 
jai padavė 

Skaitė ir

Sunite- 
žiurėjo 
Aiškioj 
du lo- 
t ra ūki-

duns neužrakinai., 
vestuvės.

Aš nėščia, už kelių

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

ATYDOS NAMįJ SAVININKAMS
• Mes turime pinigų už 4'/? nuošimčių dėl rinktinų paskolų. Skoli
name ant 10 metų be numokejjmų per pirmuosius, du ir pusę metus.

Taipgi duodame paskolas ant 5 metų be numoki]imu.
DĖL GREITO IR UŽTIKRINTO PATARNAVIMO MATYKITE

TUO J AUS:

Z. S. MICKEV1CE & €0.
6816 SO. WESTERN AVĖ.

Telefonas Hemloek 0800

T 
*

Franz Knsch Vertė M. Šileikis

Nelaimingas Hansas
Hansas buvo nelaimingas,gą ir į tuos, du bilietus: vie- 

žmogus nuo pat gimimo die
nos. Jis buvo tryliktas netur
tingos šeimynos vaikas, kai 
jis atėjo šilan pasaulin gruo
džio tryliktą dieną. Jis noriai 
kiekvienam papasakotų, kas 
tik norėtų jo pasakojimų 
klausytis, kad tryliktą gruod
žio diena buvo penktadienį. 
Tik išimtis buvo ta, kad kai 
jis gimė tryliktą dieną gruo
džio, tas mėnuo buvo ne try
liktas, bet dvyliktas.

Nepasisekimai ir nelaimės 
Hansą lydėjo visą gyvenimą. 
Kai žioplas jo brolis padary
davo klaidų,'— vis ant jo 
biednos gaivos suversdavo 
kaltę; vis jį nubausdavo, nors 
ir visiškai nekaltai. Kai jis 
priruošdavo savo lekcijas mo
kyklai su ypatingu atsargumu 
ir rūpestingumu* tai beveik 
visuomet pasitaikydavo kokia 
nors smulkmena, dėl kurios 
mokytojas prisikabindavo su 
įvairiais klausinėjimais. Kai 
Kalėdose kiekvienas vaikas ant 
savo lėkštės gaudavo po de
šimt valakiškų riešutų, aštuo- 
n i jo riešutai būdavo sudžiū
vę, o kiti du — supuvę. Net 
ir vaikai jį vadindavo “Ne
laimingu Hansu'*.

Kai baigė pradinę mokyk
lą, Hansas mokėsi amato. Jis 
dirbdavo nuo ankstyvo ryto 
iki vėlyvo vakaro ir gaudavo 
daug barti ir mušti, bet ma
žai valgyti, kol vieną dieną 
jis išbandė abu. Jis nutarė vis
kam padaryti galą ir pasikar
ti. Bet jo nelaimė šį kartą bu
vo dėl jo rankos: šniūras nu
truko, o jis išliko gyvas.

Hansui buvo pažadėtas dar
bas už pagelbininką ir, tuč
tuoj aus jo galvoje gimė vil
tis: nors kartą savo gyveni
me jis turįs turėti šiokį-Tokį 
pasisekimą I Ir -Hansas įl 
šito pasisekimo/ 'kuris bet 
rią dieną turėsiąs ateiti. Lai
kas bėgo. Hansas senėj o, ir 
net pradėjo plaukai žilti. Bet 
žadėtas pasisekimas, o kartu 
ir laimė, nesiskubino. Kol vie
ną dieną...

Šį kartą atrodė, kad jis 
vo visiškai nelaimingas, 
ėjo pro vieną krautuvę, 
rioj pardavinėjo loterijos 
lietus, jis pastebėjo iškabą: 
“Traukimas įvyks gruodžio 
13-tą dieną”. Ta diena buvo 
jo gimtadienio diena, 
resuotas jis sustojo ir 
akis į langą įsmeigęs, 
vietoj buvo pakabinti 
terijos bilietai, kurių 
mas turėsiąs įvykti gruodžio 
tryliktą dieną. Ir Hansas žiu
rėjo į šituos du numeriu. Tuo- 
jaus jis nusprendė, kad vie
nas iš jų laimės didįjį prizą 

100,000 markių, šitų dvie
jų bilietų numeriai buvo to
kie: 1312 ir 1313. Trylika dvy
lika — trylikta diena dvylik
to mėnesio, bilietų traukimo 
diena ir kartu jo gimtadienis. 
Jis turi pirkti tą numerį! An
trasis — du trylikti — buvo 
negeras! Kaipgi bilietas su nu
meriais du syk po trylika, ga
li išlaimėti didįjį prizą?

Bilietas kainavo vieną mar
kę. Hansas savo kišenėj skai
tė pinigus: Jis turėjo lygiai 
devynias dešimt devynius pe
nus. Hansas rimtai nutarė: 
suprantama, čia gali būt jo 
laimė! Štai, jis mato šimtą 
’ukstančių markių, bet jis ne
gali pirkti bilieto, nes trūk
sta vieno peno, tik vieno pe- 
nelio! Kai jis nuleido savo 
liūdnas akis žemyn ir jau ruo
šėsi atsisveikint su “laime”, 
jis netyčia pastebėjo kažką

penas!
Ne-

NAUJIENOS, Chicago, Ū1
__ L —■T/,

, „U—I

Nauja Dalyba Gera 
Darbininkui?

nas, su numeriu 1312, kabo
jo kairėje pusėje, o antras, su 
numeriu 1313, dešinėje.

Hansas įėjo krautuvėn:.
“Prašau duot man bilietą, 

kurs lange pakabintas kairė
je pusėje”, pasakė jis ir iš- 
nauja skaičiavo pinigus. Kai 
jis. atsargiai Įskaičiavo pini
gus, nė nepastebėjo, kai par
davėjas nukabino bilietą,, ku
ris iš vidaus pusės buvo kai
rėje, 
1313, o ne tds, kurio Hansas 
prašė. Hansas padėjo markę 
smulkiais pinigais su nauju 
žibančiu penu kurį jis rado, 
ant viršaus. Tuomet jis atsar
giai įdėjo bilietą į piniginį 
krepšiuką" ir pilnas vilties nu
siskubino namo. Saugiai už
sidaręs savo mažam kamba
riuke, jis dar kartą patikrino 
bilietą, bet kaip tik spėjęs pa
žvelgti į numerį, jį ištiko pa
nika: pagalios jis turėjo ne
laimingą numerį 1313! Nieko 
nelaukdamas jis nubėgo atgal 
į krautuvę ir reikalavo atmai
nyti bilietą. Pardavėjas, ap
gailėdamas Hansą, pranešė, 
kad prieš porą minučių mo
teriškė nupirko tą - bilietą. 
Hansas išėjo iš krautuvės su 
karčia šypsena ant lupų.

Loterijos traukimas įvyko 
gruodžio tryliktą dieną. Hansas 
seniai jau užmiršo savo nelai
mingą numerį ir bilietą.

Praėjo trys mėnesiai. Trylik
to kovo buvo graži pavasario 
diena. Hansas iš pat ryto jau 
turėjo nelaimingą prietiki: be
taisydamas budninką laikrodį, 
kad jis kiekvieną rytą kelda
mas Hansą, nerėktų pergarsiai, 
išmetė iš rankų ir sudaužė...

Hansas išvertęs akis iššoko iš 
lovos ir bematant atsidūrė pa
prastam savo darbe, 'drabužių 
krautuvėje. . < \ 

uždarymą krautuvės, atėjo dar
bininkas išnešti atmatas ir ap
valyti krautuvę. Hansas suran
kiojo iš po stalų senas popie- 
ras. Staiga jis sustojo lyg su
akmenėjęs ir žiurėjo į seną su
gniaužytą laikraščio lapą, ku
riuo buvo apsuktas gniuždąs 
smulkių popiergalių. Ant laik
raščio puslapio buvo paskelb
tas gruodžio trylikto loterijos 
laimėtojų sąrašas. Didelėm rai
dėm buvo atspausdinta šitokie 
žodžiai: “Bilietas numeriu 1313 
laimėjo didįjį prizą 100,000 
markių”.

Hansas greit išsitraukė iš 
savo seno piniginio krepšio lo
terijos bilietą su numeriu 1313, 
kuris stovėjo savo vietoje nuo 
pirkimo dienos. Su dideliu 
džiaugsmu išėmė bilietą iš krep
šio ir virpančiom rankom ati
džiai skaitė pastabą antroje bi
lieto pusėje. Staiga jo širdis 
sustojo plakusi. “Ne — tai nė
ra galima!”

“Laimėjusieji numeriai, ku
rie neatsilieps reikalaudami pri
zų iki kovo 13, 1932 m.,, 6 vai. 
po piet, “nebeteks teisių”.

Šiandien buvo kovo . 13-ta 
diena! Hansas žvilgterėj o į laik
rodį^ buvo penkios minutės iki 
šešių!

“Fritzai!” sušuko jis į savo 
padėjėją. “AŠ tuoj išeinu! Už
daryk krautuvę!”

Darbiniais drabužiais, be ke
purės, jis šovė gatvėn, 
kampo buvo taksi stotis. Han
sas įšoko į arčiausį taksi

“Šimtas markių, jeigu 
keturias minutes nuveši mane 
iki loterijos kontoros”, sušuko 
jis šoferiui.

Taksi, kaip perkūno spirtas, 
lėkė gatvėmis 
rankoje laikė laikrodėlį, kuri 
nuolat virpėjo.
iki šešių! Kad nors nepavėluo
ti! Kodėl visi gatvėje šoferiui 
su savo autais painiojas po ko
jų1

Viena minutė iki šešių! Han
sas uždėjo savo dešinę ranką

tačiau buvo numeris

I Jlamkjį *¥aut,“wje- ' - ! -f
betkir ’* Kctvirtdaliu valandos prie;

žibantį ant žemės. Jis susto
jo, paėmė — buvo 
Naujas, žibantis penas!
taip jau prasta laimė ir kar
tu padrąsinimas, smilgterėjo 
Hanso galvoj. Visa tai Han
sui atrodė lyg kokia palaima 
iš dangaus iškritusi. Hansas 
dar kartą pasižiurėjo į lan-

WPA employes at work

Prie

tu j

Hansas kairėj

Trys minutes

Clevelando aerodromas. Sakoma, kad tai esąs didžiausias prekybinis aerodromas visoje Ame- 
riboje,

ant piniginės galvodamas: kad 
nors paskutinę minutę nepame- 
tus bilieto!

Suspigo automobilio stab
džiai. Autaš sustojo, šoferis 
momentaliai atidarė duris. Han
sas išspruko lauk. “Palauk čia”, 
pasakė jis šoferiui.

Antroje pusė i e gatvės baž
nyčios bokšte laikrodis pradėjo 
mušti valandas: Vena... dvi...

Hansas' bėpr per duris... trys 
... koridoriuje... keturios.... Du
rys su užrašu: “Loterijos Lai
mėtojų Kasa”, buvo prie pat jo 
nosies. Hansas atidarė duris... 
penkios... Viršininkas prie ka
sos žiurėjo į jį.

“Prašau išmainyti bilietą į 
pinigus!” Hansas numetęs bi
lietą ant langelio pasakė kasi
ninkui. Bažnyčios laikrodis iš
mušė šešias^gAts^ ’JrRaiškiai.

‘*Atsiprašau ŠK^htora užsida
ro šeštą valandą”, pasakė ka
sininkas.

“Bet — juk — juk čia didy
sis prizas”, nervinosi Hansas.

“Tas nepakeičia fakto, kad 
mes uždarome kontorą kaip še
šios. “Viršininkas, šaltai paspau
dė pečiais*

“Bet aš padaviau jums bi
lietą prieš šešias’*, spyrėsi Han
sas. “Taigi tamsta privalai man. 
išmokėti biliete pažymėtą pre
mijos sumą”.

“Aš esu priešingas tamstos 
pastaboms dėl šitos kontoros 
taisyklių! Be to, jeigu tamsta 
skaitei antroj pusėj bilieto pa
stabą, turėjai žinoti, kad visi 
prizų laimėtojai, kurie neatsi
lieps iki kovo 13, 6 vai. po piet, 
neteks teisės reikalauti prizų 
išmokėjimo. Ar tamsta žinai 
patvarkymus? Ne! Argi šian- 
■dien įle kovo trylikta diena ? 
Taip! Ar jau ne šešios valan
dos? Taip! Tamstos prizas ne
beturi jokios vertės!”

Tuo tarpu Hansas žvalgėsi 
po kambarį, ar nepamatys ką 
:nors, kas jam galėtų pagelbė
ti, Ir staiga jo veidas nušvyto 
linksma šypsena.

“Prizas dar turi pilną vertę, 
o aš turiu pilną teisę reikalau
ti pinigų!” pasakė Hansas su 
pilnu pasitikėjimu. “Dar dešimt 
minučių iki šešių!”

“Nesąmonė!” tvirtino kasi
ninkas. “Jau seniai laikrodis iš
mušė šešias!”

“Taip, bet tai bažnyčios laik
rodis! Tamsta ir aš privalome 
kaitytis su šituo oficialiu laik

rodžiu, kuris kontoroje ant sie
nos kabo! 0 tamstos laikrodis 
rodo dešimt minučių iki' šešių”.

kasininkas pasižiurėjo į laik
rodį, kuris -kabojo už jo nuga
ros ant sienos. IŠ tikrųjų, laik
rodis rodė taip, kaip Hansas 
sakė.

“Laikrodis sustojęs”, jis pa
stebėjo. , ,

“Tai nėra svarbu! Oficialis 
laikrodis visuomet turi eiti! 
Jeigu mes negalime pasitikėti

oficialiais laikrodžiais, tai;,.” 
“Tiesa, ...... . _ , ,,

Kasininkas atidarė stalčiuką 
ir išėmė šimtą banknotų po 
tūkstantį markių patikrinda
mas bilieto numerio autentiš
kumą. Paskui jis išmokėjo pi
nigus patenkintam Hansui.

Jeigu kartais jums reikėtų 
pasiskolinti pinigų pas Hansą, 
jis gyvena savo name po nume
riu 13 Broad street.

( (Galas)

,0 bfevė, sudejavo virsi- 
Laikrodis akuratiš- niūkė.

— Sesute Felicija, sesute Fe
licija, švelnučiu balsu šaukė vie
nuolyno Viršininkė, bet niekas 
neatsiliepė, tik drėgmės kvapas 
nemaloniai dvelkė ir visase didi 
tamsa viešpatavo. Nubudo vie
nuole viršininkė. Net gaila jai 
pasidarė sesutės Felicijos. Juk 
tai buvo viena iŠ išmintingiau
sių, draugiškiausių sesučių. Na 
ir kas jei ji mylėjo, o kas iš jų 
nemylėtų, jei kiekvienai iš jų 
gyvenimo kelionėje pasisektų 
sutikti toks šaunus, gražus 
dievdirbis ... Apmaudo apimta 
galvojo ir vėl silpnai sušuko:

— Sesute Felicija! Betgi 
jokios vilties, niekas neatsilie
pė! Ir šoko vienuolių viršinin
kė visuose kampuose rūsyje 
ieškoti sesutes, Ęelicijos, kurį, 
dabar taip artima — ir taip 
maloni pasidarė. Ne, jei bus 

!visos bausmės atleistos, kad 
tik ją čia suradus!

— Ji man visa, visa, kaip ku
nigui per išpažintį papasakos 
kaip tai viskas įvyko, kaip ji 
'tą dięvdirbį pamilo, kaip juo- 
du susitikdavo...

Bet sesutės Felicijos nesu
radę. Ji dingo. Ir dingo ste
buklingai. Durys buvo kietai 
užrakintos, pro kitur niekur 
negalėjo išeiti.

Baimės siaubo apimta ir di
delio apmaudo kamuojama vie
nuolių viršininkė grįžo į 
kambariuką.

Vos spėjo 
kambarį, čia 
žucį laiškelį, 
akimis netikėjo.

“Ačiū vyresnioji sesute už 
viską ir viską, o užvis labiau
sia, kad 
Neužilgo bus mano 
Kviečiu!
mėnesių gimdysiu kūdikį, tai 
tikrai busiu žmonių motina. 
Sudiev!”

Tuos žodžius perskaičius vi 
sai susmuko vienuolių viršinin
ke ir susmukusi graudžiai ver
kė, kaip tik moka ir gali liki 
mo nuskriausti vieni sau žmo 
nes likę verkti. Jos ašaras ii 
verksmą girdėjo tik keturios 
nejaukios vienuolyno sienos.

• ........
* v Copyright 1938, by Th, Chicago Tribūną,

“Pasakyk tą jam, ponuli. Vaikai turi valgyti. Kiek
vieną kartą Nauja Dalyba užmuša paršą Iowa valst, 

‘r mes turėtumėme 
rockis ir Stalinas

Už VIENUOLYNŲ 
SIENŲ ’

(Tęsinys nUO' 1 pusi.) 
bėjo sau vienuoliu, viršininkė. 
Atėjusi į vienulyhą paklausė 
vienoj .iš .patarųąutojų, ar (ge
rai yra išmirkušįbš rykštės, ai* 
geras ji jas paruošusi.

Taip, rykštės buvo gerai iš 
mirkusios, smūgiai turėjo būti 
skaudus. Ne, ji jos nesigai 
lės. Ką gi? . ^Vyskupas jau 
paseno ir ne visuomet jis iš 
mano, ką jis daro. Dievo mo
tina? Juk tai : vyskupo jau 
silpnybė? Nepažinti kas iš ai 
torinus žiuri?

Vyrai; vyrai! Jei tai vie
nuolės butų vertinę jos visai 
;ką kitą ^.pasakytų. Sielojosi vir
šininkė., Koks čia grožis? 
Joks, paprasta vienuolė ir tiek. 
Pažiūrėsim, kaip ji raitysis ta 
dievo molina rykšte plakama.

Bet pirm negu • atlikti šitą 
bausmę vienuolių viršininkė at
siklaupė ir karšiai pasimeldė. 
Paskui paąleniusi rykštes ir 
raktus nuėjo į viendolyno rūsį. ’ . . I -

— Bet kas bus daryti, kaip 
ji mušama pradės garsiai verk
ti, šaukti, nes smūgiai tikrai 
bus skaudus?...

Sugrįžo, pasiėmė šilkinę^ ska
relę ir manė ją sesutei vienuo
liai į burną įdėsianti. .

— Juk , niekas, niekas nepri 
valo žinoti, kas čia įvyko, o juo 
labiau niekas niekas neprivalo 
žinoti,..pažinti dievo motinos. 
Ji taip turi būti nubausta, kad 
daugiau jos niekas ir niekas 
nepažintų, net ir pats dįevdir- 
bis...O. tikrai jis , gražus vyras 
ir jo darbas neprastas...Tai Die
vo, dovana, susigriebė taip gal
vojusi vienuolių viršininkė ir 
persižegnojusi atrakino vienuo
lyno drėgną tamsų rūsį.

Tyla ir švęiąta ramybė vieš
patavo rūsyje.

— Sesute Felicija, tyliai pa-
Betsakė vyiresnioji vienuolė, 

niekas, neatsiliepė, o rūsys pa
sidarė dąr lyg tamsesnis, (dar 
lyg nejaukesnis.

Baimės jausmas apėmė vie
nuolių viršininkę ir staiga gi
mė tikrai nesmagi mintis.
— Juk jau keturios dienos pras
linko, kaip ji čia užrakinta, ga
lėjo badu nimrirti!!

— Vistaspats
Kaunas, rugsėjo 6 d.

Gydytojas Pasako Kaip 
Išvengti Persišaldymo 

Vienas žynius sveikatos specialistas yra pa- 
8akę«, kaą. 63% 1S visų čioe Šalies gyven
tojų yra slogų paliesti. Ję patarimas yra 
vengti persišaldymo palaikant šūvyje atspa
rume.

NUGA-TONE — dabar moksliškai su- 
stiprihtas su VITAMINAIS A ir D yra jau 
Įrodęs tų StebStliių sveikatos budavoto- 
jo ir- palaikytojo ętsparumo. Jis palie
čia kai tik silpnuosius organus. Juos su
stiprina taip, kad .nuodus, kurio sveikatą 
silpnina, jie patys nuo Savęs pašalina. Da
bar jums kai tik laikas būdavot! atspa
rumą prieš' šalčio persišaldymą. Mėgink nau
jąjį NUQA-TONE turintį VITAMINUS A 
ir D. Parduodamas ir garantuojamas pas 
visus vaistininkus. Lengvas imti ir palaiko 
jus vaizde.

Nu,o užkietėjimo imk — UGA-SOL—tai 
idėaluą Uuosuotojas. 25c ir 50c.

kiaulienos kaina pakyla. Dar metus 
žygiuoti kaip ir Rusijoj. Leninas, 1 
taipgi buvo darbininkų draugai, jeigu taip jums patin
ka. Bet man nelabai patinka; per daug kaip Fėrley’io 
“obuolinė košė”. Senis Sam Gompers turėjo gerą suma/ 
nymą — laisvą darbininkų veikimą. Republikonų nusi 
statymas yra toks pat.”

REPUBLIKONŲ REKORDAS
apsaugoja darbininkus 

nuo <<sweatshiop,, kompeticijos pigiai apmokamų kitų 
kraštų darbininkų

2) J. V. Pramonės Komisija 1898 m. (McKinley)
3) Federalinis tarpininkavimas anglių straike ir 

paskyrimas Anthracite Coal Strike Komisijos 1902 m. 
(Theodore Roosevelt)

4) J. V. Atlyginimo Įstatas gelžkelių darbininkai
1908 iri; Theodore'Roosevelt) v

5) Sudarymas J. V. Komercijos ir darbo depar 
mentus po Oscar Strauss (Theodore Roosevelt)-

6) Sudarymas Children’s Bureau 1912 m. (Taft)
7) Sudarymas atskiro Department of Labor 1913 m. 

(Taft)>
8) Sudarymas J. V. Commission of Industrial Re- 

lations 1912 metais (Taft).
9) Sušaukė pirmą National Conference on Un- 

employment 1921 m. (Harding)
10) Pravedimas Railway Kabor Akto pasmerkiant 

kompanijų unijas ant gelžkelių 1926 m. (Coolidge)
11) Pirmą darbininkų konferencija su kapitalistais, 

kad palaikius algų stovį per depresiją 1929 m. (Hoover)
12) Prezidento Netikėtas Darbo Komitetas 1930 m.

' (Hoover)
13) Prie Republikonų administracijų Darbo Sekre

torius visuomet buvo darbo žmogus
14) Anti-Injunction Aktas 1932 m.,, pasirašytas Re- 

publikono Prezidento, buvo pravestas apsaugoti kolek
tyviškas derybas. Šis aktas padarė Yellow Dog kon
traktus priešingus visuomenės gerovei 1932 metais 
(Hoover).

Balsuokime už Landon ir Knox

1) Apsaugojantis muitas -

STANLEY MANKUS, Ine.
MĘN’S and YOUNG MEN’S CLOTHES
• Darome ant užsakymo pirmos pušies vyrų drabužius 1 
Turime dideli pasirinkimą importuotų ir naminių me
džiagų. Taipgi turime mažą pasirinkimą padirbtų over- ; 
kaučių.

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

27 East Monroe Street
Telefonas CENTRAL 4615
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NAUJIENOS, Chtogo, &

scene of the lašt great semi- 
formal affair will be shrouded 
in silence instead of thrilling 
to the happy laughter of gay 
dancers.

Taip seniau kalėdo
davo Lietuvoje

Nemažą kinkų drebėjimą 
man mažam įvarydavo kunigo 
kalėdojimas. Ne mano vieno 
kinkos drebėdavo — drebėdavo , I
ir visų kitų, — suaugusių ir se
nių. O plaukai jau prieš dvi 
dienas ant galvos piestu atsi
stodavo, kai atėjęs su maišu 
“špitolninkas” pranešdavo, kad 
poryt kunigas kalėdosiąs. Už 
tą įvarytą mums baimę jam į 
maišą dar kelis gorčius rugių 
įpildavo. Tur būt irgi iš bai
mės.

Atsimenu, laukiam vienais 
metais kalėdojimo dienos kaip 
kokio paskutinio baisaus teis
mo ir vaikščiojam kaip žemę 
pardavę. Ir kaip gi bus nebai
su: vienas gąsdina, antras gąs
dina; vienas sako, žiūrėk, tau 
kunigas plaukus nuraus, kai po
terių nemokėsi, kitas — tau au
sis nusuks, kai katekizmo ne
mokėsi ir nežinosi, kada ponas 
Dievas ant vienos kojos stovė
jo. šit dar vienas namiškių ima 
pasakoti, kad pernai kaimynas 
iš kunigo į sprandą gavęs, kai 
kunigo paklaustas nežinojęs, be 
ko žmogus negali būti išgany
tas. Kitas dar prideda, kad net 
tris geras kumščias gavęs — 
ne vieną, o kaimyno berną, ku
ris nemokėjęs kaip reikia iš ei
lės sukalbėti “septynių griekų 
smertelnų”, net pasiklupdęs po
terius mokęs. Bet ir to dar ma
ža. Trečias dar prideda: girdi, 
kunigas pačiam šeimininkui vos 
nedrožęs su “leistrais” per gal
vą, kai šisai kunigui ant sta
lo tik pusrublį padėjęs — ne 
rublį. Už šitą pusrublį kunigas

pasiūlęs nueiti pas šmuiliškį 
alaus išsigerti.

Pagaliau šit jau ir kalėdoji
mo diena atėjo. Iš pat ryto 
slankiojam nosis nukabinę pa
kampėmis, o vienas iš jaunes
niųjų lauke ant tvoros užsiko- 
ręs, į kuolą įsikibęs eina sargy
bą — žiuri, kada kunigo rogės 
iš pakalnės pasirodys. Vyrai 
kažkur patvoriais durinėja, lyg 
ko žiūrinėja, ieško. O čia kaip 
tyčia tą dieną dešros keptos. 
Juk kiekvienam jos rupi, kiek
vienam butų malonu galą kitą 
suraitoti — ne dažnai jų gau
ni. Jos jau iš pat ryto pečiuj 
kvepia. Bet jų neduoda: laukia 
kunigo pravažiuojant. Kas gi 
butų, jeigu nematant kunigas 
atvažiavęs rastų dešras, ant 
stalo — ne kryžių. Vadinasi, 
atrodytų, kad jo nelaukiam. O 
tada jau — sveiks dingęs — 
didžiausią audrą sukeltų; visi 
atsiimtų, kas neverta.

/

Ir aš bindzinėju iš kampo į 
kampą, laukiu, bene kas kur 
kokiu reikalu išsiųs, o tuo sy
kiu gal kunigas * atvažiuos, ot 
butų laimė — netektų į jo ran
kas pakliūti. Praeina belaukiant 
viena valanda, ir antra, ir tre
čia, o kunigas kaip neatvažiuo
ja taip neatvažiuoja. Nei dar
bas koks nusitverti, nei dešros 
valgyti. Taip besistaipant, be
žiūrint j pakalnę, belaukiant, ir 
pietų laikas praėjo, ir saulė jau 
leidžias, temti ima — ir vis dar 
nieko nėr. Nei dirbti, valgyti, 
nei laukti. Lauk, lauk, o jis gal 
kur užtruko su pietumis, ir 
Šiandie gal visai' neatkalėdos.

iiiil

Jaunieji kino artistai, kurie turi sunkiai dirbti. Jiems reikia ne tik vaidinti, bet ir mokyklos 
darbą atlikti. , • ■

gyvas

jau 
geras

sugužėjo į

didžiausias 
rėtis, deš-

. Ekskursija

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

EUROPA ..............Gruodžio 5
NEW YORK.......Gruodžio 10
HAMBURG........ Gruodžio 15
BREMEN    Gruodžio 16
Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią ke
lionę į Kauną.
Patogus geležinkelio susisiekimas iš Hamburgo. 
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 

130 W. Randolph St. — Chicago, ftl. 
------- y----------------"•''ZTHI

II 
411111’. ’ i-

^ HAMBURG-AMERICAN LINE

Pagaliau ir tėtis kažkur dingo. 
Neseniai dar kieme vaikščiojo, 
o čia jau — nėr. Sako, tur būt, 
sužinojęs, kad greit neatva
žiuos, ir į kaimynus ar į kalvę 
išėjęs. Jeigu taip, t. y. viskas 
ramu, tai nėr ko čia bijoti ir 
laukti. Duokit šen dešras!

Ir visi kas 
gryčią.

Ant stalo 
bliudas, kaip
rų. Dešros net garuoja — visa 
gryčia pakvipo. O aplink sta
lą — 4 vyrai kūlikai, 2 piemens, 
2 mergos, mama, teta, sesuo, 
kriaučius ir aš. Visi įgulę deš
ras raitoja, net ausys kaista. Ir 
linksma, ir smagu juokų ir kal
bų be galo. Prieš dešras — vis
kas niekai!

Bet tą smagią nuotaiką stai
ga koks praklentas skambalas 
po langais sugadino. Nė dešrų 
nespėjo padėti — šoko visi prie 
langų “Kunigas”; — visi ne sa
vu balsu suriko ir leidosi bėg
ti. Vyrai į kluoną, te£ą ant auk
što, tarnaitės į kamarą, o kriau
čius dešras j glėbį nusitvėręs 
—. į Virtuvę, tiesiog į pečių. Ne
spėjom atsikvošėti, kai plačiai 
atsidarė durys ir į gryčią įėjęs 
drūtas klebonas užgiedojo, o 
paskui jį įsivertė zakristijonas, 
klapčiukas, špitolninkas ir visą 
eilė senių, kalėdą (t. y. javus, 
kulius, šieną, kumpius, dešras, 
linus, vilnas ir kitas geroves) 
vežančių.

Aukštai užtraukęs, žemai nu
giedojęs, visus mus, kaip ko
kius nelabuosius, apšventinęs 
tuoj užklausė: “O kur vyrai? 
Ar tik tiek žmonių manęs lau
kia?” Taip netikėtai užklupus, 
nežinia kas ir besakyti. Sakom,

.iA\ ur to fcgįK*9ooo, y

PASKOLOS ant NAMŲ
Skolinant Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

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

Del informacijų kreipkitės į

iAND LOAN ASSOCIATION
P OF CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD
Ben. J. Kazanauskas, Rast

kad ne per seniai buvę, ėję var
tų atkelti, bet kažkur dingę. O 
apie tuos, kurie ant aukšto ka
mine, kamaroje ir virtuvėj po 
pečium tupi — tylim. Kunigas 
ilgai nelaukęs savo palydovams 
įsako bematant surasti pasislė
pusius kitose trobose vyrus. 
Na, ir prasidėjo tikra “oblava”: 
rėkia, šaukia, su smaigiais šiau
dus bado, vis' 
pakampes grafbsto, tvartuos ir 
ant tvartų pilna, aplink trobas 
kaip pašėlę laksto, šūkauja. Ku
nigas tuo tarį>u sučiuptuosius 
kamantinėja, katekizmų ir po
terių klausinėtai mamą barą, 
kad blogai dukterį “keturis 
daiktus” išmokiusi, ir laukia pa
bėgėlių atgabenant. Praėjo koks 
pusvalandis, ir nieko nesurado. 
Piktas' klebonas įsirangę j ro
ges ir nuskambėjo tolyn.

Visi vienu sykiu atgijo: iš 
kamaros atėjo tarnaitė, iš pe
čiaus kriaučius su dešrom Iš
lindo, kieme atsirado šiaudais 
apsivėlę vyrai, tik tetos pasige
do. Ji dar kamine. Linksma 
tarnaitė bėga tetos atsivesti. 
Keli šuoliai — ir jau ant auk
što, traukia kamino duris rėk
dama: “Teta, teta, einam!” O 
išsigandusi teta, manydama, 
kad jau dabar ją atbėgo pas 
kunigą gabenti, karžygiškai iš 
kamino į tarnaitės pilvą gele
žinę šakę atstatė. Abi sumišo, 
bet greit susiprato, ir viskas 
baigėsi laimingai. Kad viskas 
taip gerai baigėsi iš to džiaug
smo net dešras pamiršo: Visi 
išbėgę už vartų, susikorę ant 
tvorų žiuri, kas dėsis kaimy
nuos, į kuriuos važiuoja'kuni
gas. O ten, anot 
“Katinas į namus 
kampus” — keturi 
ąžuolai, ne kokios 
zuikiai išsprukę iŠ kiemo 
dūrė už kluono prūde, 
šalta išsitiesus ant ledo tūnoti 
ir šonus į ledą šildyti, bet vis 
dėl, to tur būt geriau negu pas 
kunigą šiltoj gryčioj. O penk
tas, atsilikėlis, bevažiuojant ku
nigui į kiemą, mėgino įsibėgė
jęs užšokti ant sukrautų pa
kluonėje durpių, bet jo nelai
mei durpės nugriuvo, o sil dur
pėmis ir pats žemyn nubrazdė- 
jo. Beliko tik pasitikėti savo il
gom, greitom kojom, t. y. ieš
koti išganymo pabėgant. Taigi, 
šiuo sykiu, tur būt, ir musų 
kaimynas suprato, kad jį tik jo 
ilgosios kojos išganė.

Kajus.

PIRMYN
SHARPS and FLATS 
—-------- —---------- J

verčia, visas

priežodžio 
pelės 
vyrai 
pelės,

kaip 
kaip 
atsi- 
Nors

James Couzens
James Couzens, Michigan 

valstijos senatorius, kuris už
vakar mirė Detroito ligoninėje./

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 1 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

A little robin told me 
that..............

Pirmyn’s long awaited dance 
at the Saddle and Sirloin Club 
is doomed to oblivion. The

This is because our geniai 
leader has deemed the task of 
sponsoring three affairs in less 
than a month to be trying, 
not to say nerve racking to 
those who wouW try to sėli 
the tickets. So, after much de- 
liberation, the Pageant of Pir
myn was shelved for a future 
date and the Hard Times Party 

' Dance voted to be the crowd- 
| ing event until after the ope- 
Įretta, which will be presented 
SUN. Dec. 6, 1936 at the Sokol 
Hali, 23rd and Kedzie.

Do not be down hearted, ye 
lovers of fun, because the 
affair mentioned is to be tops 
as f ar as entertainment' is con- 
cerned. No item will be spared 
to provide mystery, humor 
and hn honest-to-goodness good 
time to every one present,

Of course you know that 
this will be all in costumes de- 
dicated to the past (we hope) 
era of depression. There is no 
limit as to what you may wear. 
In fact, let your conscience be 
y our guide. Just remember 
though, there will be a judge 
there who will take an unholy 
pleasuTe in fining you if you 
happėn to have your shoes 
shined, hair fixed or a tie dė- 
corating your neck. So come 
prepared.

i 
i

Inasmuch as the visitors 
will be treated to various and 
unusual attractions the price 
of admittance will be only 23c 
per capita. This low price 
places an evening of fun with- 
in everybody’s reach. Do not

hesitate to avail yourself of 
this opportunity to be present 
at the most unusual evening 
ih a long time.

We warned you not to miss 
our Aųuaintance Dance and 
those of you wbo follow it 
have had no cause to regret 
it. If you* miss this dance the 
tears you shed will be nobody’s 
head būt your'own.

The everit will take place 
Oct. 31st at Neffas’ Hali, where 
every Friday night Mr. Ch. 
Stephens puts us thru the 
paces of “Tune In” — or “Oro 
Bangomis”.

“THE ORACLE”
Substituting for “The Silent 
Partner”.

PIĘRSANTI, žymus akordionų 
mokytojas, duoda užtikrintas pa
mokas pradedantiems ir jau pa
žengusiems mokiniams.

Turime taipgi akordionų bar- 
genų.

12 basų
48 basų
80 basų

120 basų

18.00
42.50
65.50
82.50

nauji akordionai,Visi tie yra
Turime ir Excelsiors akordionų,' 
kurie skaitomi pasauly geriausi.

Vartoti 120 basų $60.00 ir 
daugiau.

Šitos kainos susidaro kartu su 
musų išlaidomis.

LEO PIĘRSANTI 
930 Blue Island Avė. prie Taylor 

Monroe 1333.

Garsinkite “N-noser

Mieli Darbininkai!
Kas jus nebūtumėt, farmeriai, biznieriai 
ar patyrę amatninkai, ar paprasti darbi
ninkai, lapkričio 3 dienos rinkimų išda-/ 
vos palies JUS visus LYGIAI!
. Ar atsimenat tas 1933 metų juodąsias 
dienas? Ar. atsimenat tai, kaip tada šau
kėte tvirtos ir, galingos vadovybės musų 
visai tautai iš tos tada susidariusios ne
laimės IŠVESTI!

Jus tada pastatėte ROOSEVELTĄ vi
sos tautos priešaky, o HORNERĮ—musų 
valstybei vėsti, l’ada dangus, galima sa
kyti, šviste nušvito ir nuo to laiko iki

‘šiai dienąi mes žengiame vėl... NE Į 
PRAPULTĮ... bet 'į musų visų laukiamą 
GERBŪVĮ!

Betgi, viršūnėse yra ir tokių, kurie 
šiandien bando jus suklaidinti ir apgau
ti, nors anose 1933 metų juodose dieno
se jie buvo pirmieji pagelbos prašančių 
eilėse. Dabar, jie pajutę, kad pavojus 
jau yra praėjęs, jie vėl grįžta ATGAL 
prie savo nusenusių doktrinų ir senojo 
nusistatymo, o kad tai jiems geriau pa
vyktų jie visais budais stengiasi tikrąją 
teisybę paslėpti nuo jūsų, kartais pa
vartodami ir prievartą.

Štai Kur Teisybė
Jau visi finansiniai laikraščiai rašo apie 
GERBŪVIO grįžimą.. Nejaugi jus imsite 
dabar keisti tuos vairininkus, kurie JUS 
laimingai privežė prie “GERŲJŲ LAI
KŲ” kranto... nejaugi panorėsite pa
keisti tuos vyrus, kurie valstybės laivą

* veda NUOLATOS, PILNU GREITUMU, 
per gobšystes, pavydo ir nedorybės ban
gas?

NEJAUGI leisite save apgauti ir pa
liksite tą laivą pusiaukely ir atsisuksite 
nuo PATYRUSIU jurininkų prie tų, ku
rie dar neturi patyrimo?

Ne, jus to padaryti negalite... jus 
balsuosite su nepalaužtu pasitikėjimu, 
pasitikėdami to laivo kelione tol, kol ne- 
nriplauks jis GERBŪVIO prieplauką.

Biznis Eina Gerai — Kam 
Mainyti?

BALSUOKIT Už

XjDEMOCMTIC
For Pmldent !franklin D. ROOSEVELT

For United States Senator 
JAMES HAMILTON LEWIS

For Gorernor
HENRY HORNER

For Llentenant Gorernor.
JOHN STBLLE

For Secretary of Stato 
EDWARD J. HUGHES

For State Andltor 
EDWARD J. BARRETT

For State Treasurer
JOHN C. MARTIN

For Attorney General
OTTO KERNER

For Trnstees VnlvenKr of Illinois 
LOUIS C. MOSCHEL

JAMES M. CLEARY

HOMER MAT ADAMS 
For CongrMs, State-at-Large

LEWIS M. LONG

E. V. CHAMPION

TARP KITKO...
• HENRY HORNER pravedė algų minimumo įstatymą!
• HENRY HORNER pasidarbavo, kad senatvės pensijų 

įstatymas praeitų!
• HENRY HORNER sutaupė vartotojams 14 milijonų do

lerių, sumažinant gaso, šviesos, vandens, šilumos ir te
lefono mokesčių dydį!

i
ŽIEMA BUS DAUG JAUKESNE

S NEE S H RNER
Su Kops e veltu ir Horneriu!!
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Veiverių Ūkininkų 
Byla

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Tikrai tai budinga ir reikš
minga musų gyvenimo sąly
goms byla. Juk nuo Veiverių 
įvykių bemažko ir prasidėjo 
Suvalkijos ūkininkų atviras 
bruzdėjimas, kuris kaip kur 
įgijo labai aštrių formų ir dėl
to daug kas iš ūkininkų turė
jo pusėtinai nukentėti, o kaip 
kas net ir gyvybes palydėti.

štai dabar Veiverių ūkinin
kų byla atskleidė tų įvykių la
pus, daug pasakė, kas pirmiau 
ne visiems buvo žinoma.

Veiverių apylinkės ūkinin
kai, ir ne bet kokie ūkininkai, 
bet parinkti, gyveną visai sa
vistoviai, pasiturį, tik ūkiš
kiems negalavimams prasidė
jus pusėtinai susmuko. Visai 
nesivaržydami ir nesislapsty
dami pradėjo tad savo ūkiškus 
reikalus. Ir kogi jiems buvo 
slapstytis, arba varžytis! žy
mi ‘ dalis priklauso taip vadi
namai ūkininkų vienybei, tai 
yra tai grupei, kuriai vadova
vo patsai žemės ūkio ministe- 
ris J. Aleksa; kiti jų buvo tau
tininkų partijos . nariai, kaip 
kas iš jų šauliai, jaunalietu
viai, buvusieji Lietuvos armi
jos savanoriai, kurie grūdo iš 
Lietuvos lenkus ir bolševikus. 
Taigi, daugumoje tie, kurie 
nedirbtinai džiūgavo 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmui įvy
kus.

Kadangi visa tai visai at
virai buvo daroma, tai visai 
pigu buvo policijai visa tai su
žinoti ir patirti.

Kaip paprastai, policija, dau
geliu atvejų, dalykus sau* iš
siaiškina ne taip, kaip iš es
mes yra, bet visame nori ma
tyti blogos valios padaęus, 5? 
šiame atsitikime net pasikėsi
nimų esamą tvarką nuversti. 
Na, šitokiai policijoje nuomo
nei susidėjus, žinoma, ji ėmė
si ir atitinkamų tokiais atve
jais priemonių. O tos priemo
nes buvo tikrai griežtos; iš 
šaknų visai išrauti, kulkų ne
sigailėti.

Bet gi ūkininkai nieko blo
go nematydami neatsisakė net 
savo delegatus pasiųsti su po
licija tartis, čia jie visai nuo
širdžiai viską išsipasakojo, o 
pasakoti net daug kas ir ne
buvo: sunku gyventi, yra iš 
ko daryti pinigas, bet nėra 
rinkos. Reikia judinti vyriau
sybę, kad ji imtųsi bet kokių 
priemonių tą būklę pagerinti. 
Reikia streikuoti. Miestuose 
kaip darbininkai streikuoja ir 
kaip ką laimi. Juk streikas tai 
nėra koks priešvalstybinis dar
bas, įstatymais nėra draudžia
mas. Policijos prašomi, net 
ūkininkų atstovai policijai veik 
buvo pažadėję labai įsisiūba
vusius ūkininkus nuraminti, 
kad jie per daug nesikarščiuo
tų.

Pasitarę su policija ūkinin
kai ramiai skirstosi, bet po
licija naktyje atvyksta Ūtos 
ūkininkų atstovus suimti. Iš 
čia tai ir prasidėjo jau visai 
atvira kova su policija. Ūki
ninkai suvažiavę į turgų neri
mavo, dalinosi įspūdžiais, tei
ravosi kas daryti, kaip suim
tuosius paliuosuoti. Policija 
tuoj pareikalavo skirstytis, — 
tris minutes davusi laiko tuoj 
paleido į minią šūvius. Pir
mais šūviais krinta mirtinai 
nušautas ūkininkas Gustaitis, 
vietos tautininkų veikėjas, nu
šaunamas Veiverys, vietos jau
nalietuvių veikėjas. Griūva vi
sa eilė sužeistų ūkininkų, ta
me skaičiuje ir nušautojo Gus
taičio sūnus. Suprantama, to
kiai suirutei kilus visi, kas gy
vas, imasi gintis. Kliūva ir po
licijai, gauna ji kumštinių, bo
tagų, rungų, bet iš ūkininkų 
pusės, niekas nepavartoja bet

kokio ginklo net peilio, to įpra
sto kaimo peštynių įrankio. 
Tiesa, policija mėgino įkrimi- 
nuoti, kad nušautasis Veive
rys turėjęs kišenėje ginklą, 
bet kaip jį nušovė, tai paaiš
kėjo, kad jo kišenėje pūpsojo 
ne ginklas, bet prakąstas obuo
lys!...

Policija teisme, ypač tos apy
linkės jos buvęs .viršininkas 
Radzevičius, daug visokių ga
lybių pripasakojo. Pagal jį ir 
vietos žvalgybos viršininko pa
rodymus išeitų, kad tai tik
rai butą sukilimo pradžia. Bet 
gi ar- galima įtikėti vien tik 
policijos žodžiais, kurie nebu
vo paremti tikrais įrodymais. 
Teisme figūravo ir rašoma ma
šinėle rašyti atsišaukimai, bet 
tuose atsišaukimuose be gry
nai ūkiškų jreikalavimų jokių 
politinių šukių, net piktų žod
žių vyriausybės adresu, nebu
vo pasakyta. Kitaip ir būti ne
galėjo, nes viso tos apylinkės 
ūkininkų judėjimo pryšakyje 
stovėjo stambus ūkininkai, ku
rie arba dalyvavo tautininkų 
organizacijose, arba buvo ūki
ninkų vienybės nariai.

Ne, šitie vyrai prieš šios su
dėties vyriausybę jokio pasikė
sinimo nemėgino ruošti, tik no
rėjo ją prispirti ak tingiau rū
pintis ūkininkų gerove ir tiek.

Sekant dabar bylą susidarė 
toks įspūdis, kad teisme opo
zicijos advokatai gynė susipy
kusius tarp savęs tautininkus 
arba vienybininkus!

Advokatas Sleževičius aiš
kiai pasakė, kas gi, girdi, tie 
čia kaltinamieji? Tai tautiškų
jų organizacijų dalyviai ir tik 
iš visų teisiamųjų vienas vie
nintelis kadaise priklausė liau
dininkų partijai! Tai palygin
kit ir prisiminkit komunistų 
pasigyrimus, kad bemažko jie 
vieni tik vadovauja ūkininkų 
streikams, tai jie visa tai pa
darę! Sakykit, ar nejuokinga 
visa tai atrodo?

Ne, šitie vyrai yra pratę 
svetimomis rankomis žarijas 
žarstyti!

Na tai tiek to. Lai girias, 
kam patinka. Tik šituo nori
ma pasakyti, kaip jie nemo
ka įvertinti tikrus įvykius ir 
pažinti gyvenimo eigą, ir kur 
tasai gyvenimas link rituliuo- 
jasi. Bet paliksim juos dau
giau nelietę. Gal ateityje ga
vę daug skaudžių pamokų ir 
smūgių išmoks daiktus tikrais 
vardais pavadinti.

Tai buvo stambesnių ūkinin
kų samburys, kuris, žinoma, 
ateityje galėjo surasti tikrą
sias vagas ir paliesti plačių 
masių interesus.

Bet šiame Veiverių atsitiki
me šito nebuvo. Tai savieji 
tarp savęs smarkiai susipyko 
ir policija tuos įvykius neįver
tino taip, kaip juos reikėjp 
įvertinti. Vienas advokatų vi
sai teisingai pasakė, kad jei 
policija butų turėjusi bent 
kiek daugiau takto ir nUovo-, 
kos, o taip pat administraci
nių gabumų, tai visa tai ga
lėjo apsieiti be jokio kraujo 
praliejimo ir visa ta byla blo
giausiu atveju baigtis pas tai
kos teisėją, kaip paprastas, 
kasdieninis atsitikimas neturė
jęs jokios politinės reikšmės. 
O dabar du prarado gyvybę, 
visa eilė žmonių visam amžiui 
prarado darbingumą.

Byla teko svarstyti net ka
riuomenės teismui. Kariuome
nės teismas remiantis polici
jos įrodymais kaltinamuosius 
gana skaudžiai nubaudė.

štai kaip Veiverių įvykių da
lyviai nubausti:

P. Sakalauskui — 3 mt. s. 
•d. k.

jiems atiduoti pinigus ir ga
limai greičiau nešdintis. iš 
Klaipėdos krašto. Tik didesni 
policijos rezervai suskubę at
vykti šituos įsismarkavusius 
vyrus sudraudė.

O mušė šitie įsidrąsinę hit
lerininkai visus visai be jokio 
pasigailėjimo, tikru vokišku 
junkerių žiaurumu.

šitų vyrų dalis tuoj pabė
go į Vokietiją, o kiti štai sė
di dabar Kaune kaltinamųjų 
suole, 

d

žinoma, mėgina teisintis. 
Įdomu, kad juos iš advokatų

JUKNAIČIŲ BYLA

Po 1,5 mt.:

Andr.

Mot Siaurusevi-
Petrušauskas, A. sekė įr veik nieko nerašė, tik

Apeliaciniuose rūmuose da
bar eina kita taip pat garsi 
byla, tai Klaipėdos krašto va
dinamoji Juknaičių byla. Mat, 
rinkimų metu į Klaipėdos sei
melį Juknaičių apylinkės hitle
rininkai tiek įsidrąsino ir tiek 
buvo įsitikinę, kad hitlerinin
kai ateisią į Klaipėdos kraštą, 
kad sumušė visus seimelio rin
kimo komisijos dalyvius, ap
daužė policiją ir įsismarkavę 
jau pradėjo valdžios įstaigų 
langus daužyti, reikalauti

Eugene Keckle.v and the dog, "Captain”
ALEXANDRIA, O. — šis Eugene Keckley priklausantis 

šuo išgelbėjo savo šeimininko gyvastį. Paveiksle matome šunį 
“Captain” drauge su šeimininku, kuris butų nuskendęs, jei ne 
jo ištikimas šuo. Dabar šuo “Captain” yra kandidatas $500 do
vanai. > .

Po 2 mt. grąsos kalėjimo: 
— Rutkauskas, Jočytė, Pr. Bal
čiūnas ir K. Kalašinskas.

K. Varkala,
Andr. Stravinskas, Pr. Juodž- 
balis, Ant. Marazas, K. Gus
taitis.

Sunkiausia bausmė teko B o- 
1 i u i Juodž baliui — 6 
mt. s. d. k.

VI. Bašinskui paskirta 3 mt. 
s. (Į. k.

Po 1 mt. papr. kalėjimo: — 
JUrg. Bartnikas, Pr. Stravins
kas, Jz. Jankauskas, Mačys.

Veiverys — 8 mėn. papr. ka
lėjimo.

Lygtinai nuteisti: — 
Gustaitis — 8 mėn., o
j oras, Ant. Žilinskas, Jurg. 
Skučas, Jon. Grincevičius, Jo- 
tautas ir Karčiauskas — po 
1 met.

Išteisinta 11 asmenų: K. 
Juodis, O. Jocienė, Pr. Grin
kevičius, Ad. Urnavičius, Kaz. 
Tamošiūnas, 
čius, Pran.
Pyragas, Pov. Bubnys, Jz. Pe- 
čiokas ir Petr. Kruvelis (bet 
jis laikomas suimtas kitoj by
loj).

Bylos priedus — atsišauki
mus ir kai kuriuos kitus teis
mas nutarė perduoti saug. de- 
part. muziejui; rašom, mašinė
lę nutarta grąžinti savininkui 
Išlaužu klebonui Gurevičiui. 
Dalis priedų palikta prie by
los.

Bylos išlaidos uždėtos nu
teistiesiems, bet jiems nepasi
galint sumokėti — atlyginti iž
do lėšomis.

Motyvuotas sprendimas 
paskelbtas X. 14 d.

Prokurorui pasiūlius, 
mas nutarė nuteistiesiems 
kiųjų darbų kalėjimu kardo
mąją priemonę pakeisti areš
tu ir juos titoj suimti. Ki
tiems — kard. priemonę pa
likti tą pačią arba panaikin
ti.

Būrelis 
vardėmis 
žmonių) 
vedami į 
rį. Mosuodami rankomis jie 
atsisveikina su likusiais kalti
namojo suolo draugais.

Ir vis dėlto, visa eilė žmo
nių visai išteisintų liko. Va
dinasi, ir kariuomenės teismas 
rado daug pateisinančių aplin
kybių ir nerado reikalo kitus 
bausti, o kai kuriems bausmes 
visai palyginamai mažas skir
ti.

Bylos proceso metu daug 
butą graudingų ir šiurpulingų 
momentų. Net stiprių nervų 
vyrams išvarė ašaras. Buvo 
vienas toksai momentas, kad 
dėl pasirodžiusių ašarų pas 
kaltinamuosius ir gynėjus te
ko net bylos svarstymą geram 
pusvalandžiui nutraukti iki 
vieni ir 'kiti nusiramins. Šaky-

bus

teis-
sun-

tuoj areštuotinų pa- 
iššaukiami (keliolika 
ir policijos apsupti 
areštuotųjų kamba-

kit, kas gali būti šiurpulinges- 
nio, kaip nušautojo tėvo dvie
jų sužeistų sūnų teisme daly
vavimas ir jų parodymų da
vimas! Juk jie šioje byloje ir 
ne liudininkais dalyvavo, bet 
kaltinamaisiais.

— Netekau, kas man gyve
nime buvo brangiausia,’ — sa
ko vienas nušautojo Gustaičio 
sūnų!

Prie mirštančio tėvo sūnus 
bėga, atsiklaupia, o čia polici
ninkas neduoda jam atsisvei
kinti, suima jį ir veda į arešto 
namus!

Čia teisme ne kaltinamuo
ju, bet liudininku dalyvauja ir 
tas, kuris jo tėvą nušovė!

Tai vaizdai, į kurie . ilgiems 
laikams įstringa vaidentuvėje 
ir atmintyje!

Tokioje tai atmosferoje1 ėjo 
tasai bylos • svarstymas.

Įdomu, 'kad ofiziozinė spau
da šios bylos eigos visai ne-

pasitenkino jos sprendimo pa
skelbimu. Suprantama, nesma
gu!

Šios bylos sprendimas dar 
galimas apskųsti vyriausiam 
teismui,, būtent, tribunolui, bet 
tik tam tikrais atsitikimais. 
Ar suras advokatai galimumą 
ją . perkelti į ./tribunolą,. dabar 
dar neaišku.

MARTYNUI YČUI VIS 
DĖLTO KLIUVO

Garsioji Martyno Yčo byla 
atsidurius apeliačiiiiuose rū
muose vis dėlto išėjo M. Yčo 
nenaudai. Apygardos teismas 
anuomet, radęs M. Yčą ir ki
tus kaltais, nerado galimu juos 
bausti - ir net -nuostolių iš jų 
ieškoti.

Apeliaciniai ■■ rūmai į šią by
lą kitaip pažiurėjo. Kad ir 
bausmės jiems; neuždėjo, bet 
vis dėlto priteisė, kad M. Yčas 
ir šodė Lietuvos Bankui su
mokėtų Lt. 1,526,000. Susisie
kimo ministerijai Lt. 36,000 ir 
Teisingumo ministerijai 774; 
be to, jie turėsią da*r sumokė
ti visas teismo išlaidas. Pa
kaltino ir buvusį direktorių 
Prusą, kurio pavardė figūruo
ja ant litų, tai yra jis pasira
šo Lietuvos pinigus. Kaip ži
nome, M. Yčas yra “visai ne
turtingas” žmogus, nes visas 
jo turtas perrašytas žmonos
vardu, dėlto iš jo priteistų pi
nigų nebus galima išieškoti.

Bet vis dėlto Yčo vardas vi
sam amžiui pasiliks suterštas
ir vargu jau jis galės .kokiu 
nors bizniu užsiimti, nors ten
ka nugirsti, kad kažkokioje* 
Klaipėdos mieste bendrovėje 
jau jo pavardė figūruoja. Ap
sukrus vyras mokės išsisuk
ti.

Betkas.

JUOKAI

daug kas atsisakė ginti. Byla 
eis kelias dienas. Apie ją pla
čiau kitą kartą.

Naujos
Durys

5x Panel 
Pigiai kaip

PAGAL ĮPROČIUS
Atėjusi prie restorano mo

teris klausia: “Ar mano vyras 
yra viduj?”

— Kelneris: “Taip, miela 
ponia, ar Tamsta pati užeisi 
pas jį ar aš jį turiu pro duris 
išmesti?”1 ,

Čia lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

Musų lengviausios sąlygos pa
dės jums padaryti savo namus 
kaip palocių.

Visi žino, kad pas mus yra 
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai.

Męs neimame palukų. Tą 
mes darėm per 40 metų. Tuk-: 
stančiai namų turi musų ra
kandus ir džiaugiasi, kad ; pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug’ 
pinigų. Visuomet užtikrinam 
patenkinimą ir pinigų šutau- 
pymą. ' į
MES NEMOKAM RENDOS 
IR JUMS JĄ ATIDUODAM » t 

40 metų toj pačioj vietoj tie 
patys šeimininkai.

Rakandų pirkti eikit visuomet 
pas:

COHEN BROS
FURNITURE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko, ketvergo vakarais, o taipgi visą dieną nedėliomis.

Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti

PRISIRUOSKIT ŽIEMAI!
VIENINTELIS TOKS SANDELIS GHICAGOJE

CZERWIEC LUMBER C0
3658-64 S0. WESTERN AVĖ. TELEFON VIRGINIA 0458

TAIP ATRODĖ PRIEŠ
perstatant UŽDENKITE GONK AS—PORCIUS—BALKONĄ

ir ^Apsidrauskite nuo Sniego ir Šalčio

Už ŠTUKA

MULE HIDE 
ROGES

/

Pigiai 
Kaip

ŽIEMINIAI LANGAI 
CS torui sash) 
Pigiai kaip 

’1.O7
Už STUKA

Plaslerboard2 %c į
8/8 colio Storumo

GRINDYS
GONKOMS

(jporch flooring)1.80
_____ už 100 pėdų
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Kombinuo
tos Durys

Už ŠTUKA

GATAVI 
LANGAI

Apskaičiavimas
■* Namų Perstatymo
• Sienų Apkalimo
• Stogų Uždengimas.

ASBESTOS STOGŲ 
APDENGIMAS 

(Asbestos Gontai)

UI įP --aZ-Apden gi mui 
ktt*p5dų

MULE-HIDE
STOGAMS
DENGTI

Stogų Dengimas Žvyru (gravel), Asfaltu, Popierių ir Gontais.

Pirkite Medžius Lengvais DYKAI Pristatymas 50 Mylių aplin
kumoj nuo Chicagos.

Ofisas atdaras kasdien iki 8 vai. šeštadieni -iki 6 vakaro.Mėnesiniais Išmokėj’imais
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Šeštadienis, spalių 24,

Veiverių Ūkininkų 
Byla

JUKNAIČIŲ BYLA

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Tikrai tai budinga ir reikš
minga musų gyvenimo sąly
goms byla. Juk nuo Veiverių 
įvykių bemažko ir prasidėjo 
Suvalkijos ūkininkų atviras 
bruzdėjimas, kuris kaip kur 
įgijo labai aštrių formų ir dėl
to daug kas iš ūkininkų turė
jo pusėtinai nukentėti, o kaip 
kas net ir gyvybes palydėti.

štai dabar Veiverių ūkinin
kų byla atskleidė tų įvykių la
pus, daug pasakė, kas pirmiau 
ne visiems buvo žinoma.

Veiverių apylinkės ūkinin
kai, ir ne bet kokie ūkininkai, 
bet parinkti, gyveną visai sa
vistoviai, pasiturį, tik ūkiš
kiems negalavimams prasidė
jus pusėtinai susmuko. Visai 
nesivaržydami ir nesislapsty
dami pradėjo tad savo ūkiškus 
reikalus. Ir kogi jiems buvo 
slapstytis, arba varžytis! žy
mi ' dalis priklauso taip vadi
namai ūkininkų vienybei, tai 
yra tai grupei, kuriai vadova
vo patsai žemės ūkio ministe- 
ris J. Aleksa; kiti jų buvo tau
tininkų partijos nariai, kaip 
kas iš jų šauliai, jaunalietu
viai, buvusieji Lietuvos armi
jos savanoriai, kurie grūdo iš 
Lietuvos lenkus ir bolševikus. 
Taigi, daugumoje tie, kurie 
nedirbtinai džiūgavo 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmui įvy
kus.

Kadangi visa tai visai at
virai buvo daroma, tai visai 
pigu buvo policijai visa tai su
žinoti ir patirti.

Kaip paprastai, policija, dau
geliu atvejų, dalykus sau* iš
siaiškina ne taip, kaip iš es
mės yra, bet visame nori ma
tyti blogos valios padarus, 
šiame atsitikime net pasikėsi
nimą esamą tvarką nuversti. 
Na, šitokiai policijoje nuomo
nei susidėjus, žinoma, ji ėmė
si ir atitinkamų tokiais atve
jais priemonių. O tos priemo
nės buvo tikrai griežtos; 
šaknų visai išrauti, kulkų 
sigailėti.

Bet gi ūkininkai nieko 
go nematydami neatsisakė 
savo delegatus pasiųsti su
licija tartis, čia jie visai nuo- 
širdžįąi viską išsipasakojo, o 
pasakoti net daug kas ir ne
buvo: sunku gyventi, yra iš 
ko daryti pinigas, bet nėra 
rinkos. Reikia judinti vyriau
sybę, kad ji imtųsi bet kokių 
priemonių tą būklę pagerinti. 
Reikia streikuoti. Miestuose 
kaip darbininkai streikuoja ir 
kaip ką laimi. Juk streikas tai 
nėra koks priešvalstybinis dar
bas, įstatymais nėra draudžia
mas. Policijos prašomi, net 
ūkininkų atstovai policijai veik 
buvo pažadėję labai įsisiūba
vusius ūkininkus nuraminti, 
kad jie per daug nesikarščiuo
tų.

Pasitarę su policija ūkinin
kai ramiai skirstosi, bet po
licija naktyje atvyksta tuos 
ūkininkų atstovus suimti. Iš 
čia tai ir prasidėjo jau visai 
atvira 
ninkai 
mavo, 
ravosi 
tuosius
tuoj pareikalavo skirstytis, — 
tris minutes davusi laiko tuoj 
paleido į minią šūvius. Pir
mais šūviais krinta mirtinai 
nušautas ūkininkas Gustaitis,* 
vietos tautininkų veikėjas, nu
šaunamas Veiverys, vietos jau
nalietuvių veikėjas. Griūva vi
sa eilė sužeistų ūkininkų, ta
me skaičiuje ir nušautojo Gus
taičio sūnus. Suprantama, to
kiai suirutei kilus visi, kas gy
vas, imasi gintis. Kliūva ir po
licijai, gauna ji kumštinių, bo
tagų, rungų, bet iš ūkininkų 
pusės, «niekas nepavarto ja bet d.k.

• v 
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ne-

blo- 
net 
po-

kova su policija. Uki- 
suvažiavę į turgų neri- 
dalinosi įspūdžiais, tei- 
kas daryti, kaip suim- 

paliuosuoti. Policija

kokio ginklo net peilio, to įpra
sto kaimo peštynių įrankio. 
Tiesa, policija mėgino įkrimi- 
nuoti, kad nušautasis Veive
rys turėjęs kišenėje ginklą, 
bet kaip jį nušovė, tai paaiš
kėjo, kad jo kišenėje pūpsojo 
ne ginklas, bet prakąstas obuo
lys !...

Policija teisme, ypač tos apy
linkės jos buvęs .viršininkas 
Radzevičius, daug visokių ga
lybių pripasakojo. Pagal jį ir 
vietos žvalgybos viršininko pa
rodymus išeitų, kad tai tik
rai butą sukilimo pradžia. Bet 
gi ar- galima įtikėti vien tik 
policijos žodžiais, kurie nebu- 
'vo paremti tikrais įrodymais. 
Teisme figūravo ir rašoma ma
šinėle rašyti atsišaukimai, bet 
tuose atsišaukimuose be gry
nai ūkiškų {reikalavimų jokių 
politinių šukių, net piktų žod
žių vyriausybės adresu, nebu
vo pasakyta. Kitaip ir būti ne
galėjo, nes viso tos apylinkės 
ūkininkų judėjimo pryšakyje 
stovėjo stambus ūkininkai, ku
rie arba dalyvavo tautininkų
organizacijose, arba buvo uki-(balis, Ant. Marazas, K. Gus- 
ninkų vienybės nariai

Ne, 
dėties vyriausybę jokio pasikė
sinimo nemėgino ruošti, tik no
rėjo ją prispirti aktingiau rū
pintis ūkininkų gerove ir tiek.

Sekant dabar bylą susidarė 
toks įspūdis, kad teisme opo
zicijos advokatai gynė susipy
kusius tarp savęs tautininkus 
arba vienybininkus!

Advokatas Sleževičius aiš
kiai pasakė, kas gi, girdi, tie 
čia kaltinamieji? Tai tautiškų
jų organizacijų dalyviai ir tik 
iš visų teisiamųjų vienas vie
nintelis kadaise priklausė liau
dininkų partijai! Tai palygin
kit ir prisiminkit komunistų 
pasigyrimus, kad bemažko jie 
vieni tik vadovauja ūkininkų 
streikams, tai jie visa tai pa
darę! Sakykit, ar nejuokinga 
visa tai atrodo?

Ne, šitie vyrai yra pratę 
svetimomis rankomis žarijas 
žarstyti!

Na tai tiek to. 
kam patinka. Tik 
ma pasakyti, kaip 
ka įvertinti tikrus 
pažinti gyvenimo eigą, ir kur 
tasai gyvenimas link rituliuo- 
jasi. Bet paliksim juos dau
giau nelietę. Gal ateityje ga
vę daug skaudžių pamokų ir 
smūgių išmoks daiktus tikrais 
vardais pavadinti.

Tai buvo stambesnių ūkinin
kų samburys, kuris, žinoma, 
ateityje galėjo surasti tikrą
sias vagas ir paliesti plačių 
masių interesus.

Bet šiame Veiverių atsitiki
me šito nebuvo. Tai savieji 
tarp savęs smarkiai susipyko 
ir policija tuos įvykius neįver
tino taip, kaip juos reikėjp 
įvertinti. Vienas advokatų vi
sai teisingai pasakė, kad jei 
policija butų turėjusi- bent 
kiek daugiau takto ir nUovo-, 
kos, o taip 
nių gabumų, 
Įėjo apsieiti 
praliejimo ir 
giausiu atveju baigtis pas tai
kos teisėją, kaip paprastas, 
kasdieninis atsitikimas neturė
jęs jokios politinės reikšmės. 
O dabar du prarado gyvybę, 
visa eilė žmonių visam amžiui 
prarado darbingumą.

Byla teko svarstyti net ka
riuomenės teismui. Kariuome
nės teismas remiantis polici
jos įrodymais kaltinamuosius 
gana skaudžiai nubaudė.

štai kaip Veiverių įvykių da
lyviai nubausti:

P. Sakalauskui — 3 mt. s.

Eugene Keckley and the dog, “Captain”
Šis Eugene Keckley priklausantisALEXANDRIA, O.

šuo išgelbėjo savo šeimininko gyvastį. Paveiksle matome šunį 
“Captain” drauge su šeimininku, kuris butų nuskendęs, jei ne 
jo ištikimas šuo. Dabar šuo “Captain” yra kandidatas $500 do
vanai. • i ’

Po 2 mt. grąsos kalėjimo:
— Rūtkauskas, Jočytė, Pr. Bal
čiūnas ir K. Kalašinskas.

K. Varkala,
Andr. Stravinskas, Pr. Juodž-

Po 1,5 mt.:

šitie vyrai prieš šios su-

kit, kas gali būti šiurpulinges- 
nio, kaip nušautojo tėvo dvie
jų sužeistų sūnų teisme daly
vavimas ir jų parodymų da
vimas! Juk jie šioje byloje ir 
ne liudininkais dalyvavo, bet 
kaltinamaisiais.

Andr.

Lai girias, 
šituo nori- 
jie nemo- 
įvykius ir

pat administraci- 
tai visa tai ga- 
be jokio kraujo 
visa ta byla blo-

Apeliaciniuose rūmuose da
bar eina kita taip pat garsi 
byla, tai Klaipėdos krašto va
dinamoji Juknaičių byla. Mat, 
rinkimų metu į Klaipėdos sei
melį Juknaičių apylinkės hitle
rininkai tiek įsidrąsino ir tiek 
buvo įsitikinę, kad hitlerinin
kai ateisią į Klaipėdos kraštą, 
kad sumušė visus seimelio rin
kimo komisijos dalyvius, ap
daužė policiją ir įsismarkavę 
jau pradėjo valdžios įstaigų 
langus daužyti, reikalauti

jiems atiduoti pinigus ir ga
limai greičiau nešdintis. iš 
Klaipėdos krašto. Tik didesni 
policijos rezervai suskubę at
vykti šituos įsismarkavusius 
vyrus sudraudė.

O mušė šitie įsidrąsinę hit
lerininkai visus visai be jokio 
pasigailėjimo, tikru vokišku 
junkerių žiaurumu.

šitų vyrų dalis tuoj pabė
go į Vokietiją, -o kiti štai sė
di dabar Kaune kaltinamųjų
suole.

žinoma, mėgina teisintis. 
Įdomu, kad juos iš advokatų

daug kas atsisakė ginti. Byla 
eis kelias dienas. Apie ją pla
čiau kitą kartą.

Betkas.

JUOKAI
PAGAL ĮPROČIUS

Atėjusi prie restorano mo
teris klausia: “Ar mano vyrąsK 
yra viduj?”

— Kelneris: “Taip, miela 
ponia, ar Tamsta pati užeisi 
pas jį ar aš jį turiu pro duris 
išmesti T* (

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus
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Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

taitis.
Sunkiausia bausmė teko B o- 

1 i u i J u o d ž b a 1 i u i — 6 
mt. s. d. k.

VI. Bašinskui paskirta 3 mt. 
s. d. k.

Po 1 mt. papr. kalėjimo: — 
JUrg. Bartnikas, Pr. Stravins
kas, Jz. Jankauskas, Mačys.

Veiverys — 8 mėn. papr. ka
lėjimo.

Lygtinai nuteisti: — 
Gustaitis — 8 mėn., o
j oras, Ant. Žilinskas, Jurg. 
Skučas, Jon. Grincevičius, Jo- 
tautas ir Karčiauskas — po r-..1 met.

Išteisinta 11 asmenų: K. 
Juodis, O. Jocienė, Pr. Grin
kevičius, Ad. Urnavičius, Kaz. 
Tamošiūnas, Mot. Siaurusevi- 
čius, Pran. Petrušauskas, A. 
Pyragas, Pov. Bubnys, Jz. Pe
čiūkas ir Petr. Kruvelis (bet 
jis laikomas suimtas kitoj by
loj).

Bylos priedus — atsišauki
mus ir kai kuriuos kitus teis
mas nutarė perduoti saug. de- 
part. muziejui; rašom, mašinė
lę nutarta grąžinti savininkui 
Išlaužu klebonui Gurevičiui. 
Dalis priedų palikta prie by
los.

Bylos išlaidos uždėtos nu
teistiesiems, bet jiems nepasi
galint sumokėti — atlyginti iž
do lėšomis.

Motyvuotas sprendimas 
paskelbtas X. 14 d.

Prokurorui pasiūlius, 
mas nutarė nuteistiesiems
kiųjų darbų kalėjimu kardo
mąją priemonę pakeisti areš
tu ir juos tuoj suimti. Ki
tiems — kard. priemonę pa
likti tą pačią arba panaikin
ti.

Būrelis 
vardėmis 
žmonių) 
vedami į
rį. Mosuodami 
atsisveikina su likusiais kalti
namojo suolo draugais.

Ir vis dėlto, visa eilė žmo
nių visai išteisintų liko. Va
dinasi, ir kariuomenės teismas 
rado daug pateisinančių aplin
kybių ir nerado reikalo kitus 
bausti, o kai kuriems bausmes 
visai palyginamai mažas skir
ti.

Bylos proceso metu daug 
butą graudingų ir šiurpulingų 
momentų. Net stiprių nervų 
vyrams išvarė ašaras. Buvo 
vienas toksai momentas, kad 
dėl pasirodžiusių ašarų pas 
kaltinamuosius ir gynėjus te
ko net bylos svarstymą geram 
pusvalandžiui nutraukti iki 
vieni ir 'kiti nusiramins. Saky-

— Netekau, kas man gyve
nime buvo brangiausia,' — sa
ko vienas nušautojo Gustaičio 
sūnų!

Prie mirštančio tėvo sūnus 
bėga, atsiklaupia, o čia polici
ninkas neduoda jam atsisvei
kinti, suima jį ir veda į arešto 
namus!

čia teisme ne kaltinamuo
ju, bet liudininku dalyvauja ir 
tas, kuris jo tėvą nušovė!

Tai vaizdai, į kurie , ilgiems 
laikams įstringa vaidentuvėje 
ir atmintyje!

Tokioje tai atmosferoje1 ėjo 
tasai bylos svarstymas.

Įdomu, kad ofiziozinė spau
da šios bylos eigos visai ne
sekė ir veik nieko nerašė, tik 
pasitenkino jos sprendimo pa
skelbimu. Suprantama, nesma
gu! , ■;

šios bylos sprendimas dar 
galimas apskųsti vyriausiam 
teismui,, būtent, tribunolui, bet 
tik tam tikrais atsitikimais. 
Ar suras advokatai galimumą 
ją . perkelti į ./tribunolą, . dabar 
dar neaišku.

MARTYNUI YČUI VIS 
DĖLTO KLIUVO

bus

teis- 
sun-

tuoj areštuotinų pa- 
iššaukiami (keliolika 
ir policijos apsupti 
areštuotųjų kamba- 

rankomis jie

■ JĮPI į

r
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Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

Musų lengviausios sąlygos pa
dės jums padaryti savo namus 
kaip palocių.

Visi žino, kad pas mus yra 
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai.

Mes neimamo .palukų. Tą 
mes darėm per 40 metų. Tuk-; 
stančiai namų turi musų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug ■■ 
pinigų. Visuomet užtikrinam 
patenkinimą ir pinigų šutau- 
pymą.

MES NEMOKAM RENDOS 
IR JUMS JĄ ATIDUODAM ;

♦ 
i, 

40 metų toj pačioj vietoj tie 
patys šeimininkai.

Rakandų pirkti eikit visuomet 
pas:

COHEN BROS
FURNITURE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko, ketvergo vakarais, o taipgi visą dieną nedėHomis.

% *•

Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkiiiti

|| PRISIRUOŠKIT ŽIEMAI!
VIENINTELIS TOKS SANDELIS GHICAGOJE

CZERWIEC LUMBER CO.
3658-64 SO. WESTERN AVĖ. TELEFON VIRGIN! A 0458

TAIP ATRODĖ PRIEŠ
PERSTATANT L UŽDENKITE GONKAS—PURČIUS—BALKONĄ 

ir Apsidrauskite nuo Sniego ir Šalčio
Garsioji /Martyno Yčo byla 

atsidurius apeliaciniuose rū
muose vis dėlto išėjo M. Yčo 
nenaudai. Apygardos teismas 
anuomet, radęs M. Yčą ir ki
tus kaltais, nerado galiniu juos 
bausti - ir net nuostolių iš jų 
ieškoti, r

Apeliaciniai - rūmai į šią by
lą kitaip pažiurėjo. Kad ir 
bausmės jiems- neuždėjo, bet 
vis dėlto priteisė, kad M. Yčas 
ir šodė Lietuvos Bankui su
mokėtų Lt. 1;526,000. Susisie
kimo ministerijai Lt. 36,000 ir 
Teisingumo ministerijai 774; 
be to, jie turėsią da*r sumokė
ti visas teismo išlaidas. Pa
kaltino ir buvusį direktorių 
Prusą, kurio pavardė figūruo
ja ant litų, tai yra jis pasira
šo Lietuvos pinigus. Kaip ži
nome, M. Yčas yra “visai ne
turtingas” žmogus, nes visas 
jo turtas perrašytas žmonos 
vardu, dėlto iš jo priteistų pi
nigų nebus galima išieškoti.

Bet vis dėlto Yčo vardas vi
sam amžiui pasiliks suterštas 
ir vargu jau jis galės . kokiu 
nors bizniu užsiimti, nors ten
ka nugirsti, kad kažkokioje 
Klaipėdos 
jau jo 
sukrus 
ti.

mieste bendrovėje 
pavardė figūruoja. Ap
vyrąs mokės išsisuk-

MB i'"M

Apskaičiavimas
• Namų Perstatymo
• Sienų Apkalimo
• Stogų Uždengimas.

ASBESTOS STOGŲ 
APDENGIMAS

(Asbestos Gontai)

Kaip
Apdengimui

100 ktv. ped

Kombinuo
tos Durys

Už ŠTUKA

Naujos 
‘Durys
5x Panel
Pigiai '.kaip

Už ŠTUKĄ

GATAVI
LANGAI

MULE-HIDE
STOGAMS 
DENGTI

PlasterboardZ *Ac į
3/8 colio Storumo

GRINDYS
GONKOMS

(iporch flooring)1.80
už 100 pėdų

ŽIEMINIAI LANGAI 
CStorm sash) 
Pigiai kaip

*1.07
UŽ ŠTUKA

Stogų Dengimas Žvyru (gravel), Asfaltu, Popierių ir Gontais

Pirkite Medžius Lengvais DYKAI Pristatymas 50 Mylių aplin 
t

Mėnesiniais Išmokėjimais kūmoj nuo Chicagos.
Ofisas atdaras kasdien iki 8 val.še&tedienj iki 6 vakaro.
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J. Laurinaitis.

Argintiniečio Balsas
KO VEJAI PUČIA?

Ko vėjai pučia?.*. Ko med
žiai ūžia? Ko verki, lietuvi, 
šalyj svetimoj. ,

—Verkiu, kad liūdna!... 
Verkiu, kad skausmas širdį 
drasko!... Verkiu, kad neturiu 
tėvynės!,..

—Kaip?... Argi ta šalis, kur 
žali miškai ošia ir upės ban
guoja, kurioje tu gimei ir au
gai, ar nėra tavo tėvynė? Kur 
žaliose! lankose lietuviškos 
dainos skamba, kur žirgelis 
juodbėrėlis ir bakūžė samano
ta—argi ten ne tavo tėvynė?

—Taip, tėvynė!*.. Žali miš
kai—jų vietoje tik kelmynai 
ir degimai riogso, jie jau ne
ošia! Upės ir upeliai baigia 
džiūti. Dainos jau mažai te
beskamba, nes lietuvis jaučia 
baimę prasižioti. Vietoje žir
gelių juodbėrėlių — kuinai 
arinius klampoja, ir bakūžė 
samanota, kurią tėvai pastatė, 
jau griūva, ir jai sugriuvus,
lietuvis naujos jau nepastatys,
nes nėr galimybės!

—Verkiu, kad liūdna. Kad
tėvynės gaila!... Vėjas pro kiaule paverstas arba, gerįąu
- --------- ...................................... . .......................... i. ...iii —7— , ■■li . .'.y n i .i y

Peoples Krautuves
EINA DIDIS 

AUTUMN HARVEST

Išpardavimas
Pasiūlo specialiai didelius bargenus ant Rakandų'. 

Proga — didelė proga viską susipirkti su 
didžiausiu pinigų sučėdimu

Šis naujos mados, Parlor Setas apdengtas su augštos
rūšies tikro blend Mohan Frieze, 
vertė $135.00 parsiduoda

v ,uz ........... .........................................
Kiti Parlor Setai po $29.50, $40.00, $58.00 etc.

šis gražiausis ir tvirčiausia mo
derninės mados 5-kių brakfast 
setas. Reguliarė verte $50.00 
varduodama už

$27.95 
Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems 

Didelė nuolaidą už senus baldus, mainant ant naujų. 
Specialiai sumažintos kainos ant visokių šildomų pečių

— kombinacijos pečių — Kaldrų, Blanke tų —
Radios ir tt.

— PIRKITE DABAR — 
PASINAUDOKITE DIDELIAIS BARGENAIS

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

CHICAGO, ILL.
v.... ...........* * 7 .........................

langus švilpdamas primena 
žiaurų Lietuvos rudenį. Taip 
žiaurų, kaip pats jos sūnų li
kimas!

Lietuva, tėvynė brangi! Nuo 
amžių tavo žemelė sulaistyta 
tavo sūnų ir dukterų ašaro
mis ir kfauju, ir amžiais esi 
skriaudžiama! Skriaudė rusai 
ir totoriai. Teriojo lenkai ir 
pikti kryžuočiai. Šiandien ta
ve skriaudžia Simus tikri, ir 
skriaudžią žiauriau negu sve
timi!

—-Mes neturime tėvynės!—
Koki griaudųs žodžiai I Kiek 

kartų atsidusę juos ištariame 
—tiek kartų ašaros iš akių 
pabyra! Juk yra žemė, kuri 
vadinasi Lietuva, kurioje mes 
gimėm ir augom, ir kurios 
liuosybės mes trOškom, ir . . . 
Susilaukėm! Ir kur šiandien 
musų liuosybė?... Kas ją mums 
išplėšė? Iš kurio krašto šie ti
ronai atklydo, kurie šiandien 
drįsta lietuvio teises po kojo
mis mindžioti ir lietuvius 
kart ir šaudyt ant jų tėvų že
mės?

Lietuvis — gyventojas did
vyrių žemės, šiandien tapo

2 šmotai, reguliarė

$79.75

Šis kaip parodyta pilnos lovos 
įrengimą^ moderh mados lova — 
springsinis matrasąs, garantuoti 
Cpil springsai, viskas vertą 
$35.00, parsiduoda už

522.95

NAUJIENOS, CKicago, Iii.

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 BLINDĄ 
1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST*)

sakant — nė jos teisių netu
ri, nes kiaulė nors prieš mirtį 
yra gerai šeriama!

Kuomet valdė Lietuvą caro 
žandarai ič jos žmonės trėmė 
Sibiran už lietuviško žodžio 
troškimą — lietuvis pyko ir 
laisvės troško, bet ant ko šian
dien lietuvis pyksta, kuomet 
rusiškų žandarų neturime ir 
tūkstančiai nekaltų žmonių— 
geriausių Lietuvos sūnų yra 
pūdomi kalėjimuose vien tik 
už tai, kad jie geriau norėjo 
savo tėvynei, kad jie užtarė 
skriaudžiamą Lietuvą.

O verk, tėvyne, graudžiomis 
ašaromis žiaurių tironijos 
jungą nešdama, — tai tavo 
ašarų upės išgriauna tironi
jos tvirtovių pamatus... Ne
pamiršk, kad plačiame pašau* 
lyje ir už vandenynų tavo vai
kai budi ir tavo liuosybės 
trokšta, ,ir verkia kartu su 
tavim matydami tave sukru-* 
vintą ir sutremptą, bet ateis 
laikas — ištiesime tau ranką 
ir matysime tave skaisčią ir 
laisvą, ir tavo vaikams— kan
kiniams paminklus statysime, 
bet ne tironams!

Rrangųs tautiečiai! . . . Jus 
Lietuvos vaikai gyvenantieji 
už vandenyno. Mes žiųome, 
kad jus Lietuvą — savo mo
tiną mylite labiau negu tie, 
kurie ja gprisi, nes visuomet 
savo motiną myli labiau tas, 
kuris yra nuo jos atskirtas. 
Ir kuomet Lietuva kėlėsi — 
jus pirmi išgirdote jo,s balsą, 
ir jūsų parama pastatytas Lie
tuvai pamatas. Ne generolai 
ją prikėlė! . . . Jie tarnauja 
tįk už riebią algą, teises ir pri
vilegijas, bet pasišventimas 
jiems nesuprantamas. Šian
dien jau jie labai norėtų jus 
visai užmiršti. Norėtų, kad į 
Lietuvos reikalus visai nesi- 
kištumėt*). Juk taip malonu 
“tarnauti tėvynei’’ už riebią 
algą, ir kai niekas nekliudo! 
(dar progai pasitaikius nu
švilpti kokią pusę ■ milijono). 
šiandien jau . jie dideliais 
“Tautos vadais’” tituluojasi ir 
dedasi buk tik jie visą nuvei
kę, nors reikalingoje valan
doje tėvynės labui nė cento 
nepaau&avo,! O dabar, kuo
met koks nors amerikietis 
Lietuvoje atsilanko, tai jau 
nū vienas persitikrino, kad 
j am priduodama tik tiek svar
bos, kiek dar yra numatoma 
iš jo galima dolerių pelnyti.

Brangus tautiečiai!... Kuo
met Lietuva kėlėsi — visi lie
tuviai kėlėsi, visi Lietuvos 
laisvės troško, ir savo pasiry
žimu skaitlingus priešus nu
galėjo. Ir šiandien Lietuva 
kyla!... Lietuvis laisvės trok
šta ! Per niek karo lauko teis
mai, šaudymai, kalėjimai.... 
Lietuva ląisva bus!

Prisikels Lietuva kaip iš 
grabo nualinta lig paskutinio 
laipsnio, nes jau rodos dabar
tiniam jos “kupčiam” nedaug 
kas liko beparduoti.

Mes lietuviai norime vald
žios lietuviškos! Gal kai kas 
čia man prikiš sakysime, kad 
dabar turime lietuvišką, kad 
Valstybės Prezidentas yra lie
tuvis ir tt.

Kad Lietuvos ponai nemėg
sta amerikonų “kišimosi į jų 
reikalus”, tai jie kai kur atvi
rai pasisako. “Lietuvos Aidas” 
iš liepos 2 d. 1936 (Rytįnėi 
laida) straipsnyje: “Dr. šliu
pas amerikiečiams socijalis- 

tams sudavęs į akį”, tarp kit
ko, ten pasakyta :...“Jis davė 
jiems suprasti, kad jie patys 
būdami lyg nesubrendę vai
kai nesugeba taikiau sugy
venti ir užuot, kad rūpintis 
savais reikalais per daug ki
šasi į Lietuvos gyvenimą, ku
rio jie nepažįsta ir nesisten
gia pažinti”.

Ar ne tiesiai ir atvirai pa
sakyta? . . . Jūsų doleriai jau 
sudoroti ir jūsų reikalas už
baigtas, o dabar . . . Nesikiš
kit!

Sako: “Jus nesubrendę... 
Jus neihokate gražiai sugy
venti P Imkite pavyzdį iš 
Lietuvos geųeroliukų: tūks
tančius žmonių sugrusti į ka
lėjimus, kitus sušaudyti, ot 
tai bus “taikaus sugyvenimo” 
pavyzdys! Ir tame pat straip- 
nyje gieda: “Koks veidų rau- 
donavimas!”

Ot tai tau ir “raudonavi- 
mas!

Reikia pažiūrėti, kad čia po
nas Aidas cituoja gerb. Dr. 
J. Šliupo žodžius perdirbęs 
ant savo kurpalio, bet gana... 
Visa Lietuva pažysta J. Šliu
pą ir taip pat “Liet. Aido” 
“patrijotus”. Juk taip malo
nu “tarnauti tėvynei” už rie
bią algą, ir kai niekas nekliu
do! (dar progai pasitaikius 
nušvilpti kokią pusę milijo
no). Šiandien jau jie dide
liais “Tautos vadais’’ tituluo
jasi ir dedasi buk tik jie visą 
nuveikę, nors reikalingoje va
landoje tėvynės labui nė cen
to nepaaukavo! O dabar, 
kuomet koks nors amerikietis 
Lietuvoje atsilanko, tai jau nė 
vienas persitikrino, kad jam 
priduodama tik tiek svarbos, 
kiek dar yra numatoma iš jo 
galima dolerių pelnyti.

Brangus tautiečiai! . . . Kuo
met Lietuva kėlėsi — visi lie
tuviai kėlėsi, visi Lietuvos 
laisvės troško, ir savo pasiry- 
žynuf skaitlingus priešus nu
galėjo. Ir šiandien Lietuva 
kyla! . . . Lietuvis laisvės 
trokšta! Per niek karo lauko 
teismai, šaudymai, kalėjimai... 
Lietuva laisva bus!

Prisikels Lietuva kaip * iš 
grabo nualinta lig paskutinio 
laipsnio, nes jau rodos dabar
tiniam jos “kupčiam” nedaug 
kas liko beparduoti.

Mes lietuviai norime val
džios lietuviškos! Gal kai kas N 
čia man prikiš sakydamas, 
kad dabar turime lietuvišką, 
kai valstybės prezidentas yra 
lietuvis ir tt.

Bet jei valdžia butų lietu
viška, tai lietuvių nešaudytų, 
nes iš lietuvių pusės Lietuvai 
pavojus negresia. Kas buvo 
tie, kurie savo purvinomis ko
jomis drįso suteršti musų tau
tos šventovę ir sulaužyti kon
stituciją? Ar ne lenkų aro 
išperos — pan Skorubski, pan 
Plechovicz? Jie ir šiandien 
stovi “Lietuvos reikalų sargy
boje”, o prezidentą turime tik 
dėl formos. Lietuvai įstaty
mus diktuoja šie generoliukai 
ir Vatikano agentai, o prezi
dentas tik pasirašo —jis yra 
tik jų įrankis. i

Tad ir verkiame lietuviai 
svetimose šalyse matydami 
savo tėvynės likimą . . . Ver
kiame ir laukiame ir viltį tu
rime, kad ši nelaimė musų tė
vynę neilgai slėgs, nes bude
liai pasprings žmonių krauju, 
o lietuviai, gyvenantieji pla
čiame pasaulyje, eisime pri

kelti savo verkiančią motiną. 
Jau begėdžiai deržimordos 
ant tiek sukiaulėjo, kad net 
ir laiškus į užsienį ateinan
čius plėšo ir skaito, 'kad lie
tuvis nepasiskųstų, kad jam 
bloga gyventi . . . bet mes vis- 
tiek žinome—ylos maiše ne
paslėpsi!

Brangus tautiečiai! . . . Ra
šau jums šias eilutes, norėda
mas su jumis savo jausmais 
pasidalinti, nes žinau, kad jus 
taip 'pat norite geresnio liki
mo savo tėvynei, ir manau, 
kad jūsų tarpe maža gali atsi
rasti tokių, kurie, pritartų mu
sų tėvynėje šeimininkaujan
čių banditų vandališkiems 
veiksniams, nes jus esate ma
tę išmintingesnių valdymo for
mų, kur šalies piliečiai nėra 
kiaulėmis paversti; bet daly
vauja savo šalies reikalų tvar
kyme, iv tuo išvengiama tų 
žiaurių revoliucijų, kurias nu
kenčia tos šalys, kur liaudis 
yra tamsi ir prispausta.

Neišduokite mano pavardės 
Lietuvos tironų šnipams!

Rugpiučio 23 d. 1936 m.
Buenos Aires

[KORESPONDENCIJOS]
* i*y .......... m i rw »—

DETROITO LIETU
VIAMS

Spalių 25 d.' ir lapkričio 1 
d. nuo 8:10 ligi 8:15 valan
dos vakare iš radio stoties 
W J B K bus sakomos lietu
viškos prakalbos apie dabarti
nio Prezidento F. D. Roose- 
velto ir jo vyriausybės dar
buos.

Vyriausio Demokratų Prieš
rinkiminio Komiteto Lietu
vių Skyrius, New York. fPrite for Free Eye Book

Vi.ctor L. Schlaeger

Buvęs klerku (freight rate Clerk) I. C. R. R. 
gelžkelio, Fordhąm, Illinois, Chicagoj, EvansviUe, 
Indiana 1911 iki 1917.

Nuo 1917 iki 1919 metų tarnavo Suv. Valst 
laivyne — Vixen Valdžios laive prie Virgin są- 
lyno — ir skaitosi Suv. Valstijų rezervinio laivy
no vėliavos nešėju.

Paskirtas Internal Revenue kolektoriumi nuo 
1919 iki 1922.

buvo prižiuretojum National 
raštinės, kuri priklausė nuo 
Carbide and Carbon Corpo- 
iki 1934 metų buvo Home 

Owners Loan Corp. manadžerio asistentu.

Nuo 1923 iki 1933 
Carbon korporacijos 
1933 iki 1934 Union 
ration. o nuo 1933

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

ANTRADIENI IR TREČIADIENI 
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.

43 METU SUKAKTIES PAMINĖJIMO 
SIMANO DAUKANTO DR-JOS BALIUS

Įvyks

Sekmadienį, Spalių-Oct. 25 dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 

3133 So. Halsted St.
Pradžia 5 vai. vakare.

Programoj 4 veiksmų vaudevilė Juokdariai ir Jų 
Šelmystės. Išpildys Juozo Saurio Grupė. 

Po programo garbės nariams dovanų įteikimas ir šokiai, 
grojant šauniai muzikai.

Norinčius bendrai ir linksmai laiką praleisti 
prašome atsilankyti.

PRALEISKIT ŠIĄ ŽIEMĄ SMAGIAI!
VAfeTOKIT STOVOL

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

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

rantuota. Del savo apsaugos
NEVada A OftH

Pašaukite: VINcennes "TvUU 
AUStip

PETROLEUM CO.

USB Night and Morning I
Promote a Clean, Healthy Condition
Del Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
Mūrine Company, Dcpt. H. S., Chicago

Victor L. Schlaeger 
i ..

Gimęs Chicagoj, Gruodžio 12 d., 1896

DEMOKRATU KANDIDATAS Į VYRIAU
SIO COOK KAUNTfiS TEISMO r 

KLERKUS

Statomas Lapkričio 3 d., 1936
LANĘiš SEKANČIAS MOKYKLAS:

Niep. Pocz. N. M. P. (Kun. F. M. Wojtalewicz) parapinę 
mokyklą.
Bowen High School.
Northwestern Universiteto Prekybos mokyklą.
Y. M. C. A. Prekybos mokyklą.
J. Manley Phelps Anglišką mokyklą.

Vedęs — žmona Victoria Graęe Schlaeger,
Grace Louise Schlaeger duktė.

Gyvena —- 3 precinkte, 10 warde,
8834 Sąginaw Avė., Chicago. •

Buvęs prezidentu South End Building ant Loan 
League.

Sekretorius Hallero Statybos
Spulkos.

Teisių komisijos narys Illinois 
Loan League.

Narys — B. P. O. E.
F. O. E.

Lenkų Liaudies Sąjungos.

Skolinimo

Building and
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Nei vaina, nei pakajus, bet žirniai 
ir silkės brangsta

lygiai tokia mis- 
ir pati vaina už 
vierų.
prašė, kad kas už 
Ne! Nuo pranašo

Padaužos nenori vainos, bet venti pakajuj, tegul turi pa- 
ši neaiški padėtis verčia mUs kajų. Bet nežiūrint visų pai- 
susirūpinti. Kas pasidarė šven-:niavų, musų sienos turi būt 
tam sostui, kuris taip garsiai. apsaugotos. Tai Sienų Ministe- 
paskelbė izmams vainų? Kaskis kreipėsi su nota į kunigė- 
pasidarė kunigėliams, kurie lių galvų ir pareikalavo ga- 
taip sparčiai ginklavosi? Kur rauti jų ir aiškumo.
jie dingo? Kodėl jie visi nuti
lo? Mums pradėjo rūpėti, kad 
kas nors, kur-nors blogo neat
sitiktų.

Tuo tarpu silkės ir žirniai 
eina brangyn. Kodėl brangyn? 
Niekas nežino. Kų bendro tu
ri su šventojo sosto vaina, sil
kės ar žirniai? Tai yra mis
terija. Palša, neaiški misteri
ja. Tai yra 
terija kaip 
Dievų ir už

Ar Dievas 
jį kariautų?
Izakelio mirties Dievas nė sų 
kuo nėra kalbėjęs. Ar Dievas 
nori vainos? Niekas nežino. 
Toliau. Kodėl kariauti už vierų, 
kad visokios vieros yra gau
namos dykai, kiek tik nori ir 
kada nori? Visi šie klausimai 
stovi prieš mus ir prieš kuni
gėlių akis ir nesiranda nė vie
nos galvos, kuri atsakytų.

Ar tai ne rusti padėtis? Ai
tai nėra didesnė painiava ko
kios nebuvo nuo Babilionijos 
laikų ?
Kur randasi Dievo karalystė?

Tai kitas be galo svarbus ir 
painus klausimas. Kur prasi
deda ir kur baigiasi Dievo ka
ralystės rubežiai? Ar Dievas 
turi savo vaiskų ar tik fretnia- 
si ant kunigėlių drąsos ? Jei 
vaina su izmais prasidės, tai 
kokias maždaug teritorijas ap 
ims?

Padaužos šiais dalykais yra 
nemažai susirupinę. Daleiskim, 
jeigu ištinka vaina: kunigėliai 
ir visoki svetimšalių legi jonai 
ima pulti izmus. Ar musų sie
nos butų apsaugotos? Kas už
tikrins, kad kokie varijotai ne
pradės badyti ir musų sienas?

Padaužos nenori niekam dik
tuoti. Kas geidžia vainos, ga
li turėti vainų; kas nori gy-

Dievo užpulti negalima
Vadinasi, pirmesniuose ku

nigėlių pranešimuose1 buvo pa
daryta klaida. Kunigėlių galva 
suteikė mums šitokius faktus:

1— Dievo užpulti negalima, 
nes jis nematomas ir visaga
lis.

2— Dievo karalyste yra ne 
ant šios žemės kamulio; jos 
rubežių niekas tikrai nežino ir 
niekad nežinos.

3— Ne vienas gimęs iš mo
ters žmogus, kol gyvas ir su 
kunu, Dievo karalystės rube
žių neperžengs.

4— Ant 
vo namai 
tės.

5— Savo
skiria arba įgalioja po- 
o popiežius skiria kar- 
ir vyskupus, o vysku- 
kitfnigus.

žemės randasi Die- 
ir kitokios proper-

propertėms valdyti

Leopold Stokovvski

Eugene Ormandy

PHILADELPHIA, Pa. — Leopold Stokovvski, pagarsėjęs 
dirigentas, kuris pasitraukė iš Philadelphijos simfoniško or
kestro. Jo vietų užims Eugene Ormandy (po dešinei). Ormandy 
yra kilęs iš Vengrijos.

Muzikos pasaulyj dabar daug kalbama apie tai, ar Or
mandy pajėgs orkestrų išlaikyti toje aukštumoje, kurios jis bu
vo pasiekęs Stokowskiui vadovaujant.

kurie pasižymi nepaprastu ka- Jeigu nori žinoti, o nežinai 
ringumu. Jie, sako, ir gulti ei- tai turėtum užsimokėti, nes ži- 
darni štikos iš rankų nepaleid- nojimo niekas už dykų 
žia. “Pro Deo” pulkams vado- (na. 
vau ja taip vadniama 
pliava komisija”, kuri 
Vatikano karalystėje.

Tai tokios, kol kas 
nos iš fronto.

— Pasienių kancelerija.

Panta* | Į jokius klausimus

negau

nanti ie- šir- 
da- 
šei-

Šeštadienis, spalių 24, 1936

Sveikatos depar 
tamentas

Dievas 
piežių, 
dinolus 
pai ‘ —

Atsakymas gana aiškus, bet 
vainos ir pakajaus klausimo 
neišriša.
Bandymai susižinoti su Dievu

Kad susižinoti su Dievu rei
kia siųsti pas jį delegatų. O 
delegatas turi numirti. Musų 
respublikoje nesiranda nė vie
no piliečio, kuris dabartiniu 
laiku norėtų mirti. Neseniai 
vienas mirė, bet mirė nieko 
mums nesakęs ir jokių įgalio
jimų nepasiėmė.

Susižinojimas su4 Dievu nu
šviestų visas misterijas, ne tik 
mums, bet ir kunigėliams. Vi
si tada žinotume, kas norima, 
o ko nenorima. Dabar prisiei
na klaidžioti kaip tyruose ir 
rankioti antrarankes žinias.

Karingi “Pro D e o” pulkai
Tuo tarpu prisirengimai prie 

vainos eina. Įvairiose kolonijo
se tveriasi “Pro Deo” pulkai,

šitokis činas 
Ir nudžiu- 
jam iškil-

jau gauna 
ski- 

policeiskiais, fajarma-

šunis gaudyti, 
jam buvo svarbus, 
gę tautiečiai rengė 
mingų puotų.

Dabar lietuviai
žymesnių vietų valdžioj 
riami 
nais, trafiko teisėjais, parkų 
valytojais ir t. t. Ir mes juos 
gerbiame.

Pavyzdžiui, pereitame Susi
vienijimo seime trafiko teisė
jų turėjome net delegatu ir 
nedrįsęme jį vadinti net advo
katu, o krikštijome teisinin
ku. Net kada kildavo klausi
mas dėl tvarkos taisyklių, 
kreipėmės į trafiko džiodžių 
išrišti reikalų. O trafiko džio- 
džius tokius reikalus turėtų 
žinoti,, nes kitaip pasidarytų 
obstrukcija arba blokada.

............ ...... . '

Progress Krautuves
KETVIRTAS METINIS RUDENINISKETVIRTAS METINIS RUDENINIS 

DIDIS

Išpardavimas
GERIAUSIŲ PEČIŲ

Ir Abelnai Visokių Namam Reikmenų

f

Aš labai džiaugiuos, kad 
Padaužos 'atidarė Sveikatos 
Departamentų. Dabar norėčiau į 
žinoti, ar tas departamentas 
tarnaus uždykų ir ar bus pri
einamas ?

O dabar prašau atsakyti į 
klausimus:

1. Ar sveika yra miegoti su 
kada širdis yra su-

Padau- 
gyvena žos niekam niekad neatsako, 

i todėl miegosi sau su boba ar
ba nemiegok, kada tavo 
dis, kojos ar kitos kūno 
lys yra suputusios. Mes į
myniškus reikalus nesikišame. 
Ir jei manai, kad tavo sveikas 
dantis yra sugedęs, paprašyk 
kad kas nors jį išmuštų, o jei 
pinigų turi, ir dentistas jį iš
lupsi

Sų savo smirdančiomis kojo
mis gali eiti pas klerikalus, 
tautininkus ir kitus, bet pas 
mus į s,vėčius ? nesilankyk. O 
jei nori, duok kokiam nors chi
rurgui jas nusiauti. Mes pa
smirdusiais dalykais 
imame. Jei
kėjęs, gali pavartoti vandenį 
kojoms nuplauti, o jei ne, tai 
vartok gazolinai

— Padaužų medikalė gildą.

neužsi-
esi taksus užmo-

sveikas dantis gali
būt

moteria, 
putusi ?

Ar 
sugedęs ?
Kas daryti su 
kojomis, ypač 
svečius ?

Tamošius Barškulius.
—o—

Atsakymas Barškaliui
Mes atidarėme sveikatos de

partamentų ir neprašome, kad 
kas turėtų džiaugsmo, juoko 
arba ašarų iš jo. Kada norė
jome atidarėme ir kada norė
sime uždarysime. Tai musų 
biznis.

mis 
ni

smirdančio- 
kada nuei-

ALIEJINIAI PEČIAI

GARSINAME Už 
DYKĄ

Padaužos yra išgarsinę di
delį skaitlių žmonių ir įstai
gų ir nėra nieko gavę, negi 
reikalavę už tai. Ponas Vana
gaitis paskelbė per radio, kad 
demokratai neduoda jam ap
mokamų skelbimų, todėl jis jų 
negafsina radio valandose, bet 
advokatų žurį garsinęs iš pa-’ 
sišventimo, vienok ir tai su4- 
stosiųs daryti.

Padaužos už žurį balsavo, 
balsuos ir kitus ragina balsuo
ti, nors žuris nėra nei musų 
Respublikos pilietis, nei pini
gų nėra davęs, negi žadėjęs 
duoti. Jis yra lietuvis ir geras 
lietuvis, o su lietuviais mes 
labai draugiškai sugyvename.

$45.00 Gesiniai Virtuvėm 
Pečiai po

*26.50
$60.00 Crown Išdirbystės

Gesiniai Pečiai po

*39.50

$90.00 Kombinacijos Pečiai 
Bungalow Mados po

>48.00
$140.00 Didžiausios Mieros 

Kombinacijos Pečiai po

*89.50

e

$59.50 Alyva Kūrenami 
Šildomi Pečiai po

39.50
$55.00 Moore Išdirbystės Pil
nai Parceliuoti Šildytuvai po

*38.50

STEBUKLAI
STEBUKLAS PIRMAS

Broliukų “Draugas” pajau
nėjo šešiais metais! Pernai jis 
šventė 25-kių metų jubiliejų, 
o šiemet 20-ties metų. Jis, va
dinasi, gimė šeštais metais po 
to, kaip buvo pakrikštytas.

STEBUKLAS ANTRAS
Ispanijos radikalai šimtui 

kartų sutriuškinti, sunaikinti, 
išžudyti, nusižudę, pabėgę, mi
rę ir sudeginti — tebėra gy
vi ir narsiai ginasi!

STEBUKLAS TREČIAS
“Draugas” paliovė niekinęs 

radikalus!
Biskį palaukit, šis stebuklas 

tikrai įvyks, kai “Draugo” re
daktoriai užmerks akis, ir au
simis negirdės, ir žodžio ne
galės pratarti.

— Kibeklis.

Lengvus Išmokėjimai
PASIRINKITE ŠIĄ SAVAITĘ

Įmokėkite Tik Mažai, Pečius Bus Tuoj aus Pristatytas 
PROGRESS KRAUTUVĖ GERIAUSIA KRAUTUVĖ

PIRKTI PEČIŲ.

Lietuviškas užeigas, kurios užlaiko Inter- 
National Produktus, bus seno vyno, gerost 
degtinės, smagi muzika, gardus užkandžiai 

ir linksmus laikai prie
Green Tavern, 2547 West 63rd St.
Mr. Andrew Drobas, 1142 W. 76 St.
Mr. Miėhael Sriubas, 548 W, 63 St. Rengia Bara 

Dance kiekvieną Seredą ir Ketvergą, ir dideli 
Floor Show Pėtnyčioje ir Subatoje. Užkandis 
DYKAI...

DIDŽIAUSIAS VYNO 
SANDĖLIS, TAI

Mr. & Mrs. Peter Mureika, GRAND OPENING, 
Subatoje ir Nedėlioję, 2539 W. 69 Gatvė. Bus 
pagaminta “CHICKEN DTNNERS”, “ “ ‘ 
Pasilinksminimu ir Pamarginimu.

Mr. Albina Katauskas, 2540 W.
Mr. Chas. Zuraitis, 7159 S.

Praneša, kad rengia Linksmą Hollovveen Party. 
Penktadienio vakare, Spalio

' *hdl IM URM
tureC°

3222-26 SO. HALSTED STREET
Tel. VICtory 4226

J. Kaledinskas, Vedėjas,

AKROBATO BIO
GRAFIJA

Nabašninkas Sirvydas per 
ilgoka laikų buvo socialistas 
ir dar labai t karštas- socialis
tas. Dėl jo atakų iš lietuvių 
socialistų tarpo priverstas bu
vo pasitraukti Dr. šliupas, nes 
ne tik kad laikraštyj dakta
ras buvo puolamas, bet dar 
speciales leidas! Sirvydas ga
mino jo niekinjimui.

Kiek vėliau ! senis Sirvydas 
virto anarchistu ir su savo 
brolio ar pusbrolio A. Berno
to ir kelių kitą pagelba bandė 
Socialistų Sąjungą padaryti 
anarchistiška įrganizacija.

Kiek laiko praėjus jis vir
to social-revonucionieriumi. 1

Neilgai ėmus jis nusprendė 
būti liberališku tautininku ir 
laisvamaniu ir stojo dirbti iš
vien su sandariečiais.

Senatvėj jis» nusprendė ne
turėti sporo sU ponu Dievu ir 
grįžo prie šventos vieros.

Kada Lietuvoj įvyko per
versmas ir f asistuojanti tau
tininkai pasigriebė šalį valdy
ti^ senis Sirvydas metė libe
ralizmų ir demokratizmų ir 
ėmė ginti ir garbinti fašistiš
kas diktatūras^

Kadangi jis " paspėjo numir
ti, tad Padaužęs nesiima spė
lioti, kur jis j butų nusiritęs, 
jeigu butų pagyvenęs dar kiek 
ilgiau. į

Dabar tautininkai yra susi
rūpinę išleistij jo biografijų. 
Jeigu jiems tai pavyks ir jei
gu jie nerašys j joje melagysčių 
ir nepraleis faįktų, tai bus la
bai įdomi kny£a.

Gerkite dėl Sveikatos
GERESNIUS GĖRIMUS 

Nuvažiuokite Šį Vakarą į

Apšildys 4-5 kambarius

$54.50I

fe®*

2 DALIŲ PARLOR SETAI 
Padirbant nuosavoj dirbtuvėj. 

Pilnai garantuoti.
Kainos nuo 50 au^^n

>$
■■

B' 
si.t
MMK 50 galionų aliejaus DYK AI

su kiekvienu pečium “ ■ HRI

šokiai su

59 Gatvė.
Racine Avė.

30 d.

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
IR DEGTINĖS

INTER-NATIONAL
VISKĄ GALITE IMTI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Roosevelt Fur n i t u re Co., Ine.
Af. P, JOVARAUSKAS ir J, P. BERTULIS, Savininkai , 

2310 West Roosevelt Road’
Phone SEEley 8760 CHICAGO, ILL.

KAI NETURIM DI
DESNIŲ

Kiek metų
East Chicagoj lar kokiame ten 
Indianos valstijos miestelyj lie
tuvis gavo mięstavų darbų —

atgal, rodos,

4611 So. Ashland Avenue 1 
“Lietuviška įstaiga dėl Lietuvių”. Pirm negu šauksite kitur, pa

šaukite BOULEVARD 0-4-7-Q ’
KLAUSYKITE! Įdo
mių Lietuviškų Radio 
Programų, Sekmadie
nio vakarais^ kaip 8:00 
vai. iš W.H.F.C. Stoties 
(1420 k.). AČIŪ.

INTER ■ NATIONAL 
Vyno ir Degtinės san
delio savininkas lietuvis 
FRANK VIZGARDAS 
4611 S. Ashland Avė.


