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Lojalistai Pradeda Stumti Sii kilel i u s-f ašistus Nuo Madrido
Paliuosavo du gele

žinkelius
Prie Madrido siaučia nepaprastai smarkus 

mūšiai, lojalistams pradėjus ofensyvą.
Sukilėliai sakosi suėmę 300 rusų

MADRIDAS, sp. 30. —Suki
lėliai šiandie, smarkiai bombar
davo sostinę iŠ oro, pirmą kar
tą užmušdami žmonių. Mažiau
sia 9 žmonės liko užmušti ir 70 
sužeista, jų tarpe daug mote
rų ir vaikų. Policija gi sako, 
kad gal 15 žmonių užmušta. 
Lėktuvai numetė 12 bombų.

Tankai, lėktuvai, amunicija ir 
karo reikmenys yra gabenami 
į Madridą. Tai paremia loja
listų džiaugimąsi, kad jie da
bar galėsią atmušti sukilėlius 
nuo Madrido.

Esamomis žiniomis, Madridą 
pasiekė 60 tankų ir 20 lėktuvų 
ir tuojaus liko išsiųsti į fron
tą. Lėktuvus prisiuntė Meksi
ka. Taipjau atvyko 36 vagonų 
traukinys su maistu, kuris pa
pildė Madrido marketą, kur jau 
buvo jaučiamas daržovių frtiku<- 
nias.

Numatoma, kad lojalistų lėk
tuvai surado ir sunaikino su
kilėlių batareją, kuri apšaudy
davo geležinkelį prie Sesena ir 
neleido lojalistams juo naudo
tis.

Taipjau liko sunaikintos su
kilėlių batarejos prie Aranjuez- 
Valencia geležinkelio.

Atstumus sukilėlius nuo tų 
dviejų geležinkelių, abi geležin
kelių linijos į rytus liko atida
rytos ir padėtis tiek pagerėjo, 
kad pradėjo vaigščioti taisge- 
ležnkeliais (dagi pasažieriniai 
traukiniai.

Džiaugsmingai valdžia pa
skelbė, kad narsioji valdžios mi
licija atmušė sukilėlius nuo tų 
dviejų geležinkelių, kuriuos su
kilėliai buvo perkirtę.

Generalinis štabas išsiuntė 
į frontą įsakymus tęsti lojalis
tų pradėtą ofensyvą, bet kar
tu4 įsakė komanduotojams būti 
atsargiems ir> šaltai apgalvoti 
savo planus, nes sukilėliai at
sitraukė į savo stipriausias li
nijas ir todėl galima tikėtis jų 
smarkaus pasipriešinimo.

Valdžia tikisi ne tik atlaiky
ti atimtąją iš sukilėlių teritori
ją, bet ruošiasi pulti pačias 
stipriausias sukilėlių bazes — 
Illescas, Anover ir Navalceme- 
ro. Lojalistų lėktuvai atydžiai 
apžiurėjo visas šias pozicijos ir 
pranešė, kad sukilėliai yra jo
se stipriai įsitvirtinę. Tečiaus 
valdžia dabar tikisi sukilėlių

pasipriešinimą sulaužyti.
Kuomet lojalistai tęsia ofen

syvą pietuose nuo Madrido, su
kilėliai pradėjo smarkias ata
kas Guadarrama kalnuose, ban
dydami per kalntfs prasimušti 
į sostinę.

Į pietus nuo sostinės siaučia 
labai ‘ smarkus mušis, kur lo
jalistai padėdami tankų ir lėk
tuvų atakuoja stiprias sukilė
lių pozicijas. Bet tankos nu
galėjo ir sukilėlius privertė pa
sitraukti.
Rusai komanduoją lojalistus, 

sako lajalistai
GIBRALTARAS, sp. 

Sukilėliai per radio iš 
paskelbė, kad lojalistų
Madride komanduojąs kokis tai 
nežinomas Rtfsijos generolas.

Be to sukilėliai giriasi lajo- 
listų ofensyve suėmę 300 Rūsį* 
joą kareivių. Taipjau pasiseku 
suimti ir tris rusų tankas, ku
rias aptarnavę Rusijos karei
viai.
Smarkus mušis į pietus nuo

Madrido

30. — 
Seville 
jėgoms

savo pozicijų.
deda visas pastangas 
prieš lojalistus, bet 
ir yra priversti pa-

ORRSSfe
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir šilčiau; lietus į va
karą, ar sekmadieny.

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

Saulė teka 7:20,
5:47.

46°.
leidžiasi

Republikonai nori 
sunaikinti ekonomi
nio saugumo aktą

ARMIJA NUVERTĖ 
IRAQ KABINETĄ

Outsido Ipsu'ich court

IPSWICH, Anglija. — Teismo rumai, kur buvo svarstoma 
ponios Simpson skyrybų byla. Prie 'teismo rūmų susirinko di
džiulė žmonių minia.

Gal 60 žvejų žuvo 
audroj Šiaurės 

juroj
’T 1 p,--* —

COPENHAGĖfr, Danijoj, sp. 
30.—Prisibijoma, kad 60 žvejų 
keturiolikoj valčių, kurie žvejo
jo Siautės juroj, veikiausia yra 
žuvę, nes jie neatsiliepia į ra- 

pašaukimus nuo pirmadie- 
ir antradieny siautusios 
smarkios audros.

dio 
ny 
roj

j U-

3 žuvo viesulo]
TORONTO, Ont., sp. 30 — 

Trys žmonės žuvo Royal Cana- 
dian Flying Corps bazėj prie 
Trenton ir 18 žmonių liko su
žeista pirmoj viesulo j, kuri 
siautė toj apielinkėj. šeši na
mai liko sugriauti.

TORREJON, Ispanijoje, sp. 
30.— J pietu§ nuo Madrido siau
čia labai smarkus mušis tarp 
sukilėlių ir lojalistų, pastarie
siems bandant prasimušti prie 
Toledo.

Valdžia atakose naudoja tan
kas, kurios išgąsdino sukilėliui 
ir privertė juos skubiai pasi
traukti iš

Fašistai 
atsilaikyti 
neįstengia
maži trauktis.
Tankai demoralizuoja sukilėlius

MADRIDAS, sp. 30.—Sukilė
liai susilaukė netikėto siurpri
zo, kuris juos bent laikinai su<- 
demoralizavo ir privertė sku
biai trauktis į pietus nuo Mad
rido. Tai nauji valdžios tankai 
ir lėktuvai.

Staigiai tankų užklupti su
kilėliai skubiai pasitraukė, bet 
dabar atsipeikėjo ir desperatiš
kai bando atsilaikyti naujose 
pozicijose. Tad dabar į pietus 
nuo Madrido siaučia nepapras
tai smarkus mušis, .gal smar
kiausias visame šiame kare.

Kad apgauti lojalistus ir pri
versti juos sulaikyti savo ofen
syvą, sukilėliai pradėjo savo 
kontrataką Escorial fronte, kur 
kaip jie giriasi per radio, buk 
paėję kiek į priekį.

Sukilėliai taipjau giriasi at- 
mušę lojalistus Sesana ir Tor- 
rejon frontuose, taipjau buk su
ėmę 13 tankų. Bet Madrido 
valdžia skelbia, kad lojalistai 
ten paėjo nuo dviejų iki trijų 
mylių ir tebelaiko abu? minėtus 
miestus, kuriuos lojalistai iš 
sukilėlių atsiėmė vakar.

Mechanizuota armija 
laikinai sudemoralizavo

PRINCETON, N. J., sp. 30. 
—Pennsylvania greitasis trau
kinys nušoko nuo bėgių vieną 
žmogų vietoj užmušdamas ir 
gal 20 žmonių sužeisdamas. 
Užmuštasis veikiausia yra Ed- 
ward Snyder iš Detroito. Jam 
visai nukirsta galva.

ne tik 
sukilė-

Prėzidentas Rooseveltas išaiški
no kodėl samdytojai priešina
si tam aktui

WILKES BARRE, Pa., sp. 
29.—Kalbėdamas čia angliaka
siams, prezidentas Roosevelt ap
kaltino republikonuš, kad jie 
siekiasi panaikinti ekonominio 
saugumo aktą, kuris įveda se
natvės pensijas ir nedarbo ap
draudę.

Savo trumpoj, bet aštrioj kal
boj prezidentas pasmerkė vi
sus, kurie priešinasi ekonominio 
saugumo aktui, kuris taikosi už
tikrinti ekonominį saugumą ir 
pastovumą darbininkams, kad 
jiems rireikėtų tiek daug ken
tėti nuo dabartinių ekonominių 
netikrumų.

Prezidentas plačiai iššaikino 
kodėl samdytojai taip griežtai 
spiriasi prieš tą aktą ir tam 
sando dagi panaudoti pačius 
darbininkus.

JERUZOLIMAS, sp. 30. — 
Gautomis čia žiniomis, Irau 
(Mažojoj Azijoj, Arabijoj) ar
mija, nebodama karaliaus Ghan- 
zi, bombomis ir kulkosvaidžiais 
puolė sostinę, išvijo kabinetą ir 
pati pasigrobė valdžią į savo 
rankas.

Perversmas įvykęs be kraujo 
praliejimo.

Armijos vadai pasinaudojo 
nepasitenkinimu dėl biudžeto su
ruošimui savo suokalbio ir nu
vertimui valdžios. Niekurios ži
nios sako, kad nepasitenkini
mas ypač buvo atkreiptas prieš 
premierą Yasin Pasha EI Ha- 
shimi.

Du Anglijos kariuomenės ba
talionai Jeruzolime ir kiti du ba
talionai Cairo, Egypte, yra pa
ruošti vykti į Bagdadą, jei butų 
reikalas.

Kaune palaidoti chica- 
giečio Jono Knašo 

palaikai

MOLLISON PER
SKRIDO ATLAN- 

TIKĄ
Kelią iš Newfoudland salos į 

Londoną padarė į 13 vai., bet 
buvo tik nuvargęs, kad pats 
nebepajėgė išlipti

Va-

yra 
per-

Pacifiko pertuose 
streikuoja 37,000 
laivų darbininkų

Bandoma/streiką skubiai sutai
kinti, nes jis gali persimesti 
į Atlantiko ir Meksikos įlan
kos portus

SAN FRANCISCO, sp. 30. — 
Laivų plaukiojimas Pacifiko per
tuose visiškai apsistojo, sustrei
kavus 37,000 laivų ir dokų dar
bininkams. iJ:

Pasak prezidento, tai todėl, 
kad samdytojai turi sumokėti 
didesnę dalį socialės apdraudos, 
turi pradės veikti nuo Naujų 
Metų. Senatvės pensijoms 
samdytojai ir darbininkai mo
kės lygięmis, bet nedarbtr-ap
draudę turi apmokėti vieni 
samdytojai. Tad samdytojai į 
socialės apdraudos fondą turės 
mokėti tris sykius daugiau, ne
gu darbininkai. Todėl samdyto
jai dūksta ir prasimano viso
kių dalykų prieš tą aktą. O 
jiems padeda republikonai, kurie 
ir eina išvien su stambiausiais 
fabrikantais.

..................................................... .. u , —........

liūs, bet kartu pakėlė ūpą ir 
pačių lojalistų. Jie pajuto, kad 
dabar gali stoti kovon su su
kilėliais lygiomis. Lojalistai 
dabar drąsiai šaukia, kad su
kilėliai nematys Madrido ir kad 
jie dabar susilauks savo Marne 
—galutino pralaimėjimo.

Sukilėliai buk atmetę taiką
PARYŽIUS, sp. 30. — Le 

Jour sakosi gavęs žinią iš Bay- 
onne, kad prezidentas Azana 
buvęs pasiūlęs taiką sukilė
liams, bet jų vadas gen. Fran
co pasiūlymą atmetęs. Sukilė
liams buvusi pasiūlyta mūšių 
paliauba ta sąlyga, kad lojalis
tai pasitrauks iš Ispanijos su 
sąlyga, jei Katalonija psiliks 
nepriklausoma ir sukilėliai jos 
nelies.

(Ši žinia 
nors grūdą 
tai niekad 
šioj žinioj 
mis).

Darbo sekretorė Perkins ban
do skubiai streiką sutaikinti, 
nes streikas lengvai gali persi
mesti į Atlantiko ir Meksikos 
įlankos portusi

Ji kelis syki uis telefonavo iš 
Buffalo, veikiausia savo padė
jėjui Edward F. McGrady ir 
pareiškė, kad jos įsitikinimu 
streiką galima sutaikinti dery
bomis.

Bet kol streikas bus sutaikin
tas, jis gali žymiai išsiplėsti. 
Jau ir dabar streikierių skai
čius žymiai didėja, nuolatos at
plaukiant Amerikos laivams iš 
Alaskos, Azijos ir Pietų Ameri
kos.

Streikieriai tuoj aus pradėjo 
pikietuoti prieplaukas, bet tuo- 
jaus pribuvo ir dideli buliai po
licijos prižiūrėti “tvarką”, kad 
nepasikartotų, tokie pat kruvini 
susirėmimai, kokie buvo 1934 
m., kada septyni žmonės liko 
užmušti. ; *

Riaušes Venezueloj
PORT OF SPAIN, Trinidad, 

sp. 30.—Gautomis čia žiniomis, 
Venezuelos sostinėj Garacas< ki
lo smarkios riaušės, Gatvėse ei
na mūšiai. Gatvekarių ir busų 
darbininkų streikas sustabdė 
visą judėjimą mieste. Riaušės 
kilusios dėl uždarymo studentų 
suorganizuoto susirinkimo.

Kiek Lietuvoje 
gydytojų

depar-KAUNAS.—Sveikatos 
tamento duomenimis, šiuo me
tu Lietuvoje medicinos gydy
tojų yra 788: Didž. Lietuvoje 
727 ir Maž. Lietuvoje 61. Ve
terinarijos gydytojų 118. Dan
tų gydytojų (ir dantistų) 484: 
Didž. Lietuvoje 437 ir Maž. 
Lietuvoje 47. Farmacininkų 
646: farmacijos magistrų bei 
daktarų 2, chemikų vaistininkų 
ir provizorių 254 ir provizorių 
padėjėjų 390. Medicinos fel
čerių iš viso yra 216.

Gydymo įstaigų, be ambula
torijų 66: ligoninių 58 ir sana
torijų 8. Visose ligoninėse (be 
Karo ligoninės ir be Klaipėdos 
krašto ligoninių) yra 2700 lo
vų. Sanatorijose yra 472 lo
vos.

Vaistinių 322: J>idž. Lietu
voje 307 ir Maž. Lietuvoje 15. 
Vaistų urmo sandėlių 17: Di
džiojoj Lietuvoje 14 ir Maž. 
Lietuvoje 3. Chemijos-farmaci- 
jos laboratorijų 8: Didž. Lie
tuvoje 6 ir Maž. Lietuvoje 2.

KAUNAS. Spalių 13 d. iškil
mingai palaidoti tragingai mi
rusio Amerikos lietuvio, sporti
ninko chicagiečio Jono Knašo 
palaikai.

Ryto, 9 vai. Įgulos bažnyčioj 
bt?VtniiiŽ velionį atlaikytos 'gė- 

'V. 1 į'

Apolonija Smiglelskaitė-Vasi- 
dulingospama Idos, per kurias 
giedojo operos solistas Sodeika 
ir grojo policijos dūdų orkest
ras. Į gedulingas pamaldas at
silankė k. k. rūmų direktorius 
V. Augustauskas, Amerikos 
Jungtinių Valstybių pasiuntiny
bės charge d’affaire, Amerikos 
lietuvių olimpinio komiteto pir
mininkas adv. Bagdžiunas, po
licijos mokyklos v-kas Rama
nauskas 
kai bei 
vadovai 
būrys.

Po piet, 15 vai. palaikai iš
kilmingai iš Įgulos bažnyčios per
nešti į Kauno kapines. Prieš 
karstą buvo nešama ištisa eilė 
vainikų (K. K. rūmų, LKŽ s- 
gos, Klaipėdos sporto apygar
dos, policijos, teniso s-gos, van
dens ir žiemos sportų s-gos, 
LFLS, Grandies ir kit.) bei di
deli pluoštai gėlių. Paskui kars
tą ėjo: Knašo sesuo, K. K. rū
mų direktorius Augustauskas, 
Amerikos lietuvių olimpinio ko
miteto pirmininkas adv. Bag
džiunas, DULR pirmininkas 
adv. Skipitis, sporto s-gų ir 
sporto klubų pirmininkai ir ke
li šimtai sportininkų bei visuo
menės.

ALTON, III., sp. 30. — Du 
darbininkai nutroško užgriuvus 
ant jų smilčių kalnui prie tie
siamos užtvankos per Mississip- 
pi upę.

vargiai gali turėti 
tiesos, nes lojalis- 
nesutiks taikintis, 
minimomis sąlygo-

NEW YORK, sp. 30. — Į 
8 krutamu jų paveikslų teatrus 
liko mestos dujų bombos,^kurios 
iššaukė panikas ir sužeidė gal 
40 žmonių.

CLEVELAND, O., sp. 30. — 
Plėšikai antrą sykį į šešis mene
sius užpuolė ir apiplėšė Econo- 
my Savings and Loan Co. ban-

CROYDON, Anglijoj, sp. 30, 
—Garsus Anglijos lakūnas kapt; 
James A. Mollison šiandie sėk
mingai perskrido Atlantiko van
denyną iš Newfoudland salos į 
Londoną. Tą sunkią kelionę jis 
padarė į 13 vai. 13 min. Tai 
buvo labai greita kelionė, bet jis 
vistiek nesumušė amerikiečių 
Richman ir Merrill rekordo, kuS 
rie nesenai iš New Yorko į 
liję nuskrido į 17 Ms vai.

Tečiaus Mollison dabar 
vienintelis lakūnas, kuris
skrido Atlantiko vandenyną tris 
sykius.

Kelionė per vandenyną buvo 
sunki ir kai jis nusileido Lon
dono airporte, tai buvo tiek pa
vargęs, kad pats savo jėgomis 
negalėjo išlipti iš lėktuvo. O ir 
iškeltas ilgai negalėjo atsigauti 
ir papasakoti apie savo kelionę. 
. Jo pasakojimu, skrendant per 
Atlantiką jo lėktuvas apšalo le
dais ir jis visą valandą turėjo 
klaidžioti ieškodamas šiltesnės 
oro sriovės, kuri ledą nutarpino. 
IgRTtdęs augštai ir žemes nema
tęs. Pirmą sykį žemę pamatęs 
skrisdamas virš Valijos.

Kiek pasilsėjęs jis ruošiasi ry
toj išskristi į Pietų Afriką, kur 
lėktuvą turi pristatyti pirkėjui. 
Bet šiai kelionei jis galbūt pa
siims su savim kitą lakūną.

Papa sudarė mokslo 
akademiją

■M**1'

sporto s-gų pirminin- 
atstovai, sporto klubų 
ir didelis sportininkų

Peršove žmoną
20UKMERGĖ.—Spalių 4 d. 

vai. savo bute Kauno gatvėj 
Adomas Vasiliauskas revolverio 
šuviu4 peršovė savo 24 m. ma
žiaus žmoną. Kulka perėjus: 
per kairiąją krutinės pusę, per- 
skrosdama plaučius. Sužeisto
ji guli apskrities ligoninėj, šo
vė jas sulaikytas.

Apolonijo Smigelskaitė-Vasi- 
liauskienė pasiturinčio Alytaus 
aps., Daugų vai. ūkininko duk
ra. A. Vasiliauskas buvęs klie
rikas, paskui vienuolis. 1934 m. 
vedė dabar savo paties ranka 
sužeistąją Apoloniją.

VATIKANA5, sp. 30.— Pa
reikšdamas, kad moderniniam 
mokslui nėra reikalo kivirčytis 
su religija, papa Pins sudarė 
pontifikato mokslo akademiją, 
kuri susideda iš 70 narių iš 15 
šalių. Į akademiją įeina kaip 
katalikai, taip ir protestonai, 
daugelis kurių yra laimėję No? 
belio dovanas. Į ją įeina ir še
ši amerikiečiai.

WASHINGTON, sp. 30. — 
Howard W. Overstreet, kuris 
pasitraukė iš policijos ir bandė 
kandidatuoti į prezidentus ne
priklausomu sąrašu, prašosi vėi 
grąžinti jį į policiją, nes iš jo 
kandidatūros nieko neišėjo. Te- 
čiaus policijos viršininkas atsi
sako jį priimti, nes nenorys 
prezidentinį kandidatą skirti pa
prastu policistu.

SEKMADIENIAIS 
NAUJIENŲ 
OFISAS VĖL 
BUS ATDARAS

• Del 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
NAUJIENŲ

ADMINISTRACIJA.
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Senovės pilietiniai 
karai ir sukilimai

NAUJIENOS, Chicago, III šeštadienis, spalių 31, 1936
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Kariškasis Ispanijos sukili
mas yra virtęs žiauriu pilie
tiniu karu. Jau daugiau kaip 
mėnuo vienos rasės ir vienos 
tautos žmonės žudo vienas ki
tą. Ispanas žudo ispaną, bro
lis žudo brolį. Ispanui ispa
nas yra virtęs priešu, kurį 
reikia sunaikinti. Kovos tęsia
si Ispanijos šiaurėje, pietuo
se, vandeny ir ore. Abi ka
riaujančios pusės yra pasiry
žusius laimėti. Visa Ispanija 
paskendusi kraujui, žiaurume 
ir ugny. Visi ispanai gyvena 
didžiausiam netikėtume, neži- deliais žiaurumais^ nes prie- 
nodami kas bus rytoj. Tai pi- šai vieni antriems . 
lietinis karas, tai karas savų jokio pasigailėjimo. Po dau
sų savais.

Istorija žino tūkstančius ka- sumoj

Antras, labai keistas sukili-' Kraujas Romoj ir visoj im- 
mas Romoj buvo 434 metais' pęrijoj ėmė tekėti upeliais, 
prieš Kr., apsiėjęs be kraujo parijus, pasigriebęs valdžią, 
praliejimo. Tąi neturtingąją ėmė lėbauti, puotauti. Neilgai 
žmonių, Romoj vadinamųjų trukus Mąrįjus įniro; Roma R* 
plebėjų, sukilimas. Mat, ir re- ko jo šalininkų rankose, 
sęublikoj neturtingųjų žmo- Tuo tarpų, nugalėjęs Mi(rį- 
nių, plebėjų, padėtis buvo 1a- datą, iš Rytą ęmė grįžti Sulla 

viršenybės, pirmenybės (he-'bai sunki: turtingieji, vad.'su savo leįįjopąis,. Marijaus 
gemonijos) noras, ir taip gin-1 patricijai, juos visaip spaude šalininkai taip pąt sudarė le- 
kluotam susikirtimui dirva'ir išnaudojo. Neturėdami ki-'gijomis. Pilietinis karas vėl 
jau buvo paruošta. Karo prie- tokių galimybių savo padėčiai ėmė virtb Įvyko keletas dide- 
žastim buvo dviejų mažyčių pataisyti, jie 
graikų valstybėlių susiginčiji- 
mas, kurių vieną pataikė Atė
nai, oi antrą — Spurtą. Kilo 
tarpusavis kąrąs, užtrukęs net 
27 metus. Graikai kariavoi 
prieš graikus, vienos tautos 
žmonės žudė tos pačios tau
tos žmones. Ir šitas graikų pi
lietinis karas pasižymėjo di-

ravo. Prie to dar, prisidėjo

moj vėl iškilo pilietiniai ka- Skelbimai Naujienose 
rai kurie nei tautai, nei vai- duoda haudą dėJto 
SS ™ S“.,KM Naujienos 
čia našta gulė ant piliečių pe- Į 
čių. Galutinis mušis tarp Cę-1 , 
zario ir Pompėjaus įvyko 48 ( 
int. pr. Kr. Graikijoj, ties Fąs-

i Ofiso TeL Boulevard 5913
DR. BERTASH

salų. Ppmpėjus buvo nugaĮė* 756 West 35tĮl St.
o neilgai trukus, bebė- _ and Wsted Ste.. . i • . i Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:

tas, o neilgai trukus, bebe-• o* pbtą and Hąlstęd SU. 
, . . X. . * i • • i Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:8#gaut į Egiptą, laive vieno ver

go nužudytas.
Apie vėlesniuosius pilieti

nius karus ir didžiuosius su
kilimus parašysim kitą kurtą.

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

Tel. Kenwood 5107
ėmė virti Įvyko keĮetas dide
lių ir nuožmių miišių, kuriuos 
laimėjo Sulla. Neilgai trukus 
Stilla užėmė ir pačią Romą. 
Ir jis nuėjo tuo pačių keliu, 
kaip ir Marijus i tuoj ėmė žu‘ 
dyti savo pirįekįmūkus- Žudo
ma buvo visur: namuos, gat
vėj, net' maldyklose prie au
kurų ir t. t. Nieko nebuvo pa- 
sigailima: kas tik buvo įtar
tas Marijaus šaliniuku» tas 
tuoj buvo nužudomas. Net nu
mirėliai, tuo baisiuoju, padu
busiuoju IdikU neturėjo ramy
bės: iš kapų buvo iškasami 
lavonai, išjuokiami, nu valkio
jami (ir paties Marijaus la
vonus buvo iškastas, iš j noktas 
ir į Tibėrį jme^s^. anksto 
buvo sudaryti “priešų” sąra
šai, vadinami proskripcijomis,' 
kas buvo įrašytas į proskrip- 
cijąa, tą kiekvienas kur tik su
tikęs galėjo nužudyti, ir už 
tai dar dovanų gaudavo.

Praėjus keliasd«šimts metą,; 
Romoj kilo nauji pilietiniai 
karąi. Pirmiausia, vienas Ma
rijaus šalininkas, Sertorijus, 
atvykęs Ispanijon, > įsigijo čia 
gyvenančių tauttpisimpatijų ir 
jas sukėlė prieš' Romą. Romė
nų legij onai, siųsti malšinti 
sukilimo, vienas po kito buvo 
sumušti. Tuomet Romos legi- 
jonams ėmė vadovauti Pom
pėjus, kuriam pavyko sukili
mą .numalšinti. Dar tebevyk
stant sukilimui Ispanijoj, pa
čioj Romoj kilo naujas suki
limas. Tai vergų, daugiausia 
gtadijatorių, sukilimas, kuriam 
vadovavo gabus vadas, taip 
pat vergas Spartakas. Tai bu
vo 73 mt. prieš Kr. Sukilusių 
vergų skaičius buvo apie 12 
tukst. Spartakas sudilusius 
vergus, kurių padėtis kaip 
vergų Romoj buvo įaįsiausią, 
norėjo išvežti už Alpią kaL 
nų, iš kur jie jaii galėtų grįžti, 
kiekvienas į savo tėvynę. Bet 
vergai Spartako nepaklausė,

nutarė griebtis 
gudrios priemonės. 434 m. jie 
tvarkingai, kaip mankštindą- 
mies, išėjo iš Romos miesto, 
nuėjo ant vienos kalvos ir nu
tarė visi apsigyventi visai at
skirai nuo turtuolių patricijų. 
Patricijams, netekus plebėjų, 
butą atėjusios riestos dienos, 
todėl jie tokio plebėjų “suki
limo” išsigando ir ėmė kviesti 
juos vėl grįžti į miestą ir gy
venti 'kartu su patricijais. Ple
bėjai pareikalavo, kad vald- 

įveikti. žion butų įsileisti jų atstovai.

Phone Canal 6122

nežinojo

gybės mūšių vandeny ir sau 
Atėnai buvo i

» y

rų, vestų tarp įvairių valsty- Demokratija Atėnuose buvo Patricijai pažadėjo, ir taip at- 
biu, bet istorija taip pat žino panaikinta, o įvesta vąldžią sirado vad. liaudies tribūnai

l . ■> V —■ • r t V • w .

rs. Valiy) Simp-
son vėliausias paveikslas, kurį 
nupiešė Porter Woodruff, A- 
merikos artistas.

Ofiso Tel. Rez. TeL
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

ir daugelį tokių karų, kurie 
buvo vedami valstybės viduj, 
kur tos pačios valstybės pilie
čiai, vienos tautos žmonės ka
riavo tarp savęs. Tokie vidu
jiniai karai, kur tos pačios 
valstybės piliečiai arba tos pa
čios tautos žmonės kariauja 
tarp savęs, eina vieni prieš 
kitus, paprastai vadinami sa
vitarpiniais arba pilietiniais 
karais. Pasižiūrėję istorijon, 
pamatysime, kad pilietinių ka
rų priežasčių yra butą įvai
rių įvairiausių: tikybinių, po
litinių, socialinių, ekonominių 
ir t. t.

Visi pilietiniai karai papras
tai pasižymi nepaprastais žiau
rumais: jie paprastai yra daug 
žiauresni, negu, tarpvalstybL 
niai karai. Tai paliudija ir 
dabartinis Ispanijos pilietinis 
karas, kur dviejų kariaujan
čių šalių žiaurumas dažnai 
perviršija visas ribas. Pilieti
nių karų metų žodžiai “žmo
niškumas”, “pasigailėjimas” 
ir kt. paprastai dingsta. Taip 
dažniausiai butą per visus di
džiuosius sukilimus ir pilieti
nius karus, taip dabar yra ir 
Ispanijoj. Todėl pilietinis ka
ras šaliai gali būti didesnė ir 
baisesnė nelaimė, negu 'kąrąs 
su svetima valstybe. Ir šian
dien Ispanija nuo pilietinio 
karo gal būt daug labiau ken
čia, negu ji kentėti] kariauda
ma su kokia nors kita valsty
be. Daug, gi turi iškentėti is
panai nuo dabartinio pilieti
nio karo, kuris, tur būt, ilgus 
metus Ispanijoj nebus pamirš
tamas, apie kurį tėvai savo 
vaikams pasakos, baisių, gąs
dinančių dalykų paseks...

Pilietinių karų ir sukilimų 
butą jau gilios senovės lai
kais. Kultūringoji senovės val
stybė, Egiptas, yra pergyve
nusi daugelį vidujinių sukrė
timų: kariuomenės sukilimų, 
faraonų nuvertimų ir t.t. Ba
bilonijos, Persijos ir k. vąls- 
tybių istorijos taip pat žino 

. daugelį vidujinių karų. Pilie
tiniai karai valstybes papras
tai nusilpnindavo, ir reikėda
vo daugelio metų, kol jos įga
lėdavo vėl atsitiesti.

Vienas didžiausių savitarpi
nių karų yra buvęs senovės 
Graikijoj. Šitas karas užtruko 
net 27 metus (nuo 431 m. pr. 
Kr. iki 404 m t. pr. Kr.). Tai 
Peloponeso karas, vestas tarp 
dviejų Graikijos valstybėlių— 
Atėnų ir Spartos. Reikia at
siminti, kad senovėj Graikija 
nesudarė vieningos valstybe^, 
bet buvo susiskaldžiusi i daų- 
gelį mažų valstybėlių, kuriąs 
tarp savęs dažnai susiginčy- 

. davo ir taip iškeldavo savi
tarpinius karus. Stipriausios 
valstybės buvo Atėnai, .Spar
ta (ir vėliau Tėbai). Atėnuo
se buyo demokratinė tvarką, 
tuo tarpu Sparta buvo valdo
ma stambių turtuolių, vadi
namų oligarchais. Atėnų val
stybėlė buvo neturtingųjų glo
boje, tuo tarpu Sparta — aris
tokratų, turtuolių. Taigi, abie
jų valstybių politinės santvaT-? 
kos buvo visiškai skirtingos, ir 
dėl to jos į viena antrą šnąL

atiteko 30-čiai tiranų, kurie 
ėmė gaudyti ir žudyti visas, 
kurie tik pritarė seniau bu
vusiai demokratinei tvarkai. 
Atėnuos, žlugus demokratijai 
ir įsiviešpatavus Uranijai, ku
ri daugiausia rėmėsi karei
viais, ėmė lietis nekaltų žmo
nių kraujas, žmonės, nebepa- 
kęsdami tokių tiranų žiauru
mų, vadovaujami Trasibulo, 
sukilo ir ėmė žygiuoti į Atė
nus. Tiranų kariuomenė buvo 
sumušta, daugis tiranų suimta 
ir nužudyta, o Atėnuos vėl 
atstatyta demokratinė tvarka, 
kuri nuo to laiko išbuvo net 
iki Graikijos žlugimo, kai jų 
užkariavo romėnai.

Antras graikų savitarpinis 
'karas buvo tarp pirmenybę 
įgijusios Spartos ir iškilsian
čios Tėbų valstybės. Vienas 
spartiečių vadas, Fedivis, už
ėmė vienų Tėbų tvirtovę, ku
rioj daug tėbiečių išžudė, daug 
sugrudo į kalėjimus, o dauge
liui pavyko pasprukti. Tėbų 
valstybė taip pat buvo valdo
ma turtuolių oligarchų, kurie 
į tvirtOvėš užėmimą nekreipė 
dėmesio, o daugis su spartie- 
čiais net buvo susitarę. Tuo
met Tėbuos įvyko sukilimas, 
daugis oligarchų buvo išžudy
ta ir Tėbuos įvesta demokra
tinė tvarka. Sparta paskelbė 
karą demokratiniams Tėbams. 
Tuomet prieš Spartą sukilo 
Atėnai ir kitos mažesnės grai
kų valstybėlės. Vėl įsiliepsno
jo žiaurus pilietinis karas, žy
miai nusilpninęs Graikiją. Tais 
graikų pilietiniais karais pa
sinaudojo Makedonija, kuri ir 
užkariavo beveik visas graikų 
valstybėles: Graikija atiteko 
Makedonijai.

Ankstyvoji Romos valstybė 
pergyveno vieną didelį suki
limą 510 metais prieš Kr. Iki 
to laiko Romą valde karaliai. 
Paskutinysis karalius Tarkvi- 
nijus Išdidusis, buvo nepapra
stai žiaurus, žudė šimtais ne
kaltus žmones, atiminėjo (kon
fiskavo) jų turtus ir Lt Pilie
čiai tokios tvarkos ilgiau ne
galėjo kęsti ir sukilo. Sukili
mui vadotvavo Junijus Bru
tus. Sukilimas pavyko: kara
lius buvo nuverstas, o Romo
je paskelbta respublika (išbu
vusi iki Cezario laikų).

Taip tas plebėju “sukilimas” 
ir buvo “numalŠliitas”.

Vėlesniais laikais Romos re
spublika dar pergyveno dau
gelį mažesnių ar didesnių su
krėtimų, pilietinių karų (ypač 
brolių Grakchų laikais). Bet 
didžiausi ir nepaprastai žiau
rus pilietiniai karai Romoj ki
lo pradėjus įsigalėti diktatū
roms,.. Tai buvo I-jame amžiu
je prieš Kr. gimimą. Romai 
vedant nuolatinius karus su 
įvairiomis Romos imperijos 
pakraščiuose esančiomis val
stybėmis, pradėjo iškilti ir 
įgyti įtakos kariuomenės, lę- 
gijonų vadai. Kai kurie jų pa
noro kareivių pagalba pasi
grobti valdžią į savo rankas, 
kad niekeno nekliudomi galė
tų vieni patys šeimininkauti 
valstybėj. Kadangi tolpų “ge- 
radėjų” atsirado keletas, tai 
tarp jų užvirė kova dėl vald
žios. Taip Romos imperijos vi
duj bent pusę šimtmečio už
virė vidų jiniai karai 
buvo nemažiau žiaurus, kaip 
ir dabartiniai pilietiniai ka- 
rai 1 > ' *

Pirmieji, panorėjusieji ka
reiviu durtuvais atsisėsti vai- 

c

džios kėdėn, buvo Marijus ir 
Sulla. Marijus buvo žemos kil
mes, tuo tarpu Sulla — vie
nos kilmingiausios Romos šei
mos narys. Marijus vadovavo 
daugeliui sykių prieš įvairius 
priešus, juos sėkmingai nuga
lėjo ir kareivių buvo paskelb
tas imperatorium. Tuo tarpu 
iškilo naujas karas su Ponto 
karalium Mitridątu. Legio
nams ėmė vadovauti Sulla. 
Bet Sulla legijonus nuvedė ne 
prieš Mitridatą, bet — į Ro
mą. Prie Romos įvyko mušis 
su Marijaus šalininkais. Sulla 
nugalėjo ir užėmė Romą. Ma
rijus ir /Įąugelis jo šalininkų 
tyrėjo bėgti. Bet Rytuose Mit- 
ridatąs užiminėjo vieną sritį 
po Įeitos ir skerdė romėnus 
(išskerdė jų bent 80 tukst.). 
Nedelsiant legi jonai turėjo žy? 
giuoti karau su Mitridątu. Le
gijonus išvedė pats Sulla. Tuo
met Marįjus. su savo šaliniu* 
kais užpuolė Romą ir ją už
ėmė. Tuoj buvo pradėta per
sekioti ir žudyti priešingos 
partijos šalininkus. Žudynės 

' tęsėsi 5 dienas ir 5 naktis.

ėmė žudyti Romos turtuolius, 
kurie juos anksčiau engė, ėmė 
plėšti, siausti po miestą. Ro
mai ėmė grėsti baisus pavo
jus. Bet tuomęt romėnai spė
jo sudaryti legijonus, kuriems 
vadovavo turtuolis Krasas 
(Crąssus). Vergai buvo sumu
šti. (71 m. pr. Kr.), ir iš jų 
didžiulės kariuomenės beliko 
tik liekanos, kurias grįždamas 
iš Ispanijos Pompėjus galuti
nai sunaikino. Taip buvo iš
žudyti visi sukilę vergai. Pom
pėjus, nugalėjęs vėliau dar 
keletą Romos priešų, įsigijo 
didelės valdžios.

Bet tuo pačiu laiku iškilo 
Julius Cezaris (Cąesar), kuris 
panoro kareivių pągelba įsi
gyti aukščiausios valdžios. Ro-

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto ofisas—127 K. Dėarborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
463,1 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Ree. 651f So. Rockvvell St, 
Telepi One: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av«. Tel. Yards 2510

kurie

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massąge 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic bląnkets ir tt. 
Moterims ir mer- 

' ginOms pat a r i- 
mai dovanai.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Cicero s Lietuvių 
Lą^ųyiįj Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNĄVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Vijose Miesto Dalyse,

f EŽERSKISIR SŪNŪS
; 10734 S. Michigan Avė. Tei. Pullman 5703

LACHAWięZ ir SŪNUS
I 2314 West 23rd Place Phones CanaJ 2515—Cicero 5927

.......' J. F. EŲDEIKIŠ
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742Į Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727,

... ■ 7 S. C. LĄČHAVICZ ’
42-44 East lOSth St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515
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S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

‘J ’ J. LIULĘVIČIUS
4092 Archer Avenue Pbone LaRiyette 8572

; A. MASALSKIS
8307 Litu^nica Avenue Phpne Boulevard 4189

T—

MOTERYS.
Jau galite gauti naują, padidintą 
pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina, su persiuntimu tiktąi S 1.10

NAUJIENOS
1739 S. Halated St. 

ęHIOĄGOILL.

ir

c

t

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

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

■Jl'U-įLl T*" V-'* . .................................. ......................K ■■■■ I I .... .................... ....

J. F. RADŽJIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

!• J, ZOLP
16,46 West 46th Street Phones Boulevąrd 5308-8418

718 West 18th Street
S.MSKVPAS

___ ; - Phone Monroe 8377

.... ,, , / , , ... ................... . .

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
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Tel. Office Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895 

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 w. VVashington St
Room 737

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

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

Clement John Paziiokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293

CHICAGO, ILL.

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

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

AKIŲ SPECIALISTAI

t

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVI? 

Optiometricąlly Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNĘR
LIETUVIS

Tek
OPTOMETRISTAS
Yardą 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Ąkis 

Ištaiso.
Akinių DirbtuvėOfisas ir Akinių Dirbtuvė

756 Węst 35th St.
kampas Halsted St.

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Tel. Seęley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonai, Virginia 0036

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

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

. DENTISTAS
4645 Šo. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedek nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

PHtSICIAN-SURGEON 
Office 4,070 Archer Ąvęnue 

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

Office & residence 2519 W. 43rd St. 
Tek Lafayette 3051 

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

Sekmadieni susitarus.

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
TeL Hemlock 5998.

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-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijęs telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

T

Dr. Charles Segal
: ' OFISAS ” ■

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OĘISO VALANDAS:

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

Phone MIDWAY 2880.

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

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

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

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Ned&iomis nup 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rež. Tek Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

Įlomis ir šventadieniais 16—12 
dieną.
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Rytoj išvažiuoja p. p 
Kalvaičiai

Grįžta Lietuvon po astuonių metų Chica
go j; išplauks Europon lapkričio 4 dieną
Lietuvos konsulas Chicagoje, 

Antanas Kalvaitis, ir p. A. 
Kalvaitienė rytoj apleidžia Chi
cago.

Trumpą laiką atgal Lietuvos 
Užsienių ministerija jį atšaukė.

Konsulas ir p. A. Kajvaitienė 
išvažiuos į Washingtoną, D.. C. 
Ten viešės trumpą laiką pas 
ministerį, pulk. P. Žadeikį. Vi
zitą taipgi padarys Lietuvos 
generaliam konsului New Yor- 
ke, p. Budriui. Laukričio 4 d., 
sės ant laivo “Manhattan” ir 
tą pačią dieną išplauks Euro
pon. Lietuvą pasieks apie lap
kričio 12 d.

Iš Kauno ateinančios žinios 
sako, kad ministerija jo ne
kantriai laukia. A. Kalvaitis 
dar nežino kur valdžia jį dabar 
paskirs. Paklaustas, ar yra 
galimybė grįžti Amerikon, jis 
negalėjo duoti tikro atsakymo.

Iš Baltimore-Ohio stoties
Su Chicago pp. Kalvaičiui 

atsisveikins 3:50 vai. po pietų, 
miesto laiku. Jis išvyks iš Bal- 
timore & Ohio stoties, greituoju 
traukiniu, ‘The Capitol Limited’. 
Pirmadienį rytą jau bus Ame
rikos sostinėje.

Konsulo vietininkas dar nėra 
paskirtas. Jo pareigas laikinai 
eis Washingtono atstovybės sek
retorius, Dr. Mykolas Bagdo
nas. Jis atvyko Chicagon tre
čiadienį.

Pp. Kalvaičiai išgyveno Chi
cagoje aštuonis metus. Jie pa
laikė draugiškus ryšius su Chi
cagos visuomeniniais darbuoto
jais ir patys aktyviai į dalyvavo 
įvairių sumanymų .vyj^ini^ię/

Darbavosi skridimams
Konsulas buvo Dariaus-Girė

no skridimo fondo pirmininkas. 
Jis ir p. Kalvaitienė daugiau* 
negu kiti asmenys pasidarba
vo, kad tą sumanymą įvykinti. 
Jiems teko nešti ir didžiausia 
atsakomybės našta. Jie mora
liai ir finansiniai rėmė antrąjį, 
Įeit. Felikso Vaitkaus skridimą. 
Darbu prisidėjo prie Dariaus- 
Girėno paminklo pastatymo. Be 
jų pagalbos neapsiėjo nei Lie-

tuvių Dienos Chicagos Pasau
linėje Parodoje.

Bendrame ■ Chicagos lietuvių 
kultūriniame gyvenime jų įta
ka buvo stipri. Pasišventimas 
principui—remti' kas gera ir 
naudinga Lietuvai ir lietuviams 
—neretai atnešdavo pp. Kalvai- 
čiams ir karčių momentų. Daž
nai jiems tekdavo išgirsti ne
užtarnautų plūdimų, iš tų lie
tuvių grupių, kurios matydavo 
reikalo kai kuriems remtiniems 
sumanymams nepritarti. Daž
nai draugai pavirsdavo piktais
pnesais.

Apleidžia Chicago

Lietuvos Konsulas Chicagoje, Antanas Kalvaitis, ir p. A. 
Kalvaitienė, rytoj išvažiuoja Lietuvon. Chicagoje išgyveno 8 
metus. P-ia Kalvaitienė paveikle dėvi lietuvišką tautišką kos
tiumą.

sęph F. Budrik krautuvės —
3417 South Halsted

Budrik Furniture
3347 ‘oo. Halsted St.

Budrik Jewelry —
Halsted Street.

— Pranešėjas.

Street.
Mart ■

3343 So.

Pasirgęs porą savai 
čių mirė Walter 

Zlabes
Buvo apie penkiasdešimts metų 

amžiaus
Chicagoje mirė Walter Zla

bes. Chicagos lietuviai liūdi ne
tekę gero veikėjo ir linksmaus 
draugo, Walterio Zlabes. Jis 
pasirgęs apie poręs savaičių, 
pasimirė spalių 30 d.

Velionis buvo pažangus žmo
gus, labai linksmo budo ir ge-

ras veikėjas. Prigulėjo prie Lie
tuviškos Teatrališkos Draugi
jos Rūtos No. 1, kurioje buvo 
finansų raštininku per keletą 
metų. Taipgi prigulėjo prie 
Lietuvių Keistučio Pašelpinio 
Kliubo.

Paliko žmoną Prancišką, po

tėvais Aušraitę, ir dvi dukte
ris, Olgą ir Evą. Velionio bro
lis gyvena Rhinelandes, Wis. 
Viena sesuo—Milwaukee, Wis. 
Kita sesuo—Chicagoje.

Velionis turėjo apie 50 metų 
amžiaus ir buvo seniai atvvkes 
Amerikon.

NAUJAS GĖRIMU SKLADAS
Alus, Vynas ir Degtinė

painte 89c Vynas — Port. Sherry ir 
• Muscatel .   7

.... pt- ,93c i/2 pt. Bourbon ............. . 
... pt. 75c ’/z pt. Geresnes ...............

... pt. 95c j Gin 1 pt. ............................
ŠILTAS PLATE LUNCH KASDIEN.

J. M. TAVERN 
(Jokūbas Maskoliūnas, SavJ 

3503Vi So. Halsted Street 
Telefonas Yards 3692.

Old Qua1cer ............ .
Cream of Kentucky
Gin —5th ...............
Alcohol 190% ........

1. gal. $1.60 
......29c 
............... 35c 
............. 55c

Bet pp. Kalvaičiai paskutinė
mis dienomis patyrė, kad jie tu
ri didelį būrį draugų, kurie 
jiems paliko ištikimi iki pasku
tinių dienų. Chicagoje. Tie 
draugai juos tiesiog apibėrė do
vanomis. Iškilmingiems atsi
sveikinimams nebuvo galo. Keli 
privatiniai parengimai įvyksta 
šiandien ir rytoj.

Didelė minia draugų rytoj po 
pietų susirinks ir stotyje. Jie 
sakys pp. Kalvaičiams sudiev, 
jausdami, kad, be jų, Lietuvos 
konsulatas ir. Lietuva dauge
liui nebus taip artimi kaip iki- 
šiol.—A. V.

Bijūnėlis
On the day the witches and 

goblins will ride, Bijūnėlis 
chorus members will be eat- 
ing ąpples from strings, and 
doing all that which goes with 
Halloween. The goblins will 
not get us as we will be ready 
for them.
‘ This, as you* know, is the 
first affair Bijūnėlis is giving 
this autumn. For a long time 
we have awaited Halloween 
and it is here. Let’s give it a 
rousing welcome and have a 
lot of fun at Grigaitis Hali on 
Armitage Avė. The setback is 
25c for grown ups and no- 
thing for the children.

We are now having regulai- 
rehearsals every Saturday at 
Almira Simons Park, and are 
preparing for a great super-

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

KAIP 9 VAL. RYTO IŠ
Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles

TAIPGI Iš TOS* PAČIOS STOTIES
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

AR NORIT 

SIJOTUOSIUS 

BONDHOLDERIŲ 

KOMITETUS 

PRATEISTI?

i taip — DIRBKIT ir 
ALSUOK IT už Bond- 
Iderių DRAUGĄ

Harry S. Ditchburne
Republikonų Kandidatą į 

PROKURORUS 
Rinkimų Diena — Lapkričio 3 d.

at the present many parts 
to be given to coming act- 
so if you want to be in 
gretest of z Įall present- 

winter, please

collosal opereta for the Sun- 
day before Christmas. There 
are 
yet 
ors, 
the
ations of the
come to rehearsals on Satur- 
day at 2 P. M. in Almira Si- 
mons Park, 1728 N. Hancock.

— Al.

Įstūmė lango stiklą
BRIDGEPORT. — Penkta

dienio rytą Mr. B. Staponavi- 
čius, savininkas Star Bakery, 
3141 So. Halsted St., atrado 
didelę skylę išmuštą savo duo
nos krautuvės lango stikle.

Nors patsai savininkas ir 
gyvena užpakaliniuose kamba
riuose, bet nejuto kaip stiklas 
buvo išmuštas, ir kadangi jo
kio įnagio nebuvo atrasta vi
duje, tai spėja, kad koks nak
tibalda bus pasviręs į langą 
įstūmęs stiklą. ■ <

Niekutis

Automobilistus 
įspėja

ir

Teisėjas Giitknecht trafiko 
teisme pareiškė, kad per pasta
ruosius du metus Chicagos teis
mai užrekorda'vo 290,000 auto
mobilistų nusižengusių trafiko 
patvarkymams. Iš jų 1,800 yra 
tokių, kurie nepasirodė teisme, 
nors turėjo įsakymą būti ja
me. Teisėjas Gutknecht sako, 
kad ateity jis trauksiąs į teis
mą pačias, motinas arba sam
dytojus tų nusikaltusių auto
mobilistų, kurie nepasirodys 
teisme.

Komai iš svetur

FURNASAMS Dabar Prezentuoja Naują 1937 Modelį
Hudson — Terraplane

SKEVERIUTĖ, 
LA- 
AD- 
GU-

DAINUOS O
J. ROMANAS. GROS A. 
DANAUSKAS. KALBĖS 
VOKATAI J. ZURIS, K.

GIS IR KITI.

BOILERIAMS

PEČIAMS
Chasas Motor Sales

Rytoj, litą valandą prieš
piet užsistatę savo radio ant 
stoties W.G.E.S.< turėsite tik
rai daug malonumo praleisti 
smagiai ir įdomiai valandėlę.: 
Leidėjai šių programų, Pro-į 
gress rakandų krautuvė, 3224 j 
South Halsted Street, nesku- 
pauja lėšų nei pastangų už
kviesti mu*sų geriausius talen
tus; ypatingai rytoj, girdėsite' 
dainuojant p-lę O. Skeveriutę, - 
Joną Romaną, akordionistą A. 
Labanauską, advokatus kandi
datą į teisėjus Joną Zurį, Ka
zį Gugį ir kitus. Patartina ne
pamiršti laiku užsistatyti sa
vo radio.

Pataisymų
DALYS

■ f ’ • ’ ' F

ko-

Rep. J.

BUDRIKp ŽYMUS PRO
GRAMAS

Budriko radio valanda iš ga
lingos W.C.F.L. stoties, 970 
kil., nedėlioję. Pradžia lygiai 
5-tą valandą vak., pabaiga 6-tą 
valandą vakaro. Bus malonu 
pasiklausyti Budniko didžiulės 
orkestras, akordiono solo, gra- 
žiųliętuviškų melodijų; Stasys 
Rimku‘s padainuos gražias 
liaudies daineles, Makalai pa
sikalbės apie naujus roman
sus.

Programas leidžiamas Jo-

Jungtinės Valstijos, galima 
sakyti, kornų šalis. Illinois ir 
jai artimos valstijos — šalies 
kornų aruodas. Visgi šiomis 
dienomis laukiama atvežant iš 
Argentinos 83,000 bušelių kor
nų į Chicagą. Dėliai praėjusios 
vasaros sausros Jungtinėms 
Valstijoms tenka pirmą kartą 
per ilgą metų eilę importuoti 
kornus iš svetur.

Klaidos pataisymas
Spalio 27 dienos, antradie

nio Naujienose, įvyko nemalo
ni klaida. Parės aprašyme nė
ra paminėta adresas, ir dau
gelis nežino kurio Yuškos bu
vo parė. Adresas turėjo būti 
— 6241 So. State Street.

— Senas Petras.

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

GARSINKITE
NAUJIENOSE

jEMEMOM

2037-41W. Cermak Rd
Tel. Canal 2469

Taipgi galite gauti 1936 modelius už 
nupigintą kainą.

Vienintelis Hudson—Terraplane Lietuvis Atstovas 
pardavėjas Chicagoje.

Chas. Chasas

Tik pasakykite 
kių dalių reikia, jų 
ivardą ir,numeri 
furnaso, pečiaus, ar 
boilerio, o mes pa
rūpinsime dalis ga
rantuojant kad tik
tų.

Didelis stakas viso
se krautuvėse: 

662 W. Roosevelt Rd. 
312 W. 63rd Street 
2323 Milwaukee Avė. 
8816 Commercial Avė.

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co.

MONROE 6600 

CHICAGO, ILL.

t
 Taupyki! Pinigus

Kad Užtikrinti ir Pagerinti 
savo Gyvenimą Ateityje

Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap
drausti per Federal Savings and 
Insurance Corp., Washington, D.

Reikalaudami savo sutaupytus 
' gus visuomet galite.,.atsiimti.

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

Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS

Loan

pini

& LOAN ASSOGIATION of CHICAGO
2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679

JUSTIN MACKIENVICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.

James Levy Chevrolet Company
1-mas Metinis Išpardavimas!
ŠTAI SIŪLOME ŽYMIAS PERTVARKYTAS IR GARANTUOTAS VARTOTŲ KARŲ 
VERTYBES SU CHEVROLET O. K. RAŠTELIU.
VISI VARTOTI KARAI TURI BŪTI IŠPARDUOTI IKI LAPKRIČIO 5 KAD PADARY
TI VIETOS CHEVROLET 1937 KARAMS.

1936 CHEVROLET Master Sedan ...........
1935 PLYMOUTH De Luxe Coach .......
1934 CHEVROLET Master Coach .......
1934 FORD De Luxe Sedan (Trunkas) «
1934 CHEVROLET Coach ........ ......... .
1934 FORD Šport Coupe ..........................
1934
1933
1933 CHEVROLET Master Coach .........
1933 FORD Coach ....................................
1933 HUPMOBILE DE LUXE SEDAN
1932 CHEVROLET Sedan, Side Mount

BUICK De Luxe Sedan, Side Mount .. 
CHEVROLET Master De Luxe Sedan

Išmokestis pagal susitarimą
CHEVROLET Coach ....................................
CHEVROLET Sedan, Side Mount .............
CHEVROLET Coach .....................................
WILLYS 5-Keleivių Coupe, Side Mount .. 

DE SOTO Sedan, Side Mount .....................
OLDSMOBILE Sedan, Side Mount .............
BUICK Sedan ............ .....................................
FORD Sport Coupe........................................

Turime dar 20 pasirinkimui pigių kaip $25 
Pigiai kaip -$5.00 rankpinigių

20 mėnesių mokėtis

$650 1932
$435 1931
$395 1931
$345 1931
$345 1931
$325 1931
$565 1930
$345 
$315 
$295 
$325 
$285

' 1930

$275 
$155 
$175 
$145 
$165 
$175 
$150
$135

JAMES LEVY CHEVROLET COMPANY
Tel. Virginia 11414400 Archer Avenue
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$8.00 
4.00 
2.00 

, 1.50
.75

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ----------- -------
Pusei metų W O W S WO• B ....

Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija-----------------------
Savaitei _ _________________  18c
Mėnesiui ______________ ...... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: .

Metams
Pusei metų ..------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vieniam mėnesiui ______ .... ..

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams_____________ ____ $8.00
Pusei metų —.--------------- — 4.00
Trims mėnesiams   --------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Planinga ekonomija

-h

$5.00 
2.75 
140 
1.00

. .75

Svarbiausia^, pasaulyje .klausimas šiandie tai — 
kaip padaryti, kad pramonėje ir žemės ūkyje butų koks 
nors planas. Gamyba be plano veda prie visokių nelai- 

r mių ir krizių: kartais pagaminama įvairių prekių per 
daug, kartais per mažai. Kai prekių yra per daug, tai 
gamintojai negali jų parduoti, jų įdėtas kapitalas ne- 

,,neša.pelno. Jeigu toks krizis apima žymią pramonės ar
ba žemės ūkio dalį, tai susmunka visas krašto gyveni
mas — bizniai bankrutuoja, darbininkai atsiduria gat
vėje, profesionalai palieka be uždarbio.
į Jeigu ūkio produktų arba kokių nors prekių paga
minama per mažai, tai pakyla kainos, gyvenimas pa
brangsta ir masės žmonių kenčia.

Visi žino apie šitas blogas nereguliuojamos ekono
mijos pasėkas. Jos ypatingai aštriai pasireiškė po pa
saulio karo, kai žmonės, padėję ginklus, grįžo prie ra
maus gyvenimo ir pradėjo dirbti fabrikuose arba ūkiuo
se. Per 18 metų pasaulis nuolatos patekdavo tai į vie
nos, tai į kitos rųšies krizį. Todėl nenuostabu, kad šian
die visuose kraštuose yra labai plačiai pasklidusi min
tis, jogei tai ekonominei anarchijai turi būt padarytas

Klausimas, kaip įvesti planingumą į ekonominį gy
venimą, šiandie rupi ir Amerikai. Šis klausimas iššau
kia daugiausia ginčų ir dabartinėje rinkimų kampani
joje, nors tie, kurie ginčijasi, labai dažnai jo aiškiai he- 
suformuluoja arba net jį paslepia po visokiais klaidi- 

i.nančiais Šukiais. Vieni kalba apie pavojingą valdžias 
centralizaciją, kiti — apie “komunizmą”, treti apie kon
stituciją, ir t. t.

Republikonų pusėje, bendrai imant, yra susispietę 
tie žmonės, kurie jokių bandymų padaryti krašto ūkį 
planingą, nenori. Jie mato didelį pavojų laisvei ir de
mokratinei tvarkai jau iš to, kad Roosevelto adminis
tracija teikia iš federalinio iždo pašalpas bedarbiams 
darbininkams ir farmeriams. Jie smerkia Wagnerio įs
tatymą apie santykius tarpe darbininkų ir darbdavių 
pramonėje. Jie. bijo, kad senatvės apdrauda ir kitos so
cialinio saugumo priemonės pavergs darbininkus ir iš
augins pragaištingą visam kraštui biurokratiją.

Rooseveltas ir jo rėmėjai yra atakuojami, kaipo 
ekonominio planingumo šalininkai. Tačiau, reikia paste
bėti, kad jie savo pozicijos aiškiai neišdėsto. Iš to, ką 
yra savo kalbose pareiškęs pats prezidentas, atsakyda
mas į priešų kritiką, publikos atmintyje palieka tiktai 
vienas aiškus argumentas: kūd Amerikai patekus į bė
dą, kai ją prispaudė baisi depresija, valdžia buvo pri
versta imtis nepaprastų priemonių. Tos priemonės pa
sirodė naudingos, nes krizis tapo nugalėtas, bankai iš
gelbėti, pramonė atsistojo ant kojų ir dabar jau. grįžta 
gerovės laikai.

šituo argumentu Rooseveltui geriausia sekasi muš
ti savo kritikus. Bet klausimo jisai neišseniia. Klausi
mas
stangos įvėlSti planingumą į Amerikos ekonominį gyve
nimą buvo daromos tiktai dėl to, kad buvo užėjusi baisi 
depresija, tai ar tai reiškia, kad sugrįžus gerovei turės 
būt atsteigta ta pati palaida tvarka, kuri veikė iki de
presijos?

Tikro atsakymo j šitą klausimą administracija dar 
nėra davusi. Atrodo, kad ji vengia jį nuodugniau pana
grinėti, manydama, kad žmonės mokės teisingiau įver
tinti jos darbus, negu progriąmus arba prižadėjimus. 
Gal būt, kad tai yra gudri politiška strategija. Bet jei
gu tas klausimas paliks neišaiškintas iki rinkimų, tai 
jisai vistiek neišnyks. Nežiūrint kokia bus nauja Ame
rikos valdžia, kraštas turės nuspręsti, kuriuo keliu eiti: 
tuo, kuris veda į didesnį ekonominį planingumą — ar 
tuo, kuris veda į nereguliuojamą “individualizmą”?

a atviras: kas bus ateityje? Jeigu tos į>a-

Septynių valandų mušis
Seniai buvo pranešta, kad Etiopijos karas jau pa

sibaigė, bet telegrama iš Romos sako, kad Addis Ababa 
apielinkese prieš dvejetą dienų buvo didelis mušis su 
etiopais, kuris tęsėsi 7 valandas.

Italai;* žinoma, “pergalėjo”. Jie - giriasi užmušę 500 
buv. Haile Selassie valdinių, o. patys turėję “mažai” nuo-

Apžvalga
ANARCHISTŲ OBSTRUKCIJA

ISPANIJOJE

United Press koresponden
tas Henry T. Gorrell, kuris iš
buvo penkias sakaites Madride 
ir jo apielinkese ir neseniai bu- , 
vb fašistiškų sukilėlių suimtais, 
praneša iš Erahcdzijosmiesto 
Hendaye apie Ispanijos respub
likos ir jos ginėjų bėdas. Ji
sai matė vyriausybininkų (“lo- 
jalistų”) pusę ir Sukilėlių pusę 
ir jisai griežtai tvirtina, kad 
Ispanijos ihaištinihkai ima Vir
šų pilietiniame kare su Svetinių 
valstybių p'agelba. Korespon
dentas sako:

“Nacionalistai , (sukilėljiai) 
laimi pilietinį - katą šVetiihų . 
šalių ginklų ir svetimų karei
vių pagelba. Svetimų kraštų 
lėktuvai daužo lojalistus 
bombomis ir mašininėmis fta- 
nuolėmis; Italijos ' tankai, 
kuriuos valdo italai, pralau
žia lojalistų eiles; niaurhi iš 
Afrikos ir svėtimšalių lėįio- 

į nas — kuris, tiesa, daugu
moje susideda iš profesiona
liškų Ispanijos kareivių — 
yra smogiamieji būriai suki
lėlių pusėje.

“Lojalistai turi pirmenybę 
tiktai skaičiuje. Jie desjpėfa- 
tiškai laukia pagelbds iš už
sienių. Bet iš to, ką ąš ma
čiau per pėnkias šavąitep 
Madride, ktidmet aš atibi^ 
kiau kiekvieną frontą, nūo- 
manu, kad jie , nesugebėtų 
pavartoti ir reikalingiausius 
ginklus, jeigu jie juos ištu
rėtų — jeigu su ginklais iš 
užsienių nebūtų atsiųšti ir 
vyrai.”
Tas faktąftiv» ka^pa^kubomis 

Sudaryto j i Itaudies* Thilicija, ku
ri gina valdžią, hera išlakinta 
kAfo amate ir nemoka vartoti 
moderniškų ginklų, yra didžiau
sia valdžios šalininkų beda., Bet 
yra ir kita labai svarbi kliūtis, 
kuri trukdo lojalistų veikimą; 
tai — anarchistų obstrukcija.

Korespondentas Gorrell rašo, 
kad

“Nauji ginklai dabar guli 
nevartojami Madride dėl iš
lavintų vyrų trukumo, tuo 
tarpu kai tūkstančiai vyrų, 
surinktų į miliciją iš dirbtu
vių ir ofisų, eina į nitišių lau
kus, apginkluoti — antklodė
mis. TukštAiičiAi šadiūvų 
niekuomet nematė fronto, 

w kadangi anarchistai ir kiti 
kraštutiniai elementai laiko 
juos ir aniuniciją.”
Toliaus korespondentas dar 

kartą pabrėžia, kad anarchis
tai ir sindikalistai, Idiko gink
lus Madride, nepaisydami so
cialistų, komunistų ir repiibli- 
konų protestų, kurie kontro- 
liųbja valdžią.

Ispanijoje, deja, anarchizmas 
dar yra stipinus. Anarchistai 
nepripažįsta jokios’ valdžios, 
todėl jie net dabartiniame kri
tiškame momente sabotažuoja 
respublikos gynimą. Bet j eigų 
fašistai Ispanijoje laimės, tai 
ką anarchistai darys su tais 
ginklais, kuriuos jie dabar sle
pia?"

Čia pasireiškia toks pat po
litinis aklumas, kaip pas Vokie
tijos komunistus priešhitleriš- 
kais laikais. Komunistai atsi
sakydavo respubliką ginti ir 
het dažnai susidėdavo su na- 
ČiAiš prieš demokratines parti
jas. Bet kai Hitleris, tuo pasi- 
HAbdOdamas. įgijo galią, tai ji
sai ėmė komunistams kapbti; 
galvas! Gali taip atsitikti ir Is
panijos anarchistams.

PAPROTYS — ANTRA 
PRIGIMTIS

papročio rašyti netiesą apie so
cialistus. Jisai pasakoja:

“Taigi, ir Socialistų (Ant
rojo) Internacionalo vadai, 
taip pat socialistiniai vadai 
Darbo Unijų Internacionalo 
Atėjo prie ‘dvasios šventos’ 
ir nutarė reikalauti, kad 
Franci ja ir kitos valstybes 
parduotų ginklus Ispanijos 
liaudies valdžiai. Taip prane- 

‘ šama iš Paryžiaus. Jeigu tas 
tiesa, tai reikia pasidžiaugti. 
Komunistai iš pat pradžios 
pasmerkė Farncijos sugalvo
tą ir' iškeptą ‘neitralitetą’, 
kuris buvo tiktai Ispanijos 
fašistų malūnui vanduo. Tam 
‘neitrrtHtyui; karštai pritarė 
Antrojo Internacionalo žmo
nės. Jeigu jie jam nebūtų 
pritarę, j tai veikiausia Blum 
nebūtų Še išdrįsęs jį pakep
ti ” «•' ' ' ' .

. Čia bentį :tris kartus prasi
lenkta su tiesa. Viena, Socialis
tinio Darbininkų Internacionalo 
vadai niekuomet karštai nepri
tarė tariamam “neitralitetui” 
Ispanijos klausime. Kaip tik 
priešingai, vos tik pasirodžius 
tam sumanymui, Internaciona
lo vadai jį aštriai kritikavo. 
Labai seniai buvo paduota 
“Naujienose” ištraukų iš De 
Brouckere’o (Internacionalo pir
mininko) pareiškimo, kuriame 
buvo nurodyta, kad sumanyto
ji “nesikišimo” sutartis gali pa
kenkti IspAnijos respublikai.

Tai buvo dar prieš sutarties 
pasirašymą. Tuo gi tarpu Mask
va jau tuomet pasižadėjo pri
sidėti prie “nesikišimo” sutar
ties ir sustabdė ne tik ginklų 
gabenimą į Ispaniją, bet ir už
draudė darbininkų mitingus Is
panijos respublikos šalininkų1 gimtį.

naudai, — ko nėra padariusi nė 
viena nefašistiška šalis. Vadi
nasi, komunistiška sovietų val
džia ėjo “neitraliteto” politiko
je toliaus net už kapitalistišką 
Anglijos valdžią (kuri faktinai 
yra tikrasis tos politikos įkvė
pėjas).

Tiesa, kad po ilgų ir gana 
aštrių ginčų dauguma socialis
tinių partijų, priklausančių In
ternacionalui, nutarė “nesikiši
mo” politiką toleruoti, kaipo 
mažesnį blogumą. Bet kada pa
sirodė, kad Italija, Vokietija ir 
Portugalija tą sutartį laužo, tai 
socialistų Internacionalas ir 
Profesinių Sąjungų (unijų) In
ternacionalas pakėlė prieš ją 
balsą. Jau rugsėjo 28 d., t. y. 
daugiaii, kaip mėnesis laiko at- 
giai, Paryžiuje susirinko socia
listų Internacionalo ir unijų In
ternacionalo vykdomieji komi
tetai ir bendrame posėdyje pri
ėmė rezoliuciją, reikalaudami, 
kad valdžios, ypač Francuzijos 
ir Anglijos, ištirtų skundus 
prieš fašistus dėl sutarties lau
žymų ir kad butų iš naujo per
svarstyta pati sutartis (žiur. 
“Nauj.” spalių 26 d.), nes ji 
kenkia Ispanijos respublikos in
teresams.

Tik apie porą savaičių po to 
ėmė protestuoti prieš “nesikiši
mo” sutarties laužymus sovietų 
valdžia. ,

Tas, kas dabar iŠ Paryžiaus 
pranešama apie socialistų ir 
unijų Internacionalų nutarimą, 
tai — naujas tų organizacijų 
valdybų žinksnis kovoje prieš 
tariamą “neitralitetą”.

Na, o Bimba -pasakoja, kac 
socialistų ir unijų Internaciona
lų vadai tik dabar “atėjo prie 
dvasios šventos”! Jisai taip pa
prato nesiskaityti su faktais, 
kalbėdamas apie socialistus, 
kad tas paprotys įėjo į jo pri-

S

■it
Luther Jonės

ELKO, Nev. — Luther Jonės, 
kuris yra įtariamas nužudymu 
keturių žmonių.

Archbishop of Canterbury
Canterbury arkivyskupas, ku

ris, eina gandai, atsisakysiąs 
dalyvauti Anglijos karaliaus, 
Edwardo VIII, karunavojimo 
iškilmėse kitą gegužės mėnesį. 
Arkivyskupas esąs nepatenkin
tas karaliaus santykiais su p-ia 
Simpson. "

“Laisvės” Bimba niekaip ne
gali • nusikratyti savo netikusio

Suvalkiečių byla Ka 
riuomenčs teisme

SUVALKIEČIŲ BYLOJ PRASIDĖJO 
ŠALIŲ GINČAI

'"V ‘ ■#*

Prokuroro reikalaujama aukščiausia bausmė — 
8 metų sunkiųjų, darbų kalėjimo. — Sleževičius 

ir Purėnienė prašo išteisinti.
/ ; (Tęsiny^)

Kalba adv. Plokštys
Veiveriai rUt liudniausioji da

lis. Tėism^š tiiri; tikrinti ren
giamojo tardymo stadijos duo
menis, bet vien taruymo davi
niai remtis negalima.

Jei Veiveriuose buvo varto
jami peiliai -— tai kur jie? Kur 
įrodomoji medžiaga?

šaunamųjų ginklų, pistoletų, 
klausimas? “Aukštas vyras su 
galifė kelnėmis buvo su pisto
letų, revolveriu” 1— tai įvairiais 
niuansais norėjo pravesti proku- 
i’aturos liudininkai. Bet 1936. 
X. 4 d. prie bylos prijungtas 
šaulių būrio raštas išaiškina: 
Radzevičius, žinojo, kad pas K. 
Gustaitį, kaip šaulį, yra gink
las, bet įkarštyje užmiršo, kad 
jis: pats tą ginklą jau buvo pe
rėmęs ir perdavęs šaulių būrio 
vadui, kur jis ir šiandien yta.

Tad versija apie “aukštą vy
rą .su galite” atpuola.

Pas velionį St. Veiverį irgi 
matę ginklą. Bet kaip? — Per 
plono švarko kišenių! Tai jau 

;nepatikėtiria?, Kišenėj kitas 
daiktas gali būti panašios for
mos, pav. kad ir pypkė. O kAs 
pas jį buvo rasta kišenėj patik
rinus? Rastas nebaigtas valgy
ti Obuolys. Tai Radževičiauš 
matytas revolveris! ir daugiau 
apie ginklus davinių nėra.

Bet jei ūkininkai neturėjo 
ginklų

rėjo lazdas, botagus — ir to
kius “maištininkus” išsklaidyti 
Radzevičius, neduodamas lai
ko išsiskirstyti, vartoja gink-

tavusieji” neturėjo. Vien dėl 
polic. Mockaus jausmų, kad 
jis “jautęsis areštuotas”, ne
galima konstruoti nusikaltimo 
— reikia faktų.

Pagaliau apie Marazą net 
nuovados viršininkas davęs pa
lankią atestaciją. Prašo gina
muosius išteisinti.

Paskutinis gynėjų
gauna žodį adv. Tumėnas.

• — čia kelių dešimtų atsto
vų asmeny teisiama musų uki- 
ninkija, —- sako Tumėnas. — 
Įstatymas tvarko gyvenime 
santykius, bet jų visų neišse
mia. Norint, baudž. kodeksą 
galima pritaikyti kiekvienam 
viešam santykiui. Vienas pran
cūzų teisėjas yra pasakęs: 
“duokit man žmogaus rašto 4 
eilutes, ir aš jį pakarsi^”, Ži
noma, jei reikia.

Baudž. Statuto straipsniai 
yra iš prieškarinių laikų, ne 
iš mu43ų gyvenimo. Į juos tu
rime įdėti mūšų protą ir mu- 

karą įstaty- 
“čto izvolit 

piliečiui, tas 
mus gi cen- 
negalim tai

kyti, “kak prikažet gosudar”. 
Dabar neteisėto reikalavimo pi
lietis gali nepildyti.

Iš esmės, tai šaltupio slėnio 
ir Veiverių
los. Ir jas surišo tik tas, kad 
tai vyko čenkaus apylinkėje: 
viena byla pagal vieną obser- 
vatorių.

šaltupio slėniui prokuroro 
taikomas per aukštas koefi
cientas. Jis - rado ten vadus, o 

šitos dramos
— p. čenkus. Moto- 
režervas,

numatė, kad pastos kelią; nu
matė, kad reikės dujų; numa
tė, kad... reikės paleisti ir kul
ką! Ar nekilo natūrali mintis 
tiems žmonėms: suėmėm (de
legatus) naktį, tai ir veškime 
juos naktį, ir gal net kitu ke
liu4 — nebus dekoracijos, tai 
ir minia neturės ko daryti. 
Tad čenkus ir Klipštas — au
toriai, tai įvyko dėl jų admi
nistracinio nesugebėjimo, ku
rio pasėkose — provokacija. 
Mat, jie norėjo parodyti, ką 
jie valstybei “gali padaryti”, o 
padarė liūdną netvarką, už 
kurią atsakingų iš ūkininkų 
nėra, o atsakinga — Prienų 
ir Marijampolės administraci
ja, kuri “žinojo, kas Varšuvo
je”, o nežinojo, kas gali būti 
jų pašonėj. Tur būt, pas jį ir 
apie Varšuvą labai blogos ži
nios!

Vieną kartą Žmonės, pama
tę, kad rašo jų pavardes, bu
vo pradėję skirstytis. Radze
vičius Veiveriuose gyvena apie 

•B—8 itm. pažįsta ten įjnones 
(dabar jis perkeltas į- ^azdi- 
jtfs). čenkus turėjo nfet ne- 
uniformuotų bendradarbių.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos jau atėjo 
KULTŪRA No. 8-9

ginklų — tai kam juos šaudy
ti karštu ginklu ? :

! Gustaitis * buvo su rykštele 
rankoj. Ar toji rystele - 
simbolis minios vado? - Kiti tu

tai

sų širdį. O prieš 
mo turinys buvo 
gosudar”. O kaip 
— nesvarbu. Pas 
tre piliečiai. Mes

įstatymas leidžia vartoti šau
namą ginklą, tik kai nėra ki
tos išeities, bet prieš tai turi 
būti tris kartus aiškiai garsiai 
įspėta. O Radzevičius šito ne
padarė.

Yra davinių, kad bėgantieji 
(Stasys Veiverys) ir gulintie
ji buvo šaudomi. Jei Starke- 
vičiene nebūtų užtrenkus du
rų prieš su revolveriu bėgan
tį policininką, tai iš Veiverių 
šeimos galėjo būti antras ve
lionis. Kam reikėjo bėgančius 
vaikytis ?
-Liu4d. K. Tilindis (šaulys) 

sakė: “jie nevaktavo pašalinių, 
jie ir - savęs nevaktavo”. Tai 
kartu sii sugriuvusia versija 
dėl šūvių iš minios leidžia ma
nyti, kad ir polic. Baltrušaiti# 
sužalotas policijos, ne minios.

Adv. Plokštys prašo savo gi
namuosius išteisinti.

AdV. širvinskas

Kaltinamasis Kruvelis nebu
vo suimtinis ta prasme, kaip 
įstat. numato, ir autobusas — 
ne namai suimtiesiems; valks
muose reikiamo 
sąstato nėra.

. Nėra to Sąstato 
Šilavoto įvykiuose, 
akte sakoma, kad
nių kaimų susirinko 
nebuvo sambūris įstatymų pra
sme. Pagaliau ten 
kus. turėjo ginklą,

nusikaltimo

(122 §) ir 
Net kaltin. 
“iš aplinki- 

, bet tai

pats
. * • 

O JI
Moc 

“areš

dvi atskiros by-

aš randu4, ' kad 
autorius
ciklistai, rezervas, autobusas
— dekoracija. Jos nebūtų — 
nebūtų bylos. Juk tie žmonės

šiame numery apart įdomaus 
inž. Vaclovo Bielskio nekrolo
go, kurį parašė prof. Leonas, 
telpa dar ir šie įdomus straips
niai ir beletristika:

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

Naujų laikų antisemitizmas 
—B. Nikolajevski.

Der Nordmolch—Karei čapek.
Apie Kritiką—J. Radžvilas.
Petro Cvirkos “žeme Maitin

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

J. Jurginas..
Vėjavaikio pavasaris—S. Le- 

vy.
Tarpinė lytis—A.
GALIMA GAUTI

NOSE 
centai.

Kainuoja

Sliufcarion.
NAUJIE- 
tiktai 45

Po Eilute Kasdien
r— S

(Iškirpfcit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinį).

MANO GIMTINE
Ten, kur > Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, laukų, 
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo 
Raudomis mane, 
Į krutinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girios ūžė ten, minėjo 
Tuos didžius laikus, 
Kad lietuvis netikėjo. 
Jog apvergtas bus.

Ten apleistos pylįs griuvo 
Ant kalnų augštai; 
Milžinų ten kaulai puvo, 
Verkė jų kapai.

Ten užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienio dūmas.

—Maironis, \ .
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Lietuvių Darbuote Už 
Rooseveltą

Pranešimai iš kolonijų sako, kad didžiuma 
lietuvių balsuos už dabartinį prezidentą'
Bendradarbiaujant su Lietu

vių Komitetu Prezidentui Roo- 
seveltui Remti, visose lietuvių 
kolonijose daugybe žymesnių 
lietuvių darbuotojų kaip išga
lėdami darbuojasi, kad sutelkus 
visus lietuvių balsus už Prezi
dentą Franklin D. Rooseveltą.

šis darbas davė puikiausių 
rezultatų. Kad davus suprati
mo, kaip dalykai išrodo lietu
vių kolonijose, čia pateikiame 
trumpų ištraukų iš pranešimų, 
kuriuos yra gavęs iš kolonijų 
Lietuvių Komitetas Chicagoje:

WAUKEGAN, III. — Lietu
viai Lake paviete yra 100 pro
centų už Rooseveltą ir Demo
kratų partiją. Buvo dideli lie
tuvių mitingai spalių 18, 27 d.d. 
ir paskutinis* bus lapkričio 1 d. 
šiame paviete republikonai tu
rėjo didžiumą, bet apėjus visus 
namus Waukegane ir North 
Chicagoje, nėra abejonės, kad 
visas pavietas bus už Roose
veltą ir Demokratų tikietą.

i A. J. Sutkus.
WESTVILLE, III. — Lietu

vių nepriklausomas kliubas nu
balsavo stoti už demokratų par
tiją. Literatūra išdalinta. Daly
kai gerai išrodo demokratų par
tijai. Spalių 25 d. lietuviams 
čia kalbėjo du kalbėtojai iš Chi- 
cagos — p. p. V. Stulpinas ir 
P. šaltimieras. Geriausio pasi
sekimo lapkričio 3 d. — kad de
mokratai vėl laimėtų.

M. Bendikas.
KEWANEE, Ilk — Literatū

ra išdalinta. Pas mus labai ge
rai einasi. Lietuviai ir kiti sto
ja už prez.’ Rooseveltą. Pra-

kalbos spalių. 30 d.
J. Miškinis.

Springfietde —. visi už 
Prezidentą

SPRINGFIELD, III. — UŽ 
Rooseveltą ' dirba Lithuanian 
Democratic Club su 100 narių. 
Prakalbos lapkričio 1 d. Nebus 
to lietuvio, kurs nebalsuotų už 
Rooseveltą. —V. černauskas.

WEST FRANKFORT, III. — 
Pas mus labai gerai einasi. Tu
rėjo kelis susirinkimus ir pasi
rodo, kad viskas musų pusėje. 
Aš darbuosiuos ir tarp svetim
taučių, o lietuviai jau 6. K.

Geo. Karoski.
ROCKFORD, III. — Literatū

ra išdalinta prie bažnyčios per 
abejas mišias. Pasiųsta ir far- 
meriams. Spalių 25 d. buvo pra
kalbos. Kalbėjo didelis demo
kratų veikėjas A. Sutkus iš 
Waukegano. Ir svetimtaučiai 
čia remia demokratus.

S. Keliomis.
Lietuviai iŠ vieno eina už 

Rooseveltą. —J. Gustaitis.
DETROIT, Mich. — Litera

tūra išdalinta draugijų ir orga
nizacijų susirinkimuose. Visur 
turėsime darbuotojus rinkimų 
dieną. —M. L. Balchunas.
\ Beveik visi Detroito lietuviai 
yra už Rooseveltą. Musų apie- 
linkėje, aš manau, yra 98% de
mokratiškų balsų. Jei visur taip 
butų kaip čionai, tai prezidento 
Roosevelto išrinkimas butų už
tikrintas. Lenkų mieste Ham- 
tramcke, pasirodo, yra 95% 
Roosevelto balsų.

P. Banionis.

Detroite — 90%

Masinis mitingas rengiamas 
subatoj, spalių 31 d. Per radio 
buvo ir dar bus lietuviai ragi
nami balsuoti už Rooseveltą. 
Lietuvių sentimentas yra 90% 
už RodŽeVeltą — Detroite, gi 
Hamtracke 99% už. Rooseveltą.

Molis.
> MILWAuKEE, Wis. — Pas 
mus kur tik eini vis girdi tik 
kalbas balsuoti už F. D. Roose
veltą, ar tai būtų lenkai, ar 
vokiečiai, Ar lietuviai. Pirmiau 
buvo daug kalbama apie Lemke, 
bet dabar jau visiškai aptilo. 
Musų literatūra visa išdalinta. 
Įduot A parvežti į Sheboygan, 
Racine, tCenosha ir Port Wa- 
šhihgton. Pasisekė kelis Lemke 
sekėjus perversti demokratų 
partijom —Frank Mackumis.

kHlNELANDER, Wisc. — 
Didelė didžiuma čia stoja už F. 
D. Itdoseveltą ir mes tikim, 
kad turėsim F. D. Rooseveltą 
prezidentu. —M. A. Sharka.

GAR Y, Ind. — Literatūra 
labai gerai eina. Pas mus ga
lima sakyti visur-kur 80 nuo
šimčių demokratų. Lietuviai 
vienbalsiai už Rooseveltą.

Alex Rūkas.
DĖS MOINES, Iowa. — Da

lindamas literatūrą neradau nei 
vieno lietuvio, kurs nenorėtų 
balsuoti už Rooseveltą.

V. Baranauskas.
Ir Ohio Valstija

CLEVELAND, Ohio. — Lie
tuviai čia turi daugiau kaip 
6000 balsų. Į legislaturą renka
mas lietuvių kandidatas John 
T. DeRighter, žinoma, demo
kratas. Jeigu čia atsirastų koks 
lietuvis, kurs balsuotų už re- 
publikonus, tai jį pirštais už
badytų. Didelis lietuvių mitin
gas už Rooseveltą įvyksta lap
kričio 2 d. Lietuvių svetainėje.

Petras V. Chesnul.
AKRON, Ohio. — čia 500 lie

tuvių visi iki vienam už Roose- 
Vėltą. — Yarašius.

Lietuvių Demokratų Vadas

' ■. ■ ■ I

c : Ils

Adv. Kl'eofas Jurgelidhiš Jbu 
ilgą eilę metų dėjo pašiąbįas 
atversti lietuvius iš reįbŲBko- 
nižmo į demokratiją. Jis Mvo 
nacibrialiu lietelių pirmihihku 
kuomet kandidatavo nuo dėMo- 
kratų Al Smithas, o bd$įl ke
turi metai atgal, kuomet birbiu 
sykiu buvo renkamas FMbklin 
D. Rooseveltds. šiais rinkimais

DAYTON, Oliio. — čia visi 
lietuviai tik už Roosėvėltą te- 
balsuos. Milžiniškas lietuvių 
mitingas įvyko spalių 24 d.

S.* Vaitkų^.
COLUMBUS, Ohio. — Tarp 

lietuvių musų literatūra išdalin
ta kiekvienam į namus. Visos 
tautos čia veikia už prezidentą 
Rooseveltą ir, be abejonės, jis 
bus išrinktas. K. Yuška.

U (Sp.>

kratų. Chicagoje pažangieji de- SėjUs. Muzikalį programą iš
dildys dalyviai, vadovaujant1 • Y \ ? -Mldys dalyviai, vadovaujantt r r ?.r- t. NiU-k..k< ht W^hingtone jie Jr dovanų. Viskas dykai.

Pirmoj vietoj. ■ ų. ■>., j'•Fettotvshtp , House randasi.
Šiorinkimų kiimpariiiojV; ^drėšu,' 831 l(|k. 33rd Placc.

geltoniui sii Chesnubu vadovau
jant, visų kolonijų lietuviai la
po išjudinti j darbą už prezi
dentą F. D. Rooseveltą, ii* dir
bo daugiau negu kada horš jjir- 
miau. To darbo rėžUltatai yra 
didfeii: lietuviai kone viėnbal- 
balšiai stoja už Rooševeltą.

> —---------- ------

Sueiga tęsiš‘£rtų&-3 iki S vai. 
po pietų. 

_____ k___
E McDerttott 
Kandidatas I 
LegislatiTą -

Frank McDermott, McDer
mott bravoro prezidentas, 
kandidatuoja į ketvirto dist- 
rikto seųatorius, Illinbis le- 
glslaturoje. Jis dėAiokra- 
fas.

Jauny Lietuviu 
Demokratu Sueiga

Fėllovvshjp įtouse salėje ry
toj po pietų įvyksta lietuvių 
kilmės demokratų sueiga. 
Svarbiausiu kalbėtoju bus 
Barratt O’Hara, kuris trum
pai nupieš prezidento Roose
velto nuopelnus. Bus rodomi 
ir krutamiėji paveikslai nu
šviečianti gub. Hornerio dar
buotę.

Dalyvaus ir J. T. Zuris, lie
tuvis kandidatas į miesto tei-

Jis darbuojasi politikoje 
apie 26 metus. Pradėjo karte
ry miesto tarybbje, kaijpo al- 
dermonas. Nuo 1918 metų yra 
leghlaturoje; vienų tehnihą 
atstovu, tris sėnatoridm.

(Sp).

Rinktinio derliaus Ubą- 
kas padaro (Hd Go-ds ęiga- 
retus labiau-sušvelnintais, 9 
2 eilės ceilopbane juos pa
laiko visuomet dirbtuvės 
šviežume.

lietuviui neturi “ofięinlio’" 
cionAlib pirmininko, bet visvfėh 
faktinu visos Amerikos lietuvių 
demokratų pirmiiiinku yra skAi- 
torilas adv. Kl. Jurgelionis. Va
karinėse valstijose adv. K. Jur- | 
gelionis yra demokratų pirmi
ninku kartu su advokatu Char
les V. Chesnuliu. Taip yra to- 
dėl> kad ir kongresmanas A. J, 
Sabath šiuo sykiu nėra nacio- 
nąliu ateivių skyriaus pirmi-

na
S RINKITE

FRANK McDERMOTT
Demokratu kandidatą į 

Sferiatorius nuo ketvirto Distrikto

• . . V . y j

ninku. Juo yra Lawrence Wood;
Robert, Jr. Tačiau be Sabatho 
šiame darbe demokratai nega
li apsieiti. Todėl ir New Yorke 
lįėtuvių pirmininkai buvo pa
skirti sulyg adv. Jurgelionio 
rekomendacijos. Jais ten yra

Struniškis ir adv. Vencius.
Adv. Kl. Jurgelionis kartu • 

su kongresmanu Sabathų pri
klauso prie pažangiųjų dėmo-

• . z. • ( , ■ • •’

Jį indorsavo
LEGISLATIVE 

VOTĘR’S 
LEAGUE
CHICAGO

REAL ESTATE 
BOARD

dėlto, kad jis gelbėjo 
Mokesčius sumažinti.

CHICAGO 
FEDERATION 

OF TEACHERS
TEAMSTER’S UNION

Local 710
BROTHERHOOD OF 

TRAINMEN OF
AMERICA

..........................   l."«> ...

Taipgi indorsavo

Rinkimai Anlradieni, Lapkričio 3

ROOSEVELTAS MUMS PADĖJO
Rooseveltas dar daugiau mums padės
Tik Rooseveltas yra musų draugas ir užtarėjas

’A , . \ . T. »

Amerikos žmbnės dar nebuvo turėję tokio gero prezidento kaip Frank 
lin D. Rooseveltas.

Jis mus atjautė, jis priglaudė ir papenėjo, jis stojo už darbininkus, jis 
vėl pastatė mus ant kojų ir davė viltį dar geresnės ateities šimtui ir tris
dešimt milionų žmonių.

Prieš šitą mums šventą žmogų da bar Stoja musų išnaudotojų spekulian
tų piniguočių galybė.

Prieš Prezidentą Rooseveltą dabar eina visi tie turtuoliai ir pasipūtėliai, 
kurie mus niekina ir išnaudoja, kiltie ant musų užtraukė būdas ir nelaimes, 
kurie prarijo musų turtą ir pinigus, kurie trokšta paglemžti į keleto žmonių 
rankas heapsakytus Amerikos lobius, o šimtą milionų žmonių padaryti iš

alkusiais vergais.
Tegul jų pragariškom užmačiom ateina galas!
Amerikos žmonės dar šiandien turi ginklą savo rartkose. Mes dar turi

me savo balsūs. Dabar atėjo laikas mums tą ginklą panaudoti. I
Žiūrėkime, kad nei vienas mūsų balsas nenueitų niekais. Žiūrėkime, 

kad tarp musų nebūtų nei vieno apsileidėlio, nei vieno nesusipratėlio.
Tai musų dabarties ir ateities, musų gerovės ir laisvės reikalas.
Antradieny, lapkričio 3 d. tegul kiekvienas lietuvis ir kiekviena lietu

vaitė, visi, kas tik gyvas, paduoda savo balsą už Prezidentą
FRANKLIN D. ROOSEVELTĄ

įggįį

PASTABA
Kad nesugadinti sAvo balsą dėkite tik vieną 

kryžiuką į ratuką prie žodžio DEMOCRATIC.
Chicagoje atskiram teisėjų balote taipgi pa

dėkite kryžiuką prie žodžio DEMOCRATIC. 
Tai yra tikriausias būdas paduoti balsą už lie

tuvių kandidatą Joną T. Zuri.
IVišconsino valstijoj galite dėti ratuką arba 

prie žodžio DEMOCRATIC arba prie žodžio 
PROGRESSIVE. Abiejuose atsitikimuose tai 
bus balsas už Roosėvėltą.

LIETUVIŲ KOMITETAS
PREZIDENTUI ROOSEVELTUI REMTI. FRANKLIN D. ROOSEVELT

|i ■ IMBĮIM—

J&-* ■:
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Balsuokite Už Senąjį Laiką Chicagai! Iš“° ?la « mai5"
Chicagiečiai nemažai nustebo,

Shall Chicago have 
Eastern Standa r d 
Time (ęne hourfaęt- 
er than Central 
S t a n d ard Time) 
throughout theyear

YES
•

NO
•

X*

Shall Chica
go have Cen
tral Stand
ard Time 
throughout 
the year.

YES

NO X

Shall Chicago have 
Central Standard Time 
with daylight savings 
time (one bour faster 
than Central Standard 
Time) from the lašt 
Sunday in April to the 
lašt Sunday in . Sept.

YES

NO

didžiojo kan-Antradienį, balsuotojams, be 
didatų balioto, bus paduotas mažas baliotas. 
Ant to balioto balsuotojas turi pažymėti kokį 
laiką jis nori turėti Chicagoje.

Senąjį laiką, Central Time, kurį Chicago 
turėjo pirmiau?

Vakar Mirė Garsus 
Chicagos Skulptorius 

Lorado Taf t
Gyvybę pakirto širdies 

Pagamino daug garsių 
nių.

liga.
kuri-

mirėNuo širdies ligos vakar 
Chicagos

pagulėjęs 
savo stu-

Lorado Taft, garsus 
skulptorius.

Ji& užmerkė akis 
lovoje apie dvi dieni,
dijoje, 6016 Ingleside avenue.

Velionis buvo 76 metų am
žiaus. Jis sirgo širdies liga ke- 
lioliką metų. Vakar li^a kirto 
galutiną smūgį.

Jo kuriniai išgarsino ne vien 
jį patį, bet ir Chicago po visą 
pasaulį. Tarp žymiausių stovy- 
lų ir grupių yra “The Fountain 
of Great Lakęs” prie Chicagos 
dailės instituto ir “The Pro- 
cession of Time”, netoli Chica
gos universiteto. x

Eksplodavo mun 
šainės brovoras

Eksplodavo 3,000 galionų 
įtalpos munšainės bravoras, ku
ris buvo įrengtas beismante 
trobesio adresu 114 West 119 
Street. Dėliai eksplozijos tro
besy kilo gaisras. Kelios gyve
nusios name šeimynos buvo ita
lų.

Iš “BIRUTĖS
šį vakarą maskaradas ir šokiai

Birutės choras šį vakarą tu
rės smagų pasilinksminimą gra
žiai išpuoštoj svetainėj, South 
Town Ballroom, 6319 S. Ash
land Avė.

Maskaradas ir šokiai prie ge
ros J. Byansko muzikos. Birutės 
pasilinksminimo vakarai pasižy
mėdavo praeity savo gražumu. 
Be abejonės, šį vakarą susi
rinks visi seni “Birutės” rėmė
jai ir mandagus jaunimas, ku
rie papuoš šį pasilinksminimą.

Birutės choras 
praeitį, 
stengs 
balsais 
duoti,
girną.—Busiu.

Areštavo už žmonos 
mušimą

X

Naujį laiką, Eastern Standard Time, kurį 
Chicago turi dabar? Ar, Senąjį laiką, su die
nos šviesos taupymo laiku vasaros metų? v

Chicagos Federation of Labor prašo “Nau
jienų” raginti savo skaitytojus balsuoti taip 
kaip parodo aukščiau atspauzdintas pavyzdys.

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

Keturi nominacijų 
teisėjai rasti kalti

Depozitoriąms iš
mokės pinigus

Teisėjas Edmund Jarecki ra
do keturius 42 wardo, 34 pre- 
cinkto praėjusio pavasario no
minacijų teisėjus kaltus suk
tybėmis nominacijų balsavi
muose. Bausmę teisėjas Jarecki 
paskirs jiems ateinantį pirma
dienį.

Socialė darbuotoja 
suspenduota

Dešimties užsidariusių bankų 
49,200 depozitorių bus išmokė
ta dalis jų uždarytų pinigų. Vi
so išmokėjimas šią savaitę sieks 
$446,455. Sekami bankai išmo
kės. Auburn Trust & Savings 
Bank; DepOsitors Statė Bank, 
Chatham State Bank, Fullertbn 
State Bank, Mid-West Stati 
Bank of Cicero — visi šie ban 
kai išmokės po 5 nuošimčius 
gi Universal State Bank ir Ber
wyn Trust and Savings Bank 
išmokės kiekvienas po dešimtį 
nuošimčių.

kai apie metus laiko atgal mie
sto tėtušiai 
laikrodžius valandą pirmyn. Ne 

i vieną teko girdėti klausinė
jant: kokia prasmė to pavary
to? Kas užinteresuotas juo?

šį klausimą atsako H. R. 
Park, Chicago Live Stock Ex- 
change trafiko menedžeris.

Jis nurodo, kad didžiuma 
gyvulių auginamą į vakarus 
nuo Chicagos. Didžiumą tų gy
vulių mėsos suvartotoj ų yra ry- 

. tuose nuo Chičagos. Ir dėliai to, 
kad Chicagos laikas skirias nuo 
rytiniu 'valstijų geležinkelių lai
ko, skaudžiai nukenčia galvijų 
supirkėjai, vertelgos gyvulių 
bizniu ir pakuotojai, t. y.

Į dyklos.
štai visi šie ponai ir 

Chicagos laiką pritaikyti 
jardų interesams. Štai kodėl 
laikrodžiai ir buvo pavaryti 
Chicagoj valandą pirmyn.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
nutarė pavaryti

avė., tel. Virginia 1309.— Susi 
rinkimai laikomi trečių (3) sek
madieni kiekvieno menesio Hol- 
lyvvOod svetainėje, 2417 West 
43rd St. Priimami j kliubą vy
rai ir moterys nuo 16 iki 45 m. 
amžiaus.

skęr-

nori 
stok-

Tautų Vadas

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, Political and Be- 
neficial of the 12th Ward, Chi
cago, III. Valdyba 1936 ihetams: 
pirm. J. Svitorius, 2630 West 
40th St.—pirm, pagelb. A. Be?-1 
tašienė, 4488 So. Sawyer Avė. į 
^-nut. rašt. Paul J. Petraitis, 
4223 S. Wells st.—-turto rašt. 
B. Putrimas, 4536 So. Turner 
ave.—kontr. rašt. Frances Wit- 
tis, 4469 Archer avė.—kasos 
globėjas J. jesiunas, 2440 West 
39th st.—kasierius Helena Gra- 
mantienė, 4535 So. Rockwell 
St.—Dr.-kvotėjas Dr. A. J, Ma- 
nįkąs, 2519 W. 43rd St. Tel. 
Laf, 3051.—teisėjas A. Lauri
naitis.—maršalka J. Balčitis. — 
Bancmariai: K. Grąmontas, 4535 
So> Rockwell St., tel. Laf. 2418.

x —J. Baršauskas, 4156 Archer 
i avė—A. Saldukas, 4038 Archer

avė., tel. Laf. 6719.— Komisija: 
Politiško skyriaus: Paul J. Pet
raitis, 4223 So. Wells st., A. 
Saldukas, 4038 Archer avė. Dr. 
A. J. Manikas, 2519 W. 43rd st. 
—Komisija Pilietiškų popierių: I DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR- 
A. Saldukas, 4038 Archer avė., ---------- — —

. B. Putrimas, 4536 S., Turner lFeTUVAIčIU7’ valdyba''1936 mė-

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel. pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag.; Walter Zlabes. fin. rašt.; 
Anha Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis. kasos glob.; Josephine 
Yuškėnas. kas. glob.; Justinas 
Yuškėnas. kasierius; Anna Aleliu
nas, Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas, nut. rašt.. 4046 So. 
Artesian Avė.. Chicago. I1L

F. Diktus — teisėjas, 4544 So. 
Marshfield Avė.; S. Vaitėkaitis —- 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Bruno 
Judeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad įstatai yra 

jau pataisyti.
Susirinkimai atsibuna kas mėnesio 

pirma sekmadieni, 2 vai .po piet, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Pauliną St.

Labiau-sušvelninti Old 
Golds yra dirbtuvės šviežu
mo cigaretai 
juos pirktom kaimo krautu
vėje ar prie didelio cigare
tę baro mieste.

nesvarbu ar

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIU IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauskis, pirmininkas, 8055 
S. Racine Avė.; F. Grigula, nut. 
rašt., 10439 S. State St.; ,S. Yur- 
čis turtu rašt.. 10725 Indiana Avė.; 
A. Sudintas. iždininkas. 10036 S. 
State St. Atstovas i Naujienų 
Bendrove ž. KlibienČ. 10718 

! Prairie Avė.

P. J. Ridikas atidarė 
naują koplyčią

Laidotu- 
direktorius P. J. Ridikas

Cook kauntės v tosios gero
vės biuro direktoriaus asisten
tė Ruth Coleman paleista laiki
nai iš darbo. Biuro direktorius 
Joseph L. Moss davė jai pen
kias dienas atsakyti į daromus 
jai kaltinimus.

O kaltinimai yra tokie: pa
siutęs šuo apriejo 4 metų ber
naitį Anthony Scharf, 6541 S. 
Oakley avenue. Vaiko bobutė 
p-ia Bircher atsilankė į biurą 
ieškoti serumo nuo apriejimo. 
Su savim ji turėjo tik $10. Di
rektoriaus asistentė Ruth Cole
man pareiškusi, kad trūksta dar 
$8.75.

Kuomet kitą dieną moteris 
atsinešusi daugiau pinigų ir 
nupirkusi serumo, tai paširodė, 
kad jau buvę per vėlai, ba ap
riejimo plėtimąsi' nuėjęs pertoli,
ir vaikas kelioms dienoms pra- neišnyko, 
slinkus mirė.

“Užkerėjo” pinigus

Kongresmanas A. J. Sabath.
Ačiū Kongresmanui Adolfui

turi gražią 
Ir ateity Birutė pasi- 

lietuvišką dainą savo 
lietuvių liaudžiai per- 
Atsilankykime į paren-

Dlane, Sharon and Janice

Henry Schmidt yra 74 metų 
ir gyvena adresu 1533 Burling 
Street. Banke jis, turėjo $7,200. 
Dvi jaunos moterys pasižadėjo 
išgydyti jo pilvą nuo skaudulių I j. Sabathui daugelis tautų A- 
vadinamų uleeriais. menkoje per ilgą eilę metų vis

Well, Schmidt išėmė iš ban- daugiau ir daugiau virto denio 
ko $7,000. Padavė juos “stebuk- kratų partijon. Chicagoje iš se- 
lingoms” daktarėms. Pats ma- nai jis pasirenka iš kiekvienos 
te, kaip jos tuos pinigus įdėjo naujųjų ateivių tautos po vieną 
į pančiaką. Pats matė kaip jos ar po du pasižymėjusius ir ga- 
ta pančiaka apvyniojo jo pilvą, bius darbuotojus propagandai' 

m ¥. , . , . vesti tarp savo tautos žmonių.
Tačiau k.u vėliau, gerokai vė- Tie teut veikgjai sudaro tary. 

hau J‘8 n-šinšo pančiaką, tai L jo kabinet Tarp seniau. 
surado, kad joje kokiu tai ste- H Sabatho kabineto žmopių 
buklingu budu jo! 7;000 dolerių yra adv R. Jutgelionis> kurs 
pavirto j paprastus niekam ver- dh.ba gu Sabathu jau daugjau 
tus popiergalius. O ir ulcenaii L. 10 raetlJ. : Adv. Ch. V.
• T* • d,V1 d“ktarSS Chesnulis taipgi yra kongres-
ir $7,000 nežinia kur dingo. I nQ gabatho kabineto narys> 

tik trumpesnį laiką. Advokatas 
Mulato, kurs atstovauja italus, 
yra ilgiausiai, dirbęs su Sa
bathu.

Pereitais ir šiais prezidento 
rinkimais kongresmano Sa
batho darbas atnešė didžiausių 
vaisių. Didele didžiuma ateivių 
balsavo ir dabar balsuos už pre- 

, zidentą Rooseveltą. Išrodo, kad 
šiais rinkimais prezidento Roo- 
sevelto laimėjimas priklausys 
nuo ateivių ir jų vaikų balsų.

Kongresmanas Sabathas at
stovauja Kongrese penktą kon
gresinį distriktą, kuriame gy^ 
vena nemažai lietuvių, šiame 
distrikte randasi dviejų lietu
vių dienraščių redakcijos: Nau
jienų ir Draugo. Kongresmanas 
Sabath yra išbuvęs Kongres- 
manu be pertraukos ilgesnį lai
ką už Visus kitus kongresma- 
nus, ir kaipo seniausias kong
resmanas turi dftug įtakos Wa- 
shingtone. Jis šiais metais vėl 
renkamas, ir be abejo, kaip vi
suomet, bus išrinktas didele di
džiuma balsų.

BRIDGEPORT.—Deering po
licijos stotyje, prie Archer ir 
Loomis gatvių, vakar buvo įka
lintas lietuvis, Jurgis Zakowich, 
948 West 35th Place. Jis btfvo 
suimtas už mušimą savo žmo
nos, Elizabeth Zakowich.

“Aš Numiriau”
Sekmadienį, lapkričio 8 d 

teatro mėgėjai 
kaip jaučiasi žmogus numiręs 
ir vėl iš numirusiu prisikėlęs. 
V. Stančikio Teatralė grupė 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
stato komediją, vardu, “Aš nu
miriau”.

Be vaidinimo bus šokiai, ba
letas ir muzika. Įžanga —35 ir 
50c.

* , u ■ ' j
Civic Opera House
CHICAGO CITY OPERA CO.

Jason P. Whitney, Prez. I
Paul Longone, vyriausias vedėjas 

DUOS KETURIAS MĖGIAMAS 
OPERAS

DALYVAUJANT TARPTAUTINĖS 
REIKŠMĖS ŽVAIGŽDĖMS

Pirm. Vakarą, Lapkr. 2 THAIS, 
Jepson, Thomas, Martin, Ruisi, Ma- 
tyas, Love, Page, Stone ir Ballet. 
Hasselmans vedėjas.
Treč. vakarą, Lapkr. 4 MARTHA, 
Jepson, Schipa, Rimini, Malatesta, 
Page ir Ballet. Moranzoni vedėjas. 
Penkt. vakarą, Lapkr. 6 LA FIAM- 
MA, Raiša, La Mance, Sharnova, 
Ohlin, Beųtonelli, Ballarini, Ruisi. 
Weber vedėjas.
Šeštad. rytą, Lapkr. 7 LA* TRA
VIATA, Mason, Tokatyan, Love, 
Cavadore, Lundgren, Stone ir Ballet. 
Moranzoni vedėjas.
šeštad. vakara, Lapkr. 7 MME. 
BUTTERFLY, Burke, Chamlee, Ma- 
tyas, Rimini. Malatesta. Moranzoni 
vedėjas.
Box ofisas atdarhs dabar — Kai

nos 75c iki $4.00.
Tel. Ran 9229

SŲS__yĄRDAS, LIETUVIŲ IR 
tams: Antanas Ivanaitis — pirm.. 
5542 S. Talman Avė, 
pirm, pag., 4649 S. Washtenaw 
Avė.; I. Yuškėnas
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis 
kas. glob., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stankus — ižd.. 1812 W 46 St.;

P. Ukocki—
nut. rašt.

BRIDGEPORT.
vių 
šiomis dienomis atidarė naują 
laidotuvių koplyčią šiuo antra
šu: 3354 S. Halsted Street. Te
lefonas Boule'vard 4089.

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

Apsk.

DIDELĖ HALLOWEEN PARĖ
Įvyks

Šiandien, Spalio-Oct. 31, 1936
Bus didelė Floor Show — muzika šokiams — Barbeųue Spare Ribs 
ir visokių skanių gėrimų.

AUDITORIUM SUBWAY INN 
3133 SOUTH HALSTED STREET 

(Pas Julius Janeliuną)

HEJNA 
luto Sales

Love,

Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island 
Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas. 

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parėins, ^unco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė, 
men 
prie

Da-
Ave.

■ i i r'i^TTTTT'T'TTTTT'TTTTTTT Į 11 TTM '1'1" 1 1 II T , n, , ■

M 
M

Master Del. 
trunku. • Va- 
mylių. atro-

$100

IVliLlVlJulj LAr lu
Užlaikę visokios rūšies gėri

mus ir valgius.
Į Spalių 31 d., 1936 m.
H
>4 Turės Halloween Parę. Tai bus 

puikiausias parengimas ir sueiga. 
Bus duodama dovanos, kurie bus 
navatniausiai apsirengę. Taipgi bus 
gera muzika šokiams ir bus duoda
ma užkandžiai veltui. Kviečia vi
sus dalyvauti.

Emma ir Emily, 
J 1325 N. Halsted St., Chicago.
^XUXXXXZĮQa3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

M 
M

M

M

H

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

■Sįį-į.

$25

BRINGHAM CITY, Utah. — Trejetas, kurių susilaukė ponai 
Christensen.

PETER PEN

galės patirti

JDOUC 4xT -n-US

TOO “Tik,

"/©t

LCral^lįtįįįį

Autorized Chevrolet 
Dealer

KELEIVINIŲ KARŲ 
IR TROKŲ

1936 CHEVROLET 
Town Sedan su 
žiuotas tik 2000 
do kaip naujas. 
Juodas nub. įmokėti

1935 DODGE De Luxe keturių 
durų Sedan sū trunku. A-l 
Nepraleisk šios $7^5 
progos. Įmokestis .... • **

1935 FORD De Luxe Touring Se
dan. Dual įtaisai. OK. ga

rantija. Įmokėti.. $50
1933 FORD Coupe — labai mažai

važiuotas. Nauji tairai. Tai
sytas. Galima sutaisyti tin
kamus išmokėjimo laikus. 
Įmokėti, tiktai .. »50

1934 FORD trokas su Panel Bo-
dy, Vz tono. Labai gerose są
lygose, galima vartoti bile 
kokiam lengvam vežimui. Pa
remtas garsiąją OK garan
tija. Specialus $2 S
įmokesnis ..................

Turime apie 50 vartotų visų 
išdirbysčių ir modelių karų. Dau
gelis gali būti nupirktas tik $5 
įmokėjus ir kitą išsimokėti per 
24 mėnesius. Savą karą gali duo
ti kaipo įmokesnį.
Ieškoma salesmanų—alga ir kom.
5926 So. Kedzie Avė

Telefonas Republic 7687

Dabar galima gauti kaimininiam taverae.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 South Halsted Street 
Vis! Telefonai! YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTBIBUTO1M8

LJErr'S TU&M HOnaE
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Rytoj “Pirmyn” Cho 
ro Vakarėlis ir Pi 

naklio Turnyras
Wnlter Neffo svetainėje rengia 

“Hard Times” Party

Rytoj vakare Walter Neffo 
svetainėje įvyksta “Pirmyn” 
choro šeimyniškas vakarėlis ir 
rinaklio Turnyras.

Vakaras yra rengiamas choro 
nariams ir jų tęvams ir choro 
rėmėjams ir draugams,

Tai bus “Sunkių Laikų Vaka
rėlis” — “Hard Times Pąrty”. 
Bus tiek visko, kad jauni galės

be jokio vargo praleisti laiką 
nepaprastai smagiai. Bus daug 
juoko ir tėvams ir kitiems su-, 
augusiems svečiams. Jei jie ne
norės prisidėti prie jaunuolių, 
tai galės kortuoti. Mat, įvyks ir 
Pinąklio Turnyras, kurio laimė
tojai bus apdovanoti prizais.

Be įvairių naujięnybių, vaka
rėlį pamargins programas ir 
šokiai. Gros J. Steponavičiaus 
orkestras. —V.

Begydydama Kitus 
Pati Turėjo Pasiduo

ti Operacijai

Naujas Lietuvis 
Advokatas

DYKAI!
APŠILDYMAS

SU KOŽNU
KARU

Kraujo užsinųodįjimą gavo lie 
tuvaitė slaugė, Isabelle Kara 
liūs.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Halloween parė

DAILY BUSINESS DIRECTORY
!- . . • ' A

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
SU tkyriut yra vedamai tiktlu pagelbsti miuų tkaiiytojamt eiuircuH, kur galima nuaipirkfl 
įvairių paprattų ir nepapraeįų daiktų^ intaitų ir. reikmenų. Jeigu U telpančių Čia ekelMmų 
negaliu gueiraeti Mkgit palaukiu Naujienai, Canal 850Q, ū klauMU BUnU PdMįi 
<31 iųt gmuiia infarmacijų. jeigu, tik jų km galima gauti.

už $150 ir aukšč.
1935 CHEVROLET, Maste r 

Coach, su radio ir apšildymu, 
atrodo kaip naujas, $^Og

1935 FORD, De Luxe, 2- durų, 
su įbudavotu trunku, nauji 
taira.,

1935 DODGĖ, Sedan, geriausios 
Chicagoj 
vertės . ...............

1934 STUDEBAKER, De Luxe
Sedan-Dictator $375

1934 FORD, De Luxe Coach, ori
ginalaus $285
nubaigimo ..............

1934 CHEVROLET, Master Se
dan — knee 
action ......... .

1933 FORD, Tudor, 
naujas motoras .

1932 LINCOLN, 5 keleivių seda
nas. 6 “vielų ratai, atrodo 

- kaip naujas, 
tiktai ...........

1932 CHEVROLET, 
ginalis, perėjęs mie
sto inspekciją .

1931 BUICK, standardo 
gerose sąlygose, 
atrodo kaip naujas

Ant šitų automobilių duodame 
90 dienų garantiją.

Cook apskričio ligoninės slau
gių departamente guli lietuvai
tė ligonė, Išabelle Karalius. 
Trumpą laiką atgal ji turėjo 
[pasiduoti operacijai.

Ji tarnaują už slaugę toje 
pąčioje ligoninėje. Besirūpi
nant ligonių sveikatos stoviu, 
jai teko įsidrėkstį kairiu ranką. 
Žaizda buvo mažutė ir atrodė 
nepavojinga. Bet ilgainiui ji da
vė pradžią užsinuodijimui, ku
lis pakirto jos kairią ranką.

Ligonė yra duktė Brigdepor- 
to biznierių, Kazimiero Kara
liaus, kurio įstaiga randasi prie 
32-ros ir Barneli gatvių.

VBA.

Klemensas Paznokas
Trumpą laiką atgal ofisą atir 

darė naujas lietuvis advokatas, 
Klemensas Jonas Paznokas. Jis 
yra Roselande, adresu’, 10707 
Spųth Michigąn avenuę.

Jaunasis profesionalas yra 
sūnūs Pijaus ir Onos Paznokų, 
kurie tuo pačiu adresu užlaiko 
“dry goods” krautuvę.

Jis išėjo mokslus LOyola uni
versitete. Taipgi lankė kursus 
Mąrąuette ir Northwestern u'ni- 
versitetuose. Yra 27 metų am
žiaus ir nevedęs. Savo laiku 
daug keliavo po Ameriką ir kir
tus kraštus. (Sp.)

Spalio 31 dieną įvyksta Hal- 
loweeri parč Antano Balchųpo 
tavernoj adresu? 10314 South 
Michigan avenue.

Pp. Balchunąi kviečia visus
draugus ir tautiečius į šią puo
tą. Bus veltui užkandžiai, gros 
gera muzika ir linksminsis vi
si.

Taippat p. Ą. Balchunas pra
neša visiems, kad jo tavernoj 
bus kartu ir, naujas biznis — 
tai Liąuor -Store, čia bus, ga
lima gau’ti įvairios rųšies deg
tinė, vynas, alus už prieina
mas kainas. , •

Jo 
eina

naujo biznio garsinimas 
Naujienose kasdien.'

—Senas Petras.

“Daktarę” traukia 
teisman

*345
*265

*275
Coach, ori-

*195 
sedanas, 

*185

Motor salės
2374 MILWAUKEE
Prie Fullerton Armitage 5179

Sudegė džionko 
sandėlis

Lietuviai ir lietuvai
tes naėmę leidimus 

vedyboms
Dėliai nežinomos priežasties 

kilo gaisras trijų augštų trobe
sy adresu 508 S. Sąrigamon St., 
kurs tarnavo kaip sandėlis su
rinktoms popieros išmatoms. 
Priklausė jis firmai Harry So- 
nors & Sons. Nuostolių gaisras 
padarė apie $10,000. Liepsnos 
nutraukė elektros kabelius pra-f 
vestus netoli užsidegusio trobe
sio ir dėliai to visos apielinkės 
namuose, dirbtuvėse ir krautu- 

r vėse nutraukta šviesa.

v*,
Pet-

Šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmę laisnius (leidimus) 
dyboms:

Ernest Boege* 22 m- ir 
ronella Bilthus 26 m.

•> Daniel Smityklas 38 m 
Rose Kasi 21 m.

Charles Jerkins 22 m
. ... ■ ,, t . A J ■

St.ella*} Surfrlis <
i ibo m z?

Howell House 
koncertas

ir

ir

są-

SUSIRINKIMAI
* . 11,1 '! ........ ' 11 UI " ..Ji IS!.'!W.

SLA 260-tos kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 1 d. 2 vai. po pietų, 6812 S. Western a've. Pribu- 
kit visi, nes yra labai daug svarbių reikalų aptarti.

K. Liutkus, kuopos sekr.
Dr-jos šv. Petronėlės susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 

1 dieną 1 vai. po pietų, šv. Jurgio parap. svet. Malonėkite 
pribūti. —O. Kliučinskaitė, rašt.

Kruopiškių Progres. Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, lapkričio 1 d. 10 vai. rytą, 2806 S. Union avė., 

"S . ' i * ■ T ’ ■ ■

pirmos lubos. Visi kviečiami ątsiląnkyti.
Rąšt. V. čepylevičius.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadienį, lapkričio 1 d., 12 vai. d. Hollywood s'vet., 
2417 W. 43rd St. Narių mokesčiai priimami jau 11 vai. 
Pageidaujama, kad visi atsiląnkytumėt į susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų. -r-B. Rudgalviutė, rašt.

Simano Daukanto Draugija laikys mėnesinį susirinkimą sekma
dienį, lapkričio 1 d. 12 vai. dieną, Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted St. Svarbu, kąri visi pribūtų, nes tu
rime klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti. —P. K., sekr.

Hovvell House Assembly 
lėj.buą duotas koncertas sek
madienio vakare, lapkričio 1 d. 
8 valandą. Programą pildys Ež
ia Hartman, celistas; Margaret 
Conrad, smuikininkė, ir Olive 
Hartman, pianistas. Publika 
kviečiama skaitlingai atsilanky
ti.

Kaltinimai baisa 
vimų viršiloms

Balsavimų komisijos Chica
goj pirmininkas Alexander Mc- 
Kay pareiškė, kad daugiau kaip 
4,000 vardų yra balsuotojų są
rašuose tokių, kurių teisė bal
suoti bus kontestuojama lap
kričio 2 dieną.

.................. .

PARENGIMAI
“Pirmyn” choras rengia “Sunkiųjų Laikų” vakarėlį sekmadie

nį, lapkričio 1 d. Neffo svetainėje. Pradžią 5:30 'vai. vak. 
Įžanga 23c. Kviečia visu$ atsilankyti.»

12 Wardo Lietuvių Demokratų Organizącija rengia Yictory ar
ba pergąlės šokių vąkarą sekmadienį, lapkričio 1 d., Holly- 
wood Inn, 241,7 43rd St? Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 
15c. —Stanley Gu^ski8. 6

Lietuvių Republikonų Illinois Kliubas rengia Mass Meeting sek
madienį, lapkričio I, 1936, Gimiipo Čąn. š, svetąįnėje, 68 
ir S. Washtenaw avė., antrą, valandą po Yra pakvies
ti kalbėti kandidatai j valdiškas vietas, kurie išaiškins pę* 
litinius klausimus šiuose rinkimuose. —Joseph Gfish.

savo tautos labui norų ir daug 
jai pasidarbavęs.

Bet kaip jis nebūtų savos 
tautos balsuotojų mylimas, ir 
kiek nebūtų dedama pastangų, 
tokiam didmiesty viso to nepa
kanka ir išrinkimas jo nebūtų 
užtikrintas, jei nepadėtų bend
rai visi balsuotojai. Todėl, tai 
visąi gerąi suprasdama Slova
kų Demokratų Organizacija ir 
kreipiasi į visus balsuotojus 
su prašymu paremti jos kan
didatą. (Apskelb.)

byla

Valdžios agentai skundžia 
teismuose p-ią, Valerie Kįinger 
35 metų “stebuklingą, daktarę”, 
kad ji prąktikavusi mediciną; 
neturėdama laisnio, savo na
muose adresu 6641 North Ar- 
tesian avenue. Moteriškės
yra nagrinėjama • įžiūrės teis- 
me- J .

Levy Chevrolet Co. 
metinis išpardavimas

,šiemet Levy Chevrolet var
totų karų bendrovė mini savo 
metines sukaktuves ir ta proga 
paskelbė savo karų išpardavi
mą. Jos antrašas 4400 Archer 
avenue.

Paminėtina, kad to$ bendro
vės turtą^ yrą milžiniškas, 
kainos pačios (, žemiausios, mo
deliai įvairus tai ir pasirin
kimo progą, stęhętinai puiki. Ki
tas dalykas. Tą bendrovė vary
dama tokį didelį biznį supran
tamą dėlko ir jos elgesiai toki 
keisti, — užsimanė išparduoti 
visus turimus j karus iki š. m* 
lapkričio 5 dienos. Tą visi su
pranta, kad taip padaryti yra 
be galo sunkus daiktas. Vienok 
.jai, tai niekis — ji sumažino 
kainas ir, ot, karai stačiai kąip 
rudens musės nyksta.

Nepamirškite tos progos. 
Smulkmenos šiandien skelbia
mos jos skęįbim.e Naujienose.

(Apskelb.)y pep. X Y.

Antra vertus, Emerson C. 
Whitney, republikonų partijos 
atstovas, daro kaltinimus, buk 
50,000 legalių balsuotojų netu
rėsią teisės balsuoti, ba jų re
gistravimosi kortos tapo pames
tos arba pavogtos, žinoma, to
kių ir panašių kaltinimų dar 
bus ne vienas šiomis paskutinė
mis prieš rinkimus dienomis.

Prohibicijos šalinin
kai veikia

Aštuoniose dešimtyse Chicar 
gos precinktų šiuo laiku veda
ma yra nepaprastai atkakli ko
va. Piliečiai grumiasi ne dėl 
yaldviečių, bet dėliai klausimo, 
ąr padaryti tuos precinktųs 
“sausus”, ąr palikti juos kokie 
jie iki šiol buvo. Kitaip sakant, 
prohibicijos šalininkai stengiasi 
pravesti patvarkymus, kad tuo
se pfęcinktuose butų uždrausta 
duoti leidimai tavernoms vers
tis biznių.

RADIO

General Motors 
Radio koncertas

■■■  ...........—į—Į

Ir vėl sekmadienis, vėl už-1 • KR AUSTYTO J AI t

kvietimas pasiklausyti linksmos 
radio valandos, ku’ri- bus lei
džiama sekmadienio vakare 8:00 
valandą iš WHFC. stoties 
(1420K). Programas rūpestin
gai prirengtas ir užtikrina pil
ną patenkinimą. Girdėsite ža- 
gariečių muzikantus, įdomių 
pranešimų iš Bąrskis Furniture 
House, įr demokratų kalbą. 
Programui vadovaus pranešėjas 
Povilas šaltimieras. Meldžiu pa
siklausyti. •

MOVERS
JULIUS WELICHKA

Pigiausias lietuvis perkraustyto- 
jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tel. Republic 8718.

2507 West 69th St.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisingą patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales

auto me- 
užtikrina 
geriausia

Kaip praėjusius sekmadie- -----------
nius, taip ir rytoj, lapkričio 11 Milda Auto Sales 
dieną, 10 valandą, vakare Gene- Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick
ral Motors duos radio koncer
tą ir transliuos jį tinklu NBC- 
WEAF. .

Pagarsėjusi Minneapolis sim
foninė orkestrą bus prezentųo- 
jama klausytojams, kaip kad ji 
groja “Twin Cities Koncerte” 
automobilių išdirbėjams Minne
apolis muni^ipalėj auditorijoj,

General Motors simfoninės 
orkestro^ vedėjas Erno Rapee 
bus Minneapolise tame koncer
te irgi.

Solistė dainininkė šiam pro
gramų! yra užkviesta garsioji 
Maria Jeritza.

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 V^est 31-st Street 
Victorv 1696

• ANGLYS-COAL^

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

<420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gre 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

žią

BanisStudio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

Calumet 4258 — Res. Yards 5034

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.
............n.........................................  I l|lt

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

Michael Tremko į 
miesto teisėjus / 

'■ -i' r-

Pirmas Chięagps istorijoj ąt- 
sitikimąą, kad Chicagos Slova
kai stątytų savo kapdidatą į 
teisėjus. Tokiu kandidatu yra 
Michael Tremko, žmogus gerų

JUOZAS ŽADEIKA
> . . ‘ - . . . . r ■

Persiskyrė ,su šiuo pasauliu 
Spalių 30 d., 1936 m., sulaukęs 
47 m. amž.‘, gimęs Alytaus ap
skričio. Miroslavo vąlsČ., Vą- 
ranausko kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moteris Domicėlė, Augustinie-- 
nė po pirmu vyru, 3 dukrelės 
Leoną Thelma ir Anne Žade, 
pusbrolį Valentą Jakucevičią, 
o Lietuvoje brolį Aleksandrą, 
seserį Teofiliją.

Kūnas pašarvotas 6753 So. 
Western Avė. tel. Republic 
0349.

Bus palaidotas Tautiškose 
kapinėse. ‘

Visi A. Ą. Juozo Žądeiko 
'■giminės, draugai .įr pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, 'dukterys,

k. Patarnauja laid; 
Butkus, tel. Canal

pusbrolis, 
gi minės, 

s 
direktorius 
3161.

> AVALTER ZLABES -
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 30 d.. 3 vai. rytą, 1936 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Šiaulių apskr., Žagarės 
parap., Daukšių kaime.

Amerikoj išgyvenai 30 metųJ
Paliko dideliame nuliūdime 

moteli Prancišką, 2 dukteris 
Olgą ir Evą, brolį Vincentą 
Zlabį, seserį Evą, pusbrolius ir 
gimines, o Lietuvoi brolį Ado
mą, seserį Anielę ir gimines. 
Priklausė prie Lietuvos Keistu
čio Klubo ir Draugystės Rūta 
No. 1.

Kūnas pašarvotas 740 East 
90th ■ ?Place. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, Lapkričio 2 d., 1 
vai. po pietų iš namų į Tau- 

; tįškas kapines.
Visi A. A. Walterio Zlabes 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

Į jam paskutinį patarnavimą ir 
F atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, dukterys, brolis, se

suo, ; pusbroliai įr gįminęs.
L ■ 'į ■ , • •■

Patarnauja laid. dir. S. M. 
Skudas, tel. Monroe 3327.

KĄZIMIERAS GEDVILAS
• (Charles Getmen)1

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 29 d„ 7:55 v. rytą 1936 
ųi.,. sulaukęs 20 m. amz., gi
rnas Pekin, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvą Jurgį; seserį Oną, 3 

brolius Jurgį, Juozapą ir Pet
rą, švogerką Irene, 2 tetas 
Barborą Rašinskienę, Marijo
ną Noreikienę ir jų šeimynas, 
2 dėdes Antaną ir Juozapą 
Pilkius ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 3422 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
Antradienį Lapkr. 3 d., 8 v. 
ryto iš namų į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamąldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. ‘ A. Kazimiero Ged
vilo giminės, draugai ir 
pažįstamį esat nuoširdžiai kvie- 

( čami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jąm paskutinį patar
navimą ir . atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
t •

Tėvas, seserys, broliai, dėdės, 
tetos ir giminės.

t Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138.

♦ RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn • Fancy 
Goods Shop 

Mes darome hemstitching.
3108 SO. HALSTED STREET

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 Biterip. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Grožio
SKOPS 

Salonai

• SIU VEJAI—T AILOR
John Gricius Tailor

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

821 WEST 34-TH STREET

Estelle’ Shop
35U1 St.

$2.50 
$5.00 

be ma- 
$5.00 

ir Sudė- 
......... 35c 

penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga- 

- rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459 

MISS. ESTELLE SLOTKUS

903 W. 3 
Permanent

Permąnent 
šiuos .......

• TAVERNOS

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

3329 S. Lituanica Avė.

Tony Strainis Tavern
372 East 71st Street

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

372 East 71st Street 
Tel. Stewart 6203.

• KLEJONKAS jdedam 
—

LINOLEUM’AI
KLEJONKAS ĮDEDAME DYKAI, 

Fe 1 f o base 39c—Congoleum 49c.
Išjdojimas 98c, įdėjimas dykai. Ap

skaičiavimas dykai.
' ' Tel. Prospect 0087.\

• UGONINfiB- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą. 
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai ir cigaretei. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti i musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI,
* Savininkai

6556 Sąstate St. tel. Ęnglewood2792

Golden Gate Buffet
Geriausios rūšies degtinė, vynas, 
Pabst Blue Ribbon alus ir cigarai. 
Penktadieniais žuvis veltui. Muzika 
ir mandagus patarnavimas.

RAPOLIS BUDRIKAS ir 
MACK VALANČIUS, 

Savininkai.
Tel. Lafayette 4296 
4070 Archer Avė.

Blankam G€Im Telegrama t ViSM
Pasaulio Dalis

POVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuvių Direktoriail
.............«» I ■■■.'■‘"■"'■Į11................. .■■■■■■H11".. ......... . ........................ . ....... ..>

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

North Roseland 
Liąųor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liąuor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

10314 So. Michigan Avė. 
Tel. Commodore 1946

Dvi eiles cellophąne, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 

• 1 • 1 !• y • y

OldGolds cigaretų.



NAUJIENOS, Chicągo, III.

KANDIDATAI

Slogius

Viso šiandien
Buvo paskelbta

VISO

$265

keturiems me

greitam

Čepu

Šuva-

Netoliese

West

CLASSIFIEDADSStreet
SKYRIAUS

Atkeršijo Automobiles

7225 Milwąu
Employment.

Roosevelt
Landon
Thomas
Browder
Lemke

pra- 
ties 
šios

blėties 
pagei-

$1 >00000
DOVANŲ!

Inter-National Halo 
ween parengimai

Real Estą te For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

neži 
mene

Business Service 
Biznio Patarnavimas

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

Town of Lake Suva
žinėjo 3 Metų Kūdikį 

Ir Bandė Pabėgti

NELAUKIT 
ILGAI

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

VVEST PULLMAN 
WEST SIDE ...........
BRIDGEPORT ........
TOWN OF LAKE .. 
BRIGHTON PARK .. 
MARQUETTE PARK

Financial
FinansairPaskolos

PARSIDUODA barbernė su dviem 
krėslais lietuvių apielinkėj. 2415 W. 
67th St.

Valerija Čepukaitė 
išvažiavo gastro-

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500

Kazimierą VanataviČių sugavo 
trys Edison darbininkai

De Luxe 
ekonomiš-

1936 
nuostabus.

Help VVanted—Malė 
Darbininką Reikia

MES PERKAM 
MORTGIČIUS 

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

Franklin 0576

fletis—i 
apšildomas. Gražiausioj 

Kaina

PARSIDUODA bučeme ir groser-

2101 180

KUR SURINKTI 
BALSAI

PARDAVIMUI 2 aukštų, 2 gyve
nimų ir biznio namas, yra didelis 
saliunas prie dirbtuvių, ant viršaus 
8 kambariai. 2 lotai, garažas, ap
leidžiu Chicagą. Jeigu negalės pirk
ti išduosiu rendon. Atsišaukite laiš
ku, 1789 So. Halsted St.. Box 533.

90 % Chicagos Lietu 
vių už Rooseveltą

Jie atidavė 
virš dešimts 
balsų, 
didatui 
628, o Landonas—252.

P. Černauskai susi 
laukė įpėdinės

PARSIDUODA išdirbtas u 
Distiliuoto ir šaltinio vandens’ 
te—taipgi 
mui. Krei 
So. Halsted Street.

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

Pirmas kalbamos trupės pa
sirodymas įvyksta šiandie mie
ste, So. Bend, Indiana; toliau 
trupė gastroliuos Terre Haute, 
Indiana, Richmonde ir kitur.

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

f?. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Situation VVanted 
Darbo Ieško

moderninis-—apšildomas, 2 karųga- 
ražas, Marąuette Parke — L 
pardavimui. Mėnesinė renda $70.00. 
Savininkas apleidžia miestą. Klaus
kit Mr. Lėkis or Mrs. Busse. 7149 
So. Western Avė., Hemlock 3900.

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

2555 West 43rd Street
Tel. Lafayette 1310 IEŠKAU darbo už bartenderj, esu 

patyręs per 15 metų, esu teisingas 
ir nepijokas. Galiu tvarkyti visą 
biznį. 627 West 18th St. į bučernę, 
arba telefonuokite Canal 0413.

3,052 Chicagos ir priemies 
ii lietuviai balsavo šiuos <

Pirmadienį, visos tos skait
linės bus padalintos pagal 
kolonijas. 1 ■

Šios dienos skaitlinės yra 
sekamos:

Kainos 
PAINT ĘXCHANGE 
1557 MILWAUKEE A VE.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE. 

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

CADILLAC 1932 De Luxe Sedan 
musų garantuotas, kad tobu
las ir kaip naujas. Taipgi tu
rime 1931 Sedan < 
mūšų kaina tiktai .... — - -

padėty. Kaina $3,500.
bungalow—apšildoma". 2 karų gara- 

• i. Kaina $4,500. 
kitus kaip rendą.

naujas mūrinis

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

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros 
MALEVOS 

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

—Visos spalvos flat ir glosš. ' 
Aukščiau paminėta dovana bus 

išmokėta tam, kas galės įrodyti.

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 

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

PARDUOSIU automobiHų La 
Šalie sedan, labai gerame stovyje, 
mažai vartotas, savininko vartotas 
visą laiką. Parduosiu pigiai.

627 W. 18th St. į bučernę.

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui. Geri namai, 7631 Phil
lips Avė., 2-ras apartmentas, South 
Shore 3129.

gėrimų 
j rou- 

trokas greitam pardavi- 
reiptis laišku, Box 534 1789

Didžiausi bankruto malevų stako 
dyleriai Chicagoje.

U. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.

Iki kito šeštadienio kuomet 
sugrįšiu su pabarimais kur pra- 
l'eisti laiką linksmai ir drau
giškai... Sudiev... !

! -—Inter-National.

STUDEBAKER,/ 6 vėliausia 1934 
Sedan, menkai vartotas. Turi 
6 naujutėlius tairus, trunką, 
heaterį, saugius stiklus, taipgi 
1932 Studebaker $9 9 R 

Sedan už tiktai . fcfcv

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

, 4633 So. Rockwell St.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

tavernas — labai 
biznis, 4 kambariai, randa 
reras barmenas. Priverstas

šiaudiniuose balsavimuose. 
Iš tos skaitlinėse Landonui ir 
kitiems kandidatams teko — 
424 balsai, o Rooseveltui visi 
kiti. '

PONTIAC 1932 Sedan labai ge
rose sąlygose, kaip naujas. Tobu
las iPotoraj,. Paaukuos už tiktai 
$175. Išipokėjimaiš tinkamam as
meniui. 3138 Clybourn Avė.

REIKALINGAS kriaučius prie 
naujų ir senų rtibų taisymo ir siu
vimo. 6807 So. Richmond St.

Paskutinės “Naujienų” Šiaudinių Balsavi 
mų Skaitlinės: Rooseveltas—2628;

Landonas—252

SENSACINGIAUSIS ATIMTŲ KARŲ 
IŠPARDAVIMAS

VISA CHICAGA KALBA APIE ŠIUOS 
NUOSTABIUS BARGENUS

Jus niekur nerasite tokių kainų. Mes turime didžiaųsj vėliausių karų 
modelių rinkinį..

GARANTUOJAME KAD SUTAUPYSITE $200.00 IR DAUGIAU ANT 
BILE KOKIO MODELIO

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

NEPIRK NAUJO KARO KOL NEPAMATYSI MUSŲ BARGENUS

Pastebėjęs, kad pervažiavo 
vaiką, kaltininkas paspaudė ga- 
zą ir nudumė gatve 
nelaimės vietos dirbo trys Edi
son elektros bendrovės darbi
ninkai. Pamatę kas atsitiko, jie 
ėmė Vanatavičių vytis. Tasai 
nenorėjo stoti, bet prie- 47-tos 
ir Hermitage buvo privarytas 
prie šaligatvio. Jis aiškinosi* 
manęs, kad j j vijosi plėšikai ir 
jisai bijojęs pakliūti į jų ran
kas.

Kūdikis buvo nugabentas j 
Southtown ligoninę, kur jam
1 galvą buvo sudėti trys “sta
čiai”. Nelaimė įvyko vakar apie
2 vai. po pietų.

K. Vanatavičia užlaiko krau
tuvę adresu 1839 W. 47th St.

Tony The Cleanęr, 
Furrier

Avė. 'Savininkas Mr. Edward 
Kiibita. CleariHge pas Mr. Ed- 
ward Cicėnas’ W62 Central Avė. 
Bridgeportę pas//žinomo Ju'ozo 
Molis Sav. Dellas Tavern, 2956 
S. Emerald Avė. Paskui Mr. ir 
Mrs. Joseph Cuęas, 7322 S. Da- 
menzAve., na ir nepamirškite 
Mr. Anton Neckrosh, Sav. Four 
Clover Inn, 311 E. Kensington 
Avė. ir Mr. ir Mrs. Anton 
Linge, 4837 W. 14th Street. 
Visose minėtose užeigose rasite 
“Good Time”...

T0WN OF LAKE 
žinėjęs trijų metų kūdikį, town- 
oflakietis, Kazimieras / Vanata
vičia, bandė pabėgti ir pasislėp
ti, kad išvengti atsakomybės už 
nelaimę.

Nelaimės auka yra mažas 
Stanley Miežva, 4944 S. Marsh- 
field avenue. Jis žaidė ties kai
myno namais, kai jį kliudė Va- 
natavičiaus automobilis.

PARSIDUODA kriaučiaus šapa, 
geroj apielinkėj, darbo užtenka dėl 
dviejų. Kaina prieinama.

16302 Michigan Avė.

PARSIDUODA 
geras 
pigi, UC.B glįlICK).
parduoti perdaug pigiai, apleidžiu 
miestą. 5846 W. Irving Park Blvd.

40 AKRAI, 6 kambarių namas, 
barnė—8 akrų miškas—vaisių $675; 
40 akrų miškas, budinkai, upė $875; 
100 kitų. Rašykit. F. S. VAHUE, 

Allegan, Michigan.

BRIGHTON PARK 
pą laiką atgal Evangelical li
goninėje gimė aštuonių svarų 
ir šešių uncijų mergytė. Tai 
buvo dukrelė Brightonparkie- 
čių, pp. Černauskų, 4352 Tal- 
man avenue.

Jai buvo duotas vardas, JDo- 
lores Ann.

PLYMOUTII 1936 De Luxe Sedan, 
Važiuotas .vos' tik keletas šim
tų mylių.—Taipgi. 1932 Sedan 
kaip naujas , už S1AC 

tiktai .......I W

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE SEKANTYS 

NAMAI:
Medinė cottage—karštu vandeniu 

apšildoma. Arti parkų ir gatveka- 
rių. 30 pėdų lotas, garažas. Geriau
siame padėty. Kaina $3,500.

Taipgi 5 kambarių nauja mūrinė 
bungalow—apšildoma. 2 karų gara
žas, 30 pėdų lotas. Kaina $4,500. 
$500 įnešti, o

Taipgi 3 
namas — 
Marąuette Park apielinkėje. 
$8,000.

2 fletis po 5 ir 6 kambarius—mu 
rinis, apšildomas. Kaina $6,300.

Atsišaukite
KAZYS URNIKAS 

4708 So. Westem Avė.

šįvakar Haloween vakaras, 
kas reiškia, kad moterims rei
kėtų apsirengti vyriškais apre- 
dalais, o vyrams moterų suk
nelėmis ir panašiai. Apsirengus 
reikia kur norš pavažiuoti, kad 
tikrai turėjus geresnius ir links
mesnius. laikus, būtent ten, 
kur šokiai prie geros muzikos, 
kur gardžiai pagaminta užkan
da ir gėrimai. Trumpai kal
bant ten, kur rengiama Inter- 
National Haloween baliai, bū
tent: Tower Inn, 1730 S. Union

TERROPLANE
Sedan 
kas kąrąs ir naujutėlis visais 
atžvilgiais, taipgi 
1934 Sedan už tiktai PARSIDUODA arba išsirenduoja 

Storas, yra tavern fiksčeriai. Taip
gi tinka ir kitokiam bizniui. 5 kam
bariai pagyvenimui ir mūrinis ga
ražus. 2950 So. Normai Avė.

IEŠKAU DARBO, esu geras amar 
tininkas; electrician, plumber, main- 
tainer. Galiu padaryti visokį dar
bą. Nevedęs. Kam reikia tokio dar
bininko rašykit į Naujienas Box

tikras 
vartotas 

tik 80 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, turi įbudavotą tru
nka, saugius stiklus, heaterį, 
padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu gaso. Turime ir 1935 

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

PARDAVIMUI mūrinis cottage 4 
kambarių aukštas beismentas, ant* 
ras medinis 2 aukštų. 2 pagyveni
mai 7 ir 4 kambariai, cementuotas 
beismentas ir Storas. Parduosiu 
pigiai arba parenduosiu su taverno 
fixturiais. 832 West 33rd St.

PARSIDUODA namas su tavernų 
ir rooming house, biznis išdirbtas 
per daug metų, savininkai apleidžia 
miestą; už teisingą pasiūlymą par
duosiu. 2230 Blue Island Avė.

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Smuikininkė Valerija 
kaitė išvažiavo gastrolėms su 
teatro trupe. Ji vadovaus 
Sweetheart’s orkestrai suside
dančiai iš 12 muzikančių. Vi
są trupę sudaro 38 asmenys.

Porą dienų atgal du 
nomi piktadariai nušovė 
džerį tavernos Niles miestely, 
tūlą Adolph Anzoną. Policija 
mano, kad gengsteriai atker
šijo jam. Dalykas toks, kad 
Anzona praeity tarnavo pa
skelbusiam kidnaperiifi John 
Klutas už šoferį. Anzona bu
vo tas asmuo, kurs Klutą at
vežė sausio mėnesio 2 dieną 
į namus Bellwood miestely, 
ties kuriais jis tapo nušautas. 
Pats Anzonas dabar nušautas 
tavernoj adresu 
kee avenue.

GREJITAS 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. Western Mve. 

Hemlock 0800

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

PARDAVIMUI grosernė, gera 
vieta išdirbta per ilgą laiką. Par
duosiu pigiai iš priežasties nelai
mės. 3111 So. Halsted St.

SOTO 1986 “AIRSTREAM” 
Sedan nesenesnis kaip 60 die
nų, negalima atskirti nuo 
naujo karo, taipgi 1933 Sedan 
už tiktai ............. $285

Chicagos lietuviai nori Roo- 
seveltą už prezidentą.

“Naujienų” šiaudiniuose 
balsavimuose jie neabejojan
čiai parodė, kad pritaria de
mokratų kandidatui ir nori 
jam pavesti šios šalies reikalų 
tvarkymą dar 
tams.

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 įmok^snį 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 Wėst 63rd Street 
ATSIMINKITE MUSŲ NURERI. /

Uždaro McKinley 
parko paštą

VISŲ rųšių darbai — vyrams ir 
moterims—ofisų, hotelių. įstaigų. 
Geros algos. Taipgi dirbtuvių dar
bai, patyiĮusiems ir ne. Wabash 

20 East Jackson.

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

PATYRĘS ■ Beefboneris, kreipkis 
į Best Kosher Sausage Co., 3527- 
3529 West Roosevelt Road.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR• • , * • .'

Pašauk mus dėl dykai apškai- 
tliavimų. 25 mėtai patyrimo— 
Blekorius

Leonas Roofing Co. 
3750 Wal!ace Street 
Tel. Boulevard 0250

GRABAM nau jausis 1934 Sedan. 
Niekad nepamanysite, kad tas 
karas buvo" vartotas, jis dar 
ddug jums'i ejconomiškai tar
naus, taipgi turime 1932 Se
dan už tiktai ........ >215

Pašto departamentas 
neša, kad pašto stotis, 
3407 Archer avenue, riuo 
dienos sustoja veikusi. Ta sto
tis buvo žinoma vardu, Mc
Kinley Park Station. Distrik- 
tą, kurį aptarnavo, dabar ap
tarnaus, Elsdon, Pilsen ir 
Stock Yards stotys. Pašto tau
pymo kasa bus perkelta į 
Stock Yards stotį, 700 
Root

Rooseveltui su
kartų daugiau 

negu republikonų kan- 
. Rooseveltas gavo 2,-

REIKALINGAS patyręs virėjas 
dėl Restauranto. 3907 So. Halsted 
Street. . >■

PONTIAC 6 garantuotas 
De, Luxe Sedan,

HUPMOBILE 6 yėliausis 1932 Se
dan, ypatingai ' ekonomiškas 
karas už tiktai....... >195

PARSIDUODA Blue Bell Tavern 
arba išrenduosim ar mainysim ant 
dviejų flatų namą — Biznis gerai 
eina — 4 kambariai pagyvenimui. 
Apšildyti; 2616 West 59th St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai

i Local and Long Distanco 
Furniture and Piano Movir.g 
34P6 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos

/Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos

1 (Gregg Shorthand) 
Prisiunčiame; paštu pilną 

kursą anglų kalbos.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3166 S. Halsted St., Chicago, III.

Exchange—Mainai
MAINYSIU bizniavą namą ant 

prįvatiško namo. Turiu daugiau na
mų ant pardavimo. Yra flatas ren
don ant antrų lubų. Hemlock 0.707.

BUICK tikras 1936 De Luxe Sedan. 
Važiuotas tik 200 mylių. Buick 
Co. ir musų garantuotas, kad 
vartojant bus tas pats kaip ir 
naujas. Tikrai tai gražiai pa- 

‘ darytas karas. Turime ir kę- 
turius ■( kitus paskiausio Buick 
modelio už tiek 
pigiai kiek ... ...

CHEVROLET naujausis 1936 De 
Luxe “Convertable” Coupe; 
vartotas, tobulas kaip tik iŠ 
dirbtuvės išėjęs taip- 
gi 1933 S„edan už tiktai 6vv

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

■' gius kaip ... >245

Mezgimo Dirbtuves

THE BRIDGEPORT KNITTING 
M I L L.S 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skeniadieniais.

Telefonas Victory 3486

Real Estate VVanted 
—Nuosavybes Reikia __

Turime pirkėjų mažoms cottages — 
bungalows-apartments ir biznio nuo
savybei pirkti į pietus nuo 47th St. 
—į vakarus nuo Racine. Matykite 
mus savo turto reikalu. Norman 
Geyer and Co., 4801 • So. Ashland 
Avė. Boulevard 7700.

Help VVanted—-Female 
Darbininkių reikia 

•*W^i**^***«M^VW^**i^i^i^*%*W**WWW^W*^*i,«******,*I**<i'*»*»****’*^^»

REIKIA Smythe Siuvimo mašinos 
apereįtorių, patyrusios kreipkitės 
tuoj, John F. Cųneo Co. 465 West 
Cermak Road,

COAL / 
_________ Anglys 
ANGLYSI ANGLYS! 
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run __   $5.75

Lump or Egg   ............ 6.00
Screenings ................. '........ 4.75

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 3882

arba kitą ką. Pilnai įrengta — Pii 
mas geras pasiulijimas nupirks.

2438 W. 45th PI. Lafayette 5499MERGINA ar moteris namų dar
bui be skalbimo, mažoj Šeimoj. Sa
vas kambarys, geri namai. Po 7?30 
vakarais; Segal, 2755 Logan Blvd., 
Humboldt 1162.

——O—
- • ■ /į -J

MERGINA bendram namų darbui, 
2-ras apartmentas. 1400 East 72nd 
Street.

JAUNA MERGINA namų darbui 
$20.00 mėnesy—kambarys ir užlai
kymas. Kreiptis po 7 . šeštadienį— 
visą dieną Sekmadienį. Kedzie 5686.

KAMBARYS ant rendos merginai 
ar ženotai porai. Antras augštas, 
6822 So. Talman Avė.

REIKALINGA mergina 22—30 
metų amžiaus prie abelno nąmo 
darbo. Gyvenimas ant vietos. Mid- 
west Store, 3886 So. Kedzie Avė.

MERGINGA bendram namų dar
bui, nuolatinis darbas—savas kam
barys, vana, referancas—2 mažos 
mergaites. Sheldrake 8671.

REIKIA merginos mažam anart- 
mentui, vienas vaikas, apsibūti. 
3520 Lake Shore Drive, apt. 5K

Bittersweet 7776.

Furnished Rooms
RENDON kambarys karštu van

deniu apšildomas, geroje apielinkėj 
prie geros tranšportacijos, prie ma
žos šeimynos. 1608 So. 49th Avė., 
Cicero.

RENDON ruimas, vaikinui su ar 
be valgio, prie mažos šeimynos, 
mažų nėra; 3243 S. Union Avė., 2-s 
aukštas.

RENDON apšildomas kambarys 
su visais patogumais Bridgeporte 
vaikinams ar ženotai porai. 3824 S. 
Emerald Avė., 1-mos lubos.

RENDČN kambarys, karštu van
deniu apšildomas, dėl vaikino, mer
ginos, ar ženotai porai. Be valgio. 
Antros lubos, 6942 S. Campbell Av.

RENDON kambarys su visais pa
togumais. Apšildomas. Yra telefo
nas, prie dviejų žmonių. 6735 So. 
Rockwell St., Antros lubos.

RENDON kambarys—apšildomas. 
Garažas dykai. Prie vienos moters. 
537 W. 57th St., Englewood 3266.

ANT rendos 2 kambariai, furni- 
šiuoti bedruimis ir virtuvė. Renduo- 
siu pigiai dėl vyrų ar vedusiai po
rai. 827 West 84th PI. Pirmos lu
bos iš užpakalio.

For Rent
RENDON 5 ir 4 kambarių flatai, 

šviesus, naujai dekoruoti, pigi ren
da. 3934 So. Rockwell St.

RENDON KRAUTUVĖ ir 4 kam
bariai gyventi, tinkamas dėl bu- 
černės, arba saliuno. Taipgi renduo- 
siu pekarnę su visais įrankiais ir 
pečium. ' Atsišaukite pas savininką, 

4600 So. Francisco Avė.
Tel. Lafayette 0591.

PARENDUOJU LUNCH ROOM, 
labai geroje vietoje, arti dirbtuvių 
ant didelės biznio gatvės.

’ 1255 West Madison.

6 ŠVIESIŲ kambarių flatas su 
vana antram aukšte. $17.00. 1534 
So. Central Park Avė., tel. Crawford 
3892. s

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA taverna, senai iš
dirbtas biznis, kampinis namas. Yra 
svetainė dėl šokių, 6 kambariai vir
šuj—pigi renda. Bargenas greitam 
pardavimui. Priežastis pardavimo 
liga. 6556 So. State St.

PARDAVIMUI 23 kambarių Kote
lis su visais rakandais ir įrengi
mais. Gera vieta, kambariai visa
dos pilni. Parduosiu pigiai, nes 
apleidžiu Chicagą. 651 W. Madison 
Street.

PARSIDUODA grosernė ir mėsos 
marketas, 2614 West lllth St. — 
gyvenimo kambariai užpakaly—ren
don. Pardavimo priežastis—liga. •
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Amerikiečių Nuoty
kiai Lietuvoje

Gal tai ir nenuotykiai, o tik 
paskiri atsitikimai. Gal- ir ne 
visų amerikiečių, o tik kai 
kurių iš jų. Pagaliaus gal ir 
ne visai taip buvo, kaip čia 
bus nupasakota, 
gėjau, nemačiau 
buvau, o 
nugirdau, 
vęs kaip 
įvairumo 
mo.

Pats nere- 
ir kartu ne
ketintų lupų 
dar nuo sa- 

Dėl

tik iš 
o gal 
ką pridėjau, 
jir žmonių smalsu- 

Gal bus linksmiau skai
tyti ir save šaunioje padėtyje 
matyti.

O buvo štai kas.
Vienas amerikietis, žinoma, 

lietuvis, ilgus metus nebuvęs 
Lietuvoje aplankė savo seną 
kauniškį bičiulį. Žinoma, 
kaip dera tokiais atsitikimais, 1 
abudu širdingai nudžiugo, pa
sibučiavo ir pradėjo apie vi
sa kalbėti. Kauniškis kaip 
įmanydamas giria savo Kau
ną ir pasakoja kaip čia spar
čiai namai auga. Amerikietis 
tiems stebuklams nelabai ti
ki ir štai sako, kad štai Ame
rikoje per vienus metus kelių 
dešimtų aukštų namus pasta
to. Kaunietis norėdamas įti
kinti amerikietį, kaip Kaunas 
sparčiai auga, vedasi miestą 
parodyti.

Eina juodu Putvinskio gat
ve ir kaunietis iš eilės rodo, 
kad ir vos kelių aukštų, bet 
šaunius namus.

— Štai žiūrėk, tai dailinin
ko Žmuidzinavičiaus namai,— 
kokie jie kuklus ir kartu šau
nus, o tenais toliau nuo gat
vės tai J. Vileišis, pas' jus 
Amerikoje buvęs, -Huos gra
žius namus pastatė, štai vai
kų ligoninė, kaip žėri, o te
nais dar toliau adv. Purėnie- 
nės, kad ir ne tokie dideli, 
bet vis dėlto geri namukai, 
štai, žiūrėk, Duonelaičio gat
vės kertėje kokie namai stūk
so, o pamatytum kaip jie vi
duje šauniai įrengti, tai adv. 
M. Šleževičiaus, o štai daktaro 
Gudavičiaus milžiniški namai, 
toliau tenais advTSiGužo, adv. 
Požėlos, adv. Leono, o ana kal
ne žėri Tūbelio puikios sek
lyčios. šitie Keistučio gatvė
je aukščiausi Kaune namai — 
tai garsaus J. Lapėno, o anie 
didieji, — tai daktaro Mažy
lio . . .

— Didelis čia daiktas, — nu
traukęs kalbą atkirto ameri
kietis, — pas jus tik profesio
nalai statosi namus, o pas mus 
net darbininkai ir tie pajėgia 
sau guštą sukurti.

— Bet palauk, tai dar nevi- 
sa, — atsikerta kaunietis. — 
Juk vargu pas jus statomi vi
suomeniniai namai. Tik pa
žiūrėk išimtinai aukomis kok
sai Vytauto Didžiojo muziejus 
pastatytas, Europoje net sun
ku kur toksai šaunus pasta
tas matyti! O Pienocentro 
didžiuliai rūmai, o žemės ban
ko, Lietūkio, — tai vis yra į 
ką pažiūrėti.

— Na, bičiuli mane, tai ne
nustebinsi, mes lietuviai ir 
Amerikoje savo lėšomis turi
me musų įstaigoms namų pri
statę ir net bažnyčių.

— Na šitų tai ir pas mus ne
trūksta . . .

Taip vienas kito negalėjo
me nustebinti ir du geri bičiu
liai metę Kauną žiūrėję pa
rėjo namo.

Rytojaus dieną amerikietis 
vėl panoro Kauno pažiūrėti, 
šiandien jau kaunietis nero
dė tiek veiklumo, kiek vakar. 
Tik klausiamas amerikiečio, 
atsakinėjo.

— žiur, kas čia per statyba 
ir tokia brangi, juk stogas va
riu dengtas? klausia ameri
kietis kauniečio.

— Tai Lietuvos bankas. — 
Trumpai atsakė kaunietis.

—• Bet susimildamas dėlko 
jo vakar man neparodėi, juk 
tai įdomi statyba!

— .Te, ką aš tau , rodysiu, 
kad jo vakar čia nebuvo.

— Kaip tai nebuvo?! nuste
bęs klausia amerikietis.

— O paprastai, tik šiąnakt 
šituos namus pastatė!

— Yes, nusiminęs atsiduso 
amerikeitis, pas mus Ameri
koje tokius namus visus me
tus statytų 1

Iš Chicagos atvykęs į Lie
tuvą tenisistas turėjo gauti iš 
Kauno pašto jam atsiųstą teni
so rakietą. Skuta į paštą ją 
atsiimti, štai, sako, pakvieti
mas, duokit man rakietą.

— Tamstos pasas, — šaltai 
atsako pačto valdininkas.

— Pasas, pasas, aš jo dar 
neturiu, jis policijoje ... su
mišęs kalba tenisistas.

— Tai iš kur mes galime ži
noti, kad tamsta tasai pats as
muo, kuriam 
adresuotas?

— O, yes, 
nuotraukos, o 
kurie apie mane rašė ir net 
mano fotografijas įdėjo, juk 
dabar daug kas mane čia Kau
ne žino, aš iš Chiagos teni
sistas . . .

— Tai vis neįrodymai, — 
nukirto įsikalbėjusį tenisistą 
pačto valdininkas, 
siuntinio negausi.
tuos žodžius pačto valdininkas 
nuėjo sau.
v Nebuvo kas daugiau daryti 
ir tenisistui; jis pasiskubino į 
policiją atsiimti tenais palik
tą savo pasą.

Eina, juokias ir galvoja.
— Keista toj Lietuvoje. Sa

ko neduosią be paso, juk aš 
galiu įrodyti, kad tasai pats 
asmuo! Ne, pasą! O jei aš 
pasą pamesčiau, tai nejau vi
sai dingčiau ir manęs niekas 
pažinti nenorėtų?

Tokios linksmos nuotaikos 
pagautas tenisistas įėjo į po
licijos nuovadą.

Čia prašo jau seniau palik
tą pasą išduoti. Policijos tar
nautojas visu rimtumu pasą 
suradęs atsinešė ir tenisisto 
žiūrėdamas į pase esamą fo
tografiją klausia:

— Tamsta busi Juozas Žu
kas iš Chicagos atvykęs?

Tenisistas juokais ne tveria. 
Juk iš fotografijos matyti, kad 
jis tas pats, one kitas.

— Ne, aš iš Etijopijos, — 
šypsodamasis atsako jam te
nisistas.

Policijos tarnautojas nieko 
j tai neaskęs, paso neatidavęs 
nuėjo sau.

Nieko nepešęs išėjo ir čika
gietis tenisistas. Supratęs jis, 
kad gal negerai padaręs nubė
go pasiguodė savo draugui.

Abudu grįžo atgal į polici
ją. Nesusipratimą išaiškinus, 
pagaliau policija pasą grąži
no.

Rytojaus dieną tenisistas 
skubiai bėgo į pačtą parsineš
ti seniai lauktą savo rekielą. 
Pačto valdininkas jau dabar 
be jokių kliūčių išdavė siun
tinį.

— Už pergulėsimą tamta tu
rėsi primokėti, — išduodamas 
rakietą sakė valdininkas.

— Yes, jus amerikiečius tik 
apvagiat, mokėdamas pinigus 
besišypsąs atsakė jam čiga- 
gietis.

— Ar tamsta gali šituos sa
vo žodžius pakartoti, — rim
tai ir susirūpinęs sakė valdi
ninkas.

šitas siuntinys

štai mano foto 
štai laikraščiai,

be paso
Ir taręs

.‘.-r

Capt. Patrick O’Connell auestlonlng suspects

CHICAGO. — Dvylika jaunuolių, kurie yra nužiūrimi įvairiais plėšimais.
» ' ______•   , * _

— O, yes, atsakė tenisistas, 
čia visi girdėjo, ką aš sakiau 
ir dar labiau šypsotis pradėjo.

— Prašau pasirašyti proto
kolą, ką tamsta sakęs esi. — 
Ir pakišo valdininkas čicagie- 
čiui tenisistui pasirašyti pro
tokolą. Pasirašė. Linksmai 
parėjas savo bičiuliams pasa
koja, kas pačtoje nutiko, ši
tie nejuokais susirūpino ir 
pradėjo vartyti baudžiamojo 
kodekso knygas.

— Nei daugiau, nei mažiau, 
kaip sveikam teks už tą pro
tokolą sėdėti kalėjime!

— O, kas daryti, — nuste
bęs į visus žiurėjo J. Žukas.

Kibo vienam įtakingam as
meniui į svernus ir kartu nu
bėgo į pačtą..

Rūsčiai į tenisistą pažiurėjo 
pačio valdinįnkįis.A .

O tenisistds bešypsiąs, gerą 
nuotaiką nepraradęs 
jam.

— Yes, aš Žukas, juk aš at
siprašau ir juokiasi.

Pradėjo kvatoti rustus val- 
riinkas, tuo juoku apsikrėtė 
visi pačte buvę. Linksmai vi
sas pačtas klegėjo.

Rustus valdininkas čia pat, 
visų akyvaizdoje protokolą 
sudraskė. Viskas baigės lai
mingai ir dabar čikagietis te
nisistas J. Žukas linksmai pa
sakoja savo nuotikius.

Na, jei nori mano se-|ne už soicaldemokratus bal-lingos, 
natvę palinksminti, tai štai 
įtaisyk radio, ana kaimynai 
turi . . . ' 4 *

Sūnūs išskėtęs akis žiuri į 
savo motiną; Ne jau šita se
nutė žino anie radio? Ta jo 
motina, kurijį keletas dešimtų 
metų čia 
vargti ^paliko, kuri be bažny
čios, regis daugiau nieko ir 
netroško.

— Motin, — sušuko sūnūs, 

— tikriausiai radio turėsi ir 
tokį, kad iš toli girdėsi.

— Bet ko taip sūneli nuste
bai, gal dyvai, kad aš tokių 
prajovų prašau? Matai da
bar laikraščiai mažai terašo, 
ti gera per radio kaip ką pa
klausyti.

— Tai tu įr laikraščius skai
tai? — nustebęs klausia su-

ietuvoje vargą

nūs.

sako

Keletas dešimtų metų išgy
venęs lietuvis šiaurės Ameri
koje skubėjo į Lietuvą savo 
seną senutę matulę aplankyti. 
Arti penkiasdešimties metų 
sunaus ir kokios su virš sep
tyniasdešimties metų motinos 
susitikimas tikrai jaudinantis 
buvo.

Liejo vienas ir kitas džiaugs
mo ašaras.

— Sunau mano, — glamo
nėdama lyg mažą vaiką tarė 
Senutė, — juk tikra buvau, 
kad jau daugiau nematysiu ką 
aš užauginau. Juk piemenu
kas buvai, kai mane apleidai, 
štai dabar koks puikus vyras, 
tik kas žiūrėk baltų plaukų 
turi? Jautriai klausia moti-

— Skaičiau, bet jau dabar 
tik klausau, ką kiti skaito, 
pati jau neįmatau, akys silp
nos . . .

Simus žiuri į motiną ir dar 
labiąu stebisi.

— O ji guodžiasi toliau.
— Buvo pas mus karštos 

dienos, kaip eidavo seimo rin
kimai. Dabar jau visi po 
šluota suvaryti. Koks čia da
bar gyvenimas!

— Na, tai kaip buvo seimų 
rinkimai, tai už ką balsavote, 
nedrąsiai teiraujasi sūnūs.

Tikriausiai jam rūpėjo kaip 
jis čia susitiks su savo moti
na, kaip jis savo pažiūras su
derins su savo maldingos mo
tinos pažiūromis.

O sunau, už ką gi vargšo 
žmogus gali balsuoti. Tiek 
kiek čia mes turto turime, jo 
niekas neatims, prarasti netu
rime ko, o įgyti galima, bent 
žmogumi tapti, tai užką, jei

suosi! ...
Sūnūs antru kart širdingai 

apkabino savo motiną.
— Motule mano, kaip tai 

man smagu išgirsti, juk aš ir 
socialistas!

Jausmingas buvo sunaus su 
motina susitikimas ir labai 
graudingas jųdviejų atsiskyri
mas. . .

— Sudie, sunau, gal jau 
daugiau nesimatysim!

Ant nedidelio šiaudais deng
to namelio stogo stypso du 
aukšti stiebai ir vienas kitą 
viela jungia.

— Žiūrėk, sako praeiviai, ir 
ši- senė jau radio turi!

— Bet dar koks už kelių 
varsnų girdėti!

— Tai sūnūs amerikietis jai 
šitai ^įtaisė. Na ir mylėjo sa
vo jilptiną, ‘ kaip, parvažiavęs 
buvo . . . f * ”

— Je, kur čia tau nemylėti. 
Juk retai taip būva. Abudu 
socialistai. Viena čia, o ki
tas Amerikoje . . .

Palangiškis klauso, galvą 
kraipo.

— Žinai, visa tai gera, bet 
visų tų pavadinimų aš čia be
supaisysiu, Amerikoje pas jus 
kaip kas vienaip vadinasi, o 
pas mus kitaip, O čia Pa
langoje, kaip esi apsirėdęs, 
taip gali eiti.

šioksai tųdviejų priętėlių 
pasikalbėjimas ėjo prie juros 
kranto.

— Tai kaip tai suprasti? 
Negi šituo maudymosi kostiu
mu galima eiti į tą vakarą? 
— nustebęs klausė čikagietis.

— Ne! eik kitais drabužiais, 
kasdieniniais, bet ne kokiais 
princais.

Vakarui aiėjus amerikietiš
ka įžymenybė nuėjo į labda
rybės vakarą.

Prie durų jį sutiko viena 
dama.

— Ponas į vakarą, tai pra
šau paaukoti.

— Orait, juk aš turiu pa
kvietimą !

— Je, pakvietimas, tai tik 
reiškia, kad tamsta gali atei
ti, bet reikia kaip kas ir au
koti.

— O key, prašau aukų 
Pa

žiūri amerikietis į aukų 
pą ir akimis netiki. štai
šimtai, štai šimtas litų aukų, 
o kaip kur ir mažiau, bet vis 
taip 
gęs, 
tus.

Dairo- 
dienos

ameri-

kučiuojasi. Muzika nuobod
žiai zirbia.

Štai į kavinę įeina dvi pra
šmatnios moters. Jos links
mos.

—- Muzika džasą! — sako 
viena jų.

— Publika šaiposi, 
si kas čia bus. Kas 
mėtų šoks. Juokai.

Ir įdvi prašmatnios
kietės nieko nelaukdamos vie
nos dvi pradėjo šokti.

Šoko linksmai, gražiai. Ir 
kelioms minutėms praslinkus 
visa kavinė ūžė, šoko, daina
vo, linksminos,

Dabar kaip kas kalba, kad 
Palangoje dienos šokius įvedė 
dvi amerikietės lietuvaitės, 
esą, seniau šito nebuvo. Tik 
naktimis šoko . . .

la-

la- 
du

arti šimto. Bet nudžiu- 
rado penkis litus įrašy-

Atvyko į Palangą vienas 
garsus Chicagos veikėjas, gal 
ne tiek garsus, kiek landus. 
Visur norėjo pabuvoti, o ypač 
aukštus ponus pamatyti.

— Žinai, jei nori visą auk
štybę matyti, tai šiandien va
kare eikį į labdarybės vakarą, 
še tau pakvietimas, — sako 
jam vienas pažįstamųjų.

— O, denkiu, kaip pas mus 
sako, bet buk geras pasakyti, 
kaip čia man apsirėdyti. 
Ir pradeda Chicagos įžymeny
bė pasakoti Palangos įžyme- 
nybei kokius drabužius jis iš 
Amerikos yra atsivežęs.

Prasideda ilgas pasakoji
mas nuo princ - Albert, kada 
ir kur jis velkamas, dėvimas.

Gerai, štai jums litą, — 
jisai.
Taip, ponas gali eiti vi

sai nemokamai, bet čia eina 
tik tie, kurie gali tinkamai su
mokėti, juk tai labdarybės va
karėlis.

— Hm, duosiu dešimt dole
rių, bet pasakykit kas bus?

— Štai sąrašas, rasit kas 
jau atėjo. ®

— O kada vakaro pradžia?
— O už valandos, tuomet 

jau visi bus susirinkę.
— Gerai aš ateisiu už va

landos.
Už valandos atėjęs landus 

amerikietis atsidėjęs studijavo 
svečių sąrašą ir tenais radęs 
skambių pavardžių sumokėjo 
ne dešimts, bet dvidešimts do
lerių. Deja, ilgai tasai įžy- 
menybių ieškotojas laukė auk
štų ponų ateinant, bet pasiro
do, kad jie tik aukų davė, o 
vakarėlį tik jų jaunimas ap
lankė.

— Yes, visur apgavimas,— 
išeidamas iš vakarėlio piktai 
sakė Chicagos įžymenybė.

sako

— Prašau Smetonos, — įė- 
. as į pienoentro užkandinę 
jrašo amerikietis.

— Ar saldžios, ar rukščios 
tamstai grietinėlės, — klausia 
jo mikli patarnautoja.

— Nei saldžios, nei rukš
čios, o duosit man Smetonos, 
atkerta padavėjai amerikietis.

— Taip, taip ponas, aš su
prantu, bet yra saldi ir rukš- 
ti grietinėlė . . .

— Man ne grietinėlės reikia, 
bet Smetonos! Koks čia pai- 
belis, ar jau jus mane su
prantat ?

— Ponas, mes gerai jus su
prantame; tą, ką jus prašot, 
mes ir duosim, tik yra rukšti 
ir saldi . . .

būti 
sake 
inas 
mūs

Na, jei smetona, tai turi 
saldi, — visai rimtai at- 
amerikietis, nesuprasda- 

to žodžio politinės reikš-
— Vistas pats.

Lyja, nuobodu pajūryje. 
Palangiškiai visi sblindę į ka
vines, restauranus. Saulės 
nėra ir čia nuobodžiauja. Ge
ria kavą, nosis pakabinę šne- 1(

Sena Formula Dabar 
Pagerinta su 

VITAMINAIS A ir D
Vienas žynius sveikatos specialistas yra pa
sakęs, kad 83% iš visų šios šalies gyven
tojų yra slogų paliesti. Jo patarimas yra 
vengti persišaldymo palaikant savyje atspa
ru iną.

NUGA-TONE — dabar moksliškai su
stiprintas su VITAMINAIS A ir D yra jau 
įrodęs tų stebėtinų sveikatos budavoto- 
io ir palaikytojo atsparumo. Jis palie
čia kai tik silpnuosius organus. Juos su
stiprina taip, kad nuodus, kurie sveikatų 
silpnina, jie patys nuo savęs pašalina. Da
bar jums kai tik laikas būdavot! atspa
rumų prieš šalčio persišaldymų. Mėgink nau
joji NUGA-TONE turinti VITAMINUS A 
ir D. Parduodamas ir garantuojamas pas 
visus vaistininkus. Lengvas imti ir palaiko 
jus vaizde.

Nuo užkietėjimo imk — UGA-SOL-—tai 
idealus liuosubtojas. 25c ir 60c.

na.
— Matut, tai metai, tai var

gai mano senatvę puošia, juk 
aš jau ne anų laikų vaikėzas.

— Tiesa, tai šmots metų 
jau praėjo, kaip tu į tą Ame
riką išvažiavai, o man vis dar 
vaiku atrodai ... O metai, 
kaip greitai tie metai bėga.— 
Rūpestingai kalbėjo motina.—

Sūnūs vis delsia, kažką mo
tinai nori sakyti, bet nedrįsta.

— Na, kaip, sūneli, jums 
tenais sekasi gyventi?

— Je, ir Amerika/ ne 
siems Amerika, — i 
nūs ir kiša motinai 
šimtines dolerių. Tai 
nų motenele!

—- O kam tai; sunau, - 
ko jam motina, — juk ai 
gyti turiu ką, ilgai negyvensiu 
man tokios dovanos nereika

vi- 
sako su

keliąs 
dova-

h GERIAUSIA
9 DOVANA

$8.00

. $5.00

Vardas
Adresas

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.

Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

Chicagoje ......... ...... ......
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje ............... ......

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:
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Raibasis Lietuvos 
Gyvenimas

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

vadinamoji
Sprendimas

Pasibaigė Juknaičių 
byla

Pagalinus pasibaigė viena iš 
buvusių garsių bylų, — tai 
Klaipėdos krašto 
Juknaičių byla,
šioje byloje palyginamai visai 
yra švelnutis, kuris Eltos pra
nešime šiaip skamba.

Apeliaciniai rūmai Juknaičių 
įvykių byloje sprendimą pa
skelbė X-13 tik po 17 vai. Tei
sėjai sprendimui daryti pasi
tarimą tęsė nuo pirmadienio 
19 vai. Sprendimo išgirsti bu
vo prisirinkę daug pašaliečių. 
Be to, gausiai dalyvavo vie
tos ir užsienio, žurnalistai.

Jonas Simaitis, Richardas 
Gerulis, Endrius Peldžius, 
Heinrichas Grigolaitis, Maksas 
M akys ir Emilis Krečmanas 
nubausti po pusantrų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, Vil
helmas Srųgis, Otto Nausėdas 
ir Richardas Grigolaitis — po 
vienerius metus papr. kalėji
mo, Jurgis Vaškys — 11 mė- stotį. Visa tai jie darė šven-

nėšių papr. kalėjimo. Visiems 
įskaitytas kalėjime sėdėtas lai
kas. Nukentėjusių civiliniai 
ieškiniai tik dalimi, patenkin
ti : Taručiui priteistos gydy
mosi išlaidos ir po 260 litų 
kas trys mėnesiai^ mokant 
pirmyn, ligi gyvos galvos. Ki
tiems atiteistos nežymios su
mos. Teismo išlaidos teks pa
dengti nuteistiesiems solida
riai.

Juknaičių byla turi daug pa
našumo su Veiverių ūkininkų 
byla, bet tų bylų padarinių 
visai lyginti negalima.

Juknaičių apylinkės ūkinin
kai tikrai nacionalsocialistų iš 
anapus Nemuno suagituoti 
puolė ne tik lietuvius- Lietu
vos valstybei lojalius piliečius, 
bet mifšė ir net nuginklavo at
ėjusią valstybės policiją tvar
ką padaryti. Be to, šitie hitle
riški padaužos įsisiūbavę ir ge
rai įsismaginę net pradėjo^ ki
tas valstybines įstaigas daužy
ti,. kaip štai pačtą ir gelžkelio

tai įsitikinę, kad štai tuoj pats 
Hitleris ateis į Klaipėdos krar 
štą ir visus žemaičius iš jų 
krašto išvys.

Tai yra tikriausias pasikė
sinimas prieš esamą tvarką ir 
noras Lietuvos valstybės teri
torijos dalį atleisti svetimai 
valstybei. K

Bejė„ šitoji paskutinioji ten? 
dencija. svarstant tą bylą Ape
liaciniuose Rūmuose visai pil
numoje nepaaiškėjo, bet visa 
tai kiekvienas iš šalies klaur 
sąs tai galėjo suprasti, ko kal
tinamieji iš tikrųjų troško; Ir 
vis dėlto jie visi palyginamai 
visai švelniai nubausti. Mat, ’ ■ ‘
byla ėjo Apeliaciniuose. Ru- 
muose> kur veikia kiti nuosta
tai.

Veiverių gi ūkininkai ne 
tiek politiniais, kiek ūkiškais 
sumetimais pradėjo burtis ir 
savo reikalus ginti. Įvyko ne
susipratimų su policija, bet ir 
tai ne tiek politiniame susi
kirtime, kiek ūkiškame; Be to, 
teisme niekas aiškiai tvirtinte 
netvirtino, kad. tie ūkininkai 
butų akiplėšiškai pasipriešinę 
policijai, — jie daigiau gynė
si tik nuo policijos perdaug 
staigiai ir aštrių pavartotų 
veiksmų.

Čia iš policijos niekas nepa
teikė civilinių ieškinių dėl dar- 
biningumo praradimo, 
licija tik visai lengvai 
žalota. Visai kitką 
Juknaičių byloje, čia
visa eilė dėl kūno sužalojimo 
ir darbingumo praradimo civi
linių ieškinių ir teismo spren
dimu šitie civiliniai ieškiniai 
pripažinti mokėtinais.

Betgi Veiverių 
teistieji ūkininkai 
džiau nubausti. , 
menes teisme į 
kius visai kitaip

Ar tai tik dėlto tų teismų 
sprendimuose matome tokius 
didelius skirtumus? Ne. ,, Yra 
yisa eilė dar > kilį' ' apystovų, 
dėl kurių k’laipedifflTCtTTtkhiin- 
kai taip palyginti lengvai iš
sisuko iš visų 'savo bėdų. Bet
gi nėra reikalo visų tų kitų 
apystovų čia suminėti, — spė
ju, kiekvienam jos yra labai 

■ aiškios.

nes po- 
buvo su- 
matome 
patiekta

MASTER WIND0W SHADE 00.
S. J. Vondrak Tel- Lafayette 4560

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

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

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. Bi €. (12T0 KILOCYCLES) 
KIEKVIENĄ -■

ANTRADIEN&ĮR TREČIADIENĮ
9:30 vai. vak.

byloje nur 
žymiai skau- 
Mat, karino- 
šitokiu^ įvy- 
žiurima.

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

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

Gražios Dainos ir Muzika.

rado’ jau daugelio f išmėgintą 
^arkliuką. TUo arkliukui Šauniai 
gali joti ir nėt tėti nužygiuto> 
ti, tik reikia mokėti jį pabal
noti. 1 <

O jūsų advokatas tai meis
triškai mokėjo. ( Nė tik kad 
tvirtai į j,.o> balną įsėdo, bet 
net auksines pasagėles prisi
segė ir ant krutinės užkabino 
didelį ordeną. Tasai arkliukas 
tik tiems ištikimais tarnauja 
ir į platų vieškelį tą jojiką ne
ša, kuris iš jaunalietuvių ki> 
tęs jį šienu maitiha.

Taip, jūsų ta ‘^žymenybė” 
surado tą silpną gyslelę ir pra
dėjo visame girti tuos kurie 
save girti yra didėli meistrai, 
bet kuriuos kiti bent čia Lie- 
tnavoje negiria. Taigi, jūsų ad
vokatas iš Šalies atvykęs gy
rė juos visai išėijuosęs ir be 
atodairos. O iki Šiol būdavo 
taip, kad iš kitur atvykę lie
tuviai mažiausiai ką daryda
vo, tai mandagiai nutylėdavo. 
įO jei kartais tekdavo geras žo’- 
dis tarti, tai be tautininkų 
nuopelnų surasdavo, kad kiti 
kur kas daugiau yra atlikę. Ir 
visa taip išsilygindavo.

Jūsų advokatas matė tik 
vien tautininkų nuopelnus, to
dėl jam ir tasai stebuklingas 
žirgas bu4vo pabalnotas ir prie 
jo karingos krutinės didelis 
ordinas prisegtas. Reikia tikė
tis, kad jūsų advokatas par
vykęs bus labai patenkintas 
Lietuvos vaišėmis ir privalės 
visame tautininkus girti. O jei 
jis kitaip kalbės, tai bus lygu 
šventvagystei ir, šiurkščiau ta
riant, bus panašu į veidmai
niavimą. Jis privalo dabar ir 
pas jus visame propoguoti tau
tininkų idėjas, jij darbus gir
ti; žodžiu, taip elgtis, kaip el
gėsi Lietuvoje;

Reikia- manyti, kad ponas 
advokatas Čliicagbje pats pa
darys platų pranešimą iš at
liktos jo Lietuvoje misijos ir 
papasakos, ką gįijdčjęs ir ma
tęs... Liętuypję.
' Jei tai butą Visai eilinis pi- I 
lietis, arba bent' ^ats tokiu sa
ve laikytų, tai netektų apie jį 
net užsiminti, bęjt čia turima 
reikalas su kitkuo.

Bent jis pats5 save stato 
aukščiaUj o žymiai aukščiau, 
bet kokio eilinio ‘įiiliečio..

Lietuvos seimas vos 
kruta

Lietuvos seimas jau dirba 
išsijuosęs; Kiekviename posė
dyje kartais net/ kelis įstaty
mus priima. Ginčų veik jokių. 
Iki šiol visi priimti įstatymai 
labai reikšmingi. Dėl jų buvę 
galima laukti, o yra visa eile 
tokių Lietuvos gyvenime spra
gų,. ktfrios tuoj turėtų būti už-, 
kištos, bet dar; čia seimas sa
vo iniciatyvos neparodė. Iki 
šiol visi seimo priimti įstaty
mai’ buvo vyriausybės paruoš
ti; Netenka net nugirsti, kadi 
seimo narių tarpe jau butui 
gimusi mintis savo sumanumui 
ir apsukrumu koks nors įsta
tymas paruošti.

Jokių aistrų, jokių pasikarš
čiavimų. Tylu, ramu.

O vienok Lietuvos gyveni
mo tikrumoje taip nėra. Bet 
šio seimo atstovų sąstatas Lie
tuvos gyvenimo tikrojo pulso 
nejunta, o jei kas ir kaip ką 
jaučia, tai bejėgiai tyli.

Pažiūrėsime, kas bus toliau.,

i Laukiama permainų
Kaip kas vis dąr lukeriuoja 

ministerių kabinete kai kurių 
atmainų, apie kurias ne taip 
;seniai net visai konkrečiai kal
bėta. Bet lūkesčiai, palieka lū
kesčiais, o darbai darbais.

Del Klaipėdos krašto guber
natoriaus pakeitimo staiga vi
sai nutilta, nors buvo tikriau
siai nusistatyta • kitas skirti. 
Esamu* gubernatorium vokie
tininkai yra patenkinti ir jie 
nelabai linkę ką nors kitą tu
rėti. -Dabar, esą, žiną ką turi,, 
o kas kitas bus, — tai sunku* 
spėlioti. Prie šio gubernato
riaus jau esą pripratę.

GERKIT TIK GERĄ alų!

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA* 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro> 
dūkių.

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

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

OF VOUK

IINSURED.
• IOOO.

PASKOLOS anl NAMO
Skolinant Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

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

Dėl informacijų kreipkitės į

IItederalSavings
Mano loan associatton 

y or CtlICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD

"Lietuvos Aido” redak
torius paliktas

Andai buvau rašęs, kad vy
riausias Lietuvos Aido redak
toriui Alantas turi iš savo pa
reigų pasitraukti. Bet gi da
bar taip atrodo, kad jis jose 
pasiliks ir toliau Lietuvos Ai
dą redaguos. Mat, kaip kam 
labai jau į širdį krito, kad dėl 
tokių palyginamai menkų da
lykų tektų redaktoriui apleisti 
savo vietą. Dėlto daryta viso-- 
Rių žygių pas įtakingus asme
nis, kad palikus viską po se
novei ir į svetimos valstybės 
padarytus protestus labai daug 
nekreipti domės, juo labiau, 
kad savo laiku dėl tos žinutės 
buvo atsiprašyta.

Kaip žinot, be kitų nesusi
pratimų vienas iš stambesnių
jų buvo tai, kad buvo para
šyta, jog Argentinos parla
mentas sabatuoja. Dėl šitos ži
nios labai užsigavo Argentinos 
konsulas ir pareiškė savo pro
testą.

Argentinos konsulas iš viso 
Lietuvoje plačios visuomenės 
sluogsniuose yra žinomas kaip 
didelis karštuolis ir ne visuo
met mokąs susivaldyti, — kas 
butų privalu svetimos valsty
bės atstovui.

Jūsų “{žymenybė”
Pagaliau iš Lietuvos išva

žiavo jūsų Čikagos “įžymeny- 
bė” advokatas Borden. Reikia 
pasakyti, kad jam Lietuvoje 
gerai sekėsi, čia jis atvykęs 
paspardė gerai visas partijas^ 
žinoma, išskyrus vieną. Jis pa
peikė ir š. Amerikos lietuvių 
spaudą, kad ji užsiima tik 
litine rietena. Tai drąsus 
ras, tas jūsų advokatas!

O vyko jam reklamuotis 
.to, kad jis čia Lietuvoje

po- 
vy-

dėl 
su-

Brangsta Žemės ūkio ge pasirodė, tai daug žmonių Į mų; Jums fenais §. Ameriko- 
« produktai "*"1'......... r>'"’ u“‘ ’"~T'

Lietuvoje žemės 
dūktų kainos kad ir nežymiai,! 
bet tolydžiai kyla. Ypač brang
sta arkliai. Bendrai jau kiek, 
tik ūkininkai pajėgia žemės 
ūkio produktų pristatyti, 
jų ir parduodama.

prie lango stebėjo jas. Dar ir 
dabar matyti, kaip žmonės at- 

ukio pro- sis to j ę ties langu stebi duja- 
kaukes. šitų, dujakaukių nema
ža dabar parduodama.

Jau. daug kur miestuose, ta
me skaičiuje ir Kaune, statos 
nu4o dujų pasislėpti požeminės 
patalpos. Miestai tokias patal
pas kaip štai Kaunas stato' 
bendrai daugeliui žmonių pa
sislėpti.

tiek

Dujakaukės
I .

Kaipo naujieną galima 
nešti, kad Kaune, o kaip 

pardavinėja-

pra- 
kirr

ir provincijoje, i 
mos dujakaukės. Pirmas die
das kaip tik jos krautuvės lan-

j e tai gali atrodyti bent kiek 
juokinga, — čia tai visai su
prantama ir skaitoma butinu 
ir neatidėtinu daiktu.

Dujakaukės, t trr būt, greit 
■visiems- čia Lietuvoje prigis 
kaip būtiniausias daiktas.

Baigiu savo pastabas iš Lie
tuvos raibojo gyvenimo. Jų 
šiuom kart nedaug. Ką gi, pat
sai gyvenimas pasidarė netu
riningas, tai nėra kas įdomes
nio parašyti. Negi iš piršto ką 

Kai kurie namų savininkai nors išlauši, o bet kokius ne- 
tokius rusius nuo dujų slėp- reikšmingus niekniekius never- 
tis atskirai daro prie savo na- ta rašyti. — Jūsų Keistas.

Greitas kaip žaibas

Yra vienintelis radio su “EMDE SPINNER” stočių 
pagavimo metodu. *

Pagauna bite stotį lengviu piršto pasukimu.

TAI YRA TIK VIENAS IŠ DAUGYBES ZENITH 
RADIO PATOBULINIMŲ.

ATEIKITE PAS MUS ŠIANDIEN!

Išbandykite šį RADIO MUSŲ 
KRAUTUVĖJE

į ĮMOKĖKITE TIK
I

Balansą, lengvais 
■ išmokėjimais

ZENITH — AMERIKOS LABIAUSIAI KOPIJUOTAS RADIO

Roosevelt FurnitureCo., Ine.
M. P.

Phonc SĖElcy 87(>0

JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai
2310 West Roosevelt Road

1 CHICAGO, ILL

Laimekit Landon-Knox ir Brooks
DIRBKIT IR 
BALSUOKIT 

1 už

MARION GEORGE 

ši KUDLICK 
Republikonų kandidatas į 

miesto teismo

KLERKUS

Sustabdykit Ko
rupciją ir Suma- 
žinkit Mokesčius
S BALSUOKIT 

užREPUBLICAN

BALUS
Republikonų kandidatas

Sanitarinio Dis- 
trikto Trustisus

VVILLIAM

BUSSE
Republikonų kandidatas

Kauntės Rekordo 
tojus

Cook County 
Candidates 

For Šanitary Trustees 
. Clarence N..

" Bergstrom 
Aiva L. Bates 

Samuel R. Bailia
/ For States Attorney
Harry S.Ditchburne
For County Treasurer 
Arthur C. Lueder 
For County Recorder

William Busse
For derk, Circuit Court

Otis A. Rogers
For Clerk Superior Court

Maurice M. Shay I
For County Coroner

Edmund G. Brustį
For Board of Tax

. Appeals 
George F. Nizon 
For Bailiff Municipal

Court
Oscar C. Johnson 
For Clerk Municipal 

Court
Marion George 

Kudlick

Rinkimai lapkričio,1936



kuoih nariai tą ne

OLD

MENESIŲ SENA

OLD FORT DEARBORNlabai

4270 Archer Avė,,

čashįĘ"

jus Valdžiai ir pranešti kiek jūs

SOCIALĘ

KAINOS 
PAKĖLIMO

Vienas nuošimtis bus nu
trauktas nuo jusy uždarbio, 
pradedant sausio 1-rną die- 
nQ, sulyg Suvienyty Valsti- 
iy Valdžios įsakymo.

riko j e kuopa rengia “Hallo\veen 
Dance” su dovanomis 31 dieną 
spalio J. Petrausko svetainėje, 
1750 S. Unior> avenue.

tik devynios darbo savaitės 
Valdžia privers jūsų darbdavį nutraukti nuo jūsų už-

Visi šitie ir daugelis 
Šėtono darbų reikalauja 
skaitlingos kunigų ir ji 
močninkų armijos prieš šėto
ną kovoti. Taigi atsiranda ir 
jiems nemaža darbo ir uždar
bio. — šėtono priešas.

Kiek 
mokėsite.

masinančios 
krikščionių 
drausdavo, 

į juos atsi

neš savos svetiai

OLD AMERICAN
BRAND

riaus Siratavičiaus ir P. Gri
cienės ir dalykas tuoj butų bu- 
vęš aiškus. Bet toji “komisija” 
to bedarė, ii* dėl aiškesnio su
pratimo dėlko ji to nedarė, čia 
pacituosiu finansų sekretoriaus 
F. Širatavičiauš žodžius: “Liė-

Užmokesčio Diena — Ir JŪS Sumokėsite!

šuširinkime buvo iškeltas nela
bai aiškus klausimas reikale 
persikėlimo P. Gribienės blan
kios iš 260 kuopos į 217 kuopą. 
Sekretorius 260 kuopos F. Sira- 
tąvičiUs pasakęs, kad P. Gribie- 
hė buvusi pas jį namuose ir ji
sai išdavęs persikėlimo blanką 
F.‘Gribienei kaipo gerame sto
vy 260 kuopos narei, Ir pasi
rašęs. Bet prašant P. Gribienei 
dą'r jis jai davęs porą tuščių 
blafikų ir po kuriom jis nepasi
rašęs.” Bet kad užrašų sekreto
rius K. Liutkus to nesuprato ir 
į protokolą netaip įrašė, tai dėl
to nereikia stebėtis, nes tos 
kuopos rimtesni 
kartą patėmijo, kad užrašų sek
retorius ne viską užprotokoluo
ja taip, kaip yra kuopos susi
rinkimuose tariama. Kaltinti 
260 kuopos finansų sekretorių 
F. Širatavičių už tai, kad jis 
man išdavė persikėlimo blanką 
neprašiusiai raštu susirinkime, 
tai irgi nesąmonė. F. Siratavi- 
čius sekretoriaudamas šioj kuo
poj per septynius ar aštuonius 
metus laiko yra išdavęs daug 
persikėlimo blankų, bet nei vie-

ir vy
nely

Straight Bourbon Degtinė 90 Proof 
20 Mėnesių Sena

■

Lietuvių Vakarinės žvaigž
dės Kliubas rengia balių su pro
gramų ir laimėjimais 14 dieną 
lapkričio Dievo Apveizdos pa
rapijos salėj, prie 18 gatvės ir 
Union avenue.

Svarbias prakalbas rengia 
bendrai ALDLD 154 kuopa, L. 
D. S. 129 kiiopa sekmadienį, 1 
dieną lapkričio J. Petrausko 
svetainėje, 1750 S. Union avė. 
Pradžia 2:30 valandą popiet. 
Bus geri kalbėtojai. Prakalbų 
tema apie šių dienų svarbius 
įvykius Ispanijoj, Lietuvoj ir 
Amerikoj. Tokias prakalbas re
tai tenka išgirsti. —J. G.

Kaslink išdavimo persikėlimo 
blankos P. Gribienei, tai štai 
ką aš turiu pasakyti. Ta savo 
pasivadinusi “tyrinėjimo komi
sija” dalyko visai netyrinėjo, ir 
todėl' neturėtų nei vadintis “ty
rinėjimo komisija”. Jeigu ta 
“komisija” butų sugebėjusi ii' 
norėjusi tikrai dalyką ištirti, 

rašius ilgiausią 
laikraštį, butų atsi-

18 g. apielinkės draugijų 
darbuotė

Šios apielinkės draugijos ru
dens sezoną pradeda su paren
gimais, pramogomis ir kitokiais 
pamarginimais.

Susivienijimo Lietuvių Ame-

chic-ago ofisas-. -1010 South State St

Die- 
prie

Jeigu dabar turi 25 metus amžiaus ir uždirbi $20.00 į savaitę, 
štai kiek

tai vieton
straipsnį į 
klausus 260 kuopos sekreto- nas iš persikeliančių nėra rei

mokindavo, kad alkoho- 
gėrimai yra šėtono pa 
Dabar juos geria mi 

žmonių, neišskiriant ii

ŠĖTONAS DIRBA
Kada visame sviete siaučia 

nedarbas, šėtono karalystėj 
tikra rugiapiirtė. Gaila, kad ir 
angelai ir velniūkščiai yra ne
matomi, todėl nėra galima apie 
jos jokios statistikos paduoti. 
Vienok iš šėtoniškos veiklos 
galima, jog milionai veikėjų 
yra reikalingi ir kad jie dirba 
sušilę.

Iš kur gi milionai bedievių 
atsirastų, jeigu velnias juos 
nepakurstytų ? Vis didesnis ir 
didesnis skaitlius darosi tokių, 
kurie neklauso Dievo emisarų 
ir net nori paties Sutvertojo 
nusikratyti. Katalikų bažnyčia 
net vainą turėjo paskelbti be
dieviams ir Romos popas jau 
atsiuntė vadą į Ameriką, ku
ris važinėja traukiniais, auto
mobiliais ir laksto orlaiviais, 
kuriuos neseniai žinojome 
esant velnio išradimais.

Mus religiškus žmones baž
nyčia 
liniai 
daras 
lionai 
bažnyčios galvas, šėtonas tu
rėjo daug dirbti ir vis dar dir
ba. Jis ir žmonėms davė dar
bo, nes reikia salyklo, brava- 
rų, bačkų, bonkų, krautuvių, 
bartenderių. Milionai žmonių 
dirba dėl šito šėtoniško išradimo.

Kaziros irgi buvo žinomos, 
kaipo velnio abroziukai. Tik 
augšti ponai ir nepadorus varg
šai jomis lošdavo. Dabar lošia 
visi. Net religiškos organizaci
jos ir pačios parapijos ruošia 
kaziravimo kontestus. Pagal
vokite, kiek žmonių dirba prie 
kazirų darymo ir jų pardavi
mo. Tai plati industrija.

Tabakas būdavo vadinamas 
pikta žole ir rūkymas šėtono 
zabova. Rūkydavo tik atkak
lus vyrai, paleistuvės ir gar
bingosios ponios. Dabar ruko 
ir mergos, ir bobos, ir kuni
gai ir netoli visi vyrai. Taba
ku apsodinti milžiniški žemės 
plotai, prie papirosų ir cigarų 
dirba milionai žmonių. Dau
gelis dirba pypkes, tabakui dė
žės, spausdina popieras. Kiti 
vėl pardavinėja. Jeigu šėtonui 
butų nepasisekę įkusinti žmo
nių tabaką rūkytų kur dėtų
si visi šitie darbininkai?

Gal dėl to, kad visų pago
niškų religijų apeigose šokiai 
užimdavo žymią vietą, o gal 
dėl jų prie lyties 
noturos, vienos 
bažnyčios šokius 
kitos nepalankiai 
nešdavo. Maždau’g ir jie skai
tėsi velnio zbitku.

Dabar šoka visi krikščionys 
— mergos ir vyrai, ir dar daž
nai šoka bažnyčios name. Iš 
šokių daromas ir pelnas 
vo naudai ir masinimas 
bažnyčios.

Net merginėjimas arba 
nų ieškojimas skaitėsi ii 
bar maždaug skaitosi šėtono 
pagunda. Jai pasidavė net la
biausiai sukrikščionieji žmo
nės. Kur tu rasi mergą, ku
ri prie vyrų nesiplaktų, 
rą,' kuris prie mergų

paliuošuoti nuo šios sunkenybės, 
iki 1942 mietų, ir tuomet t;k, pap- 
metų amžiaus, gaus pensijos tik 

jeigu jie nebetekti} darbo.
Rimtai pagalvokite, ar norėtum tapti- tik numeriu Valdžios 

akyse, po sausio lmos dienos.
JŪSŲ VIENINTĖLU IR TIKRA APSAUGA YRA 

PASTOVUS DARBAS.

BRAND
Straight Bourbon Degtinė. 90 Proof'aM

IŠGAUSITE SAU
RAI ClinKITE.UŽ

Tasai paveikslas parodo ką Naujos Dalybos taip vadinama 
“socialė apsauga” reikš jums.

Pradedant sausio Imą dieną 
nuo dabar 
darbio (algos) nuošimtį kiekvieną kartą kaip gausi atlyginimą!

Su laiku, bus nutraukta 3 nuošimčiai nuo jūsų uždarbio. Jūsų 
darbdavis bus priverstas sumokėti kitą tiek Valdžiai, kurią sumą 
jis turės išimti iš jūsų “raiše,” jeigu kada jums uždarbį (algą) 
pakeltų.

Kas dar tau svarbiau, tai šis — bus iš jūsų reikalaujama Fe- 
deralėj Valdžioj užsiregistruoti. Registruojanties duos jums nume
rį, turėsite pasisakyti savo vardą ir pavardę, savo amžiaus metus 
ir visą savo gyvenimo istoriją iki ‘motinos pavardės po tėvais — 
gal bus reikalaujama ir pirštų antspaudos ir jūsų paveikslo (foto
grafijos). Jeigu norėsite permainyti darbo vietą, galėsite tai pa
daryti tik. priduędami savo naujam darbdaviui savo numerį, su 
kurio pagelba jis sužinos jūsų rekordą. Jūsų darbdavis turės kas 
trys mėnesiai raportuoti apie 
uždirbate.

Valdžios darbininkai yra
<► Darbininkai nieko negaus 

rasti darbininkai sulaukę 65 
$16.66 mėnesiui

APSAUGĄ 
KNOXĄ!

r E P U B LIK O N U S!

kalavęs raštu susirinkime, bet 
sekretorius pats tą padarydavo. 
Taip praktikuojama ‘ ir kitose 
kuopose. Bet kodėl gi nebuvo 
prisilaikoma konstitucijos vi
siems kitiems ėmusiems persi
kėlimo blankas. Nejaugi SLA 
konstitucija parašyta tik dėl 
P. Gribienės?

P. Gribienė.

Atsakymas į straipsnį, tilpusi 
“Naujienose” 247 numery, ku
rį pasirašo .pasivadinusi “Tyri
nėjimo Komisija”.

Tame savo rašte “tyrinėjimo 
komisija” pila visą viedrą pa
mazgų ant P. Gribienės galvos. 
Jeigu tos pamazgos liestų tik 
mano asmenį, tai nekreipčiau į 
tai daug domės, nes tie patys 
asmenys mane jau daug kartų 
yra kandžioję. Bet kada mai
šomi visai-nekalti žmonės ir net 
kaltinami nekurie SLA Centro 
viršininkai, tai jau tylėti nega
lima, nes tas kenkia Susivieni
jimo gerovei.

Pirmiausiai, 217 kuopa nebu
vo tveriama 260 kuopos ribose, 
kaip kad “tyrinėtojai” skelbia. 
217 kuopa tapo sutverta Chica- 
go Lawn kolonijoj, ten kur ki
tos SLA kuopos nėra. Ir štai 
dėlko aš mačiau reikalą ten 
kuopą sutverti. Būdama SLA 
Auksinio Konkurso organizato
rė norėjau SLA gerovei kuo- 
daugiausiai pasidarbuoti. Bet 
pakalbinus tuo reikalu asmenis 
gaudavau atsakymą, kad jie no
rėtų apsidrausti savo gyvastis 
ir sveikatą lietuvių organizaci
joj ir būti SLA nariai, tik, sa
ko, bėda kad jūsų kuopoj per
daug politikierių, o su jais ne
norime būti. Toki žmonių pa
reiškimai įtikino mane, kad rei
kalinga nauja kuopa, kur na
riai galėtų ramiai darbuotis 
SLA gerovei. Ir man pavyko į 
trumpą laiką surasti net tryli- 
ką naujų narių, kurie mielai 
sutiko prisirašyti prie SLA nau
joj kuopoj. Manydama, kad 
SLA auksinis konkursas baig
sis su praėjusiu SLA seimu 
pasiskubinau, kad prieš užbai
gimą kuodaųgiausiai naujų na
rių gauti. Tai tame ir yra visas 
mano prasižengimas.

NINCTY

OISTILLEO BV 
The American Oistilung Co.

RCKIN. ILLINOIS

Ksocialė apsauga.” nutrauks nuo jūsų uždarbio:

$10.40 į metus iki 1939 metų pabaigos.
$15.60 į metus iki 1942 metų pabaigos.
$20.80 į metus iki 1945 metų pabaigos.
$26.00 į metus iki 1948 metų pabaigos.
$31.20 į metus iki sulauksite 65 metų amžiaus.

kartų jūsų užmokestis padidės, tiek kartų daugiau su

NAUJIENOS, Chieago, ft. -— -----——-i.
Kad 217 kuopa kartais laiko 

savo susirinkimus • per arti ■ 260 
kuopos, tai tik dėlto, kad kuo
pa, nauja būdama, neturi pini
gų už svetainę apmokėti.’ Todėl 
susirinkimus laiko ten, kur ūž- 
dyką vietą gauna. Juk ir 260 
kuopai gali prisieiti nusikrau- 
styti teh, kur netoli kitos kuo
pos randasi 
nes neturi.

Kad P. Gribienė norėjo va
žiuoti SLA Seiman, tai tame 
nėra nieko nepaprasto. Juk.il’ 
šios “tyrinėjimo komisijos” du 
nariai me' iš prievartos buvo 
seime. Jie taipgi norėjo ten va
žiuoti, ir dar kaip norėjo!

Ir, susimildami, neveikite ir 
neterškite yigąi nekaltų žmo
nių, kaip tai SLA Centro na
rių. Negyvendami Chicagoj, jie 
negalėjo išmieruoti, kaip toli 
buvo tveriama 217 kuopa nuo 
260 kuopos. Jeigu jau 
nors šiame reikale prasižengiau, 
tai aš, P. Gribienė, o niekas ki-

ESTABUSHED 1892PEKIN, ILLINOIS

TMIS VVMISKSY tS 
20 MONTHS

K
lili< /'4- > - "i

BRAND
’ii



NAtmENOS, Cfficąg<5,, III.

Reakcija Europoje
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Baltijos valstybėse beveik 
be išimties, nejauki dvasia 
yra įsigalėjusi. Čia taip pat 
daug kam tenka nukentėti 
vien tik dėlto, kad laiku įspė
ti nemokėjo ir nesugebėjo, 
ką jų šefai mano.

Pavyzdžių čia neieškosime, 
— jų tiek daug, kad neverta 
nė apie juos kalbėti. Jei 
šitaip turi nukentėti savo žmo
nės, savos politinės orientaci
jos, tai ką jąu bekalbėti apie 
tuos, kurie yra kitų politinių 
įsitikinimų! Jie priversti vi
same tylėti. Jie net neturi 
spaudos, kurioje viešai, legą- 
liškai, jau kad ir labai atsar
gioje formoje, galėtų savo 
mintis pareikšti. Jie neturi 
galimumo net savo siaurame 
ratelyje pasitarti, pasikalbėti, 
savo mintis pasidalinti. Jie 
priversti merdėti, jei nesuge
ba visai kitose formose pra
dėti darbuotis, jei nąmoka 
arba negali nelegaliai pradė
ti pažiūras reikšti.

Tiktai kai kuriais atsitiki
mais ir kaip kur Europoje pa
žangioji mintis dėl 
didelių nuostolių.

Masės politiniai ir 
niąi skriaudžiamos
skriaudą suprasdamos kartais 
viešai su savo įvairaus pavi
dalo protestąis pasirodo. Bet 
kadangi joms kartais trūksta 
didesnės politikės išminties, 
geresnio susiklausymo ir gebė
jimo giliau ir iš esmės gyve
namą momentą įvertintį^r tin- 
kapiu laiku pasirodyti, todėl 
jų šiokie pasirodymai visokių 
protestų pavidale ne visuomet 
pasisekimais yra lydimi. Va- 
dizmo prądo šalininkui jas 
moka išprovokuoti, demorali
zuoti ir taip paveikti, kad 
jos kartais prieš jų pačių tik
rą norą padeda šitiems vadis- 
tams tarnauti ir daug kame

Nei Zi- 
kito

ku-
kas

nemokėjo, nesugebėjo savo I 
vadams laiku įsiteikti, jiems 
įsitarnauti. Dar negirdime 
tokių balsų, kurie drąsiai ir 
viešai šaukte sušuktų — to
liau negalima tylėti!
novievai, nei Radekai nei 
plauko režimo šaulininkų tar
pe dar neatsirado tokių, 
rie drąsiai smerktų tai, 
jiems patiems iki gyvo kaulo
įkyrėjo; jie tik teisinasi, mal
dauja, atsiprašinėja, išpažin- 
žintis rašo.

Sąžinė dar neatbudo, o ji 
kartais viešai ir visai netikė
tai prabyla kaip tik savųjų 
tarpe. Reakcija save dar ne
išgyveno, ji pudama pati vis 
dar sugeba ir kitus pūdyti, jį 
dar turi iš ko maitintis, yrą 
kas dar jai gyvybės teikia.

Kad ir tai butų labai ne
malonu prisipažinti, bet taip 
yra. Geriau drąsiau tikrovei 
žiūrėti į akis, ją vertinti to
kia, kokia ji yra, ncbų save 
apgaudinėti.

Betkas.

šito turi

ekonomi-
ir šitą

Simano Daukanto 
Draugijos balius

Draugijos 
Lietuvių 
pasitaikė 
lietus lijo 
nariai ir

Simano Dau- 
balius Chica- 
Auditorijoje. 

labai prastas 
visą tą laiką 
svečiai turėjo 
bet vieningu-

KAI SENASIS “AUŠRININKAS” LANKĖSI CHICAGOJE

Iro

V’V

Dr. Jonas šliupas ir “Naujienų” redaktorius P. Grigaitis. 
(Stankūno studija)

North Šitie
Ir vėl paršiukas

par-Taigi, vadinasi, ir vėl 
šįukas, bet šį kartą ne 18 gat
vės apielinkėje, o North sidė- 
je. Gal dar atsimena 18 apie- 
linkės lietuviai, kai keli metai 
atgal tas paršiukas sukėlė daug 
rūpesčio, nesmagumo ir dide
lį skandalą ? .

Su North sidės paršiuku rū
pesčio visai nėra. Gal ir butų 
rūpestis, ale tik pačjam par
šiukui, jeigu jis žinotų, kad 
jo gyvenimas jau trumpas, tik 
iki šios dienos popiečio.

Nebeilgai teks jam bėgioti 
po skiepą namo adresu 1646 
North Irving avenue, nes Sta
sys peilį jau išgalando, tik lau
kia orderio. O jaunutis J. Vi- 
lis galvoja, ar nebūtų geriau 
su paršiuku pasibovyti, ažuot 
jį skersti. Tačiau atrodo, kad 
kepsnis iš paršiuko bus prak
tiškesnis, negu žaislas.

Ir čia neramu
Už Humboldt parko

ne viskas ramu, šioj apielin- 
kėj, namuose adresu 3247 
Beach avenue, kas ten yra ren
giama Padėkos Dienai, žmonių 
kalba eina, kad suskambėsią 
vestuvių varpai. Linkėtina ge
riausio pasisekimo.

O • Suzana patylomis dar
bų? jasi

Musų Zuzana (ššš !-Viliutė) 
patylomis ruošiasi ir dažnai 
vaidina įvairius .veikalus prie 
Gold Coast, bet ji atrodo itin 
šykšti, kad lietuviams apie tai 
pranešti ar pakviesti lietuvius 

šiuos parengimus.

Ir $LA kuopa turi ką ten 
rankovėj

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 226 kuopa rengia siur
prizą lapkričio 29 dienai ir 
apie tai niekam nenori prane: 
šti. P-nia Milleriene deda pa
stangas, kad visi artistai savo 
rolėse kaip reikia vaidintų. Ir 
aš manau, kad vaidinimas pa-

šeštadienių, spalių šį, 1936 

sirodys geresnis, negu siurpri
zas, nes visi aktoriui yra pa
tyrę lošėjai.

KALĖDINĖS 
EKSKURSIJOS

t

<

taipgi

PIERSANTI, žymus ąkordionų 
mokytojas, duoda užtikrintas pa
mokas pradedantiems ir jau pa
žengusiems mokiniams.

• Turime taipgi ąkordionų bar- 
genų.

12 basų
48 basų

80 basų
120 basų

*18.00
42.50
65.50
8250

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

Vartoti 120 basų $60.00 ir 
daugiau.

šitos kainos susidaro kartu su 
musų išlaidomis.

LEO PIERSANTI
930 Blue Island Avė. prie Taylor

Mpnroe 1333.

l V 9 O 1 JV* PER w IM'klaipėpą
J./T/ Lietuviam* gprai rfp7 - ŽINOMA 

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA

(Per Gothenburga. Švedija)
' ■ * * «*H* t

Pątpgi ir greita kelione 
Pigios Laivakorčių kainos 

Laivu išplaukimai iš N. Y.
Drottųingholm .... Lapkričio 19 
Grtpsnolm 1............. Gruodžio 8

♦) Kalėdų Ekskursija j Lietuvą 
Brošiųrėlė apię kelionę ir Kalėdi

nes ekskursijas į Lietuvą, gauna
ma nemokamai, vįsupse musų auto
rizuotose agentūrose ir švedų Ame
rikos Linijos skyriuose.

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michiąan Avenue, 

Chicagp, Ui.
4 ». . . w

ATYDOS NAMŲ SAVININKAMS
• Mes turime pinigų už 4>/2 nuošimčių dėl rinktinų paskolų. Skoli
name ant 10 metų be numokėjimų per pirmuosius du ir pusę metus.

Taipgi duodame paskolas ant 5 metų be numokęiimų.
DĖL GREITO IR UŽTIKRINTO PATARNAVIMO MATYKITE 

TUOJAUS:

Z. S. MICKEVICE & CO.
6816 SO. WESTBBN AVĖ.

Telefonas Hemlock 0800

Todėl daug stebėtis neten
ka, kaip kartais tūkstantinės 
minios tikrai tuos vadus pa
matę jų garbei reiškia įvai
rius Šukius. Net ir tuose 
kraštuose jau kur nelegalus 
gyvenimas, rodos, pusėtinai 
yra giliai šaknis įleidęs ir čia 
tenka tokių atsitikimų ma
tyti.

Visa tai seką, kad tasai 
kaip kur Europoje įsigalėjęs 
slogutis ne taip bus lengva iš
gyvendinti. Jis leidžia šak
nis ir tos šaknys bus sunkiau 
išrauti, negu kaip kas mano, 
štai turime akivaizdoje Is
panijos įvykius. Jąu trys 
mėnesiai kaip eina sunkus 
pįlna to žodžio prasme civili
nis kąrąs. Deje, čia sukilu
siems generolams pusėtinai 
padeda tarptautinė re- 
afccicja. Jie daug gau
ną ginklų, bet vis dėlto 
reikia, kad kas nors iš tų 
ginklų iššautų. Ginklai yra 
reikalingi gyvo aptarnaujaiųo 
personalo. Patys ginklai au
tomatiškai nešauna. Ir * tie 
sukilę prieš Ispanijos demo
kratišką vyriausybę genero
lai kolkas šito personalo tu
rį. O juk revoliucijos žino 
nemaža tokių atsitikimų, kuo
met reikiamiausiu mpmeptų 
šįtas personąlas laiku neišau- 
na . . . Ginklai, kad ir geriau
si, bet tyli! > 4

Ispanijoje kolkas šitokio 
atsitikimo su mažomis išim
timis nebuvo. Vis dar tas 
ginklų personalas laiku šau
na ir kad ir pamažu, bet 
s|enka pirmyn.

Turėsime vilties, kad ,tos 
kovos metu generolų ginklų 
patarnaujamas personalas at- 
pras tuos ginklus vartoti, ar
ba juos atsuks į priešingą 
pusę. \

Išrodytų taip, kaid kol kas 
Europoje reakcija nesilpnėja, 
ųors gal ji neauga, nestiprėja. 
Ir todėl mes matome, įad dėl 
vadų nukenčia tik tie,' kurie

riais Simano Daukanto Drau 
gijos.

P. K., Sekr

Sugrįžo iš Kalifor 
ui jos

ne- 
per 
bu-

Praėjusį sekmadienį, spalio 
25 dieną, įvyko 
kanto 
gos 
Nors 
oras, 
kada
atvykti į balių, 
mą visų draugijos narių tas 
nesulaikė namuose. Publika 
užpildė Lietuvių Auditoriją.

Vadovystėj Juozo Saurio 
grupė programinę vakaro dalį 
atliko labai gerai ir atsilankę 
svečiai turėjo daug skanaus 
juoko. Programui pasibaigus 
nariai buvo pakviesti ant es
trados, prisekta kiekvienam 
po gražią rožę ir suteikta gar
bės dovana tiems, kurie 
ėmė pašalpos iš draugijos 
12, 24 ir 36 metus. Viso 
vo 14 tokių draugų.

Paskiau visi linksminosi ir 
dainavo Lietuvos tautines dai
nas. Jaunimas šoko prie geros 
orkestros vadovystėj F. An
drijausko. Apie vienuoliktą vai. 
vakarp buvo laimėjimas dova
nų prie įžangos bilietų. Skir
ta 8 dovanos: 1 dovano auko
ta Progress Furnitunre krau
tuvės — radio — laimėjo T. 
Janulis, 3430 So. Morgan St.; 
2 dov. aukota Iz. Petrausko
— ploščiuts — laimėjo J. Ca* 
rupas, 938 W. 31st PI.; 3 dov. 
aukota A. R. Juneviče — sil- 
verware setas — laimėjo G. 
Liuberski, 1620 So. 49th Ct., 
Cicero, III.; 4 dov. aukota J. 
Rizgen — laikrodį — laimėjo 
M. Chesna, 2049 Pierce Avė.; 
5 dov. aukota N. Girdwain — 
plunksną — laimėjo P. Kun- 
Čius, 820 W. 33rd PI.; 6 dov. 
aukota J. Budriko — staliuką
— laimėjo Zita Williams, 2918 
So. Union Avė.; 7 dov. auko
ta J. Ramančionio — laimėjo 
Stella Kelly, 3347 S. Lituani- 
ca Avė.; 8 dov. aukota P. Ja- 
kubaitis — % gal. varnišio — 
laimėjo W. Miller, 37^6 West 
lllth St.

Laimėtojai, kurie nebuvote 
vietoj ir peatsiėipėte laimėtas 
dovanas, atsišaukite pas drau
gijos raštininką, 3347 So. Li- 
tuanicą Avė.

Po to, visi linksminosi iki 
Mėlaufs įlaiko. /Taipjau kelioli
ka draugų užsiregistravo ir 
pasižadėjo tapti nariais drau
gijos, nes be įstojimo mokesčio 
bus priimti*

Įsidėmėtina visiems: sekan
tis draugijos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 1 
d., Lietuvių Auditorijoje, 12 
vai. dienos.

Kviečią pribūti visyę, kurie 
n^slregištravote, ir tapti na-

Spalio 25 dieną sugrįžo iš 
Kalifornijos p. Wm. Liutkiis, 
2230 Blue Island avenue. Drg. 
Wm. Liutkus saulėtoj Kalifor
nijoj išbu’vo apie septynias sa
vaites ir turėjo good time, įsį* 
degino gerai saule ir jaučiasi 
daug jaunesnis.

Jo pasitikimui spalio 25 die
ną įvyko graži puota, kurion 
susirinko artimesni Wm. Liut
kaus draugai ir giminės. Prie 
skanių valgių ir gėrimų visi 
gražiai laiką praleido.

Už taip skaitlingą atsilanky
mą pp. Liutkau visiems taria 
širdingai ačiū.

— Senas Petras.

FURNITURĘ MAKT
3347 So. Halsted St.

VISKAS DEL NAMŲ
Rakandai už daug žemes
nes kainas. Vilnoniai du- 
beltavi Manketai, verti $10 
ir $12,

šilkinės kaldros vertės $10
pp •- 7 K
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Naujas 1937

CHEVROLET
Visiškas Karas-Visiškai Naujas

North Side
Užkvietimas

vakarą, spalio 31 dieną
drau-

šį 
nortbsaidiečių jaunuolių 
gijelė “Bijūnėlis” rengia ša u- 
nų pasilinksminimo vakarėlį 
su šokiais, užkandžiais, mąs
liomis, žaismėmis ir kitokiais 
manais tinkančiais šiam “Hal- 
loween Night”. Pradžia 8 vai. 
vakare. Parengimas įvyks J. 
Grigaičio mažojoj svetainėj, 
3800 W. Armitage Avė. Įžan
ga tik 25 centai ypatai — 
maskos, kepurės visiem švei
čiam. Jaunuoliams atvykstan
tiems su tėvais įžanga veltui. 
Gražiausia ir keisčiausia pasi
puošę gatfs prizus.

Visi “Bijūnėlio” draugai ir 
sįm'pątizuotojai yra kviečiami 
atsilankyti ir sykiu linksmai 
“Halloween” apvaikščioti.

Taipjau “Bijūnėlis” kviečia 
jauniklius atvykti i į pamokąs 
kiekvieno šeštadienio popietį 
npp 2 jki 5 vąl. į Almirą Si
mona svetainę, 1640 N. Han
cock St, kur yrą mokinama 
dainuoti, lošti ir lietuvių kal
bos. ■ —

Kvieslys.

Gražios Radios Padarytos 
parduoti pp $29-00.
Dabar 
po ..... •17.50

Gesiniaį Rečiai po $32.50 ir 
$42.50.
Oil, Burnęrs AJcazar 4-5 

kambariams OO

Jos. F. Sudrik
. . - - \

INCORPORATED

13417 įSo.j Halsted St.
t ! į l’eli BOųlevard 4705 •]

Nepamirškite Nekėliomis . WCFL 
5 vai. po pietų 'Budriko Radio 

Progranio.

99

Visai naujo typo motorinio karo išvaizda —4 
dabar pirmą kartą užtinkama žemos kainos ka
re — sujungiant naują tylą su nauja jūsų šei

mos apsauga.

ant
SAT.

’NOV.
L ' ', ? .i? V

j parodos

■ -
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Kova su mirtimi sta, ir taip iš vieno gyvūnėlio 
pasidaro du. šitie abu naujie
ji gyvūnėliai vėl savarankiš
kai gyvena, maitinasi, po tam 
tikro laiko vėl skilsta pusiau, 

nuožmiausias'tis? Ar mirtis tikrai niekam vėl gyvena, maitinas, vėl skil- 
kad 
kad i

Dažnai pasakoma, kad di-( Ar gali būti įveikiama mir- 
džiausias ir 
žmogaus priešas esanti mirtis, neišvengiama? Pasižiūrėję į 
įvairius kitus, kad ir baisiau- pačius mažiausius gyvūnėlius, 
sius savo priešus žmogus daž- į vadinamuosius vienaląsčius 
nai įstengia nugalėti, bet mir- (visas gyvūnėlis yra sudėtas 
ties iki šiol dar niekam nepa- tik iš vienos ląstelės), pama- 
vyko nugalėti: visa, kas tik- tysime, kad jie mirties, bent- 
tai gyva gamtoje, kas tiktai tokios mirties, kokia viešpa- 
gimsta, paprastai turi ir mir- tauja aukštesniųjų gyvių tar- 
4i. Bet kiekvienas gyvas dai'k- pe, — visiškai nepažįsta. Mat, 
tas mirties vengia. Visi nori šitie vienaląsčiai gyvūnėliai 
ilgiau gyventi. Net ir žilų ži- dauginasi skildami pusiau: 
liausios senatvės susilaukusie- ląstelė pradeda pamažu, pa- 
ji žmoneliai norėtų dar ilgiau mažu dalintis pusiau, kol, pa- 
pagyventi. įgaliau visai pusiau pertruk-

taip

RINKITE SAU Į MIESTO TEISĖJUS

Michael Tremko
Jo vardas eina 
atskiru balotu

ATSAKANTIS — TEISINGAS
— DRAUGIŠKAS i

Rinkimai Lapkričio
3 d., 1936

Progress Krautuve
SKELBIA DIDĮ

4-tą METINĮ RUDENINĮ

Išpardavimas
Siūlomos gražiausios prekės namams 

MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE 
Štai keletas

$75.00 3-jų dalių miegamų 
kambariu setai

*39.75
$75.00 gražus Seklyčiom

SETAI

*38.50 ,
$80.00 3-jų dalių moderniš
ki Miegamų kambarių setai

$74.50 Westinghouse Dra
bužių Plovyklės 

*44.50
$75.00 puikus console, 

lubų radios 

29.95
7-8

44.50
$30.00 gražus, naujos 

dos 9x12 kaurai

*16.95
ma-

$50.00 stalo viršų mados 
(lašiniai Pečiai

*24.75
$100 pilni 1-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga 

dėl namų už

255.00
$18.00 garantuoti springsi- 

niai Matracai

*8.95

$30.00 Studio Couches

17.95
9x12 gražios Klijonfcės

•3.95
$35.00 S-'kių dalių Brcak- 

fast setai

•17.95
$25.00 gražus nauji Loung- 

ing Krėslai

12.95
Naujos Mados garantuoti

Midget Radios

•6.95
«

Imame senus dalykus į 
mainus ant naujų.

Duodame didelė nuolaidą. Lengvus išmokėjimai.

,1WURE <®gS/.IBr

3222-26 SO. HALSTED STREET
Tel. VIClory 4226

J. Kaledinskas, Vedėjas.

sta ir t. t. Taigi matome, 
mirties čia visiškai nėra, 
niekas čia nemiršta, bet 
vybč tęsiasi amžinai. Bet 
yra tik su vienaląsčiais
valiais: kiti visi gyviai, kurių 
organizmas yra sudėtas ne iš 
vienos ląstelės, bet iš dauge
lio, jau pažįsta mirtį.

Visų aukštesniųjų gyvių or
ganizmas taip pat susideda iš 
ląstelių, sujungtų audiniuose. 
Esant organizmui jaunam, lą
stelės yra pajėgios, jos gali 
daugintis. Bet vėliau jos lyg 
nuvargsta, jų pajėgumas nyk
sta, jos pradeda lyg apmirti, 
visas organizmas pradeda ne
tekti jėgų, pradeda sunykti— 
tai senatvės laikas. Vadinasi, 
norint nugalėti mirtį, reikėtų 
surasti būdas palaikyti orga
nizme esančias ląsteles nuo
lat jaunomis, gajomis, pajė
gomis. Bet prie dabartinio 
mokslo stovio apie tai kalbė
ti dar nėra įmanoma.

Mes žinome, kad organiz
mas sveikas ir stiprus yra tik 
tada, kai visi jo organai vei
kia gęrai ir sutartinai.

Jei organizme sustos veikęs 
koks nors svarbus organas, or
ganizmą ištiks įnirtis, nors 
pats organizmas gali būti dar 
visiškai stiprus, gajus ir pa
jėgus. Vadinasi, jei visi orga
nai veiktų' tvarkoj, tai orga
nizmas puikiausiai galėtų ir 
toliau gyventi. Štai čia jau ir 
prieiname prie kovos galimy
bių su mirtimi. Kokiu budu? 
O, būtent: juk jeigu organiz
me vėl butų atstatytas sutruk
dytojo organo veikimas, tai 
ir visas organizmas turėtų at
gyti ir vėl imti veikti. Vadina
si, beliktų tik pasiekti to, kad 
kokiu nors budu galima bu
tų atstatyti atskirų organų vei
kimą, ir norsfdalinai kova su 
mirtim butų laimėta. Čia nors 
trumpai, suglaustai ir pažiū
rėsim, ar visa tai yra galima 
ir kiek šitoj srity bekovojant 
su mirtimi mokslo jau laimė
ta.

Pradėsim nuo pačių leng
viausių jų pavyzdžių. Žymes
nis kraujo nutekėjimas kiek
vienam organizmui gresia mir
timi. Imkime kokį nors pa
prastą pavyzdį. Sakysim, tu
rime šunį, kuriam nuleistas 
kraujas, šuo pamažu ima silp
ti ir tuojau gali pastipti. Bet 
štai, gydytojas įpila šuniui ki
to šunies kraujo. Šuo pama
žu vėl ims atgyti, sustiprėti, 
o praėjus kiek laiko niekas 
ir pažinti nebegalės, kad tas 
šuo jau buvo pasirengęs nu
stipti. Kraujo perpylimo ope
racijos šiandien jau yra tapu
sios paprastu gydymo budu. 
Pirmiau kraują vartodavo tik 
iš gyvųjų paimtą, o šiandien 
jau atlikta daugis sėkmingų 
bandymų ir vartojant miru
siųjų kraują, šituos bandymus 
daugiausia darė rusų moksli
ninkai prof. šamovas, moks, 
prof. Judin’as. Mirusių žmo
nių kraujas buvo perpiltas gy
viesiems, ir jie pasveikdavo. 
Net dar daugiau, pavyko ban
dymai perpilant žmonėms ne 

į tik mirusių žmonių kraują, 
bet ir kai kurių gyvulių. Tai
gi, kraujo nutekėjimas šian- 

, dien jau nebėra mirtis.
Dabar eisime prie sudėtin- 

; gesnių bandymų. Rusų moksl. 
prof. Kravkovas padarė bandy- 

; mus dirbtiniu budu palaikyti 
gyvybę nuo 
tuose
kaip ausyse, pirštuose ir kt. 
Prof.
tam tikrą skystį, serumą, į ku
rį įdėdavo nuplautas triušių au
sis, žmonių pirštus ir kt. ir to
kiu budu gana ilgą laiką palai
kydavo tuose organuose gyvy
bę. Bandymai nepaprastai svar
bus, nes jie parodė, kad jei or
ganai bus atitinkamai maitina
mi (nors ir dirbtiniu budu) jie 

į ir gyvybės rodys.

Grady Bovvden Mrs. Ruben Barker
MEMPHIS, Tenn. — Grady Bowden,? penkiolikos metų ber

niukas, kuris suvarė 11 kulkų į savo patėvį, Ruben Barker. Po
licijai jis pareiškė, kad patęvį jis nušovęs už tai, kad tasai 
skriaudęs jo motiną, kurios paveikslas yra čia atvaizduotas.

or- 
kaip širdim ir 

(smegenimis). Ban- 
širdimi ėjo dviem

Po įvairių bandymų su įvai
riais gyvulių ir žmonių orga
nais, pagaliau imta daryti ban
dymai ’ sudėtingiausiais 
ganais, 
galva
dymai su 
kryptimis: viena, buvo bando
ma padaryti dirbtinę mechaniš
ką širdį, kuri veiktų taip pat 
kaip tikra širdis. Ir čia pasiek
ta nuostabių rezultatų: moks
lininkams, kaip rusų prof. Ku
li abko, prof. Morozovui ir kt., 
tikrai pavyko . dirbtiniu budu 
jau nustojusią veikti širdį vėl 
atgaivinti ir jos gyvybingumą 
išlaikyti gana ilgoką laiką. Tie 
bandymai .įvairių mokslininkų 
tęsiami toliau.

Antrosios rųšies bandymai 
(su; dirbtinėmis, mechaniškomis 
širdimis) taip pat gali būti lai- 
komi neblogai pavykusiais. 
Bendrai šitų bandymų princi
pas toks: pagaiįlinama tam tik
ra stiklinė' širdis. Jos veikimas 
taip pat 'nustafomas toks, kaip 
tikrosios širdies. Ji įjungiama 
į labai sudėtingą aparatą, kuris 
reguliuoja kraujo tekėjimą. Ir 
štai prie tokios širdies prijun
giami įvairus organai ir žiūri
ma, kokios įtakos jiems tai tu
rės, 
kų: 
ros

organizmo atskir- 
kai kuriuose organuose,

Kravkovas pasigamino

Ir patirta Nuostabių daly- 
organai pasijunta lyg tik- 
širdies veikiami, lyg atsi

dūrę natūraliose sąlygose, čia
reikia paminėti amer. moksl. 
Carell’io kartu su Lindbergh’u 
atliktus bandymus: prie jų pa
gamintos stiklinės širdies pri
jungti kai kurie organai (dė
tys) net ėmė augti.

Dabar bent trumpai paminė
sime kai kuriuos atliktuosius 
bandymus norint atgaivinti nu
kirsta galva' / (smegenų veiki
mą). Sėkmingiausius bandymus 
čia padarė rusų mokslininkai 
Briuchanenko ir čečiulinas. 
Bandymai atgaivinti nukirstas 
galvas sėkmingiau atlikti jiems 
pavyko tik tuomet kai buvo iš
rastas tam skystis, kurį įtrėš- 
kus į kraują, kraujas iš kūno 
išimtas nebesukreka. Kadangi 
smegens yra labai jautrus or-. 
ganizmas ir jų maitinimas rei
kalauja griežčiausio tikslumo, 
tai tas. atradimas daug nulėmė 
pasisekimui. Paskui keletą me
tų juodu pravertė, kol’ pasiga
mino reikiamą aparatą. Toks 
aparatas, pagaliau, nors labai 
sudėtingas, buvo pagamintas ir 
bandymas pradėtas. Bandymui 
paimta nukirsta šuns galva. Kai 
nukirsta šunies galva buvo su- 
jungta su aparatu, pastebėta 
nuostabių dalykų. Pats Briu
chanenko apie tai viename vo
kiečių žurnale rašė, kad: “gal
va gulėjo ant lėkštės ir prad
žioje darė įspūdžio, kad tai mie
gančio gyvulio galva. Akys bu
vo užmerktos, jokio1 judėjimo. 
Daugiau gyvumo rodė automa
tiškai veikiąs aparatas, kurio
motoras ūžė, o dirbtinio kvėpa
vimo prietaisai šnypštė. Buvo 
aiškiai matyti, kaip kraujas bė
go visais vamzdeliais taip pat, 
kaip ir gyvo organizmo. Į gąl-

vą jis bėgo šviesiai raudonas, 
nes jis deguonies prisigėręs bu
vo, o iš galvos bėgo tamsiai mė
lynas. Tai aiškiai rodė, kad 
kraujas galvos audinių norma
liausiu budu vartojamas”. To
liau: “Reikėjo tik pabosti akies 
vokus, jie trukteldavo ir net 
akys blyksteldavo. Kiek vėliau, 
po 20—30 minučių, visi gyvy
bės reiškiniai darėsi ryškesni. 
lAkys buvo jau atverstos ir jų 
išvaizda buvo charakteringa gy
vų akių išvaizda. Į silpniausius 
padirginimus • galva reagavo net 
judėjimais. Akių, vokai mirk
čiojo ne tik akį paliečiant, bet 
net visiškai silpnai į ją pūste
lėjus, o taip pat truktelėjus už 
antakių ir kitų plaukų...” ir t. 
t. Toliau nurodoma, kad galva 
buvo net prasižiojus, lyg norė
dama, loti ar kąsti. Jei priartin
davo maistą (dešros gabaliu
ką), tai jį tuoj prarydavo (deš
ra, žinoma, pro kaklo maisto 
lataką vėl išeidavo laukan). 
Taip nupiautOš galvos gyvybę 
Briuchanenko ir čečiulinas pa
laikė net 3y2 vai. Tokių bandy
mų vėliau buvo padaryta dau
giau, ir gana sėkmingai.

Vadinasi, nupiautoj galvoj, 
kurioj musų supratimu jau jo
kios gyvybes nebėra ir nebega- 
1’ būti, staiga vėl pasirodo gy
vybė. Iš šitų pavyzdžių galima 
padaryti labai toli einančių iš
vadų: juk atrodytų, kad gyvy
bė nėra koks nors daiktas, ku-

ris organizme slėptųsi ir pra
nyktų, o gyvybė butų lyg dar
nus, tikslus, sutartinis ir rei
kiamas visų organų veikimas. 
Vadinasi, jei visi organizmo or
ganai bus kaip reikiant, atitin
kami, jei jie visi reikiamai, su
tartinai veiks, jei bus visos ki
tos organizmui veikti reikiamos 
sąlygos, tai ir gyvybė tame or
ganizme bus. Taigi, atrodytų, 
kad atstačius atitinkamo orga
no veikimą, dėl kurio visą or
ganizmą buvo ištikusi mirtis, 
jei pastūmėjus Vėl veikti visus 
kitus organizmo organus (jei 
jie bus sustoję), tai organiz
mas turėtų atgyti ir įgauti vėl 
gyvybę. Tokių išvadų galima 
butų padaryti iš padarytų jų 
bandymų. Tai, žinoma, šiandien 
dar be galo fantastiška ir ne
įtikima atrodo. Juk tai reikštų 
ne ką kitą, kaip prikėlimą mi
rusiųjų. Bet... bet daug kas 
praeity atrodė negalima, o ta
čiau šiandien mes jau pasiekė
me ir tais negalimais “daly-

kais” naudojamės. Kelias jau 
surastas: belieka tik toliau dar
bą varyti. (“L. U.”)

C. Cemkus.

to mayonnaise

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and oTd-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! <

Preferred by 
miilions

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

• Darome ant užsakymo pirmos rųšies vyrų drabužius 
Turime didelį, pasirinkimą imponuotų 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

VvOOD_ tOAL CO- __

COAL&COKE
S.KĖDZIE AVENUE PHONE LAFAYETTE 3244

GUABANTEED COAL . BONDE!) WEIGHI

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

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

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

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

Petroleum Carbon Štili Run------------------
Petroleum Carbon Lump, Eggr-----------------

, MILLERS CREKK LUMP ------------- -
MILLERS CREEK, EGG---------------------
BLACK BAND LUMP-------------------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE
Chestnut' (Pennsylvania) ----------------------

' Indiana Lump .....---------—..............................
Indiana Egg 6x4 ....... ...........  -
FRANKLYN COUNTY ANGLYS
Mine Run — Stambios --------------------------

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

Lump ------------ —
MTLMINGTON Nut 4x2 Valytos .......... .

• WLMINGTON Mine Run — Stambios-

1/4 
Tono
$2.40
2.50
2.75
2.90

3.20
3.20
3.20
2.65
3.65
2.90
2.70
2.75

3.85
2.20
2.15

. 2.10

. 2.30

. 2.35

. 2.45
1.95

. 1.80

Tono
$4.25

4.50
5.00
5.25

5.90
5.90
5.90
4.75
6.75
5.25
4.90
4.95

7.20
3.90
3.75

3.65
4.10
4.15
4.35
3.40
8.15

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
$ 8.00

8.45
9.50

10.00

11.25
11.25
11.25

9.00
13.00

9.70
9.25
9.40

13.90
7.25
7.00

6.75
7.65
7.75
8.20
6.30
5.75

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$7.50
7.95
8.95
9.50

10.75
10.75
10.75

8.45
12.50

9.20
8.75
8.85

13.40
7.75
6.50
6.25
7.15
7.25
7.70 
6.05 
5.50

• • f o
8.20
9.30
9.75

11.00
11.00
11.00

9^00
9.10

13.65 
7.00 
6.75

6.50
7.40
7.50
7.05
6.20
5.65

4— HALLOWEEN P ART Y pas Mr. and Mrs. Jo-
seph Curas, 7322 So. Damen. Avė. Duos do
vaną dėl geriausio apsi rėdymo (kostiumo).

5— Savininkas MR. ANTON NECKROSH užpraSo
ant Malloween Party j FOUR CLOVER INN. 
311 E. Kensington Avė.

6— Rengiama HALLOWEEN PARTY pas Mr. and
Mrs. Anton Linge, 4837 W. 14th Street. Tu
rėsite linksmus laikus. Atvažiuokite,

1— T0WER INN, Sav. Mr. Edward Kubilą, 1730
So. Union Avė. Turės gardžių gėrimų ir už
kandžių...

2— MR. EDWARD CICĖNAS, 6462 Central Avė.,
CIearing, III. Gardus valgiai ir gėrimai musų 
specialybė.

3— DELLAS TAVERN, Sav. Joe Molis, 2956 So.
Emerald Avė. Visuomet geri..laikai visiems.

turėsite linksmus laikus
MUZIKA—ŠOKIAI—UŽKANDŽIAI—GARDUS GĖRIMAI

NATIONAL 
san-

KLAUSYKITE! Įdo
mių Lietuviškų Radio 
Programų^ Sekmadie
nio vakarais, kaip 8:00 
vai. iš W.H.F.C. Stoties 
(1420 k.). AČIŪ.

4611 So. Ashland Avenue 
Lietuviška Įstaiga dėl Lietuvių”. Pirm negu šauksite kitur.

šaukite BOULEVARD 0-4-7-0
INTER 
Vyno ir Degtinės 
delio savininkas lietuvis 
FRANK VIZGARDAS 
4611 S. Ashland Avė.

VAŽIUOKITE ŠĮVAKAR 
kur užlaiko 

INTER-NATIONAL GĖRIMUS

Vs/l ČIKAGOS LIETUVIU DIDŽIAUSIAS VYNO A 
IR DEGTINES SANDELIS, TAI <^J

INTER-NATIONAL



NAUJIENOS. CMrago, III.
Vinecnt Ibanez

DRAKONAS
(Valensijos padavimas)

Tai įvyko tuo metu, kada mo. O iki to laiko kitokios 
visa Valensija užėmė nedide- išeities nebuvo, kaip tik lauk- 
lę vietą, — tik kelis kvarta- ti eilės.
lūs aplink katedrą. Albufe- 
ra, milžiniškas lagūnas, be
veik susiliejo su jura ir siekė 
miesto sienas. Dabartiniai 
sodai buvo niekas daugiaų, 
kaip tik krūmokšlių apaugęs 
plotas žemės. Tas plotas 
buvo visas išraižytas kanalų, 
kuriuos iškasė arabai. Tie 
kanalai sudarė savotišką tin
klą ir teikė žemei reikalingą 
drėgmę. O ten, kur dabar 
yra rinka, bėgo plati upė, ku
ri įsiliejo į lagūną.

Miesto vartai, kurie tiesio
giai atsidurdavo į Turiją, be
veik visas dienas būdavo už
daryti. O jei atsidarydavo, 
tai visai trumpam laikui: kai 
pastebėdavo mažiausį judėji
mą upėje, tuoj vartus užtrenk
davo. Ant namų stogų visa
da sėdėdavo būriai žmonių, 
kurie susijaudinę ir baimingai 
žiūrėdavo į upę. Atrodė, jog 
jie tikisi ten pamatyti kažko
kį baisų dalyką. z

Ten, upėje, gyveno miesto 
rykštė, Valensijos baimė, žiau
rus baisūnas. Vien tik apie 
jį pagalvoję žmonės negalėda
vo miegoti, vynas jiems pasi
darydavo kartus, o duona ru
pi. Kalnelyje, tarp išmėtytų 
paminklų, tamsioje ir purvi
noje duobėje snaudė virškin
damas maistą drakonas, ne
matytas Valensijoje baisus 
žvėris. Aplinkui mėtėsi kau- 
kuolės ir kaulai. Be abejonės, 
tą baisūną pasiuntė Dievas— 
kaip kalbėjo senukės, — kad 
nubaustų nusikaltėlius ir įva
rytų baimę teisingiems žmo
nėms.

Ką tik miestas nedarė, kad 
galėtų išsigelbėti nuo nepa
kenčiamo kaimyno, kuris tie
siog nuodijo gyvenimą! Leng
vapėdžiai drąsuoliai — o Va
lensijoje jų niekuomet netru
ko — vieni kitus akstino ko
vai su baisumi. Jie su kir
viais, kardais ir peiliais sto
davo į kovą su drakonu. Bet 
kai tik jie prisiartindavo prie 
jo guolio, drakonas pradėda
vo judėti, pakeldavo galvą ir 
žaibo greitumu puldavo pir
myn. Vienus jis su dantimis 
kramtydavo, kitus su nagais 
draskydavo, kol būrys išbė
giodavo į visas puses. Tik 
mažumai pasisekdavo išsigel
bėti, o likusieji nusirisdavo į 
duobę ir ten tapdavo drakono 
maistu.

Norėdama teisinguosius nuo 
tos nelaimės išgelbėti, religi
ja irgi sumanė stoti į kovą su 
tuo peklišku gyvunu. Vieną 
gražią dieną dvasiškija su 
vyskupu priešakyje išmata
vo iš Valensijos vartų. Dva
sininkai buvo apsirūpinę lo
tyniškomis knygomis ir dideliu 
kiekiu šventinto vandens. Jie 
drąsiai žygiavo prie upės. 
Miesto gyventojai sulipo ant 
slogų ir baimingai žiurėjo į 
lėtai judančią procesiją, į vi- 
zantiškus aprėdalus su juo
dais kryžiai, į raudoną mitrą 
ir kitokius blizgučius.

Pradžioje ir baisūnas buvo 
nustebintas tokiu nepaprastu 
žibėjimu. Jis leido procesijai 
visai arti prieiti. Bet kai pir
mas nusistebėjimo įspūdis 
praėjo, drakonas sujudėjo ir 
atidarė žiotis tarsi žiovauda- 
damas. To pakako. Procesi
jos dalyviai pradėjo bėgti į 
visas puses. Ir jie tikrai iš
mintingai pasielgė. Žuvo tik 
pusė jų. O jeigu jie butų il
giau užtrukę, tai Valensija 
butų pasilikusi be dvasiškų 
vadų.

Tuo viskas ir baigėsi. Visi 
suprato, kad su tokiu priešu 
negalima kovoti. Reikėjo at
sidėti, kad drakonas numirs 
nuo senatvės arba persiriji-

Pagaliau žmonės apsiprato 
sli mintimi, jog ankščiau ar 
vėliau jiems teks mirti bai
sūno nasruose. Jeigu Valen
sijos gyventojai išeidavo į 
laukus dirbti ir netikėtai iš
girsdavo vandens pliuškėji- 
mą, tai jis nužemintai tik įsu- 
žnibždėdavo: “štai aš jau ir 
pakliuvau. Jis jau čia; kad 
nors grėičiau jis mane sudo
rotų ir neverstų ilgai kankin
tis!

Kada žmonės nustojo vil
ties, kad bus galima drakoną 
įveikti, tai jie paliovė jį vi
siškai pulti. Baisūnui pasi
darė riesta: Imaistas pas jį 
nebeidavo, todėl jis pats tu
rėdavo susirasti sau maisto. 
Ir susirasdavo: pradėjo jis 
klaidžioti po laukus, keliais, 
keliukais ir takeliais, — žo
džiu, po tokias vietas, kur 
niekas jo nesitikėjo. Kar
tais jis net prieidavo prie pat 
miesto vartų ir laukdavo, kol 
kas iškiš galvą.

Atrodė, kad tas prakeiktas 
drakonas visur yra. Nelai
mingas Valensijos gyventojas 
sodindavo vandenyje ryžius 
ir staiga pajusdavo, jog kaž
kas jo nugarą glostąs. Bet vos 
spėdavo atsigręžti, kaip ati- 
sidurdavo akis į akį su baisū
nu. Pastarasis išsižiodavo vis 
plačiau ir plačiau — ir cap! 
Susyk žmogelį nurydavo.

Jei pavasrio vakarą ramu 
pilietis išeidavo už miesto pa
sivaikščioti, tai dažnai iš krū
mų išsikišdavo apžėlusi lete
na ir tarsi sakyte sakydavo; 
“sustok, prieteliau!” Akimir
koje pilietis atsidurdavo duo
bėje, o paskui ir baisūno nas
ruose.

Vidurdienyje, kai drakonas 
gulėdavo baloje ir šildydavosį 
saulėj, tai keli drąsuoliai ban
dydavo jį nužudyti leisdami 
į jį strėlas. Bet tai būdavo 
tik bergždžias darbas: strėlos 
atšokdavo nuo jo odos, kaip 
žirniai nuo sienos. Kartkar
tėmis jis sujudėdavo tarsi 
norėdamas nuo muselių atsi
ginti.

Juo tolyn, juo miestas la
biau tuštėjo. Galimas daik
tas, jog ilgainiui visi gyvento
jai butų išsikraustę, jeigu ne
būtų pasipainiojęs vienas di
delis nusikaltėlis, kurį teisė
jai nusprendė pakarti. Galite 
suprasti, jog jo nusikaltimas 
buvo labai didelis, jeigu tei
sėjai paskyrė tokią didelę bau
dą. Juo labiau, kad vagystė 
ir- net žmogžudystė Valensijoj 
nebuvo skaitoma dideliu nusi
kaltimu.

Teisiamasis buvo labai kei
stas žmogus. Jis, lyg tas am
žinas žydas, buvo apkeliavęs 
visą pasaulį ir mokėjo daug 
visokių kalbų. Kai teisėjai 
paskelbė nuosprendį, tai jis 
pradėjo prašyti susimylėjimo. 
Girdi, jis pasižadąs drakoną 
nužudyti, jei teismas jam 
bausmę dovanosiąs. Ar teisė
jams tas pasiūlymas priimti
nas?

Teismas nespėjo nė išsižioti, 
kaip susirinkusieji žmonės 
pradėjo šaukti: sutinkame, su
tinkame! Galima ir didžiau
siam niekšui bausmę dovanoti, 
tegul jis tik drakoną pašalina 
iš kelio.

Jam pasiūlė geriausius gin
klus, kokie tik mieste buvo, 
bet jis išdidžiai pareiškė, kad 
jam tie ginklai esą nereika
lingi. Paprašė jis tik kelių 
dienų, kad galėtų prisiruošti. 
Pagal sutartį su teisėjais, jį 
uždarė viename name, kur 
pristatė daug malkų, visokių 
butelių ir stiklų. Gyventojai 
rinkosi apie namą, iš kurio 
visą laiką ruko durnai, ir gal-
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f C Jp

0

Hallowe’en papročiai, kurie atsirado prieš kelis šimtus metų.

vojo: o gal ir įvyks stebuk
las; o gal jis ir įveiks dra
koną.

Prisiartino ir kovos diena. 
Visi gyventojai susirinko prie 
miesto sienos ir kvapą sulai
kydami laukė, kas čia atsi
tiks.

Atsargiai atsidarė vartai, 
Kaip tik kovotojas išėjo, var
tai tuoj užsitrenkė. Minioje 
pasigirdo nepasitenkinimai 
Visi tikėjosi, kad tas nepapra
stas žmogus bus, kaip sakoma, 
apsiginklavęs nuo kojų iki 
galvos. Tačiau, nieko pana
šaus jie nematė: vyras buvo 
užsimetęs apsiaustą, o ranko
je laikė kardą. Tai buvo jo 
vienatinis ginklas. Tai tau! 
Juk tas prakeiktas padaras 
per vieną akimirką jį sumau- 
mos!

Bet jis nekreipė jokio dėme
sio į minios murmėjimą, — 
žengė tiesiog į baisūno guolį. 
Drakonas jau kelias dienas 
dūko iš bado. žmonės slė
pėsi mieste, o drakonas turė
jo pasitenkinti žmonių kūno 
kvapsniu, nes per tvirtą sie
ną negalėjo į vidų įsiveržti.

Visi matė, kaip iš balos iš
sikišo smaili galva ir baisūno 
letenos. Paskui drakonas 
pats iš duobės išlindo.

Brrr! Staugdamas iš bado 
jis taip išsižiojo, kad net žiū
rovai, kuriems tuo momentu 
jokio pavojaus nebuvo, pra
dėjo iš baimės drebėti.

Į Lyre Lassalej

smūgis buvo Dievo palaimini
mas. Iš baisūno žaizdų pra
dėjo latakais bėgti juodas ir 
dvokiantis kraujas. Priešo 
agonija padrąsino žiuroVus, 
—jie irgi išėjo į lauką. Kai 
kurie net šoko nuo sienos. Bet 
jie sudarė paskutines aukas.

Visi norėjo iš arčiau pa
matyti baisūną ir apkabinti 
nugalėtoją.

Valensija buvo išgelbėto. 
Nuo to laiko ji pradėjo ra
miai gyventi.

Nors tai buvo nepaprastas 
įvykis, tačiau niekas nežino 
herojaus vardo. Nežino taip 
pat ir kur pasidėjo tas žiban
tis šarvas. Galimas daiktas, 
jog jis buvo sudaužytas ova
cijų metu.

Tačiau drakonas pasiliko 
su prikimštu pilvu, kuris su
rijo tieg daug musų protėvių.

Išvertė K.

BUVĘS PROKURO
RAS Į TEISĖJUS

TĖVYNEI ŠVENČIU SIUNTINIAI
<k

Kaip tik tuo metu atsitiko 
kažkas nepaprasto. Kovotojas 
nusimetė apsiaustą, ir visi 
žmonės turėjo užsiimti ranko
mis akis. Kovotojas žibėjo 
tarsi koks degantis fakelas. Bet 
tas žibėjimas ir blizgėjimas 
buvo toks didelis, jog tiesiog 
akys negalėjo atlaikyti. To 
keisto žmogaus šarvas buvo 
padarytas iš stikliukų ir vei
drodžio gabaliukų, kurie at
mušdami saulės spindulius 
tiesiog liepsnojo.

Drakonas, kuris jau buvo 
pasirengęs pulti, staiga pri
merkė akis ir ̂ pradėjo trauk
tis atbulas.

O žmogus, įsitikinęs perga
le, žengė pirmyn, kaip Wag- 
nerio legendos’ Zigfridas.

Tas nepaprastas blizgėjimas, 
matyti, paraližiavo drakoną. 
Juo labiau, kad jis veidrodu
kuose pamatė save. O tuose 
veidrodukuose jis matė daug 
baisūnų, kurie artinosi į jį. 
Drakonas pradėjo trauktis. 
Pagaliau tas nepaprastas re
ginys jį tiek paveikė, kad jis 
visiškai savo duobėje pasislė
pė. Bet kad galėtų savo pre
stižą išlaikyti, tai jis vis dėl
to pravėrė savo žiotis ir su
staugė: brrr!

To tik ir reikėjo. Žmogus 
tuoj paleido į darbą durklą, 
kuris vis dažniau ir tiksliau 
pradėjo naikinti baisūną. 
Kiekvienas smūgis sukėlė mi
nioje ovacijas, kiekvienas

Į-'BĘgaiUėS;

Edward A. Fisher, išbuvęs 
Valstybės gynėjo padėjėju 
prie trijų prezidentų, šiuo 
laiku skaitosi vienu iš dvyli
kos republikonų kandidatų į 
miesto teisėjus. Pirmą kar
tą jį paskyrė Valstybės Gynė
jo padėjėju prez. Coolidge ir 
tarnavo su tokiu pasižymėji
mu, kad išėjus tam termi
nui, jis vėl buvo net du kar
tu skiriamas toms pačioms 
pareigoms eiti. 1935 metais 
rugsėjo mėnesį, ištarnavęs 
veik tris metus prie dabarti
nės valdžios, atsisakė nuo pa
reigų ir atsidavė privatinei 
teisių praktikai.

Pastebėtina, kad jam tar
naujant ir jo ypatingai ener
gijai Tarpvalstybinių Vagių 
įstatymai buvo tinkamai in
terpretuoti, ko pasėkose auto
mobilių vagystės apdraudos 
mokesčiai daug sumažėjo.

“Jis yra sąžiningas, teisus, 
drąsus ir, todėl, tinka Muni- 
cipalio Teisėjo ofisui”, sa
ko Chicago Bar Association, 
arba advokatų taryba.

Apskelb.

Patarimas
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Į I-aurence AtkinsĮ

Patariu visiems lietuviams, kad 
dabar pirktuniete sau ANGLIŲ. 
Nelaukit, kol užeis speigai, kai 
pereitą žiemą. DABAR ir prista

tymas geresnis ir anglys 
PIGESNĖS.

GRANT W0RKS 
COAL YARD

Šios gražuolės, Lyre Lassalle ?:('“Miss France”) ir Laurence 
Atkins (“Miss Great Britain”) keliauja į Tunisą, Afriką, kur 
bus renkama “Miss Europe, 1937”.

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

TAUPYKITE SAVO DOVANAS 
SIŲSDAMI ANKSTI

• šiais metais daugiau negu kada pirmiau jū
sų švenčių siuntinius draugai ir giminės tėvynė
je įvertins. Dabar jus galite susitvarkyti už
sienių siuntinius žemiausiomis kainomis. Dro
vers Banko Užsienių Skyrius užtikrina greitą 
ir patikimą patarnavimą ir išduoda pasirašytą 
raštą, kad pinigai priimti.

Užeikite dabar ir susitvarkykite savo siun
tinius. Kreipkitės į p. Stungis prie 22 langelio.

• KABLEGRAMOS • BANKO PERLAIDOS.
• RADIOGRAMOS • UŽSIENIŲ SIUNTINIAI

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

Peoples Krautuvėse
DIDELIS AUTOM HARVEST 

RADIO

Išpardavimas
Philo, R. C. A. Victor, Zenith, 
Grunow, ir Riti 1937 Modeliai

1937 R. G. A. Victor 
Radios 

Gražiame kabinete

•49.50
11-ka tūbų 1937 Grunow 
dideliame modernistic kabinete

radio

1937 Philco
Radio

Gražiame kabinete

•44.50
69.50

1937 Zenith radios nuo

*25.00 k *150.00
Kitokie aukštos rųšies radio parsiduoda specialiai 

sumažintom kainom.

Garantuoti 
Midget Radios nuo

*6.95
Gražus

Gonsole radios nuo

*19.50
Lengvi išmokėjimai

Didelė nuolaida už senus radio mainant

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

CHICAGO, ILL.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”


