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PREZIDENTAS FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

Nusinuodijo maistu

Uždarė mokyklas

leidžiasi
jame

Žmonių aukų bet- 
ir šiaip nuostoliai

Europa domisi Ame 
rikos rinkimais

BERLYNAS, lapkę. 3. —Dr. 
Hans Mueller rašo jaunimo žur
nale, kad iš pašauktų pereitais 
metais Vokietijos kariuomenėn 
jaunuloių, apie ketvirtadalis jų 
netiko pilnam kareiviavimui dė
lei įvairių fizinių trukumų.

BOGOTA, Colombia, lapkr. 3. 
—Penkių žmonių pasigendama 
ir galbūt yrji žuvę pratrukus 
užtvankai Gachaneca upėj.

Meras kalejime-r 
galėjo balsuoti

Viesulą pridarė di 
dėlių nuostolių

Pagimdė ketvertu 
kus; du mirė

Vakarykščiai rinki 
mai buvo 38-ti nacio 

daliai rinkimai

Ketvirtadalis Vokie 
tijos jaunimo netin 

ka kareiviavimui

LONDONAS, lapkr. 3.—Dar- 
bininkų 'nepasitenkinimas Dar
bo ^partijos nusistatymu parla-

Darbiečių pralaimė 
jimai miestų 
rinkimuose

Šovė stirnų, nušovė 
medžiotojų

LUBEC, Me., lapkr. 3. — 
Ralph Bean, 21 m., liko per
šautas ir mirtinai sužeistas jo 
draugo Nelson Stevens, 24 m., 
kai jie abu medžiojo stirnas. 
Stevens pamatęs sujudus} krut
iną. pamanė, kad ten slepiasi 
stirna. ir nušovė savo draugų.

PREZIDENTAS FRANKLIN DELANO 
ROOSEVELT ir vice-prezidentas JOHN NANCE 
GARNER laimėjo vakarykščius rinkimus. Dar 
toli nepilni rinkimų daviniai rodo, kad jų laimė
jimas buvo tiesiai “landslide.” Jie yra toli prieky 
daugumoj valstijų, kurios turi virš 300 elekto
rių. Tad jų išrinkimas jau dabar yra užtikrin
tas, nors dar nieko nežinoma apie daugelį vaka
rinių valstijų.

Illinois valstijoje, kaip išrodo, gubernato
rium išrinktas Henry Horner. Laimėjo ir kiti de
mokratų kandidatai.

Prezidento Roosevelto išrinkimų pripažino 
jau visi žymieji laikraščiai ir republikonų vadai.

Anglija dirbsianti 
ųž taikų

TOKIO, lapkr. 3. — šįryt i- 
vyko antras šią savaitę smar
kus žemės sudrebėsimas Tokio 
mieste, privertęs, gyventojus 
skubiai bėgti į gatvę naktiniuo
se rūbuose, 
gi nebuvo, o 
yra maži.

Eina Visu Priekyje 
Daugumoj Valstijų

Smarkus mūšiai prie 
Madrido

jime
Reikalaujant privatinei elektros 
kompanijai, teismas yra už
draudęs miestui tiekti elektrą 
gyventojams, bet meras to už
draudimo nepaiso' ir nepaliau
ja tiekęs gyventojams pigesnės 
elektros. Deleį to mėras jau 
kelintą kartą sėdi kalėjime.
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Louisianos fašistų 
vadas kun. Smith 

areštuotas

CHICAGO.— Joseph Pieta, 
127 E. 120 St., sugryžęs namo 
rado savo žmoną Estelle, 40 m., 
jau nebegyvą, o dukterį Ber- 
nice, 17 m., sunkiai sergančią. 
Spėjama, kad jos apsinuodijo 
maistu.

NEW .YORK, lapkr. 3. —Mor
ris Becker, 25 m., iš Brookly- 
no, kirviu sukapojo galvas sa
vo miegančių motinos ir gimi
naičio ir tada išgėrė stiprių 
nuodų. Beckėr pasimirė vietoj, 
bet sužeistieji pasveiks.

TULSA, Okla., lapkr. 3. — 
Viso mokyklos mieste liko už
darytos mažiausia dviems sa
vaitėms ’laiko deleį pradėjusios 
siausti vaikų paraližiaus epide
mijos.

MASKVA, sp. 29. — 
viršininkai mūviu trusto 
nuteisti kalėjiman už švaisty
mą valdžios pinigą gaminant 
krutamuosius paveikslus. Ma- 
nažeris gavo 4 metus kalėjimo, 
o direktorius ir knygvedis po 1 
metus kalėjimo.
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SHANGHAI, lapkr. 3.— Čia 
pasimirė maršalas Tuan Cįii- 
jui, 72 m., vienas iš Žymiausią 
Chinijos karvedžių, buvęs jos 
premieras ir laikinis preziden-

kuris kaip išrodo iš dar toli nepilnų rinkimų davinių, vakar vėl tapo išrinktas Jungtinių Vate 
tijų prezidentu dar keturiems metams

nuo sostinės, 
siaučia labai 
bet nežiūrint

Atidaręs parlamentą, kara
lius nuo sosto lordų bute per
skaitė savo pranešimą, patiektą 
jam ministerių.

Jis • prižade j o, kad Anglijos 
valdžia dirbs už išlaikymą tai
kos Europoj, ir pralaisvinimą 
tarptautinės prekybos, taipjau 
paskelbė, kad gegužės mėnesy 
įvyks Anglijos imperijos kon
ferencija. Tada įvyks ir jo 
karūnacija kaipo Anglijos ka
raliaus. Vėliaus jis išvyks į In
diją, kur bus |pkarunuotas 
Anglijos imperatorium.

CAPE GIRARDEAU, Mo., 
lapkr. 3. —Smarki viesulą per
ėjo prieš pat vidurnaktį, pri
darydama $50,000 nuostolių na
mams ir sankrovoms. Tik vie
na moteris liko sužeista.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: i

Giedra; tiek pat šalta.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 33°.
Saulė teka 

5:42.

SENATH, Mo., lapkr. 3. — 
Neturtingo pusininko žmona 
Mrs. James Bridges dviejų 
kambarių lūšnelėj pagimdė ket- 
voriukus— berniuką ir tris mei> 
gaites. Berniukas, kuris piiS 
miausia gimė, pirmiausia ir mH 
rė. Neužilgo pasimirė ir vė
liausia gimusi mergaitė. Dar 
vienas kūdikių yra kritiškoj 
padėty.

HUNTINGTON, Ind., lapkr. 
3.—Karingas priešininkas pri
vatinių visuomenės aptarnavimo 
įmonių, meras Clare W. H. 
Bangs, negalėjo balsuoti šiuose 
rinkimuose, nes jis sėdi kalė- 

už teismo paniekinimą.

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
3.—Kun. Gerald K. Smith, s pir
miau buvęs senatorius Huey 
Long fašistų organizatorius, bet 
dabar buvęs susidėjęs su kun. 
Coughlin, Lemke ir Townsend 
(pastarasis jį pašalino kaipo 
fašistą), liko, areštuotas ir į- 
kalintas po radio kalbos, ku
rioj jis aštriai pasmerkė valsti
jos administraciją.

Smith liko suimtas hotely 
kartu su savo sekretorių ir 
dviem draugais ir yra kaltina? 
mas už ardymą taikos, niekini
mą policijos ir už vartojimą ne
padorios kalbos.

III

LONDONAS, lapkr. 3 
jasis Anglijos karalius Edvar
das VIII vakar su visomis vi
duramžių iškilmėmis formaliai 
atidarė parlamentą. Tai buvo 
pirmas naujojo karaliaus 
prisistatymas parlamentui. Bet 
kadangi jis dar nėra karūnuo
tas, tai negalėjo pasirodyti ka
rališkuose drabužiuose.

WHITESBURG», Ky., lapkr. 
3.—Rinkimų viršininkas Cole- 
man, 46 m., liko peršautas ir 
sunkiai sužeistas NcRoberts 
miestely, rytinio Kentucky kal
nuose. Peršovė jį policistas 
Hood, kuris pasidavė.

Ratos prieinamos 
Dėl infoi 
telefonuokit____

LONDON, lapkr. 3. — Visa 
Europa yra susidomėjusi Ame
rikos prezidento rinkimais. Bet 
šiais rinkimais susidomėjimas 
yra kiek mažesnis, nes visi Eu
ropos korespondentai Amerikoj 
sprendžia, kad permainų Baltą- 

Name šiemet nebus.
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Del sniego žuvo 4 
žmonės

,ka Pennsylvania su 36 elekto
riais. Illinois turi 29 elekto- 
nus. Viso elektorių yra 531, 
t. y. kiek yra bendrai senate 
ir atstovų bute narių. Prezi
dente išrinkimui • ^užtenka dau- 

balsų—266 elektorių.

rinkimuose. : •
Darbiečiai šiuose rinkimuose^ 

pralaimėjo 124 vietas, kuomet? 
konservatoriai laimėjo 75 vie-C 
tas ir nepriklausomieji — 84“ 
vietas. . ’

Pačiame Londone rinkimų ne-; 
buvo. '

SALT LAKE CITY, Utah, 
lapkr. 3.—Dvi jaunos moterys 
ir du vyrai ilsisi CCC stovyk
loj augštai Wasatch kalnuose, 
praleidę baisią naktį sniego 
užpustytame automoilyje.

Del sniego Utah valstijoje 
keturi žmonės žuvo ir daug 
žmonių liko sužeista.

gumos
Balsai nėra dalinami proporcio- 
naliai tarp elektorių, bet par
tija gavusi daugumą balsų val
stijoje pasiima ir visus tos val
stijos elektorius.

Visoje šalyje susidomėjimas 
rinkimais buvo labai didelis ir 
praėjo labai gyvai, dalyvaujant 
nepaprastai dideliam skaičiui 
balsuotojų. Turbut dar jokiuo
se rinkimuose nedalyvavo tokis 
didelis skaičius balsuotojų, kaip 
šiuose. Paprastai didelis skai
čius balsuotojų visai nedalyvau
ja rinkimuose, bet šiuose rinki
muose, išrodo, dalyvavo dides
nis nė dalyvaudavo kituose rin
kimuose užsiregistravusių bal
suotojų nuošimtis. Visoje šalyje 
yra apie 55,000,000 registruotų 
balsuotojų ir numanoma, kad 
balsavo mažiausia 45,000,000 
balsuotojų.

Pačioje Chicagoje balsavimas 
irgi labai gyvai praėjo, balsuo
tojams pradėjus dideliais bū
riais balsuoti kaip tik atsidarė 
balsavimo vietos. Tas pats bu
vo ir visoje valstijoje.

Balsavimas jau yra užsibai
gęs, dabar yra prasidėjęs skai
tymas milžiniškų krūvų balsų, 
kad sužinoti kas bus musų se
kamas prezidentas: Roosevel- 
tas ar Landonas.

Iš to ką parodys toli dar ne
pilni daviniai, bus sprendžiama 
kas yra išrinktas. Bet pilnas 
balsų skaitymas užsitęs ir iki 
šio vakaro, o kitur gal dar il
giau.

MADRIDAS, lapkr. 3. —Su
kilėliai neatlaidžiaį veržiasi prie 
Madrido priemiesčių ir dabar 
esą už 9 mylių 
Visame fronte 
smarkus mušis, 
atkaklaus lojalistų gynimosi, su
kilėliams pasisekė paimti kelis 
miestelius.
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Smarkiausi mūšiai eina į pie
tus nuo Madrido. Ten sukilė
liai veržiasi prie Getafe, kur 
yra didysis Madrido aerodro
mas.

Sukilėliai sakosi atmetę nau
ją prezidento Azana pasiūlytą 
mūšių paliaubą. Gen. Franco 
pareiškęs: “Civilis karas bus 
tęsiamas iki kiekvienas colis 
Ispanijos teritorijos bus po ma
no kontrole.”

Vakar rįvykusiejb visoje ša
lyje rinkimai buvo tris dešimt 
aštunti Jungt. Valstijų nacio- 
naliai rinkimai, kuriuose buvo 
renkami prezidentas, vice-prezi
dentas, pusė senato, veik visas 
naujas atstovų butas. Taipjau 
33 valstijos rinkosi gubernato
rius ir kitus valstijos viršinin
kus. .

Rinkimai įvyko po labai įžū
lios rinkimų kampanijos, ku
rioj veik visų partijų kandida
tai ir visa opozicija vieningai 
reiškė didžiausią neapykantą 
dabartiniam prezidentui Frank- 
lin Delano Roosevelt. Preziden
tas visaip buvo koliojamas, bet 
ypač tomis kelionėmis pasižy
mėjo fašistų vadas kun. .Cough
lin. Tai nebuvo paprasta opo
zicija ar varžytinės tarp par
tijų ir kandidatų. Tai buvo ak
la neapykanta prezidentui. Pi
nigai šioje kampanijoje buvo 
švaistomi be jokios atodairos, 
nes pinigų, kaip matyt, netru
ko: jų užtektinai sudėjo tur
tuoliai, kurie siekėsi kaip nors 
nugalėti prezidentą Rooseevltą.

Prezidentą betgi renka ne 
patys balsuotojai, o elektoriai. 
Tai sena Amerikos tvarka. 
Elektorių kiekviena valstija 
renka tiek, kiek ji turi kongre
se ir senate narių. Kiekviena 
valstija turi po du senatorius 
ir mažiausia po vieną atstovą. 
Tokiu budu mažiausias valsti
joje elektorių skaičius yra 3. 
Daugiausia elektorių turi New 
Yorko valstija—47, po jos se-
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
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SIS TAS IS ŠEN IK TEN
Toronto, Kanada

“MUJIteNOS”

visa- 
lietrivių

atgal 
Sli- 
pa-

Kad “Naujienos” yra 
pusiškai geriausias 
laikraštis Amerikos kontinen
te, tai yra neužginčijimas fak
tas, ii* kad jos pasiekia net ir 
labai tolimus Šio kontinento 
kraštus* — tą patvirtina že
miau talpinamas laiškas.

Kelios dienos tam
mums atėjo laiškas nuo J. 
ko, kurio ištisą turinį Čia 
duodu.

Stauffer, Altą., Čanada
Spalio 20 d. 1936 m.

Gerbiamieji:
Radęs “Naujienose” ji&ų 

adresą, sumaniau parašyti šio
kią tokią naujieną, čia gyve
na lietuvių farmerių apie 6 fa- 
milijos ir apie tiek pavienių. 
Nekurie skaito “Keleivį” ir 
“Naujienas”. Vieną “N.” skai
tytoją, Antaną Jukną, ištiko 
nelaimė, jis neteko proto ir ta
po išvežtas į pamišėlių namus. 
Jis buvo apie 50 m. amžiaus, 
pasiturintis farmerys. Neve
dęs. Iš Lietuvos paeina nuo 
Šiaulių. Turi brolį J. Valstijo
se, čia paduodu jo adresą: Jo
kūbas Jukna, 285 Enorth St., 
Akron, Ohio. — Seka parašas: 
J. Slikas.

Taigi, reikia padėkoti J. Šil
kui už suteiktas žinias, nes ne 
tik visiems “Naujienų” skai
tytojams yra įdomu sužinoti, 
kur lietuvių randasi ir kaip 
jie gyvena, bet gal ir Antano 
Juknos 
lankys

AČIŪ
Neseniai užsibaigę p. D. Ku

raičio aprašymai įspūdžių iš 
kelionės į Kaliforniją ir Atgal; 
tikrai buvo įdomus. Taip vaiz
džiai aprašyta, kad skaityda
mas jautiesi tikrai kartu4 su 
p. Kuraičiu keliaująs ir tą vis
ką matąs savo akimis. Gal p. 
Kuraitis ne vieną smagią va
landėlę atitolino nuo savęs, pa
skirdamas tą laiką aprašymui, 
bet užtat kiekvienas “N.” 
skaitytojas, kuris sekė tuos 
aprašymus yra jam dėkingas 
ir norėtų paspausti jam ran
ką už bendravimą visuomenės 
kultūriniame gyvenime—spau
doje. Aš tikrai tą padarysiiV, 
kai kuomet nors į Chicagą at- 
sibaladosiu.

ALYTUS

mu tverti. Prisiminus prieš- 
kUfihį Alytų, tenka pasakyti, 
kad jis irgi buvo sulenkėjęs 
iki tb laipsnio* kad mbkyklbje 
nebuvo nė viėilb rtnėėtėlSho 
mbkihib* kuris bUtij ėitiįš lį& 
tuvity kalbos pamokas! ViėttiHu 
tėtis M kaibba ^iudbhtas” 
tai bUvb BrbniUs Migtinds, 
mažytis Aiit. Mi^inb iš LikiŠ- 
kih kalino sUtieliš. Bet pažiif- 
rėkiih kaip širtildieh Alyths 
stovi: Neseniai gaVrth laišką 
nbo brolio* kdrihmd jis rdšb: 
— “Mano mokykla skaitosi 
2-jų komplektų ir dirbam dvie
se. Nėtrukds duba jUu ir 3- 
Čią, o kitais metais 4-tą ir gal 
5-tį. AlytUš yra gana vaikin- 
gas. Dabar veikia iš viso 22 
kompl., o tuojau veiks 24, iš 
jų tik žydų 4 kdrtipli* kiti lie
tuvių 
pav.)

tuj buvo tik žydų 4 ii* liėttL- 
vių 4 kompl.”

Remiantis šiais daviniais, 
Alytaus mokyklų skaičius, pa
daugėjo 3 kartus tiek, kiek 
buvo prieš dešimtį metų. Bet 
trolis Užmiršo, kad mums ap- 
eidžirihį Lietuvą dar egžista- 

vo VibtiUs iŠ ankščiau bilVUšių 
2-jut lenkų mokyklos komplek-

TUi^iLttiatbih kaip Alytus su- 
iietUVŠjb; kad lenkai negali iš
laikyk ttėt Sietlo mokyklos kbtn- 
plėkte Jogailą to, — tie; ku- 
Hb labiausia hėapkęsddvo lie
tusią, neigė viską, kas lietu
viška ir savo vaiku^ leisdavo 
į lenkų mokyklą —, šiandien 
garthathose fotografijose ma
tome jubš ir jų vaikus šaulių 
eilėse ir tai veikliųjų tarpe: 
Taigi, nors aš gyvenu Kana
doj d; bet Alytų myliu visa šir- 
džia ir už jo lietuviškumą jį 
gerbiu. >

tie; ku-

mokyklų, kitokią (lenkų 
nėtri; Kai atšitaehat, Aly-

DEŠIMČIAI METU PRASLINKUS
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brolis 
savo

P-NUI

atsišauks ir ap-
V \r 

nelaimingą bro-

D. KURAIČIUI

LIETUVIŠKIAU- 
SIS MIESTAS

Alytus yra Dzūkijos Cent
ras, Dzūkų sostine. Alytus yra 
vienas iš gražiausių Nemuną 
puošiančių krantų. Alytus man 
brangiausias kaipo mano gim
tinė ir kaipo lietuviškiausias 
miestas. Dar prieš dešimtį ir 
daugiau metų, kai tekdavo 
kartais nuvykti į Kauną, tų 
vadinamų Lietuvos soštinę, aš 
negalėdavau ilgesnį laiką ten 
pabuvoti, vien dėl to begali
nio Kauno gyventojų ištautė- 
jimo. Išeini būdavo į gatvę tai 
rusiškai, lenkiškai taip ir šau
do iš visų pusių, o lietuvių kal
ba tai retenybė. Pareini į na
mus, tai kieme; kuriame apie 
dešimtys skirtingų gyventojų* 
gyvena, irgi ta pati, lenkiškai- 
rusiška makalieriė vfefrda. 
butų taip pikta, kad taš 
bas vartotų gryno kraujo 
kai ir rusai, bet kai girdi 
sų tikrus lietuvius tomis
bomis didžiuojantys ir jas 
raizgeliojant iki nepahašumo į 
tikrą taisyklingą kalbą 
jau tikrai negalėdavai piktu

Ne- 
kal- 
len*- 
mu
kai-

o Čia parapijonys juo toliau, 
juo mažiau pradėjo aukot, ant 
galo, drąsesni ir btfrnot mė
gino: Kam, girdi, reikalingos 
2 moterys?... Vargonininkės 
lankstus liemenelis patraukė 
akį kai kurių choristų, kurie 
išsidrąsinę buk tai iriėgihę pa
sipirši;; bet susilaukę griežtd 
atsakymo: “man taip geriau' 
gyvent?... Ar tas tiesa, ar nė- 
tvirtint neapsiirriu, bet tokie 
gandai buvo. Jeigu tie gahdai 
tikri* tai tas, be abejo, galė
jo padidint parapijonų neapy
kantą ir jie savo kišenes dUr 
labiau užraukė, ir tokiu budit 
kuri. Garmus .My-vlšu į savo 
“kraičiu” . išVA^tWjfeą^gal į 
Ameriką... Taip-ei
nant parapijonys nors ir kar
štai tikintys toliau vis labiau 
pradėjo atšalt nUo parapijos. 
Nieko negelbsti nei Visokį ‘‘pa
stiprinimai” pavidale visokių 
misijų ir tam panašiai, šian
dien žmonės nors ne visi, bet 
kai kUrie daugiau galvoja ir 
taip begalvodami vis kas kart 
daugiau? įsitikina, kad’ dvasios 
reikalai*, tai nuo jo paties pri- 
klaiiso it kad blogą darbų jo
kiomis maldomis neatpirks!, 
čia hotisi pakartot garsaus iii- 
dusų filosofo Tagorės. žodžius: 
“žmogaU, ko tu meldiesi tame 
supelijusiame bažnyčios kam
pe — čia taVb dievo nėra! Ta
vo dievas yra teh* kur arto
jas kietą žemę aria ir kur kut 
kagrduža akmenis skaldb! P’ 
Vadinasi, žmogus suriku dhrA 
bą bedirbdamas išmoksta su
prast, kilt yra jo tikrasis die
vas, ir kad visokios maldos su
pelėjusiuose kampuose naudos 
jokios neduoda. Tokį suprati
mą pradeda įsigyt bendrai Vi
si tikintieji. Turint galvoje 
pirmynžangą galima drąsiai sa
kyt, kad velHii šiatidien kai 
kurie 'parapijonys iš džiaug
smo šūkauja; nes iš to nieko 
neišeis.

Apie kun. Barono* gyveriimą 
prie lietuvių parapijos nese
niai “Naujienose” buvo rašyta, 
todėl* aš jį ir aplenksiu ii? ben
drai šiuo sykiu paliksime pa- 
rapijohis, o: kalbėsirtie apie 
stambiausią ne tik Toronte, 
Bbt rodosi :ii? visoj Kanadoj; 
Sūnų ir Dukterų pašalpihę 
draugiją. J. JokUbyhaš.

P. S. Praeitos savaitės Ka
nados žiiiią škyniije, kur til- 
pb dėsifnties metą apžvalgos 
tąsa,i yrb minimas kutu Deks- 
nyš, o turi būt kun. Daknyst 
Taipgi vietoje kun. Gernecko 
turi būt, kun. Gervęekąsi Jei- 

__ __ ____ ____ __ gu tuo nors nemalonumo 
pinigėlių* visi jpojpi gaut T^jų rp^^ atitaisau ir at-

(Tęsinys)
Kadangi pirriiiausiai pradė

jau apie parapijonis rašyt, tad 
ir toliau tęsiu savo pasakoji
mą apie juos, — kitų srovių 
draugijas teks vėliau pami
nėt. Taigi, kaip jau minėjau, 
ku4n. Gerveckui neilgai teko 
šeimininkaut, nes vieną rytą 
atėjęs savo kasdienines parei
gas atlikt rado bažnyčios du
ris užkaltas. Tuomet kun. Ger- 
veckas davė žinią savo šali
ninkams* kurie susirinkę tas 
Užtvaras atplėšė, ir tokiu bu- 
du’, taip sakant įsilaužė į baž
nyčią. Tokioms aplinkybėms 
ešant, kun. Gerveckas turėjo 
kuogreičiausiai nešdintis iš To
ronto. Dėl ko' ' ,visas “ar-
mydeliš” įvyko, ;tai pašalinis 
astnuo tikrų žinių negalėjo 
gaut, žinau tik tiek, kad da
lis buvusių parapijonų visiškai 
nuo parapijos atsimetė ir tuo 
beveik visai iškrikdė parapijo
ms.

Kiek laiko pasilsėję, sugal
vojo, kad reikalinga gaut en
ergingą lietuvį kunigą, kuris 
sutrauktų visus “paklydėlius”. 
Na ir parsikvietė iš J. V. kun. 
Garmų. Kun. Gahntis, tiesa, 
energingas Vyras, buvęs Lie
tuvos “saldotas”, stvėrėsi už 
darbo; PitmiaUšiai Užkinkė pa
rapijonis, kurie iškasė šklbpą 
po bažnyčia ir padarė pusėti
ną salę; tik visa bėda, kad la
bai sunku ją apkurent. Labai 
dažnai tenka girdėt nuo žhio- 
hių po kokio’ nbrs parengimo 
toję salėje, pašižadahčius neiš 
daugiau į tą salę, nes peršalę 
ir gavę gulėt lovoje po kele
tą dienų. Dabar, girdėjau, yra 
ruošiamas tihkamesniis apšil
dymas.

KUn. Garinus pasiriipino, 
kad jam> butų pastatyta gra
ži klebbnijrt. Mat, jis atsive
žė pusėtiną kraitį, būtent: sto
roką gaspadinę ir pusėtinai 
Viliojančią vargonininkę. Su 
tokiu “kraičiu” tąsytis po sve
timas stubas nelabai patogu, 
,tbdėl ir tapo Užtraukta nema
ža paskola ir pastatyta pusiau 
moderniška klebdnija. Iš kAr- 
to ėjo viskas gerai: kun. Gar
mus keikdUvb bolševikus ir 
socialistus net nurodydamas 
su* kokios tautybės vienas ar 
kitas žymesnis J. V. lietuvių 
veikėjas yra Vedęs. Stora gds- 
padinė blynus kepė, o vargo
nininkė chorą mokė, žodžiu, 
viskas ėjo kaip sviestu patep
ta. Kunigėlis dviejų ik dar gra- 
TŽių moterų globojamas jautė
si visai gerai. Ir butą buvę ir 
;toliau viskas gerai* bet kad; tą

žmonių išmuitinimui reikalin
ga pusėtina savaitinė kolekta,

* ■ . J ’ “ / ..... V. * ' ' ’ - J «.♦ 't.'. ..
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Kam kaltinti visus?
_

Kada dar nebuvo įvestas 
“kririadoš Lietuvių žinių” sky
rius “Naujienose” ir kai pa
sitaikydavo kam trio Iriiku pa
rašyti kokią žinutę ar kritiką 
iŠ TotoiltO; tai visriomet kal
tindavo vieną ir vieno kalti- 
ttiilko ieškodavo, o rie kėlią; 
Bet kada* pasirodė “Naujieno
se” kanadiečių skyrirts, tai nuo 
tuo įnikę prasidėjo visokie nė- 
pasiterikinimai pįtieŠ Tdronto 
korespondėritąri — nežiūrint, 
kas ir ką rašytų. Už viėrio ko
respondentu aprašymą apie 
vieną ar ailtfą įvykį yfri kal
tinami viši ir visiems nesigai
lima* gražių komplifnėntų, už 
tai, kad parašė teisybę ir pa
smerkė blogtis dtžrbtis vieno ai? 
kito asmėnS. !

Aš manau, kad visi “Nau
jienų” skaitytojai gerai žino ir 
supranta apie kiekvieno ko
respondento pareigą — apra
šyti teisingai apie viską, — 
apie gerus ir blogus įvykius 
ir tam panašiai. Kaip tik man 
pasitaikė aprašyti apie “Dar
bininkų žodžio” ii? UŽehieckib 
bylą, (nors tame aprašyme aš 
nieko nepridėjau, o tik pada
riau citatą it pičie to prierašą 
apie torontiečių opiniją ir apie 
tos bylos eigą) — ir žinot, 
kas atsitiko? Už mano tą ap
rašymą yra kaltinami visi ko
respondentai, — girdi, visi apie 
tai gerai žinoję ir su visų pri
tarimu aš taip, o ne kitaip pa
rašęs.

Tai gryna nesąmonė ir pra
simanymas tų, kurie taip ma
no ! Tv?riu pasakyti, kad pas 
mus (korespondentus) nėra jo
kios “Smetoniškos cenzūros”, 
kad kas mus kontroliuotų ir 
prižiūrėtų musų siunčiamus 
raštus į spaudą. Kaslipk to 
mano raširtib; tai nėra reika
lo kaltinti visus fer visiems pri
metinėti nebuti,įdalykai, kurie 
su tuo mano / į ^ąšiniu , nieko 
bendra neti/ri. Ką§ ; buvo para
šyta, tai mąnOj^pąties, be jo
kios pagalbos, ir pritarimo ki-; 
tų korespondentų. Ir aš ma
nau, kad mane gerai žinot, kas 
per vienas tas. asmuo, kuris 
pasirašo—Rep, xx.>
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Laidotuvių Direktoriai

Bet visViena aš nesijaučiu 
kaltas Už tą aprašymą ir ne
matau reikalo teisintis, ar ma
nė kaltina ar hė, man vis tas 
pats; parašiau tą, kas tikru
moje vyksta. Ir karti kaltinti 
višus, o ne manė viertą!

— Rep. xx A; S. Kovoliunas.

Įsiskverbė nemaloni 
klaida

rėspondento pareigą -

_____ Trečiadienis, lapkr. 4, 1936
delegatai apleido Montrealo irdelegatai apleido Montrealo ir Skelbimai NaullėlIOSė
išvyko j New Y0tk^ it pasl- duoda naudą dėlt0

kad pačios Naujienoj 
yra naudingoj

OtiiBO fet Boiilevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cdr. of 35th and Halsted Ste. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:86 

Nedaliomis _lfagal *“*»*#?
Tel. Kenwood 5107

uNahjierių” Nr. Ž5& “Kana- 
įdoš Lietuvių žinibš”‘ skyriuje 
aprašant įvykusį Arena Gar
delis susirinkimą, kuriame dUu 
lyvaVo Ispanijos delegatai; įsi
vėlė nertialoni klaida.

žinoma, tas viskas atsitiko 
ne pėr mano bfottfs norus, bet 
per klaidingą infbhnacijų* 
gaUtų per radib iš pačios vie
tos, kurioje turėjo įvykti tas 
įvykis.

Mano buvo pasakyta: “fa
šistai surengė demonstraciją 
ir reikalavo, kad delegatai pa
sirodytų jiems, bet policija jų 
visą demonstraciją išvaikė ir 
neleido toliau triukšmauti”.

Po to gautomis žiniomis iš 
Montrealo, pasirodo visai kas 
kita: vietoj kad policija mal
šintų įsiutusius fašistus — ji 
dar pritarė jiems, kad sude- 
moralizUbtų šaukiamąjį susi
rinkimą ir neprileistų Ispani
jos delegatams pasakyti teisy
bę apie fašistų žiaurumus prieš 
Ispanijos teisėtą valdžią.

Montrealo miesto ponuliai ne 
vien uždraudė šauktą susirin
kimą, bet dar nesistengė ir 
tvarkos palaikyti prieš sužvė
rėjusius fašistus — leido jiems 
daryti tą, ką jie tik norėjo tuo 
laiku.

Kada neįvyko šauktas susi- 
rinkirtias, tai po to Ispanijos

žadėjo tuojau sugrįžti į Kana
dą ir toliau tęsti savo prakal
bų maršrutą pti Kanados mie
stus. Koks tai didelis skirtu- 
mas tarp Montrealo ir*Hainil- 
tonO merų. Hamiltono miesto 
meras Williams Morrison IsįJa^Į 
nijos delegatus sutiko su džiau
gsmu ir užuojauta, o Montrea
lo miesto meras apleido f ašis-1 B^VD.
tais ir visokiais chuliganais, 
krtd tik sutrukdytų susirinki
mą ir neleistų jiems' pasaky
ti tiesos žodžio apie fašistinę 
“civilizaciją”. >

- Rėp. xx,

Dvi eiles cellophane, nė 
VlEftA, bet bVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretų.

Mrs. Anelia K. Jarus*
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
ędmdymo namuo- 
‘se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r o a t- 
ment ir magne- 
tic blarikets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r I- 
mai d d vau ai.

Nariai Cbicagos> Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ . 
Turtine Koplyčias Visose Miesto Dalyse.
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LACHAWICZ ir SUNOS
2814 West 23rd Place Phones Ganai 2515—Cicero 5927 " •' ' ■ r.......... .................  .

J. F. EUDEIKIS
4605-07 .£♦ Hermitąge Avenue Phones Y ards 1741-1742

42-44
S. C. tACHAVICZ

Ėast 108th St. Tel. Pullmaa 1270 arba Canal 2515
•.................... - —.......- į į............  T-

.. 3 . . ■

ode Yatds 1188d319 Lituamėa Avenue
. ';: į* J. LIULEVICIUS ■ . iS|

4092 Atche^ Avenue Pbpne Lafayette 8572
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8807 Lituanika Avenue hone Boulevard 4189

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

P. J. RIDIKAS
3354 Sd. Halsted Street Boulevard 4089

1646 West 46th Street
L J. ŽOLP

j Phones Boulevard 5208-8415

S.MSKUDAŠ
7 B West Į8th Stteet

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė

• ‘.x ' . 's' ■ ' . ( 0 • •'*' ‘ J" ,

1

Phone Monroe 8377
...; u.,;; .

Tel. Pullhian 5703
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Gydytojas ir chirurgas 
i 2201 West 22nd Street 

j- Valandos: nuo 1—8 ir 7—8
. M.
J Telefonu Refoibllė 7808

ADVOKATAI
K. P. fiUGIS

ADVOKATAS
Miešta ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St* 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rėš. 6515 Soi Rockwell SL 
Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso va). dienomis nhb 1 iki 5 vai.

po piėt. Vakarais nuo 7 iki 9 ‘ 
Rezidencija:

3407 Lowe Av«. TeL Tarės 2510

tėl. Office, Wentwbrth 6880 
Re*. Hyde Park 8895

Motėrų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St. 

balandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir sukatomis.

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Oflsb Te!.: Boulevard 7820 
Namų Tel.t Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-—4 ir nuo 
6—8 v. Vak. Nerišlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė

arti 47lh Street
Valandos nuo 9 iki. 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.
- -r-r? . - . ............  ■ ....... ....

Kitt Lietuviai Daktarai* _ _
--- ----------------------------- ;------------ Tel* Bohlevard 5914 Dieną ir NaktiA A CIT A TT’TO I Ofiso valapdoą: huo 2 iki 4, nuo 7. A. SLAKlb iki BįSgv.Nedai, nuo 10 ita 12A.nu

ADVOKATAS Į DR. S. NAIKEM S
111 W. Washingtoh St. gydytojas ir chirurgas

Room 737 Ofisas ir Rezidenbijju
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 3335 SO. Halstėd St.Ofiso Tai. Central 4490 0300 ^ICAG^aL

Gyv. vieta: 6733 Crahdon Avenue .
namų Tel.: — Hyde Park 8895
., —hferflii i s*u.ii ‘ tiJ’iUI į :h?,v I ii į ;I?

Clement Jdhn Paznokas
t «> M . I

LIETUVIS ADVOKATAS «
10707 SO. MICHIGAN ĄVĘNtJE I

Telefonas Pullmait 1293
CHICAGO; ILL.

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Atcher Avenūė 

Tel. Virginia 1116.
I Valandos: 1—3; 7rr-8:30 p. p.
| Office & residenee 2519 W. 4Md SL 

TeL Lafayette 8051
| Valandos: 0—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredg; 
Sekmadieni susitarus.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas. | 
Palengvins akių jtempiiną, kuris I 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo,! 
svaigimo, akių aptemimo, servuotu- ’ 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegysię. PHhen-.] 
gią teisingai akinius. Visuose atsiti-} 

elektra, parodančia mažiausias klai-Į 
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus., Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 11) iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 . v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kairios pigiau
4712 South'Ashiand Av.| 103V

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMĖTRISTAS 
.^..TeL Yarda 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuve 

756 Wfest 35th St. 
kampas Halsted St.

.Valandos: nuo 10—a nuo 6 iki 8 
kėdSliomis nuo 10 iki 12 tai. dienos

A Rb. 660? SO. ARTESIAN AVĖ. 
f“ TeL PMspett S4«3H Dr. A. J. Shimkus
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
. Vai.; nuo 2 iki 4 v. p. p; ir nuo 7 k iki 9 v. vak. Trečiadieniais it Sėk- 
Bl < ! madieniais.. susitarus.

OFISAS
3156 West 59th St

Tel. Hemlock 5998.

KITATAUČIAI
gia teisingai akinius. Visuose atsitiki IŠ RUSIJOS 
tarnuose egzaminavimas .Auromas.™ Į • Hėtuviama žinoma, pat 86 

metus kaipti patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stulgias ir chroniškas ligi 

jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elfektrOs prietaisus.

Ofisus it Laboratorija:
W. 18th SL* netoli Morgan SL 

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

Tęh Chhal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Supertor 9154 ar CbntrUl 7464" 
..............į I... inIĮ.I. ii   į   I||»I|H|>|lįilĮillŲllItįiiiii  

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 Soi Ashland AVe.
2-ros lubos 

CHICAGO*. ILL* 
OFlSb VALANDOS:

NUO 10 iki 12 vai. fyto* nuo 2 iki 4 
. a pietų ir nuo, 7 iki 8;30vaL 

vakaro. Nedaliomis hiio 10 iki 12 .. •- ' • •• ‘ -
kY 2880.

d. 0094

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAMB AVĖ.

Ofiso valandos:

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų* .moterų ir vaikų pagal nau-

LIETUVIAI

NUO 10 iki 12 VAI. ryto* httO 2 iki 4 
vai. po U W *_ 

valandai diehą. 
Phone M

*

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių z Daktarų

A. Montvid, M. D.
Wtest Town State Bdnk Bldg- 

2400 West Madison Street 
vrf-1 8 v4k

Nantą tėkfonaš BrmWick 0597 
■1^;—... i-----

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 

Vhlandbs nšo Ž iki 4 ir iiud 7 iki 9 
vai.,. Nedaliomis nuo 10 iki 12 3843 Sdntį Halsted St. 

TeL BtUtevaM 1101

GflfeO Tfel. Dotehesfer 5194

RnsKg Gydytoji ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų. Valkų ir visi 

chroniškų Ilgų. .
Ofisą* 6850 StW Iriartd Avš.



Norwood, Mass

IŠ BROOKLYNO PADANGĖS baubimai

Lavinskas
ir nė iš Adresas

Kenosha, Wis

NAUJAS PROGRĄMAS

Buchinskaitė mo

pini

& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
Tel. CanaI 1679

PETERtPEN

SUPPER

EVER TRV

į

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.

■i. J. ' *

7:30 vai. vakaro
5:00 vai. vakaro

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Visose 
Vaistinėse

Old Golds cigaretai yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausia ta
bako derliaus, jie pątaiko j 
kiekvieno skoni.

MIS 
RocMeT

kitaip. J
“smertelną
kviesdami Grigaitį ar Michel 
sona kalbėti.

r-

MOGARflf 
HITS 
’IMB 

H1GM

M/rTH 
THE 

OAHO

prakal
to advoi 
Publikai

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

dirbantis M. 
prie J. Grybo

Draugijų komiteto 
prakalbos

atstovė į Eneso,
Cortland lošimo

Visgi keistai elgiasi. — LSS 19 kuopa yra pasi 
ryžusi prakalbas surengti. — SLA 152 kuo 
pa ir Pildomosios Tarybos suvažiavimas.

Pašaliniai į visą tą komediją 
žiurėjo ir gardžiai juokėsi. Ir 
?š tiesų tai buvo linksma ko
medija. —Marksiste.

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Pavis )—2nd floor.

Nepamirškite Nedėliomis WCFL 
5 vai. po pietų Budriko Radio 

Programo.

|S THE 
WAV 

THEY 
GO 

HOME

Mat, labai daug dirba įvairio 
se organizacijose.

išlaidų padengimo, nutarta pa
skirti, taip: pusę Lietuvos de
mokratijai ginti komitetui ir 
pusę Ispanijos kovotojams. —n.

Prisiusk 

Vardas

Baubliai republikonų 
bose. — Teko “bu 
katei šalnienei. — 
buvo daug pramogos.

butų didžiausi sąlygose, žmonės skirtingai to 
grieką” papildę galvoja. Kadangi adv. Šaltiie- 

sąlygos dabar 
prieš ke- 
kitaio ir

Gražios Radios Padarytos 
parduoti po $29.00.
o.k„ »17.50

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilpio 
Vaistas

Spalio 25 d. Lietuvių svetai
nėje buvo surengtos republi* 
konų partijos prakalbos. Rei
kia pažymėti, jog šioji koloni
ja .nuo senų,: laikų y Va demo
kratų valdoma. Prieš trejetą 
savaičių kaip tik toje pat sve
tainėje įvyko demokratų pra
kalbos. ’ Publikos b u/o daug 
daugiau nekaip pas republiko- 
nus. Be to, ir prakalbos pra
ėjo visai tvarkiai ir ramiai.

Republikonai tas prakalbas 
rengė daugiausia ateiviams pi
liečiams. Mat, ir svetainė yra 
tokioje miesto dalyje,'kur atei
vių daug gyvena. Kalbėtojų 
buvo bent keli. Tik vienas 
kalbėjo lenkiškai, o kit ang
liškai. Tarp jų angliškai kal
bėjo vienas sirijonas, Harvardo 
universiteto auklėtinis, ir adv. 
Zuzana šalnienė.

Į prakalbas susirinko tokia 
publika, kuri buvo labiau4 pa
lanki demokratams' nekaip res
publikonams. Reikia tiesą pa
sakyti, atvyko keli ir pusėtinai 
įsikaušę. Be to, susidarė ir 
būrys jaunų vyrukų, kurie apie 
politiką visai mažai tenusivo- 
kia. Prakalbos jiems taip pat 
visai mažai terūpėjo. Bet už
tai jiems atsirado proga turėti 
“fonių’. Tad kiekvieną kal
bėtoją jie sutiko ir palydėjo 
savotišku cypimu. Tai už
krėtė ir kelis kitus, o ypač tuos, 
kurie buvo įsikaušę.

Susidariusia būkle pasinaudo
jo ir lietuvių komunistų ant
ro distrikto organizatorius, 
Jonas Grybas. Pasirodė, kad 
iš visų baublių jis yra geriau
sias. Vadinasi, noromis neno
romis jam reikėjo pripažinti 
pirmenybę. ' Kalbėtojams jis 
tikrai energingai 'fbaubė. Na, 
o jei vadas taip elgiasi, tai ko
dėl negali eilinis komunistas?

štai pasitaikė vienam gero
kai įsikalbusiam komunistui 
sėdėti pirmoje, eilėje. Tas-tą- 
vorščius ne tik baubė, bet ir 
visokias pastabas kalbėtojams 
darė. Kelis kartus jis buvo 
policininkų įspėtas netrukŠ^- 
mauti, bet nepaisė. Tada jis 
liko visai nemandagiai lauk iš

nešusį
kuopa yra kvie

yra vedamos de- 
Dr. A. Montvidu. 
prisimena iš 1907- 
kada jis sakydavo 
revoliucionieriškas

tai buvo jiems “nekošerni”, 
tai kairiasparniai visai gerai su
gyveno su Zuzana Puišiute-Šal- 
niene. Jie kviesdavo ją kalbėti 
ir mokėdavo, rodos, po penkis 
dolerius. Ir stebėtinas daiktas: 
ji išdroždavo tokią kalbą, kad 
stalincai tiesiog ant sienų lip
davo jai beplodami. Matote, ką 
reiškia diplomatiški gabumai.

Viskas kinta ir viskas juda. 
Gyvenimas nestovi vietoje. 
Adv. šalnienė vienus' dievus 
pakeitė kitais ir dabar juos gar
bina. Gyvendami skirtingose

rai, — 
svetainė 
Grigaitis apie tai, kaip svarbi 
darbininkams yra demokratija. 
Pokarinė Europos istorija aiš
kiai rodo, jog buvo padaryta 
didelė klaida, kad kai kurie 
darbininkai su panieka žiurėjo 
į demokratiją. Toks nusistaty
mas privedė prie to, kad fašis
tai turėjo progos įsigalėti dau
gelyje šalių. Dabartiniai Ispa
nijos įvykiai aiškiai rodo, kaip 
svarbi darbininkams yra demo
kratija. Gyvenimas dabar susi
dėjo taip, jog visi pažangus 
žmonės, o ypač darbininkai, tu
ri kovoti dėl demokratiškos 
santvarkos. Demokratiškoje 
santvarkoje jau daug lengviau 
kovoti ir dėl industrinės demo
kratijos.

Kalbėtojas palietė ir Lietu
vos būklę, kur žmonės faktiš
kai. jokių teisių neturi, kur yra 
įsigalėjęs “vadizmas” kaip ir 
kitose fašistiškose šalyse.

V. Andrulis taip pat kalbėjo 
apie Lietuvos žmonių būklę 
bei apie tai, jog šiandien itin 
svarbu yra kovoti dėl demokra
tijos atsteigimo bei ginti ją 
tuose kraštuose, kur fašistai 
organizuojasi ją sutriuškinti. 
Kalbėtojas palietė Ispanijos 
įvykius’ ir Ispanijos istoriją nu
rodydamas, kaip ten per šimt
mečius liaudis buvo klero ir 
dvarponių pavergta ir išnaudo
jama, ir kodėl dabar ra liaudis 
veda herojišką kovą prieš fa
šistus ir Afrikos maurus.

Aukų buvo surinkta per ke- 
turioliką dolerių. Kas liks nuo

BROOKLYN, N. Y. — Spa
lio 23 d. LSS 19 kuopa laikė 
savo susirinkimą. Nariams tik
rai buvo siurprizas, kada pa
aiškėjo, jog bandoma per jų 
galvas lipti. Dalykas toks, jog 
Buivydas, Siurba ir kiti su
manė surengti • St. Michelso- 
nui, “Keleivio“ redaktoriui, pra
kalbas. Girdi, prakalbas reng
ti sumanęs draugijų ir orga
nizacijų bendras komitetas, 
kuris buvo susidaręs šaukiant 
Amerikos lietuvių kongresą 
demokratijai ginti.

Į susirinkimą atvyko ir Siur
ba. Mat, visi jų • planai su St. 
Michelsonu užkliuvo, kaip ve
žimas už kelmo, 
vietos nesijudina

Siurba pareiškė, kad su pra
kalbomis Ispanijos klausimu 
viskas esą tvarkoje, tik štai 
su Michelsonu4 išėjęs mažas 
nesusipratimas. Buvęs jam pa
rašytas laiškas ir atsiklausta 
ar jis sutiksiąs kalbėti. Atsa
kymas gautas maždaug tokis: 
Michelsonas sutinkąs atvykti 
ir pasakyti kalbą tik tuo at
veju, jei LSS 19 kuopa visam 
tam parengimui pritaria. Jei 
tokio pritarimo nebusią gauta, 
tai jis negalėsiąs dalyvauti.

Vadinasi, laisviečiai norėjo 
kuopai per galvą lipti ir už
kliuvo. Užkliuvo taip, jog pa
sidarė sunku išsinarplioti. Ry
šium su tuo man gerai prisi
minė, ką “Laisvė“ rašė Nr. 
300-me 1936 m. Būtent, ji vi
sokiais budais išniekino St. 
Mięhelsoną. Išvadino .jį ir to
kiu ir dar kitokiu. Tie ^nield* 
nimai ėjo net per kelias skil-

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

8:80 vai. ryte.
Kalbančios Žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai 

' Gražios Dainos ir Muzika.

SLA 152 kuopa yra nutaru
si rengti prakalbas tuo metu, 
kai Pildomosios Taryboj na
riai laikys posėdį. Bus pakvie
sti kalbėti Bagočius, Gugis ir 
Mikužiutė. Prakalbos bus ren
giamos vyriausiai tu‘o tikslu, 
kad butų galima daugiau nau
jų narių gauti. Reikia pasaky
ti, jog prakalbos, kurios buvo 
surengtos paskutinį kartą Pil
domosios Tarybos nariams at
silankius, publikai labai pati-

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:80 vai. vak.

Vietos draugijų bendras ko
mitetas, kuris atstovavo še
šioms organizacijoms, lapkričio 
1 d. German American Home 
svetainėje surengė prakalbas. 
Kalbėjo P. Grigaitis, “Naujie
nų“ redaktorius, ir V. Andru
lis, “Vilnies” redaktorius. Tvar
ką vedė Bubelis.

Prakalbos nusisekė labai ge~ 
žmonių susirinko pilna 
. Pirmas kalbėjo P.

prašytas, čia kalbu apie mums 
jerai pažįstamą Zenį...
;Vienas nuo estrados pradėjo 

rėkti; kad visi nepiliečiai turį 
svetainę apleisti. Bet tai, ži
noma, tik dar labiau pablogino 
reikalus.

Baubliai, matyti, tiek pavei
kė sirijoną, kad jisai baigęs 
savo kalbą pridėjo rankas prie 
ausų. Atseit, tuo davė supras
ti, kad svetainėje esama asilų.

Paskutine kalbėtoja buvo adv. 
Zuzana šalnienė iš So. Bostono. 
Savo kalbą ji pradėjo labai 
švelniai ir diplomatiškai. Girdi, 
mes visi norime gerai ir gra
žiai gyventi, — 
ir republikonai, 
ir komunistai, ir 
visa kalba buvo 
lomatiška, o vis 
laukė baubimų.

Gesiniai Pečiai po $32.50 to 
$42.50.
Oil Būrners Alcazar 4-5 

kambariams $^| Q

Dabar, žinoma, visai kitoks 
reikalas. Gairės pasuktos į ki
tą pusę. Vadinasi, galima drau
giškai tartis. O vis dėlto ren
gėjai nei^do reikalo anksčiau 
atsikreipti į kuopą.

Glaveckas pareiškė, jog su 
kuopa apie jokias prakalbas 
nebuvo tartasi. Jokio kvieti
mo kuopa negavo ir ji nieko 
nežino. Nieko kuopa nežino ir 
apie tai, kad buvo kreiptasi į 
Michelsoną.

Siurba teisinasi, jog visa tai 
tiesa. Tačiau tai 
pratimas 
čiama prisidėti prie prakalbų 
surengimo. Prakalbos esančios 
rengiamos lapkričio 4 d., ir 
jos turinčios įvykti.

Vienok į siurprizą kuopa at
sakė -siurprizu. Visi nariai kaip 
vienu balsu nubalsavo atmes
ti Siurbos pasiūlymą. Buvo pa
aiškinta, jog kuopa jau seniai 
tarėsi rengti prakalbas, kaip 
tik oras atvės. Todėl, aišku, 
pati sau už akių ji visai ne
mano užbėgti. Juo labiau, ka
da, taip sakant, paskutinę mi
nutę pas ją ateinama. Ir at
einama vien tik todėl, kad ki
tokios išeities nebeliko.

šia proga čia bus ne pro ša
lį paminėti, kad LSS 19 kuo
pa yra pasirengusi lapkričio 
mėnesį surengti prakalbas. Tuo 
reikalu jau 
rybos su 
Daugelis jį 
1910 metų, 
ugningas 
kalbas. Paskui jis apleido ry
tines valstijas. Tarp draugų 
tad yra nemažas pageidavimas 
vėl išgirsti jį kalbant. Reikia 
manyti, jog su. daktaru pasi
seks prakalbų reikalu susitar
ti. Tuo pačiu metu bus ban
doma gauti to d. St. Michelso
ną. Vadinasi, turėsime net du 
kalbėtojus.

Kuopos susirinkime sutikau 
draugą P. Tiškų. Atrodo jis 
visai suvargęs ir sumenkęs.

INCORPORATED

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

ir remokratai, 
ir socialistai, 
kitokie. Jos 
pusėtinai dip- 
dėlto ji susi- 
to ne tik jai 

baubė,, bet to paleido kelis “re
negatus’ jos adresu.

Šiaip ar taip, tai gana įdo
mu. Buvo laikai, kada kai
riasparniai skelbė kryžiaus ka
rą Grigaičiui ir Michelsonui. 
Vadino juos socialfašistais ir

PRAŠYK SAMPĘLIO DYKAI 
Trlner’g Bitter Wlne 
044 8. Wellg St.. Ch 

man sampell

f T>U. Muk ta U* M RA

Smarkus ištrynimas •— 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių Šeimoms 
jau per tris gentkartes. .

Mokytoja p-lė Vanda Bu
chinskaitė mokytojauja, vieti
nėje Woodrow Wilson mokyk
loje, vakariniuose kursuose.

P-lė Vanda Buchinskaitė yra 
duktė J. M. Buchinsko, seno 
lietuvių progresyvio visuome
nės' darbuotojo. Ji yra ■? labai 
gabi panelė, nes dar kuomet 
lankė pradžios mokyklą, ji vi
suomet būdavo ant, taip sa
kant, “honor roll”.

Aukštesniąją mokyklą, t.y. 
Binghamton Central High 
School keturių metų kursą, 
baigė per tris ir pusę metų. 
Taipgi gavo gerą pažymėjimą 
ir atletikoje.

Pereitą pavasarį p-lė Buchin
skaitė baigė Cortland State 
Normai School. Laike jos bu
vimo aukščiau minėtoje mo
kykloje, ji buvo ypatingai ak
tyvi “American Association 
for Childhood Education“ bu4- 
dama tos organizacijos ir pir
mininkė. Be to, daug dirbo vi
sose tos organizacijos komisi
jose. Nors organizaciją ir su- 
sidėjo iš 75 narių, bet jai tek
davo visi svarbieji darbai nu
veikti.

Taipgi buvo aukštai atžymė
ta ir atletikoje ir buvo atleti
kos skyriaus 
Oneonta ir 
dienose.

Dabar p-lė 
kytojauja vietinėje Woodrow 
Wilson mokykloje, vakariniuo
se kursuose. Dėsto anglų kal
bą, Art Activities ir t.t. P-lė 
Buchinskaitė taipgi yra vietos 
SLA. 50 kp. narė.,

Tad laimingos kloties musų 
jaunai profesionalei.

— P. B. Balčikonis.

BUDRIK
FURNITURE MART 
3347 So. Halsted St.

VISKAS DEL NAMŲ 
Rakandai- už daug žemes
nes kainas. Vilnoniai du- 
beltavi blanketai, verti $10 
ir $12, po $0 
šilkinės kaldros vertės $10 

p°.....:‘*4.75

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Va!.: 8:30 iki 8:80 v. vak.
TĘL. HARRIŠON 0751

/ PASIKLAUSYKIT
SOPIIIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį 
Penktadienį ir šeštadienį

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

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES
Pirmadieniais kai
ir Trečiadieniais kai

r Taupykit Pinigus
V Kad Užtikrinti ir Pagerinti
K savo Gyvenimą Ateityje
M t

\ Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap 
w drausti per Federal Savings and

{^S^Insurance Corp., Washington, D.
Reikalaudami sayo sutaupytus 

gus visuomet galite atsiimti.
Turtas Virš $1,600,000.00

Už taupomus įpinigus išmokė jom 4%.
Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS

nes gyvenimo 
yra kitokios nekaip 

Ir kai tie nuosakus socialis- lioliką metų, tai ji 
galvoja.

Bet vis dėlto tie 
buvo nei šis, nei tas

Kai prakalbos pasibaigė 
republikonams 
šargalis priėjo 
ir pareiškė, kad baubti esą ne
gražu. Grybas be niekur nieko 
— “štai to tau bu!“ Įsimaišė 
p-ia' šargūlienė, bet ir jai teko
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Tobula demokratija — Italijoje
Pereitą sekmadienį Italijos diktatorius Mussolini 

atlaikė Milane vieną iš nesuskaitomos daugybės demon
stracijų, kuriomis jisai nuolatos vaišina savo valdinius. 
Kaip buvo visuomet tokiose iškilmėse, jisai pasakė 
griausmingą prakalbą, keldamas į padanges savo “nuo
pelnus” italų tautai. Tarp ko kita jisai pasigyrė, kad 
fašizmo gadynė atnešė Italijai geriausią demokratiją, 
kokią šiandie galima surasti pasaulyje. Mussolini tarė: 

“Jau laikas pašalinti tą konfliktą tarpe fašiz
mo ir demokratijos... Jeigu daugelis iš tų ministe- 
rių, parlamentų narių ir panašių žmonių, kurie pa
sitiki kitų pasakojimais, peržengtų Italijos sieną, 
tai jie įsitikintų, kad tikra, veikianti gyvenime ir 
žmoniška demokratija yra įvykinta tiktai šiame 
krašte, fašistiškos gadynės Italijoje.”
Diktatorius Mussolini yra drąsus. Jo akys, kaip ta 

patarlė sako, “dūmų nebijo”.
Per metų metus jisai skelbė, kad demokratija tai 

didelė žmonijos nelaimė. Didžiausiu zsavo nuopelnu Ita
lijai jisai laikė tą faktą, kad jisai sunaikino demokrati
ją ir įsteigė fašistišką diktatūrą, vietoje “pūvančio lais
vės lavono”. O dabar staiga jisai surado, kad fašistiš
koje Italijoje gyvuoja vienintelė pasaulyje tikra ir to
bula demokratija!

Nuostabu, kaip diktatoriai viens kitą pamėgdžioja. 
Juk ir Rusijos Stalinas per pastaruosius keletą mėne
sių skelbia, kad. spvietų ^krašte esanti .įsteigta “geresnė 

- nofsJ kitur. '
. Buvo laikas, kada diktatoriai buvo drąsus ir ciniš

ki. Jie savo šlykštybes darydavo atvirai viso pasaulio 
akyse ir nebijodavo jas pavadinti tikruoju vardu. Bet 
šiandie diktatoriai darosi bailus ir vis labiau ir labiau 
veidmainiauja. Savo žiaurų despotizmą jie dabar piešia 
žmonėms, kaipo “tobulą demokratiją”.

kad jisai susitikęs su Trockio 
sunum Kopenhageno kotelyje 
“Bristo!”/ bet pasirodo, kad to
kio hotelio Danijos sostinėje 
seniai nebėra. Viešbutis “Bris* 
tol” buvo Kopenhagene prieš 
pasaulio karą ir bolševikų Žval
gyba Maskvoje galėjo jį patir
ti iš Baedėckorio knygos. Bei 
<1917 m. tas viešbutis buvo su
griautas ir daugiaus nebuvo 
atstatytas.

Kaip gi tad Golcmansis galė
jo tame nesančiame hotelyje 
susitikti su Trockio suntim? 
Aišku, kad Golcmanas pamela
vo.; ' z

Bet “Vilnis” sugalvojo ve ko
kį “išaiškinimą”: • ♦

“Kodėl jis nesamu vardu 
pasirinko viešbutį pavadinti, 
tai irgi nesunku Suprasti, jei 
kas nors kiek supranta apie 
konspiratyvį veikimą. O troc* 
kištų ir sykiu Golcmano vei
kimas kaip tik ir buvo kon- 
spiratyvis.”

■ z

Kada mes perskaitėme šitą 
“paaiškinimą” Chicagos komu
nistų organe, tai mums buvo 
koktu matyti, kad suaugusių 
žmonių vedamas laikraštis rašo 
šitokias kūdikiškas pasakas. 
Juk tas pats laikraštis visą lai
ką rašė, kad tariamieji trocki- 
ninkai teisme prisipažino savo 
nusidėjimuose * ir kad teismas 
tais prisipažinimais rėmėsi, nu
spręsdamas juos ,sušaudyti. O 
čia dabar pasirodo, kad ir teis
me kaltinamieji darė “konspi
racijas”, t. y. slėpė tiesą; bet 
teismas priėmė už gryną pini
gą visa, ką kaltinamieji papa
sakojo, nepasistengdamas net 
patikrinti paprasčiausius fak
tus jų “prisipažinimuose”!

šituo “paaiškinimu” komu
nistų laikraštis visiškai sunai
kino savo ir kitų panašių orga
nų argumentus, kad teisiamųjų 
“prisipažinimai” Maskvos teis
me buvo tikri, kad teismas ne
turėjo reikalo žiūrėti jokių ob
jektyvių liudininkų; parodymų 
ir dokumeįįtą,, ir teismo
sprebdimaš. AihkVd A teisingas' ir 
pilnai paremtas."'

Tačiau “Laisvės” redakcija 
džiaugiasi ir sako, kad tas “pa
aiškinimas” geras!

Nieko naivesnio dar 
neteko matyti.

mums

MARKSISTINE FILOSOFIJA?

Vyskupas remia Coughliną
Atrodo, kad nei aukštoji Amerikos katalikų dvasiš

ki j a, nei pats Vatikanas neturi tikro noro suvaldyti 
piktžodžiaujantį demagogą, kun. Coughliną. Kartkartė
mis jisai gauna barti, kai per daug negražiai įsišoka. 
Aną dieną jisai buvo priverstas viešai atšaukti savo pa
sakymą, kad prezidentas Rooseveltas esąs “šašas” 
(“seab president”). Pirmiau jisai turėjo atsiimti atgal 
“melagių ir apgaviką”. Bet jo dvasiški viršininkai ža
da vistiek netrukdyti jam teršti orą savo radio. prakal
bomis.

Vyskupas Gallagher iš Detroito, kurio diocezijai 
kun. Coughlin priklauso, parašė jam laišką, kad jisai 
(vyskupas) ne tik neketina stabdyti jo pamokslų per 
radio, bet tikisi, kad Coughlinas ir toliaus nesiliaus to
kiu pat budu “švietęs” žmones. Vyskupas vadina tą ku
nigą “neįkainuojama nacionaline institucija” tikrojo 
amerikonizmo ir tikrosios krikščionybės saugojimui!

Tas pats vyskupas, beje, pereitą vasarą vieną kar
tą pareiškė, kad kun. Coughlino balsas tai “Dievo 
balsas”.

Fašizmo dvasia, matyt, yra labai giliai palietusi 
tam tikrus katalikiškos dvasiški jos sluoksnius. Bet juk 
ir nenuostabu: pats Romos papa seniai yra padaręs są
jungą su fašistų diktatorium Mussoliniu, o pastaruoju 
laiku jisai stengiasi susidraugauti ir su Hitleriu. 
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Apžvalga
TRUPUTI NEPRIMATO

^Bet vyriausybe, kurios prie
šakyje stovi Caballero, yra taip 
pat kairiųjų republikonų atsto
vų, yra ir Baskų katalikų 
stovas. “Vienybė” jų visai 
mini, o mini anarchistus, 
rie j vyriausybę neįeina.

at- 
ne- 
ku-

“Vienybe” rašo, kad Ispani
jos darbininkų vadas, kuriam 
buvo pavesta prieš kokj mėne
sį laiko sudaryti respublikos 
vyriausybę, —

“vadovauja kairiesiems, pra
dedant socialistais ir. baigiant

NAIVUS ŽMONES

^Laisvė” su pasigerėjimu 
tuoja “Vilnį”, kuri aiškino vie
no nuteistojo mirčiai Maskvos 
byloje “prisipažinimą”. Tas as-

ci-

Čia valdžia urmu višką paėmė 
į savo rankas, panaikindama 
privatinę nuosavybę ne tik pra
monės įmonėms, bet ir visam 
individualiniam turtui. Valdžia 
gukonfiskavo privatinius gyve
namus butus, “buržujų” rakan
dus ir privatinių asmenų su
taupąs bankuose; paėmė į savo 
rankas stambiąją ir net smul
kiąją prekybą, t. y. visą prekių 
distribuciją; įvedė korteles rū
bams ir maistui pirkti, įsteigė 
bendras valgyklas, ir t. t.

Pamatinė šito komunizmo 
mintis buvo visus žmones eko
nomiškai sulyginti,< padarant 
visus beturčiais. Ne beturčių 
gerovę valdžia stengėsi pakelti 
į aukštesnį laipsnį, kad jų buk
lu susilygintų su pasiturinčiųjų 
sluoksnių būkle, bet priešingai 
— ji įraukė Žemyn visus žmo
nes, kurie gyveno bent truputį 
geriau už biedniausią proleta
rą, ir Vertė visus ubagais. Bu
vusieji “buržujai” dagi buvo 
paversti .didesniais skurdžiais, 
negu biedhiausieji beturčiai.
---------- yj---- į,. . ...... ............

žodžiu, tai buvo suvisuome- 
nininras skurdo, šita bolševikiš
ko komunizmo sistema privedė 
Rusiją prie baisiausio bado, 
taip kad net svetimos Šalys 
(pav. Amerika) turėjo eiti Ru
sijai j pagelbą ir gelbėti jos 
gyventojus nuo mirties. Dali
nai tą katastrofą padidino, tie
sa, ir sausra. Bet Leninas su
prato, kad toliaus taip eiti ne
begalima, ir paskelbė “naują 
ekonominę politiką” (Nepą), 
atsteigdamas privatinę preky
bą sodžiui.

Ar Marksas kada nors reko
mendavo tokios rųŠies komu
nizmą? Nieko panašaus. “Ko
munistų Manifeste” jisai kriti
kavo tuos komunistus, kurie 
jo laikais arba anksčiau skelb
davo “lupaus lyginimo” (“rohe 
“Gleichmacherei”) idėją. Mark
sas, suprantama, negalėjo Žino
ti 1847 m., kad atsiras “komu
nistai” 20-ame amžiuje, kurie 
dengsis jo vardu, vykindami 
‘‘lygybės komunizmą” ir šaudy
dami tuos, kurie jų “marksiz
mui” nepritaria.

“Naujienose”, buvo pasakyta, 
kad bolševikai Rusijoje įsteigė 
komunizmą, kurį jie patys da
bar griauja; o socializmo tenai 
niekuomet nebuvo.

Bimbai tatai atrodo herezija, 
nukrypimas nuo “marksistinės 
filosofijos”. Jisai rašo:

“Vadinasi, istorija trauks 
atbulai. Marksistinė filosofi
ja apie žmonijos kelionę iš 
kapitalizmo į socializmą ir iš 
socializmo į komunizmą su
tirps, kaip pavasarį sniegas, 
vien tik ‘Naujienų’ redakto
riui plunksna pabraukus.” 
Bet ar mes kalti, kad Rusija 

keliauja “atbulai” ? Juk pats 
Leninas, dar gyvas būdamas; 
sakė, kad po bolševikiška per
versmo Rusijoje buvo įvestas 
“karinis komunizmas” — ar ne 
taip? Reiškia, patys bolševikai 
nelaukė, kol Rusija nukeliaus 
iš kapitalizmu j Socializmą, bet 
susyk įsteigė komunizmą.

Tačiau komunizmas komuniz
mui nelygu. Tas komunizmas, 
apie kurį vieną kartą savo laiš
ke išsitarė Marksas, tai — ide
ališka tolokos ateities visuome
nės tvarka, ■ kurioje žmonės, 
“dirbdami kiekvienas pagal sa
va gabumą”, bus aprūpinti vi
su kuo. Apie tokią ideališką 
tvarką mes šiandie nieko tikro 
dar negalime pasakyti; apie ją 
tegalima tiktai svajoti. Ir 
Marksas apie ją užsiminė tik 
Keliais žodžiais.

Bet visai kitas dalykas yra 
tas komunizmas, kurį Leninas 
su Trockiu, Zinovjevu ir Kar 
mėnevu (pastarieji du jau su
šaudyti, o Trockis prakeiktas!^ 
įsteigė Rusijoje, nUVėrtę demo
kratinę revoliucijos vyriausybę.

blunka, kas iki Šiol panašaus 
yra buvę.

Bet gi visi džiaugiasi, kad 
ta byla buvbsi svarstomi prie 
atdarų durų ir kariuomenės, o 
ne karo lauko teisme. -Bent 
daug kas turėjo progos išgir
sti, kaip tonais iš tikrųjų yra 
buvę.

’T’'’T7T’~

Politiškų ir krimina- 
liškų bylų atgarsiai

MARTYNUI YČUI NEPASISEKĖ IŠSISUKTI. 
— VEIVERIŲ ŪKININKŲ BYLA. — HIT
LERININKAI TEISME.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) 
laikų pas daugelį tautininkų 
neturi gero vardo.

Seimo prezidijumas buvęs 
net pas Valstybės prezidentą 
ir tenais tarėsi dėl ministerių 
kabineto reorganizavimo...

Tai štai dėl Lapenų bylos 
kaip toli nu*eita.

Nuskambėjo, nuaidėjo, tik 
ką buvusios stambios politinės 
ir kriminalines bylos:

Visoje Lietuvoje jos dabar 
įvairiai aiškinamos, komen
tuojamos; t)aug kaip pas ką 
tų bylų šp^ehdimai paliko ne
skanius prieskonius. Tik vie
nas iš visų tų bylų, tai M, Yčo 
byloje spręndimas veik visų 
sutiktas sų mažesniu ar dides
niu 

, šitas vyras  ̂pripažintas ne tik 
kaįįu, bet dar turės daugiau 
kaip pūsariitro7 milijono litų 
grąžinti į valstybės iždą — taip 
lygiai, kaip anuomet M. Yčas 
lengvai žarstė svetimus pini
gus Ir kajį’p,', norėjo, taip jais 
šeimininkavo, — tokiu pat bu
du jis lengvai dabar rašo savo 
prisiminimus. Ir tuose prisi
minimuose jis visai nesiskaito 
Su buvusiais faktais, bet jis 
nušviečia daugeliu atsitikimų 
juos taip, kaip jis porėtų, kad 
butų buvę.

Tai vyras, kuris visuomet 
ir/ Visur buvo įpratęs važiuoti 
plačiu vieškeliu, ha mažu dabar 
Užtruks jam karvutė...

Sprendimas Lapenų byloje 
daugelį nustebino ir kaip pas 
ką liko labai kartus prisimini
mai. šiam sprendimui daug 
kas labai priduoda didelės reik
šmės. Mat, tautininkų tarpe 
dėl Lapėno veikimo nebūta 
vienos nuomonės. Dalis jų bū
va linkusi ' jį paaukoti ; norė
ta, kad teišipas būtinai jį pa
smerktų, kiti jį be atodairos 
gynė.

Kaip kas dėl šios bylos da
bar daro toli einančių išvadų. 
Esą šiokioje tvarkoje negali
ma palikti teismuose. Kaip gi 
taip gali būti, kad vienas teis
mų, tegu žemesnės instancijos 
pasmerktų net aštuonetą me
tų kalėti ir pripažintų iždui 
padarytų nuostolių net iki bė- 
mažko vieno milijono litų, o 
štai kitas teismas’ įžiūrėjęs tą 
pačią bylą, išklausęs pa* 
čius liudininkus nerastų jokios 
kaltės sudėties ir teisiamuo
sius visai nuo bausmės atlei
stų. Tai, esą, tikrai nenorma
lu. Tai kdmpromitacija ir vi- 
sai nesiskaitymas su žmogau^ 
asmenybe. Pagaliau, kam gi 
tikėti galima, jei ne teismui!

Kaip kas iš tautininkų net 
visai rimtai karščiuojasi, žino
ma, daug kaltės primetama 
tam kieno teismai yra priežiū
roje, tai teisingumo ministe* 
rihi, kuris jau nuo senesnių

imu. Vis dėlto

Dabar daugelis nekantrau
dami lauke, kuo baigsis byla 
ir kas joje paaiškės, tai dėl 
teisingumor [ĮĮĮiųisterio neva ra
šyto Šiaulių apygardos teismo 
pirmininkui laiško, kuriuo jis 
anuomet buk siūlęs kaip tu
rįs būti nuteistas J. Lapenas 
ir buk pagal teisingumo mi- 
nisterio diktatą tasai sprendi
mas buvęs padarytas.

šioje byloje tardymas jau 
baigtas ir perduota prokuratū
rai surašyti kaltinamąjį 
pagal kurį turi būti du 
mo valdininkai patraukti 
komybėn.

Kadangi šioje byloje 
tardoma labai aukštų asmenų, 
ypač tautininkų, tai savaime 
suprantama, kad čia laukiama 
savos rųšies visokių sensacijų. 
Įdomu, kad kurį laiką laikraš
čiai apie tai nieko negalėjo ra
šyti, betgi jau‘ dabar neliesda
mi visų smulkmenų gali skelb
ti, kad tokios bylos tikrai esa
ma ir kad ji bus rišama.

Veiverių ūkininkų kariuo
menės teismo sprendimas taip 
pat sukėlė daug kalbų. Mat, 
šios bylos daugelis smulkme
nų iki šiol kad ir buvo žino
ma, bet kaip pas ką Vis dėlto 
kildavo abejonių, ar iš tikrųjų 
čia galėjo būti tokių žiaUru-

aktų, 
teis* 
atsa-

buvo

Daug įdomių smulkmenų su
kelia dabar svarstoma Klaipė
dos krašto Jukhaičių byla. Ji 
visuomeniniu ir politinio po
žvilgiu tikrai yra įdomi, štai 
iš kai kurių liudininkų paro
dymų su visu neabejotinimu 
matyti, kaip kai kas iš klai
pėdiškių seimelio rinkimų me
ili, buvo šventai įsitikinę, kad 
vokiečiai tikrai įsiveržią į Klai
pėdos kraštą. Dėl šito net ėjo 
ginčai, o kiti jau skubino ka
vą kaisti, kad butų kuo atėju
sius hitlerininkas vaišinti. O 
kaip kas .iš karštesniųjų sku
bėjo naikinti visą valstybės I 
turtą, mušti savo priešus, o 
ypač peršti kailį tiems, kurie 
stovėjo Lietuvos valstybės rei
kaluose. Laimė, kad netoliese 
butą didesnio būrio pasienio 
policijos sargybos, o tai nejuo
kais šitie karštuoliai butų dau
gybės košės privirę.

Kiti net jau tiek buvę tik
ri, kad tuoj vokiečiai ateisią, 
arba jau* ateina, kad į Tilžę 
net skambinę telefonu pasitei
rauti, ar jati iš Tilžės vokie
čių kariuomenė išėjo. •

Na, žinoma, šitokių įsitiki* 
nimų vedami dėlko vyrai pa
skutinę’ valandą negalėję pa- 
smarkauti ir lietuviams perti 
kailį, o ypač kai jokio pavo
jaus savo kailiui nematė. Pa
galiau dėlko jiems buvo šitaip 
netikėti.' Anapus Nemuno iš 
vokiečių puses garsiakalbis 
diena iŠ dienos šaukte šaukė, 
kad vyrai laikykitės 
Hitleris neužmirš Ir neapleis!

Juk tai vis buvę faktai, ku
rie štai dabar kuriam laikui 
prąslinktrs z taip neįtikėtinais’ 
atrodo.’’

šioje byloje liudininkų pa
rodymai taip pat daug ką sa
ko. štai kaltinamųjų liudinin
kai atvirai pasakoja, kaip tai 
visa buvę, bet jų tas atviru
mas lygus rafinuotam ir gud
riai sustatytam melui. Jie vi
sa prisimena su mažiausiomis 
smulkmenoms kokia tvarka ėję 

’ tie rinkimai, bet kaip tik pa- 
, liečia muštynes, tai jų atmin* 

tis staiga visai nustoja veiku- 
( si. Visokiais budais mėgina iš

sisukti, kad tik nieko teismui 
’ bereikalingo nepasakius. Betgi 

prokuratūra ir advokatai taip 
vykusiai klausimus pastato, 
kad jie nenoromis pasako daug 
daugiau, negu tai norėtų pa
daryti.

Kiti liudininkai, kurie stovi 
priešingoje pusėje sako nesi
varžomai.

Jų parodymai tokie, kad vo
kietininkams dabar tikrai ten
ka pusėtinai rausti. Vokieti- tū bari> inkštė.

4 • r * • , •,
J ......—k... .

Vyzdys. Šį dalykėlį pdalrė pa
prastas kaimietis.

ninku žiaurumai buvę tuomet 
tikrai biaurųs. Mušti, spardy
ti žmones iki <os šie * pusgy
viai liko ir be sąmonės gulė
jo, tai reikia tikrai prarasti 
žmoniškumą ir savo neapykan
toje nustoti bet kurią lygsva
rą* Ir dar vokiečiai mėgsta gir
tis savo aukšta kultūra, o ki
tus laukiniais vadinti. Ne, ši
ta byla jiems jokios garbės 
negali suteikti!

Byla dar nebaigta svarsty
ti, nors jau liudininkų daugu
ma apklausinėta?

Byla eina prie atvirų durų 
ir visuomet jos daug susiren
ka pasiklausyti. Daug kas iš
eidamas iš teismo salės su pa- 
šibiaurėjimu kalba apie hitle
rininkų darbus ir sako, kas 
butą per žiarumas, jei hitle
rininkai įsiveržtų į Lietuvą! 
šitie bernai, civilizuoti (barba- 
•1$^ tuomet hiekų nesivaržytų 
ir savo kerštą visoje pilnumo
je ■ įvykdintų. Tai įsidėmėtini 
faktai. '

Ju^ų Keistas, y
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JUOKAI
Nėra pavojaus

RestoUane ilgai - laukęs pa
duodant valgio, klientas skun
džiasi: * , . • ■ • • • •

Aš tiek ilgai laukiu paduo
dant valgio; kad jei dar ilgiau 
lauksiu; badu čia numirsiu.

Nėra pavojaus: po valau* 
dos restoranas bus uždarytas . 
ir tamsta iš čia turėsi išsikrau: 
styti.- .................. ■ ' . ?

... m .4.

Labiau-sušvelninti Old 
Goldą yra dirbtuvės šviežu- 
mo cigaretei ~ nesvarbu ar 
juos pirktam kaimo krautu
vėje’ar prie didelio cigate-

Po Eilute Kasdien

Oi

Dabar teisme tikrai paaiš
kėjo, kad policija pavartojo la
bai skubiai ginklą ir prie ko
kių apystovų tą ginklą pavar
tojo. Dėlko-pirma tik buvo spė
liojama, tai dabar visa tai tei
sme neginčijamais faktais įro
dyta. Jau netenka abejoti, kad 
kaime Šitas sprendimas, o ypač 
tos bylos svarstymas, paliko 
gilius įspūdžiuos.

Daug kas su visomis smulk
menomis atpasakoja, kaip to
je byloje nuteista viena jauna 
dukra atsisveikino su savo mo
tina ir kaip kiti nuteistieji ta* 
rė savo paskutinį žodį saviems 
pažįstamiemsiems. Tai vis bu
vo tokios scenos, kurios žmo
nių atmintyje ilgiems amžiams 
tiks. Kiti daro visokius paly* 
ginimus it Šiems įvykiams pa
našių neranda. Visa, girdi, nu-

(Iškirpkit Šias eiles
gražų eilių rinkinį).

Joja Karan Pats Karalius...’
Joja karan pats karalius: 
Žvengia žirgas, kasą žemę, 
Triubos skardžiai aida Ore— 
Garbę ir guodonę lemia.

Ein Jonužis į tą karą; 
šiurkštus vėjai staugti ima,

ą Ūžia, ošia žalios gfrlOe— 
Liūdną lemia tai likimą.

Praded kovą, švilpią kulkos, 
Lygumoj kareiviai spinta. 
Kaip liūtai karaliai imas, 
O tyliai Jonužis krinta.

Grįžt karalius apgalėję*,/
Žirgą jo; neišlaiko tarnas. .. 
Miršta pažeistas Jonužis *— 
Jau aplink j| suka varnas.

Su varpais sutink karalių,
Pokilius visur jam ruošia, 
Kvietkomis iškloja kelią. 
Vainiku jo galvą puošia.

O Jonuži kad lydėjo, ’ 
Verkė giminės, matutė...
Tik jieva liūdnai' lingavo,

; Tik raiba kukau gegutė.

as
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Pilietis.

įįfmuj mitinami

$8.00

$5.00

Two Veteran prospectors

NATHAN
KANTER

s.oo 
5.00 
5.00 
4.75 
0.75

9.40
13.90

7.26
7.00
0.75
7.05
7.75
8.20

Tono

$2.40
2.50 
2.75 
2.90
8.20
8.20
8.20 
2.05

Tono
$4.25

4.50
5.00

13.40 
7.7$ 
6,50
0 25 
7.L5 
7.25 
7.70 
6.05 
iAO

kad mes 
Mes no* 
sumany* 
kad tai

8.85
2.20
2.15
2.10
2.30
2.35
2.46 
1.05 
1.80

$7.60 
7.95 
8.96 
9.60

10.76 
10.75 
10.75 

8.46
12.50

4.96

7.20 
8.90 
8.75
3.65 
4.10 
4.15
4.35 
8.40 
8.16

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Geru Rudeninių Čeverykų

Tas 
me-

GERIAUSIA 
DOVANA

Nor® iki NaUj 
yra laiko pilni 
bet menininkai 
tai valandai 
sios

it mai- 
Ištapk 

Kepk

yra
keli
ma
mas
nytojas bus

nesnaudžia ir 
Etines Kultu- 
irgi planuoja 
srityje. Tuo

šutine ptatą vld»mPakraščius su

Pluta gerai .suWfc A 
kraštus, gerokai ablrt

tydamas gėrimus visoj plačioj 
apielinkej. Jo raudonas trokas 
važiuoja ir važiuoja* P-nas 
Pauga yra pažangu# žmogus 
ir remia visus lietuviškus rei
kalus, todėl jam ir biznis se
kasi.

i davč progos 
i'uose matę tą is*

> jų vaisiais ;tr

Ifuopos susirinkimams per
mainoma diena. Vieton sere- 
dos susirinkimai bus laikomi 
ketverge Vakarais. Todėl šian
dien susirinkimas nejvykstą. 
Jis {vyks rytoj, ketverge, tapk. 
5 d., toje pačioj® Fulmer Par
ko svet., T.*30 vai. vakare.

Visus kuopos narius prašo
me dalyvauti susirinkime, nes 
turime keletą labai svarbią j 
reikalą aptarti, o ypatingai 
reikės darbininkus išrinkti kuo* 
pos parengimui, kurs {vyks Šio 
mėnesio 22 d., Strumilos sve
tainėj. Bus vaidinama juokin*i 
ga komedija °Aš Numiriau”,! 
Suvaidins patys musą kuopos 
nariai. Todėl dar kartą pri« 
menam nariams, kad dalyvaus 
tumė t visi susirinkime ketver
ge vakare. . ?

Vynuoges Prie Valgių 
'BABBABA b. brooks 
Home Department

Kellogg Company
n/ Botfta Cręek, Michigari fį
■ Sfff 7. . ’ JI

Labai mažai Kuri kija gamtos 4cx 
vana yra taip mėgiama ir taip dab 
nosę apdainuojama kaip vyųu.ogeS. 
Poetą apdainuoja.’ jų gražuma, ją 
violetinę sunkos Spalvą ir saldumą. 
Tie, kuriems davS progos
pabuvoti vynuogynuose matę tą iš
didų jų’ gražumą,*o nebuvusieji tąH 
Šiandien galimybę , jų vaisiais ir 
kvapsniu namuose pasidžiaugti.;

Vynuoges šiandien • visiems^ pfri* 
einamos.- Jau nėra tų namų; , kur 
jų nesimatytų, nėra ir virtuvės, * kur 
vynuogės neužimtų savr svarbia 
vietą, gaminant"* šeimos valgiltę. 0 
tiems valgiams, jų. taip sakant, pą- 
skanjnimui iŠ vynuogių yra jau eibės 
receptų išgalvota/ Jas gatfma var* 
toti salotų valgių darymo bu'dlh 
kaipo aprėdalą, rudpns: stalą nĮ 
dant,' su lapais ir vaisiais. Gf jehy 
tąj už vis įdomiausias dalykas, ,

” T.Z..'7> 
su karštomis'ąlĮ brąų<bąrt- 

d’utemis, galima j Ir su crown,. ?ib 
roaėt of lamb, su sandvyčiai.s, ir su • • • • 1 .•» ' z"A va . • •*».___ ;■ * <2^

Metų dar 
mėnesiai, 

jau rengiasi 
Pirmyn, Naujo* 

Giadynėš ir senių Chięąe 
gos Lietuvių Vyrą Chorai ben- 
drai rengia vakarėlį Naujiem® 
Metams pasitikti Taigi visą 
chorų rėmėjus ir pritarėju®

TAKSAI KXTRA 
1 

Tonas
$ 8.00

8.46
0.50

10.00
11.25
11.25
11.25

9.00
18.00

Musų krautuvėj visada gali rasti 
sau tinkamus, stiprius, gražius ir 
nebrangiomis kainomis Čeverykus, 
vyrai, berniukai, moterys, mergai
tės ir vaikai. Dabar pirkdami su
taupysite nuo $1X)O iki $1.50.

kentucky yearling
VIENU METU HENUMv

pradedama suprasti, 
darbas vis dėlto vi- 
buvo naudingas.

penkiasdešimt x metą 
lietuvių buvo 

Tas

Nieko dejavimai ir nusiskun
dimai nepadės, jei musų suma
nymams nėra pritarimo. Mum® 
dažnai atrodo, jog musų sumar 
nymai yra kilnus ir naudingi, 
o vis dėlto jie neprigyja. O 
neprigyja jie todėl, 
tik kitais pasitikime, 
rime, kad kiti musą 
mus vykintą. Aišku, 
veda prie fiasko.

Pagaliau, sumanymas suma
nymui nelygu. Kaip skiriasi 
idėjos, taip skiriasi ir suma
nymai. Vienos idėjos neša me
džiaginės naudos, o kitos ne. 
Tas pat ir su sumanymais. Dėl 
įgyvendinimo tų sumanymų, 
Iš kurių gali būti medžiaginės 
naudos, labai rūpintis nerei-

Jei iš tavo sumanymo kam 
nauda, tai buk tikras, jog 
varžysis tų sumanymą pir- 
įgyvendinti. Ir visai gali- 
daiktas, jog pats suma- 

į šalį nusttfm-

Visai kitoks reikalas su su
manymais, kurie neneša me
džiaginės naudos. Gali sau 
dirbti sunkiai, bet niekas tavo 
darbo neįvertins. Nesusilauksi 
gal nė ačiū. Tik gal po dauge
lio metų 
jog tas 
suomenei

cijos iŠ Chicagos Lietuvių 
Draugijos steigiamą kultūros 
skyrių nėra ir negalės būti. 
Juo labiau, kad ir patys tik
slai vis dėlto gana skirtingi. 
Šiaip ar taip, Etinės draugijos 
skyriams* Amerikoje daugiau
sia rūpės teikti paramą Lie
tuvos Laisv. Etinės Kultūros 
Draugijai. v

—. Dr. A, L, Graičunas.
P-lė Kiyomi Shentaip, 

daili Chicagos japonietė, pasi
rėdžiusį japoniškais drabužiai®, 
apžiūrinėja kvietkymis, kurią 
paroda atsidarys Garfield ir 
Lincoln parkų konservatorijo
se šeštadienį, lapkričio 7 die
ną, ir tęsis iki lapkričio 29 die
nos. Garfield parko konserva
torijoj kvietkynų paroda suda
ryta japoniško sodno pavydit-

u u s 4 Tema 
Tortai ar ViH

$ 7.75
8.20 
0.30 
9.75

11.00
11.00
11.00

8.75
12.25
9.46 
8.00 
9.10

13.66 
7.00 
6.75
6.50
7.40
7.60
7.96

Plačiai kalbama čia apie 
įvykusį spalio 25 dieną pp. 
Kairių bankietą Community 
Hali. Sako, tai buvo istorinė 
sueiga.

Kreditas už tai priklauso pp. 
Ketvirtčiams, Valenčiunams, 
Norkevičiams, Guotams, Da- 
vidoniams, Shukiams. Jų pa
stangomis suplaukė keli šim
tai žmonių ir visi buvo šau
niai pavaišinti.x Ta graži suei
ga pasiliks ilgai daĮyvių at
minty. X

Pp. Kairiai dabar jaučiasi 
daug metų jaunesni ir yra pa
siryžę sulaukti kito jubilie
jaus.

Optimistą parengimas
/

Optimistų Kliubo parengi
mas užpildė Lietuvių Liuosy- 
bės svetainę. Ir ne pirmą kar
tą jis sutraukia milžiniškas mi
nias.

Visi stebėjosi kliubo praei
to šeštadienio parengimo pa
sisekimu. Visą dieną ir vaka
rą lijo, buvo šlapia, vienok jau
nuomenės tatai nesulaikė. Ji 
plaukė iš visų kampų. Tai bu
vo tik paprastas šokis, tačiau 
publika mokėjo po 40 centų; 
mokėjo taip vyrai, .kaip mer
gaites, ir visi jauni, čia gimę 
ir augę.

Raudonos Rožės Kliubas ėjo 
grand maršą, ir atrodė, kad 
visi yra kliubo nariai, nes vi
si maršavo. Teko girdėti klau
simas, kur paties Raudonos 
Rožės Kliubo parengimas, 
parengimas tai tradicinis 
tinis kliubo parengimas 
kričio mėnesį ir Padėkos 
noj. Tačiau šiemet kliubas pa
rengimo neturės tą dieną, nes 
svetainė užimta. Reiškia, buvo 
pirmesni.

Serga Paugiene
šiomis dienomis staigiai su

sirgo p-nia Paugiene, Jono Pail
gos žmona. Paugą čia visi pa
žįsta. Jisai patarnauja prista-

UNIVERSAL SHOE STORE nū
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav. rink

3337 So. Halsted Street

kviečiame užsiregistruoti šiam 
vakarėliai Vėliau bus praneš
ta kokioj svetainėj jis įvyks, 

: — Kvieslys.

darymo būda, 
.. ,r l ta?'rsį

lapais' ir vaisiais. į 0T jejly

kili pasidarysi jelly valgyk pa
ryčiams su kąrštornis all brąn' Mą* 
dūtemis, galima ir su 0rawn < |ib 

įvairiais keiktais. O štai Jums ' ir 
vynuogių pajusi

GRAPE PIE
4 puod. Cohcord grapes 
ą šąųkštai failtų 
I šaukštas krakmolo 
1/8 šaukštelio (Įraskos 
*4 šaukštelio legiono žieves 
I receptas brau pastry 
Nuplauk 5 uogas, sųpidiiatyk pu

siau, Jgvalyk sektas. SuftiaiŠyk su 
cukrum,' miltais, krakmolu druska 
ir lemono tarkuota žieve. Virk Pa* 
mažu iki sųtirštčs ir pasidarys, aiš
ki, retkarčiais pamaišant, bet at
sargiai, ir.d nes,wwtį ųogps, * Ąt- 
a ašy k. Sudek f plutą, Pradurk yir«

|M«- >1 ........i '''I>S>>|

Prieš 
tarp Amerikos 
pradėtas švietimo darbas 
darbas bu*vo dirbamas paski
rai, neorganizuotai. Ir tai vi
sai suprantama: tais laikai® 
truko intelektualių jėgą, švie
tėją.

šiandien jau negalima nusi
skųsti, kad mes neturime ap
sišvietusių žmonių. Jų mes tu
rime. Bet vis dėlto plačiosios 
masės švietime buvo didelė 
spraga. Mat, nebuvo žmonių, 
kurie butų pasiėmę švietimo 
darbą dirbti.

Bet štai dabar p. Julius Mic
kevičius, Chicagos Lietuvių 
Draugijos pirmininkas, pradė
jo tikrai nau'dingą ir gerą dar
bą dirbti organizuodamas kul
tūros draugijas įvairiose kolo
nijose. Kiek galima spręsti, 
tatai jam sekasi visai neblo
gai. Jau kelios tokios draugi
jos įsisteigė. Aš tikiuosi, kad 
jos galės labai naudingą dar
bą nudirbti.

Iš kitos pusės 
Chicagos Laisv. 
ros 1 kuopa. Ji 
veikti kultūros 
tarpi? svarbiausias kuopos už
davinys yra sukelti lėšų, kad 
butų galima atlyginti sekreto
riui už darbą. Nariai sparčiai 
rasosi prie kuopos, o tai reiš
kia, jog sekretoriui vis dau
giau ir daugiau atsiranda dar
bo. Be to, tenka ir su kito
mis kolonijomis palaikyti ry
šius, atseit, susirašinėti, štai 
kodėl būtinai reikėtų sekreto
riui paskirti atlyginimą, kad 
jis galėtų su didesniu atsidė
jimu savo darbą dirbti

Man rodosi, jog tarp Chi
cagos Lietuvių Draugijos ir 
Etinės draugijos jokių varžy
tinių negali būti. Ir štai ko
dėl: Chicagos Lietuvių JDrau- 
gija veikia tik Chicagoje ir ar
timesnėse kolonijose. Tos drau
gijos steigiami kultūros sky
riai turi dar ir kitą tikslą, bū
tent, pašalpą. Pagaliau, ir kul
tūros skyriams tegali priklau
syti vien tik draugijos nariai.

Etinės kultūros draugija ne
apsiriboja: ji yra pasiryžusi 
veikti visoje Amerikoje, ki?r 
tik yra lietuvių kolonijos. įvy
kusi Clevelande konferencija 
išrinko Centralinį Komitetą, 
kuris rūpinsis steigti skyrius 
įvairiose kolonijose.

IŠ viso to aišku, kad Etinės 
Kultūros Draugijai konkuren-

Kąlnos gali pasikeisti be jspSjlmo 
TUOJ ĄPMOKANT — 
Pooahontab anglys
Įtina Bud, 65% Stambios -------- -

Mažoą Nut ar Pea .—------------
Krosniui ar Pečiui ............ -

Lump ar Egg-----------------
COKSAI—KOPI’EKS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai -------------------------

Nut Koksai -------------------------- -
Petf Koksai---- ------------------ -

PetrolMirti Carbof) Štili ftnn -------
Petroletirfi Carbort Lump, Ėgg—___
MILLERS CRREK MJMP ----------

andenių, kad viršutinė
■ papaudyk pa- 

okfti aplenkiant bjėkos 
epk karštam pečiuje 
kini 80 romučių, Išeis: 

cdtįį pajtM.•au^an fastry.
*4 puoduko all brart
% puod. miltų
Vi šapkštaho draskos
U pųęd. riebalų
A. Šaukštai vandens (dau

giau ar mažiau). Suvoliok all bran 
Įr sumaišyk su miltais. Sudėk tau- 

kol pasidarys kaip 
komų miltai. Įpilk pakąnkamai vfin- 

sntoš 1 /8' <?olfo storumą, 
idėją plutą

1 pUod., all brau
% puod. pieno
1 puod. miltą- ,
% Šaukštelio druskęg

. Šaukštelio baking powder.
Ištrink riebalus su cukrumi, su

dėk kiaušinį iy mušk kol pasidarys 
kaip Smetona. 'Sudėk ' prart lt 
pieną, leisk kiek pabūti.

der, sudėk i pirmąjį imsim 
Syk W fiffMbmd&ya miltai 
blėkaą a ta- sudėk { teŠta 
prie 400^ F, arte w mfoue 
f įšerti s dldert® rtandutas

Paftartu Vai 
ar pasukas vi 
šaukštelio sod< 
bakirtg pevdrt

Rengiasi pasitikti 
Naujos Metus

IŠ &L.A. 301 kuopos 
darbuotės

Šiomis dienomis pradėjo 
darbą S.L.A. 801 kuopos ko* 
raritetas. Komitetas atlanko 
kuopos narius ir šiaip geros 
valios lietuvius, platina tikie- 
tu® ir renka dovanas bųnco 
vakarėliui, kt/rs įvyks lapkri
čio 28 dieną p. Shameto sve« 
taineje. Taigi nariai ' bukite 
prisirengę ir nuoširdžiai rem
site savo organizaciją. Turė
kite omenėj faktą, kad musą 
ta milžiniška draugija, Susi
vienijimas, švenčia auksinį ju
biliejų, t.y. 50 metų sukaktu
ves. Įstokite į ją tie, kurie dar 
jai nepriklausote, ir tapkite 
$2,000,000 turto dalininku.

Danauskienė susirgo

P-no Danausko grybų jparc 
tapo sulaikyta. O kas dėl to 
kaltas? Gi netikėta liga. P-nia 
Danauskienė staigiai susirgo, ir 
tapo išvežta į ligoninę, tai ga
lima suprasti kokia čia links
mybe namuose.

Buvo manyta, kad ligone 
turės pasiduoti operacijai, bet 
nereikėjo. Po nuodugnaus iš- 
ekzaminąvimo ir aprūpinta 
vaistais ligonė sugrįžo namų, 
o p. Danauskas pareiškė, kad 
vėliau ar anksčiai? grybų pare 
bus. Taigi lauksime..

Pralgauskas gavo miesto 
darbą

V. Pralgauskas, aktyvus dar
buotojas demokratų partijoj, 
pastaruoju laiku gavo miesto 
darbą kaip švaros prižiūrėto
jas. Tai yra atsakominga vie
ta, nes juk švarumas yra svar
bus visai apielinkel

AŠ tikiu, kad p. Pralgaus
kas sugebės tinkamai tvarky
ti tvos reikalus.''l* ■ 1

— Ni Rašė jas.
Raudonos Rožės Kliubas

Visi Raudonos Rožės Kliu
bo nariai nekantriai laukia 
lapkričio mėnesio', susirinkimo. 
Ateina kalbos; kad šiame su
sirinkime kliubiečiai sužinosią 
ką tokio naujo. Daroma įvai
rus spėliojimai. Lauksime su
sirinkimo nekantriai.

Kliubas iki Šiol buvo pirmoj 
vietoj veikimu, nariais ir fi
nansais. Bet dabar jaučiama 
kokia tai trukumą. Yra būti
nai reikalinga daugiau gyvu* 
mo, daugiau pasitikėjimo vie
no kitu ir daugiai? draugišku^ 
mo.

.i...,.

Vardas
Adresas

RISTOS ANGLYS—ANTHRACITE 
ChčBtntit (PMiasyiraniO --------—------
Indianą Lunip
Indiana Era 6*4 ----------
uranklyn COUNTY anglys
Mine Rttn — Stambios .   .— 

Plauto# Nnt—8x2 ............................
Egar ------ ---- ------- -------- -------.......-------

Lump —------ --------------- ------- —
Wn.MlNGTON Nut 4»3 Valytos _____
Wi,MiNGTGN Mino Run — Stambios.

Roseiand
SLA. 139 kuopos nartą

* aWatt

u i ■ i j 14

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 | 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 ..................

EšPELDYK 6IT4 KUPONĄ ŠIANDIEN

| NAUJIENOS,
1739 8ok Halsted S L, 

| n ai .
AŠ čia prisiunčiu $.„.r......už Naujienų prenumeratą

j visiems metams. Pradekit siuntinėti nuo..... ...........
dienos šiuo adresu:

Į ........ .> , ■ U
; [^Ghost town” of wė»t

Dabar galima rauti kaiminlniam taverna*

MUTUAL LIOUOR CO. 
4707 Sontb BalaM St«Mt 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRI&ŪTORI8

' MEMEL CAFE
Apart (jėrinui, taipgi gami~ 

narna ■ valgiai su geru
skoniu. g|

Visiems bus suteikta greitas ir /J 
malonus patarnavimas

Visus/ kviečia užeiti
EMMA ir EMILY. R

1325 N. Halsted St. ■ B
CHICAGO, ILLINOIS

XtXXXXXOXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-Y Valdyba.
•........ M. » ...................... f

Rinktinio derliaus taba
kas padaro Old Golds eiga- 
retus labiau-sužveinintais, o 
2 dlfis cęllophane juos pa
laiko visuomet dirbtuvės 
šviežume.

■ ' ‘ . f
------.)■ >1» i» rAu ą. -------- ,, e—-----------------------

Vi pu
t ■ 2
Vi puų$ riebalų

§ąuMtai Šalta:
glau ar mažiau). Suvoliok all bran

kus. Mat!
dens, kad sudaryti jmąišymą. Išvo
liok ąųt 
Išeis: 1

1

COAL.COKE
BONO Wr.’IGHl

m

□ I KEDZIL A'/LNUi- 
IAPANTEED CGAt.



Užvalgiusį

19c

DįYKAI
' I - ■ ■■ L

DUOS DYKAI
Didžiulis Prizas

Pirkiniu

šmotai

Smulkus Cukrusyardas

1 metų sena
IEŠKOKIT BAYER KRYŽIAUS

PAINTE
išsiūti

KVORTA

STALUI SIRATA

vertes

vertės

VILNONIAI

Tik Ketverge!
O.K. MUILAS

Moteriški 
Žiemos

STRA1GHT 
BOURBON 
WHISKEY

bausmės nema- 
p-nia Gugienė

UŽ TU 
ZINĄ

IŠPARDAVIMAS
Ketaio, Pėlnfiiij ir Metai, lapkričio 5, G ir 1

Moteriški Leatherette NAMŲ 
SLIPERIAI 39c. vertės-

VYRAMS IŠEIGINIAI

MARŠKNIAI

Leatherette sliperiai 
pom,

54 colių pločio jvairaus 
rašto.

220 svarai mėlyni ove- $1.00 vertės 
roliai, trygubai susiūti, 
pilno kirpimo. Mieros n m f1 
30 iki 42.

WPA darbininkus 
paliuosavo iš dar

bo rinkimams

Nuo Blogo Maisto 
Mirė Motina,

Old Wm. Henry 
STRAIGHT 
BOURBON 
WHISKEY

. Skutimui Peilis 
Su kiekviena Tūba 

Phillip’s Milk of 
Magnesia 

Dantų Pastas

ir senatvės pensi

Vertės $5.95 
Naujų spalvų, Naujos 
rankovės. Juodos, Ru
dos. Naujos materijos 

Mieros 14 iki 52

Yardo pločio, ,, dtdras, 
sulaikąs plunksnas iįn- 
pilas paduškoms arba 
kaldroms. i

Mirusią moteriškę ir sergan 
čią dukterį atrado vyras ir tė
vas, Joseph Pieta. Miestas įsa
kė padaryti velionės kūno skro
dimą.

KAS SAVAITE
2 Puikus Layer Keiksai
4 Gyvos Antys
2 Du cieli Kumpiai

29c. vertės ■ > ■■ 
viena I ■ V

Naujovinės tuck stitch 
bruslotai ir kelnaites, 
mažos, vidutines ir 
didelės mieros.

sudarė naujos 
ir sukėlė daug

Lietuvos Politiniai 
Kaliniai

žiūrėk Kaip Tikros 
Bayers Tabletės 

Veikia
Tikro BAYER ASPI- 
RIN tablete ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra
deda veikt, {dėjus Bay- 
er Aspirin tabletę j 
stiklinę vandens ir kai 
ji tik spėja pasiekti 
dugną ji tuoj ištirps
ta. Kas atsitiks stik
linėje... atsit i k s ir 
jūsų skilvyj.

2 pilni >5 
tuzinai "
Tikrumoje 
1c Tablėtė,

Tik Ketverge!
Maži, švieži, liesi

Spare Ritos

Puikus perkelio marš
kiniai, balti, mėlyni 
ir spalvuoto rašto.

ROSELAND 
sugedusio maisto, čia mirė 40 
metų moteriškė. Nuo to paties 
maisto sunkiai susirgo velionės 
duktė.

Velionė buvo Mrs. Estelle 
Pieta, gyvenanti adresu 127 E; 
120th street. Jos 17 metų duk
tė, Bernice, paguldyta ligoninė-

Kita karta, kiti 
papročiai

na kūtėse, po vienu stogu su 
gyvuliais. Apie metrą storio nu
drėbtos iš molio sienos, baisiai 
šlapuoja, durnų pilnos kai už
kuria pečių. Į kelnorę iš kūtės 
sunkiasi visokie nešvarumai. 
Lovos ant stulpų padėtos.

Taip, ir gyvena Lietuvos pi
lietis nešdamas sunkią skurdo 
naštą. —R. šniukas.

■ • yardas 
Dvigubi'pūkai abie
jose pusėse. Yar-* 
do piečio.

ATEIKIT ANKSTI 
ŠIAI

MOTERŲ 
AVALINEI!

$2.95 Vertės

*1.00
porai 

Oxfodrs, Straps ir 
Pumps. Visokių ru
giu. įvairios mieros 
4 iki 8. y

smagiai prabėgo 
ir žaismėmis. Ti- 

atsilankiusiems vi-

Vyrai prie dėžučių, didesniajame 
paveiksle, rūšiuoja dalį kas savaitė 
gaunamų milionų įstojimo blankų. 
Kaip mažesniajame paveiksle matosi, 
tokios tai penkios mažinos reikalingos 
suskaityti įstojimo blankas. Daugiau 
kaip 500 vyrų bei moterų buvo su
teikta darbas rūšiuoti, pertikrinti ir 
išskirstyti blankas, kam reikalinga net 
šešių adresavimo štabų, sudarytų iš 
virš 5,000, kad aprūpinus siuntimą.

“Sweepstakes” lošime, kuris daroma 
podraug su “Your Hit Parade” susi
dedančio iš penkiolikos, sprendžiant 
visos šalies nuodugnaus cenzo daviniais, 
Savaitės populariškiausių dainų, kur 
vyrams bei moterims duodama proga 
parodyti, kaip gerai jie pažįsta savo 
pdpulariškiausias dainas įrašant trijų 
savaitės aukščiausiai stovinčių dainų 
Vardus. Laimėjusieji gauna dovanomis 
Lucky Strike dgaretų, lengvo užsirfl- 
kymo iŠ turtingo, brandaus-kūno ta
bako.

Nuo šio kontesto pradžios trys dirb
tuvės, kuriose Lucky Strike cigaretai 
gaminama, dirba pilną keturios dešim
ties valandų i savaitę laiką ir prane
šama, Jog Luckies pardavimas eina 
didyn.

Jau išdalinta 1,500,000 dovanų ir

36 colių baltas musli 
has, stiprus — 1( 
yardų.

daugelis rūkytojų supažindintų su 
Luckies su pagelba “Sweepstakes” 
atrado juos tikrai dovanos vertais 
cigaretus, kadangi jie yra pagaminti 
tiktai iš puikiausio tabako, kuris dar 
pagerinamas perleidžiant jį per Lucky 
Strike išskirtiną, žinptna kaipo “It’s 
Toasted,” procesą.

“Your Hit Parade” ir Lucky Strike 
“Sweepstakes” transliuojama per radio 
du kartu į savaitę — trečiadieniais per 
National Broadcasting Company radio 
tinklą ir šeštadieniais per Columbia 
Broadcasting System.

Maišyti su vilna, 
pusiau ziperio prie
šakiu. Mieros 24-34.

Paštas? Ne, Jie Rūšiuoja Lucky 
Strike Dainų “Sweepstakes” Blankas

60 DIDELIU 
DOVANU

BERNIUKŲ ZIPPER

SVETERIAI
S u..... . Vertės iki $1.89

jauni būdami, ta: 
ir savo papročius

Dabar sugrįžo viena šeimy
na, kuri praėjusią vasarą vie
šėjo Lietuvoj. Jai teko aplan
kyti Varniuose koncentracijos 
stovyklos politinius kalinius. 
Kaliniai pasakė, kad jie jokių 
aukų nesą gavę, nors eina gan
das, jogei jie šelpiami.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
vykdomasis komitetas jau tei
kia pagelbą Lietuvos politi
niams kaliniams. Reikia tikėtis, 
kad organizacijos priklausan
čios Kongresui ir Kongreso vie
tiniai komitetai išvystys akty
vesnę darbuotę ir aukos ims 
plaukti gausiai.

Kongreso sekretorius prane
šė, kad gaunąs žinių, jogei dau
giau organizacijų prisideda 
tikslu padėti Lietuvos žmo
nėms atsteigti demokratinę san
tvarką Lietuvoj.

Viena gruzdietė panelė, pava
sarininkų veikėja, apibudinusi 
žmonių psichologiją, taip sako: 
“Ši vasara greitai ir linksmai 
prabėgo, buvo gražus oras, te
ko daug kur nuvažiuoti ir-ge
rų draugių bei draugų turėti. 
Bet aš įsitikinau, kad geri 
draugai tik prie puotos stalo 
dalyvauja, o prie kalėjimo du
rų jų nerasi.”

Lietuvos viensėdžiai
Vieno ūkininko žmona rašo, 

koks yra vargas Lietuvoj ke
liantis į viensėdijas.

Kai kurie, girdi, taip sau — 
kas daržinę, kas kūtę pasista
tė. Pilni laukai trobų prišmaik- 
štyta, nepažintum savo laukų.

“Jau ir jūsų giminaitis“, ra
šo moteris, “išsikėlė į lauką ir 
ten gyvena. Kartą buvau nuė
jusi aplankyti ir pažiūrėti, kaip 
jam klojasi. Net skaudu pasi
darė žiūrint į tuos nekaltus kū
dikius.

Troba be lubų, tik aplinkui 
sienos ir vienas langas. Trobos 
vidury kuknia. Kur eina durnai, 
kamino vietoj, užmovė viedrus 
kiaurais dugnais — tai ir ka
minas!

O aplink kuknelę apstoję vai
kai; plikais pilveliais, be marš
kinėlių, , skudurais dangstosi. 
Paklausiau kur jie guli. Sako, 
ve toj lovoj visi keturi. O į tą 
lovą ir šuneliui butų nejauku 
gulti. Gi prie viso to gandras 
dar rengias atsilankyti sve- 
čiuosna apie Kalėdas: mat dar 
mažai vargų.

Derliaus stoka dėliai vasaros 
karščių ir pagados, nes visą va
sarą nebuvo lietaus. Dabar jau 
prasidėjo talkos ir greitai kul- 
sime. Bet nebebus tokios links
mos baigtuvės, kokios buvo kai 
tamsta lankiais.. Nebus muzi
kos, nebus šokių, mažai ir kūli
mo tebus. Ūkininkai, kurie kul
davo po 15 valandų, dabar turi 
pasitenkinti penkiomis ar šešio
mis valandomis, o gyventi rei
kia!”

Čia prie progos noriu pridur
ti, kad man asmeniškai' teko 
daugelį vietų atlankyti ir ma
tyti išsikėlusių j viensėdžius 
ūkininkų gyvenimą. Dėliai sto
kos lėšų ir negalėjimo pasista
tyti trobos, kai kurie jų gyve-

MOTERIŠKOS VILNONES

SNUGGIES

98c vertės
•?:. ■1 ■ .. * ' f '

2 šmotų mados berniu
kams arba mergaitėms, 
naujas rašas, aiškios 
spalvos. Mieros 2 iki 6.

Antradienių Vakarais 8-se 
Lapkričio 10 ir 17 

, ANTYS, VIŠTOS, CIELI 
KUMPIAI

Krepšiai Groserio ir Kitų Maisto Prizų 
Laimingų Numerių Savininkams 

DUODAMI Už DYKĄ!
Utarninko Vakarais 8 vai. 

Lapkričio 10-tą ir 17-tą
ŠTAI PRIZAI

3 Gyvos žąsys
4 Gyvos Vištos
5 Beskės Groserio

Vakarėlis 
su juokais 
kiu?, kad 
siems patiko pramoga ir jie 
turės ją ilgai x savo atminty. 
Tai buvo jaunuomenės savotiš
kos rųšies programas.

Senesnieji turėjo užtektinai 
laiko papinakliuoti, o daugiau
sia lošių laimėję gavo* net pri
zus.

Taip, šis vakarėlis buvo sėk
mingas, ir galima manyti, kad 
chorui liko nemažai pelno,

Laimės Numerių 
Tikietai su 

Kiekvienu

Kai mes atvykome į šią 
lį, nors ii 
atsivežėme 
Dabar jau musų eilės žymiai 
retėja ir musų vietas pradeda 
užimti čia gimusi ir auganti 
jaunuomenė su šios šalies pa
pročiais ir apsiėjimu.

štai Pirmyn choras, kurs 
susideda iš čia augusios skait
lingos jaunuomenės, turėjo sud
rengęs prastų laikų vakarėlį 
ne^ėldieny, lapkričio 1 dieną, 
Neffo svetainėje, 2435 South 
Leavitt Street.

Publikos prisirinko pilna 
svetainė. Daugumą sudarė jau
nuomenė, bet atsilankė aps
čiai ir senesnių choro rėmėjų 
ir pritarėjų, šiame vakarėly 
publika turėjo būti pasirėdžiu
sį prastais drabužiais. O ku
rie atsilankė pasirėdę šventa
dienio drabužiais, tai jitos “po
licija“ tuoj “areštavo“ ir pri
statė “teisėjui“, kurs, apžiūrė
jęs, pagal savo nuožiūrą “kal
tuosius” baudė pinigiškai. Vi
sa procedūra 
rųšies žaismę 
juoko.

Nuo tokios 
žai nukentėjo 
Rypkevičia, Daubarai, Čepuliai 
ir kiti. Bet daugiausia teko nu
kentėti porai kelintos jau ei
lės “jaunuolių“, būtent B. N. 
ir X. š. Mat jie turėjo užsimo
kėti netik bausmę dėl apsiren
gimo

su pom
Prikimštais padais.

Mieros 4 iki 8.

VYRAMS STORI

OVEROLIAI

4187-93 ARCHER AVĖ., Near SACRAMENTO ST

“IVANHOE”

BALTAS MUSLINAS 
i2%c,. ■■ 

? rųšies į- 3

KŪDIKIAMS PLANELIO

PAJAMOS O

Vyrams Policininkų 
BATAI

i, Tvirti batai
Vyrams •lt. $w

Stori, dvigubi pa-
4 ^ai ir supras pa-

mušalas. Mieros 6 
iki 11.

BERNIUKAM MELTON

DŽIAKETAI
$3.00 vertės

$1.99 &&
Stori , 
mėlyni Melton džiake 
tai Cossak mados -7 
mieros 8 iki 16.

Tikrumoje Dabar 1c. už
• . Tabletę

Kada jūs kankina galvos skausmai 
jus ieškote skubios pagelbos.

Tikro Bayer Aspirin tablete duo
da greitą pagelbą dėlto, kad ištirp
sta veik urnai, vos spėjus sudrėkti. 
(Pažiūrėkite j paveikslą viršuj).

Iš to seka — kada jus paimate 
tikro Bayer Aspirin .tabletę ji iš
tirpsta vos spėjus ją nuryti./ Tokiu 
judu ji yra pasiruošusi peikti urnai 

. . galvos, neuralgijos ir neuritis 
skausmai palengvėja tuojau.

1 štai delko milijonai niekad ne
klausia vien tik aspirin vardu, bet 
visuomet sako “BAYER ASPIRIN” 
r stengiasi jį gauti.

Pamėginkit. Jus pasakysit, kad 
tai stebėtinas daiktas.

18 svarų 
Kalakutas

Priedas prie 20 kitų Didelių
Maisto Prizų

BUS DUOTAS
Seredoj, Lapkričio 25

9 vai. vak.

MOTERIŠKOS NAUJOS

BLIUSKOS UQn
$1-00 ir U u u 

$1-29 vertės
Crepe, Taffeta ir Sa- 
tino Bliuskos, tamsių 

II ir patelio spalvų. 11- 
v- /I gos ar^a trumPOs ran"
m V kovės.

Tvarkos vedėjai ir parengimo 
sumanytojai .buvo Albina Tri- 
likaitė, Algirdas Mickevičius ir 
Juozas Ziškus.

— Ten buvęs.

Kautai
Išsiūti kailiaukais 

sporto Kautai

$8.88
Šilti kautai.
dailiais kailiukais, nau 
joviniai vilnoniai au
diniai. Su pamuša
lu. Mieros iki 44.

MOTERŲ 
ŠILKINES 

Dreses

Ketverge 9 ryto — 12 vai 
dienos

SULAIKĄS PLUNKSNAS

IMPILAS
39c. rųšies

yardas

Su $1.00 ar didesniu

9 ©
Skyriuose Mėsos, Sausų 
Tavorų, Vyrų, Moterų ir 

Vaikų Parėdų, Batų ir 
Geležies!

'' Nieko neparduodma po 
12 valandos.

36 COLIŲ

OUTING FLANNEL
>c. rųšies

Kad Palengvinti 
Galvos Skausmą 

Greitai
Įsigykit Tikrą Greit V ei 

kiantį, Greit Tirpstantį
"1 Bayer A s pirin.........

WPA darbininkams Illinois 
valstijoj duota liuoslaikis ant
radieny, tai yra balsavimų die
noj.- Tuo labai susijaudino res
publikonų ‘ partijos pirmininkas 

ša- Illinois valstijoj. Jisai pareiš
kė, kadi WPA darbininkai pa
naudojami politiniams prez. 
Roosevelto mašinos tikslaihs. 
Atrodo, kad republikonai neno
rėjo, jogei tie WPA 178,000 
darbininkų Illinois valstijoj 
naudotųsi savo politine teise 
balsuoti.

RAUG. KOPŪSTAI 
Svaras .............. ....... .

TIK KETVERGE! |fiF ,

RUGINĖ
DUONA

Pilnai 2 sv. bakanas
10 c • I
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Nušovė pačią, pats 
nusižudė

Pp. A. Kalvaičių At 
sisveikinimo Žodis 

Chicagiečiams

“Paliekant simpatingus 
Chicagos lietuvius”

“Musų Chicagos gyvenimo lai
kotarpis —• gražiausia musų 
gyvenimo dalis.”

Prieš aštuonis metus, kuomet 
mes atvykome Chicagon, turi
me prisipažinti, šiėk tiek jau
tėme, kad šioje lietuvių di
džiausioje kolonijoje turėsime 
vargo su visais sugyventi. At
rodė mums, kad Amerikos kul
tūra, Amerikos lietuvių papro
čiai, draugijos, jų savybės nie
kuomet mums Bebus supranta
mi. Su jomis mums nebus ga
limybės sugyventi ir, svarbiau
sia, jas pasisavinti.

Tačiau smarkiai musų apsi
rikta. Dabar, Chicagą apleid
žiant, mes jaučiame, kad tas 
Amerikos lietuvių ypatybes 
mes pažinome, su jomis ap
sipratome, o svarbiausia, jas

Praėjusį sekmadienį, lapkri
čio 1 dieną, Joseph Oklesheni 
25 metų ir jo pati Bertha 23 
metų, barėsi visą dieną savo 
namuose adresu 10528 Perry 
avenue. Barnis pasibaigė tuo, 
kad vyras nušovė vakare pačią, 
kai ji bėgo iš namų, o po to ir 
pats nusižudė.

Tėvų mirtį matę trys Okle- 
cheni vaikai—Wallace 4 metų, 
Arthur 3 ir Toby 2 metų.

Nelaimingos šeimynos na- 
muose tu‘o laiku buvo taipgi 
p-nia Anna Oklesheni, tai nusi- 
žudžiusio brolio žmona. Saužu- 
dys paliko raštelį, kuriame pa
sakyta : 
giai”.

Vyras 
jant su

III. Valstijos Valdžiai 
Reikia Nuolatinių 

Tarnautojų
Kvotimai įvyks gruodžio 12 

17 dd., Chicagoje ir kituo 
se miestuose.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
....... ......... .  - f -r .

t • t ' . ’, z

Companv savininkas Max Ro- 
sen neišpildė savų prižado pa
kelti algas, kurios buvo nu
muštos laike depresijos, Toliai# 
darbininkai parodė, kad jiems 
tekdavo dirbti po 72 valandas 
per savaitę ir kad jie teuždirb
davę tik 90 centų prie darbo aut 
tuzino sliperių.

11

“Palaidokit mus pi-

kaltino' žmoną flirtuo- 
kitais vyrais.

Gatvėkariai kritiš 
kai sužeidė du

DAILY BUSINESS DIRECTORY

Gatvėkaris permušė p-nią J. 
H. Brown 67 metų, 6357 GreOn- 
wood avėnue. Moteris kritiškai 
sužeista. Nelaimė ištiko ją 63 
gatvėj prie Vernon aveneu.

Sam Kurka 50 metų, 955 W. 
Erie street, pateko po gatvėka- 
riu prie Milvvaukee aveniu ir 
Erie street. Ugnegėsius teko 
šaukti, kad škltų gatvėkafį ir 
paliuosuotų jį. Kurka nuga
bentas į ligoninę perskelta gal- 
va kritiškoj padėty.

Illinois valstijos nuolatinių 
tarnautojų samdos biuras, The 
Illinois Civil Service Commis- 
sion* praneša, kad valstijai 
reikia 12 tarnautojų. Būtent, 
Junior stenografo, “landscape” 
architekto, knygyno redakto
riaus pagelbininko, ughiakurio, 
slaugės, registruotos slau’gės, 
junior ir senior sociologų, 
“psychiatric sočiai worker”, 
“assistant psychiatric sočiai 
service supervisor”, rašytojo ir 
pediatriko.

Visi kandidatai tiems dar
bams turi išlaikyti kvotimus; 
Jie bus duodami gruodžio 12 
ir 19 dd., Chicagoje, Spring- 
fielde, Quincy ir Champaign 
miestuose.

Platesnes žinias galima gau
ti susižinojus su Illinois Civil 
Service Commission, Spring- 
fielde.

Iš Fellowship House 
darbuotės

ket-

Rokiškėnų Kliubo
v <

Ateinantį penktadienį, lap
kričio 6 d., 8 vai. vakare, Ro
kiškėnų Kliubas laikys savo 
susirinkimą p. F. Micko krau
tuvėje, 4146 Archer Avė.

Kiekvienas kliubo narys ma
lonės atsilankytu į susirinkimą. 
Taipgi ipasisten^kit atsives t 
nors po vieną naują narį įra
šyti į Rokiškėnų Kliubą.

po vieną naują narį įra-

Gal dovanos pabėgę 
liui iš kalėjimo 

bausmę

Gaila 
aktyvią, 
lietuvių 

gražių

$1,365 atėmė iš auto 
mobilisto

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Ui įkyriai yra vedamai tiktlu pagelbčti mutų įkaitytajame iuiiraett, kur galima navipirkti 
įvairių papraitų tr. nepaprattų daiktų, intakų ir, reikmenų. Jeigu U telpančių čia įkeitimų 
negalite euiiraiti ke ielkot, palaukite Naujienai, Canal 8500, tį klauMių Vkmiė JjpkarUe. 
AM Jųe įmitę informacijų, Jeigu tik Jų Iną g alima gauti.

RADIO
Budriko radio programas iš 

stoties W C F L praeitą sek
madienį buvo labai gražus ir 
įvairus. Galinga ladio orkes
trą griežė geniališkus muzikos 
kurinius, kaip pav. “Dunojaus 
bangos”, ir daugelį šokių mu
zikos rinkinių, žymus barito
nas Stasys Rimkus įspūdingai 
sudainavo porą gražių dainų. 
Nemažą programos dalį išpildė 
Makalų melodrama ir kai ku
rių politikos atstovų kalbos.

Budriko radio programai yra 
leidžiami taip pat kas ketvir
tadienis nuo 8-tos iki 9-tos vai. 
vak. iš stoties W H F C, o 
pirmadieniais ir penktadieniais 
5-tą vai. vak. iš stoties W A

881 North La Šalie fetreet, re- 
publikonas; p-ia Loretta F. 
Wiren, republikonė, ir William 
T. Gilbert, 119 West Chestnut 
st., demokratas. Visi nubaus
tieji apeliuos į augštesnį teis
mą.

Traukinys užmušė du
Pennsylvania geležinkelio 

traukinys užgavo automobilį 
anksti antradienio rytą prie 
159 gatvės, arti Stony Island 
avehiie. Važiavusieji automo
biliu James Murphy, 400 North 
Fifth avenue, Gary, Indiana, ir 
G. J. Harber, 556 Hoyle street, 
Aurora, užmušti nelaimėj.

• KLEJONKAS įdedam 
—Linoleuins Laid

LINOLEUM’AI
KLEJONKAS ĮDEDAME DYKAI, 

Felto base 39c—Congoleum 49c.
Išklojimas 98c, įdėjimas dykai. Ap

skaičiavimas dykai.
Tel. Prospect 0087.

...............
• KRAUSTYTOJAI — 

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 8713.

2507 West 69th St.

Gaila mums palikti simpa
tingų musų Chicagos draugų. 
Sunku skirtis su pažįstamais, 
su kuriais tiek malonių mo
mentų praleista. Gaila net tų 
pažiūrų skirtumų, nesusipra
timų, nes ir juose mes matė
me, kad kovojama, ginčija
masi dėl idealo vienokio ar 
kitokio ^nusistatymo, 
mums palikti tą 
energingą Chicagos 
visuomenę, kuri tiek 
projektų įvykdė.

Tasai musų Chicagos gyve
nimo laikotarpis liks musų 
mintyse kaip gražiausia musų 
gyvenimo dalis.

Linkime chicagiečiams ir 
tol i aus idėjai dirlfti nebeuž- 

^miršti senosios tėvynės Lipiu
sios ir, progaf pasitaikius, ap

lankyti Lietuvą.
Galime užtikrinti, kad mu

sų namuose Lietuvoje kiek
vienas amerikietis^ atras prie- 
telius, kurie bent dalinai ban
dys atsilyginti už tą nuoširdu
mą ir meilę mums padarytą 
Chicagoje.

Antanas ir Brone 
Kalvaičiai.

Morris Cohn, 2333 Haddon 
avenue, pranešė policijai, kad 
holdaperis atėmė iš jo pinigais 
$340 ir auskarių vertes $1,025* 
kai jis sustabdė savo automobi
lį Morgan parke prie geležin
kelio bėgių.

Areštavo važiavusi
Svetimu automobiliu

Policija areštavo Mičhael 
Strutynskį 21 metų, 2223 Kiče 
street, kurs važiavo vogtu au
tomobiliu. Policija rado auto
mobily tamsius akinius/ juodą 
maską ir šautuvą.

SUSIRINKIMAI
- I . ■■■■■'
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SLA 36 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą šiandie, lapkričio 4 
dieną, 7:30 vai. vakare Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted street. Yra svarbių reikalų aptarti. Pra
šau visus narius būti susirinkime laiku ir atsivesti naujų 
narių įsirašyti į kuopą. —J. Balčiūnas, rašt.

Morning Star Klubas laikys mėnesinį susirinkimą lapkričio 5 
d. 1936, po antrašu 2345 S. Kedzie boulevatd, 8 vai. vak. 
Visi malonėkite atsilankyti, nes. yra svarbių reikalų.

SLA 226 kp. susirinkimas įvyks trečiadienį, lapkričio 4 d. J. 
Grigaičio svetainėje, 3804 W. Armitage avė., 7:30 vai. vak. Vi

si malonėkite atsilankyti, nes bus galutinis prisirengimas 
prie baliaus/ —Ūžt. Rašt. B. Aluzas.

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Susivienijimo nariai 
esat kviečiami atsilankyti lapkričio 4 dieną 8 vai. vak. Au
ditorijos svetainėn, 3138 S. Halsted St.

MASTER WINIH)W SHABE CO.
S., J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Larigam Uždaitgalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS - . . ——

TAVERNOMS, NAM-AML -__ _ _________
1803 VVEST

. MES NUMĮERŲOJAME IR UŽKABINAME 
S IR MOKYKLOMS VENETIAN BtlNDS.

(ARTI

CHARLES Ji VITNER & CO
1723 W. 471H STREET PHONE YARDS Ž5Š8

Mrs. Vitner’s gardžiųjų namų darbo bulvių Chips ir kitų gerų 
valgio dalykų gamintojai.

SVIESTO PRETZELIAI—GfcYNI KIAUŠINIŲ NOODELIAl 
—TAVERNŲ SŪRIAI

BRIDGEPORT.—Rytoj 
virtadiehy, lapkričio 5 dieną, 
nuo 10 valandos ryto iki 6 va
landos vakaro bus Vadinama 
Rumrtiage Sale; ,

Tas išpardavimas yįVyl<s 
Fellowship, House patalpOSė 
adresu4 831 Wėst 38td place.

Kas yra Rummage Salė? 
Tai yra pardavimas įvairių na- 
majpis ir šeimynoms reikme
nių, kaip pavyzdžiui drabužių, 
čeverykų, skrybėlių, baltinių 
ir kitokių daiktų, šiuos daikr- 
tus Fellowship Hpųse įstaiga 
yra surinkusi irrtytoj juos 
parduos.

feftytoj juos 
, $urihktife yra- labai 

reikalingų ir naudingų nattiams 
daiktų. \

Taigi atsilankykitė į Rtihl- 
mage ‘Sale, kuri eis nuo 10 va
landos ryto iki 6 valandos va
karo.

Padarytas iš to verslo pele
nas eis Fellowship Housėi įstai
gai. Reikia manyti, kati bent 
Bridgeporto gyventojai, ypač 
moterys, atsilankys skaitlingai 
į Sale, įvertindamos gerą dar
bą, kurį dilba Fellowship 
Hou‘se šioj lietuvių kolonijoj 
per eilę metų;

1917 metais Jonia miestely, 
Michigan valstijoj, tapo nu
teistas kalėti huę dešimties iki 
20 metų tūlas .Howard Fuller. 
Fu‘llerio pati kaltino jį išgedi- 
jtis podukrą. J : -

1919 metais' T'uller pabėgo iš 
kalėjimo, pakeitė- savo pavardę 
ir išgyvėno Chicagoj 17 metų, 
dirbdamas kaip Stationary Ėn- 
gineer ir gyyendamas pavyz
dingai. šiomis dienomis jis tu-* 
po areštuotas.

Bet , Michigan ■; valstijos' gu- 
bernatorius ^(tž^ėrald pareiš
kė, kad atsižvelgdamas į pavyz
dingą Fullerio gyvenimą per 17 
metą, jis riėSatf reikalo grą
žinti jį atgal 4/4calėjimą.

IšmojO vyrą, 
i neteko vyro

■ Y x r ' -
P-hia Mary Driscoll, 31

tų nursė, 4655 Lake Parke 
avenue, gavo skyfybas nuo sa
vo vyro dakUi^.^ vTėišttiti^ ji 
paaiškino: gį^įm^ludu/aipsiVę^ 
dėm, kai maiib įvaras dar buvo 
studentas uniSfesitet^ Aš į da
viau- jam pinigas kftygbitiįi ir 
drabužiams ir paskolinau $600. 
Tačiau po to, "kai jis baigė mo
kslą, jis priėjo išvadą, kad aš* 
esu perprasta jam.

Garsihkites “N-nose’

me

tautinis 
jų.

— taip vadinamas “tarp-
popuri”. Klausykitės

— U.

Keturiems balsavi 
mų teisėjams po 

metus
Teisėjas Jarecki paskyrė 

bausmės po metus .kalėti ketu
riems balsavimų teisėjams, kal
tinamiems suktybėmis praėju
sio pavasario nominacijų bal
savimuose. Nubaustieji yra: 
p-le Mary Barrett, 115 Locust 
st., demokratė; Frank G. Gato,

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

JaiihavedžW^š*Pduo3da S$5JjO gražia 
dovaną. ModėrniŠku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00:

Tel. Enšlewood 688&-8S40

»AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisingą patarnavime ir 
pataiso automobilius.

auto ne
užtikrina 
geriausia

Mildą Auto Sales 
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobiliu.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Vtctort 1696

ANGLYS—CO AL

S3i2 AVE

TO. REPŲSUC = MO1

Embargo siuntiniam 
iš Chicagos Pači* 

tiko laivams
Dar keturi Chicagos gelžke- 

liai nutarė nėbepriimti tavorų 
gabenimui iš Chicagos į Los 
Angeles ir kitus Paeifiko uos
tus laivams. Dalykas toks, kad 
Kalifornijos uostuose eina dar
bininkų streikas ir jdu prisigrū
do perdaug tavorų, kurių lai
vais negalima išvežti.

Valdžia stengiasi darbinin
kus ir samdytojus sutaikyti.

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

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.

i
J.1

ČESNAKAI ir
PETRUSKOS nuo 

AUGSTO KRAUJO 
Spaudlinto i 
TukOtanČiai aukoto Man
io spaudinio ll&onial vai
toja ALLIMIN česhakip I 
pieii’Uškų esencijos tablš- 
člukos. Užtikrintas . iiutv. 
gumas ir veikimas arba 
pinigus gražiname. , Tab- 
IčtSs specialiai aptaisytoB 
N3 kvapo, nfi skofiio, h6 j 
valsui. Klauskit Slub var
du—ALLIMIN . ES&EMJE
Dvylika diedu -iteinriU sav. $1 flrt
Troatmentas Treatmentas

Parsiduoda pas visus Vaistininkus 
Išpardavimas IVALtiRKEN Ir kitose illdžlo- 

slos0 vaistinėse.

4- 
Al A

JUOZAPAS DOVALGO
Pėršiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 2 ds 6:30 v. ryto, 1936
• m., sulaukęs pusės aniž., gi

męs Jonavos apskr., Skarolių 
parap*, Dijokiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko didėliame nuliūdime 

brolį Feliksą* pusbroli Edwar- 
dą žėiitelj, švogėrj Boleslovą 
Petrui} ir šeimą, o Lietuvoje 
sėserj Kazimierą ir giniines.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 42 East 108 

r St. Laidotuvės įvyks Ketvirt.
Lapkričio 5 dieną, 8:30 vai. iš 
koplyčios i Visų šventų parap. 
bažnyčią* "kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos UŽ velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines. ,

Visi A. A. Juozapo Dovalgo 
gimines, draugai ir pažį
stami ęsat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam ^paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis,' Pusbrolis,< Švogėris 

ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
wicz ir Sųnai, tel. PUllman 
1270 arba Gandi 2515.

Pocahontas Mine Run Screened .p» 
5 tonai ar < daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO.

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

.................. .n......m-

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

• SIUVĖJAI—TAILOR
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

Auburn Fancy
Goods Shop

Mes darome hemstitching.
3108 SO. HALSTED STREET

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

EsteUe’s Beauty Shop
903 W. 3Sth St.

Permanent $2.50 
iRi $5.00
Pernjanent bema- 
šinos $5.00

Shampoo ir Sudė
jimas     35c 
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų D A Ž Y- 
MAS $2.50 
Visas darbas, ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 

* BOUlevard 7459 
MISS, ĘSTELLE SLOTKUS

• LIGONINES— 
HOSPITALS

.‘I
te”

• tavernos
Tony Strainis Tavern

372 East 71st Street
Kviečiu visus > draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i mano naujai atidarytą 
Tavern—Geriausios rųšies gėrimai ir 
užkandžiai.

372 East 71st Street 
Tel. Stewart 6203.

■ ■ ■ ■ • 'į r • r ■ --i <i

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtine, vynas, Ambrdzia 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 S. State St. tel. Englewood 2792

Darbininką teisė pi“ 
kietuoti patvirtinta

Tūlas laikas atgal Circuit 
teismo teisėjas George Frėd1 
Rush išleido indžionkšeną, kurs 
uždraudė Leather Workers tali
jai pikietuoti Weštern Manu* 
facturing Compatty dirbtuvę ad
resu 1324 Blue Island avenue.

Dabar Apeliacijų teismaš at
metė teisėjo Rush sprendimą, 
šis augstesnis teismas pareiš
kė, kad Illinois valstijos aktas 
prieš indžionkšenus, išleistas' 
1925 metais, garantuoja darbi
ninkams teisę ramiai pikietuoti 
laike ginčų su samdytojais. |

Darbininkai liudijo/’ kad 
Western Slipper Manufacturing

Į MĖTŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Alfonsas Žukas
Z J ' ‘ " '' Y. - v' ' ; ' .

Kuris peisiskyrė šy Šiuo pasauliu Lapkričio 5 d., 1931 metais, 
sUitnikfes mėtų amžiaus.

Paliko dideliame riiiliudime motiną Sofiją, patėvį Antaną Bal- 
chuną, brolį Richard Gramą ir kitas gimines.

Praslinko jau 5 metai nuo tos dienos, kada negailestingoji mir
tis atėmė gyvybę musų myliausiojo sūnelio, nots jis' kaip it, kiti 
dar buitį galėjęs užaugti iy gyvenimu naUdbtis,—buvo tai Automo
bilių rieląimeė įvykis prie 95th ir Wentworth Avė.

Kadir jaU tiek datig laiku" praėjo, o motinos ir patėvio širdies 
skausmas lieką Amžinu.

Nuliūdę liekame,
MOTINA, PATSsVĮS, BgOMS >» GIMINĖS;

/•

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą. - 
Išima; tanelius. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais * ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba . namuose. Raudongyslės 
gydymas Įšvirkštimu, kyla ir vari-

DOUGLAS PARK HOSPITAL x 
1900 South Kedzie Avenue

TeL LamuĮale 5727.

Sltmaumi GSles Telegrama 1 VImm 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
it Pagrabams^ 

8316 So. Halsted St 
Tėl. BOUlevard 7314

....................................... ji' m'.. I I.mlu I «I Įįiuiim ■

ILaidotuvių Direktoriail

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

RAPOLIS BtJDRIKAS ir 
MACK VALtNčIUS* 

Savininkai.
, Tel. Lafayette 4296 

4070 Archer Avė.
.n . ................................................... ...... !■ ■ Į n-.................. ..n.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir. kiti šilti val
giai. Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardh A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai— Y
ANTANAS IR AGNĖS STUKAIV

701 W 21 <sf PI n p n I vi W • 4wXS<» Jl Idvv
Tel. CANAL 7522.

vynas, 
cigarai.

North Roseland 
Liąuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liąuor Store, kur yra didelis pa- 
sirirfkimas Įvairiausios rąšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už

10314 Bo. Michigan Avė. į 
Tel. Commodorė 1946
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CLCSSIFIEDAOS

Milda Auto Sales

CtASSIFIEDAOS
Studentams bausmė

RYNAS

telefonu

SAVO

popiera. Cham

pilietį su visa jo suaugusia šei 
ma ištraukdavo į balsavimo sto

Automobilis Užmu
šė Bruno. Žurowski

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PAG;
BARI

Moderniška Krautu
vė Brighton Parke

puikesnio sudėjimo negu 
daugumas visko kas pa
siekia tavo lupas...

PARDAVIMUI 28 kambarių Ho 
telis su visais rakandais, ir {rengi 
mais. Gera ' ‘

REIKIA 
bendram namų 
savas I

jREIKAUNGA mergina 2# metų 
ar serii ■ - -sr‘Jr~
ant vie

•burgh, Pa., atlankyti savo uoš
vį. Grįžtant atgal, žada parsi
vežti uošvienę į Chicagą pasi
svečiuoti.

P-as Sabonis parduoda Buick 
ir Pontiac automobilius pas p. 
D. Kuraitį

REIKIA patyrusios merginos ben 
d ra m namų darbui, geri namai, 
kvoti, $7.00. -*
valąpdos; Steyrart 8327.

draskyti vėliavas nuo viešųjų 
trobesių Evanstone. Už tai tei
sėjas James M. Corcoran pa
skyrė jienis bausmės nuplauti 
tvorą ir cementinį pagrindą 
Fontano aikštėj, kuri randasi 
pačiame Evanstono centre, šį 
darbą studentai tuVČs atlikti 
ateinantį šeštadienį.

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų sų reridauninkais.. Maža narini 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto -iki* 8. vai. vak. šventadieniais 
nU°LANDLORDSPBUREAU OF

CHICĄGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tek Armltage 2951
.. Mes esame- jau šiuo adresu viri 

50 metų.

Po futbolo lošio tarp Minne
sota ir Northwestern universi
teto jauktų penki studentai, 
taip “įsisiūbavo”, kad pradėjo

MERGINA bendram namų darbui 
paprastas virimas, 8 šeimoj, $6 iki 
$8—kreiptis rytą; Sheldrake 8749.

greitam 
$70.00.

vieta, kambariai visados 
Juosiu pigiai, nes. apleid

žiu Chicagą. 651 West Madison St.

! pagėlbšti J krauti 
gyventi. 2616 West

Pranašauja demokratų laimėjimą mieste 
balsavo 1,775,000 balsuotojai

Tad, vakar vakare, to laimę- 
jimo pažymėjimui kaip matant 
susiorganizavd parės privatiš- 
kuose namuose ir alinėse. Lažy
bose laimėti pufcbačkiai ir kvor
tos buvo tuštinami Rooseyęlto 
sveikatos sąskaitan be pertrau
kos iki ankstyvaus ryto.

Išsimiegoję, šįryt visi sukils, 
kartą-kitą pagalvos, kad kitaip 
ir būti negalėjo, kad tas kas 
laimėjo, gal turėjo laimėti, ir 
pamažu pradės pamiršti apie 
rinkimus ir visą jų triukšmą ir 
alasą. O pralaimėję kandida
tai eis žaizdas gydyti ir ruoštis 
naujai atakai prieš laiminguo; 
sius, kuriems teko arba pasilik
ti arba naujai atsistoti prie 
valdžios vairų.

Nesnaudė nei lietuviai

ŠTOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blSties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
d&uj&mcL * t

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

tsios Merginos 
,rbui, geri namai, 

kambarys; Shddrake 7485.

> MERGINA bendram namų darbui, 
be virimo, lengvas skalbimas, apsi
būti, $6 savaitei; Belmont 9089.

BARGENAS. Tavom su nuosavy
be. šokiams svetainė ir dining room. 
Yra ėxtrą lotas; '

. 4683 So. Rockwell St.

PARDUOSIU Taverną pigiai si 
visais įrengimais—naujos mados ba
rai—Renda pigi. License palieku — 
Priežastis pardavimo—turiu kitąbiz 
ni, 6854 So. Kedzie Avė.

Nors priešrinkiminė kova 
tarp kandidatų buvo labai smar
ki ir atkakli, bet rinkimai pra
ėjo ramiai. Vienur-kitur perdi- 
delis vieno ar kito kandidato 
šalininkų entuziazmas apdaužė 
kai kam nosis ir akis, bet di
desnių susirėmimų nebuvo.

Pirmą kartą registracijos 
kortelės

BRIDGEPORT. —. Spalių 3 
d. tik spęjęs’ pabalsuoti už pre
zidentą, p. Kastas Sabonis, kar
tu ir sūnūs Sabonis, sėdo į nau
ją Buicką ir išvyko į Pitts-

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Už rašo m visokios rųšies apdraudas. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 6800

Piliečių balsavimo teisės pa
tikrinimui šiuose - rinkimuose 
pirmą kartą buvo naudojamos 
nuolatinės registracijos korte
lės. Atėjęs balsuoti, pilietis tu
rėjo išpildyti raštelį ir ant jo 
uždėti savo pavardę ir adresą. 
Teisėjai tuomet palygindavo tą 
parašą su4 balsuotojo parašu ant 
registracijos kortelės. Jeigu 
abu parašai buvo panašus, tai 
pilietis gavo baliotą, o jeigu ne 
—tai jam neleido balsuoti.

Nei vienas radia netylėjo
Didelį susidomėjimą rinkimais 

parodė ne vien gausus balsavi
mas, bet dar ir tas faktas, kad 
turbut nebuvo žmogaus, kuris 
vienokiu ar kitokiu budu nebu-

RYNAS DABAR
Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorių s Jttogius. ,

Leonas Roofing Co.

PARSIDUODA tavernas — gerai 
išdirbtas biznis, arti Lietuvių salė, 
Booths ir stalai. Geri fikčeriai. Pri
einama rendą, kreiptas 3147 South 
Halsted SL

REIKIA MERGINOS ar moters 
namų darbui; 1226 Altgeld St. arti 
Fullerton ir Racine. .

SKYRIAUS 
, J apgarsinimus

95% Piliečių Chicagoj 
Vakar Balsavo

v MERGINA bendram namų darbui 
be. virimo ir skalbimo, nuolat, $6, 
ąpsibuti; Saginaw 5098.

Leonas
3750 Wal!ace Street 

Tel. Boulėvard 0250

i, na- 
$7.00; kreipkitės po pirmos

MERGINA bendram namų dar
bui prižiūrėti mergaites, 5 ir 8, 
nėra skalbimo nė virimo. Geri na
mai, $5 iki $6; Edgewater 1142.

antradienio
valandą vakare, Archer Avenue 
Big Store bus dalinamos dykai 
maisto dovanos. Dovanų yra 60. 
Taigi, patartina perskaityti vi
są šios krautuvės skelbimą ir 
pasinaudoti tais gerais pasiūly
mais. ’ ?

Kuomet atsilankysit į Ar- 
cher Avenue Big Store, reika
laukit, kad jįjms patarnautų 
lietuvaitės pardavinėtojos ir pa
minėkit, kad jus matėt jų skel
bimą Naujienose.

Mes sakome, j ogęi visuomet 
verta lankyti tas įstaigas, ku
rios garsinasi Naujienose.

Prekybos žvalgas.

Pranešimas
Indiana Harbor ir apielinkės lie

tuviams Lapkričio-Nov. 4 d. kaip 
7:80 vai. vakare. įvyks svarbus dva
siškas susirinkimas Katherine House 
svetainėj, 8801 Deodor St., Indiana 
Harbor, Ind. . Kalbėtojai bus. iš 
Gary ir Chicagės. Programas įvai
rus, bus ir. muzika, kas palinksmins 
musų sielas. įžangos nei kolektos 
nebus, širdingai kviačiame, kas tik 
gali atsilankyti. Komitetas.

tų iš anksto prisirifošęs gauti 
rinkimų rezultatus. Nebuvo to
kio radio, kuris vakar naktį ty
lėjo. Didmiestyje buvo išvė- 
džioti garsiakalbiai, kurie pra
eiviams skelbė rinkimų skaitli
nes. Visi teatrai, viešbučiai ir 
kavinės turėjo įsivedę specialias 
telegrafo vielas ar garsiakalbius, 
per kuriuos rezultatai laiks nuo 
laiko skelbiami.

Kavinės, kabaretai buvo tie- 
siog užgrūsti žmonėmis. Nepai
sydami kas laimės, jie gėrė į 
sveikatą tam kandidatui, kuriam 
rezultatai buvo prielankiausi.

Su mažomis išimtimis Chica- 
go pasirodė perdėm Roosevelto 
šalininkė ir ovacijoms ir džiau
gsmui dėl jo laimėjimo nebuvo 
galo.

Laimėjimu džiaugėsi ir lietu
viai. Kaip parodė ‘^Naujienų” 
šiaudiniai balsavimai, suvirš 
90% lietuvių stojo už Roosevel-

95% Chicagos balsuotojų va
kar ėjo rinkti prezidentą ir sa
vo valstijos ir apskričio valdžią.

Registruotų balsuotojų yra 
1,865,000. Balsavo 1,775,000. 
Tokias skaitlines paduoda ap
skričio teisėjas Edmund Jarec- 
ki, kuris rinkimus tvarko Cook 
apskrityje.

Dar niekad Chicagos isteri
joje toks didelis skaičius bal
suotojų ir toks didelis nuošim
tis balsuotojų nėjo balsuoti.

Nors šią rinkimų eigos žinią 
rašant, rezultatai dar nėra ži
nomi, mažai kas abejoja apie 
tai, kad Rooseveltas ir didžiu
ma demokratų kandidatų lai
mėjo Chicagoje.

Vėliausi rinkimų rezultatai, 
kurie buvo žinomi laikraštį lei
džiant į spaudą, telpa kitoje 
vietoje.

Per pirmas tris valandas, nuo 
6-tos iki 9-tos ryto, 650,000 
žmonių atėjo balsuoti. Tai bu*- 
vo didžiumoje darbininkai, ku
rie eidami į darbą sustojo sa
vo precinktų stotyse ir atliko 
“pilietišką priedermę”.

Balsuotojai ėjo per stotis be 
pertraukos. Darbininkų skai
čiui sumažėjus, pasirodė jų 
žmonos, suaugę vaikai ir kiti, 
kuriems darban arba visai ne
reikėjo eiti, arba nereikėjo sku
bintis. Po pietų prasidėjo ir 
biznierių maršas į balsavimo 
stotis.

Precinktų kapitonai ’ sunkiai 
dirbo. Pamatę, kad iš kurio na
mo niekas neina balsuoti, jie 
su automobiliu* nuvažiuodavo ii

VYRŲ GERO FELTO 
SKRYBĖLĖS 

$1.65 iki $2.65

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

CANAL 8500 
Musų apgarsinimų kainos

Oras per visą dieną buvo 
šaltas. Temperatūra rytmety
je buvo 37 laipsnių, o vėliau 
puolė dar žemiau. Chicagai 
buvo pranašautas lietus ir snie
gas. Bet nepasirodė. Balsuo
tojams reikėjo padrebėti, bet 
sušlapti ir sniegą “šoveluoti” 
neteko. ;

NORTH SIDE. — Humbol.lt 
Parke, netoli Division gatvės, 
po automobiliu žuvo Bruno 
žurowski, 68 metų, 2510 Tho- 
mas Street.

Jį suvažinėjo automobilis, 
kuriuo važiavo, Richard Rey
nolds, 20 metų teatro patar
nautojas. Jisai gyvena adresu, 
3248 Wellingįton avenue.

Archer Avenue Big Store, 
4187-93 Archer Avė. Tai yra 
moderniškai pertaisyta ir padi
dinta departinentinė krautuvė 
Brighton Park apielinkėj.
/ Kaip matote, šiandien Nau

jienose telpa šios krautuves di
delis ir gražus skelbimas. Pa
žymėta daug įvairių bargenų. 
Kalėdoms besiartinant, dauge
lis žmonių pirksi savo giminėms 
ir draugams dovanas. Dabar 
kaip tik geras laikas jau apsiru 
pinti dovanomis iš anksto, kol 
tavorų kainos nėra didęlės. 
Prieš Kalėdas, kaip visada, 
kainos visų tavorų būna dides
nės. Kas pirks dabar, sutaupys 
pinigų.

Pradedant nuo ateinančio

atsiminkite tį.,,du daigiai prisideda prie 
ei garėto rūkymo kokybes—tabakai 
pagne ei gar etų popiera ant Cbesterfields atkdrtotinai 
išbandyta dėl grynumo, dėl tinkamos degimo kokybes. 
Kita priežastis kodėl Chesterfield laimi.

Mes visi apie tai sutinkame... ciga
retę popiera yra svarbus daigtas. Del 
Chesterfield mes vartojame geriausią 
popierą, kurią galime nupirkti. Ji va
dinama Champagne Cigaretę Popiera. 
Pagaminta iš linę augalo minkštę, šil- 
kinię siūlelių. Perplauta vėl ir vėl šva
riame, žibančiame vandenyje.,

Daugumas užganedinimo, kurio ap
lankote rūkant Chesterfields tai paeina 
nuo musę vartojimo tinkamos rūšies 
cigaretę popieros. Chesterfield popie
ra yra gryna, ir ji dega be skonio ir 
be kvapo.

$5.75 
6.00 
4.75 

ar naktį 
IE 8882

$1.9fciki $2.89
DYKAI pprazpančiakų su kiek

viena pora bitų.
Jei prisiminsit šį skelbimą.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA kriaučiaus Supa, 
?eroi apielinkej, darbo u J tenka dėl 
iviejų. Kaina prieinamu*

10802 ; Michigan Avė.

VAIKŲ Z$1 4Qskrybėlės ....r ■
KAKLARYŠIS DYKAI

Jei prisiminsit šį skelbimą

Help Wanted—Maie-Fe^Įfe
Dubininkų Reikia TOL

VISŲ rųŠių darbai — vyrams’MĮ 
moterims—ofisų, hotelių, įstaigų/ 
Geros algos. Taipgi- dirbtuvių dar* 
bai, patyrusiems ir ne. Wabash 
Employpient, 20 East Jackson.

Help tyanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina 22—30 
metų amžiaus prie abelno namo 
darbo. Gyvenimas ant vietos. Midr 
West Store, 8836 So. Kedzie Avė. .

Fumiture & Fistures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIK6E- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksite 
ir rinkom. Taipgi fitorų flkčerius dd 
bite kurio biznio-------
les. registerius Ir ioe bąli 
arba ant IšmokAHmo. I 
mus pirm negu pirkaite

> S. H SOSTHETM 4k 
1915 SO. STATE ST 

CAUmet 5269.
* (NauH Vietoj)

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO, esu geras ama
tininkas; eleetrician, plumber, main- 
taihet. Galiu padaryti visokį dar
bą. Nevedęs. Kam reikia tokio dar
bininko rašykit į Naujienas BoX

d iškaitant svarstyk- 
ir ioe batams. Casb 

Pamatykite 
pirkaite kitur.

TATE STREET.

Real Estete For Sale 
Nąmai-Žtemi Pardavimui

BARGENAS, 2 aukštų freimas*— 
moderninis—apšildomas, 2 karų ga
ražas, Marųūette Parke — j 
pardavimiil. Mšnesing renda. t 
Kaina $4)200. Savininkas apleidžia 
miestą. Klauskit Mr. Lėkis or Mrs. 
Busse. 7149 So. Western Avė.,*Hem
lock 3900.

PILNAS PASIRINKIMAS VYRAMS IR VAIKAMS
-v f r i" - ‘

Martin s Vyrų Krautuvėj
3225 s. Haiėt.d St. Dvi Krautuves 6214 So. Halsted St.

GEROS RŲŠIES
Išeiginių ir Darbo

batų

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybes
Kriygvedystės k
Stenografijos /(
(Gregg Shorthand) J 

Prisiunčiame paštu pilną' 
kursą anglų kalbos.

Amerikos Lletuvly Mokykla 
3106 S. Halsted St„ Chicago, I1L

SPECIAL — už $1.00 pataisysim 
bile kokią siuvamą mašiną. Darbą 
garantuojame. Tel. Dearbom 9092.
..     ■   ■„■I.-. ... ■ ■■■ — .■ M I ■■■■  

Mezgimo Dirbtuvės 
_________ —Knitting Mills____ ,___

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F.‘ Selemonavich
504 WEST 88-RD STREET

Sveterįų krautuve atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais. 

Telefonas Victory 8486
• . • . • *' . ' I •' *. . •

tOAt
_________ Anglys
ANGLYS! ANGLYS!
AUGSTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run .. —T—r..

Lump or Egg 
Screęnings

Pašaukite di< 
Telefonas K

Humbol.lt

