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Sukilėliai visomis jėgomis puola sostinę ir 
bombarduoja ją iš kanuolių ir oro. Bet 

lojalistai ginasi labai atkakliai.
MADRIDAS, lapkr. 17. — 

Sukilėlių artilerija ir lėktuvai 
bombarduoja Madridu be jo
kios paliovos, griaudami šių 
senų Ispanijos sostinę ir žar
dydami jos gyventojus. Tuo 
pačiu laiku sukilėlių kareiviai 
visu smarkumu puola lojalistų 
pozicijas ir vietomis įsiveržė 
į patį miestų ir bando prasi
mušti į miesto centrų.

(Suvėluota). — Sukilėliai pa
keitė savo ofensyvų prieš Ma
dridą ir vieton pulti miestų iš 
pietų, dabar jį puola iš vakarų 
ir šiau’rvakarių, kur yra pla
čios gatvės. Jei ta strategija 
pasiseks, tai sukilėliai galės 
įsibriauti į miestų plačiomis 
gatvėmis, vieton siaurų, pilnų 
pavojaus gatvių pietinėje mie
sto pusėje.

Bet kiekviename žingsnyje 
sukilėliai susitiko griežčiausį 
pasipriešinimų? Lojalistai gina
si labai atkakliai ir tikisi mie
stą atlaikyti. _ >

Sukilėlių lėktuvai visą dieną 
pakartonai bombardavo miestą 
ir pridarė didelių nuostolių, 
taipjau tfžmušė nemažą, bet 
dar nenustatyta civilių gyven
tojų, daugiausia moterų ir vai
kų, skaičių.

J vakarą artilerija pradėjo 
bombarduoti augščiausįjį Ma
drido namų — 12 augštų tele
fonų triobėsį, kuris priklauso 
amerikiečiams. Ten pat yra ir 
spaudos biuro raštinės, iš ku
rių žinios perduodamos visam 
pasauliui.

šis bombardavimas^ *miesto 
neturi jokios-militąrinęs.treikš
mės ir tik parodo sukilėlių van
dalizmą — norą viską naikin
ti, ką Ispanija per šimtmečius 
statė ir kure.

Pusantro miliono gyventojų 
miestas, su neįkainuojamomis 
storinėmis ir dailės brange
nybėmis virsta tikru pragaru.

Prie naikinimo darbo prisi
dėjo ir sukilėlių mėtomos pa
degančios bombos, kurios pade
gė keletą istoriškų triobėsių. 
Ugnis sunaikino šv. Jeronimo 
bažnyčią, kurioj buvo apves
dintas buvęs karalius Alfon
sas. Taipjau bomba padegė 
Trinitarias vienuolyną, kur 
yra palaidotas garsusis Cer- 
vantes. Bombos buvo padegę 
ir dvi ligonines, bet ten gais
ras liko greitai užgesintas.

Tie bombardavimai, kurių 
tikslas buvo sukelti paniką 
tarp miesto gyventojų, visai 
nepasiekė savo tikslo. Atpenč, 
jie tik dar labiau sustiprino 
gyventojų pasiryžimą atmušti 
tuos vandalus;

Per 48 valandas tęsiasi ne
pasiliaujantis mušis, bet loja
listai laikosi labai atkakliai ir 
tik vienoj vietoj nedidelėms 
sukilėlių jėgoms pasisekė įsi
veržti į miestą. Jei kada suki
lėliai ir įeis į miestų, tai jiems 
teks kovoti už kiekvieną na
mą.

Sukilėliai sakosi įsiveržę 
į Madridą.

SU SUKILĖLIAIS, lapkr. 16 
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Sukilėliams jau pasisekė įsi
briauti į miestą universiteto 
apielinkėje, kur maurai ir le1- 
gionieriai veda atkaklų mūšį 
su lojalistais. Mušis tęsėsi vi
są dieną. Sukilėliai labai džiau
giasi pirmu pasisekimu4 kad ir 
nedidelėms jų jėgoms įsiveržti 
į miestą.

Tečiaus "lojalistų pasiprieši
nimas, vieton susmukti po pir
mo pralaimėjimo, žymiai su* 
stiprėjo. Lojalistai pirmuose 
mūšiuose kalnuose ir mažes
niuose miesteliuose pasirodė 
dižorganizuoti, ^posmadiški. 
Bet dabar viskas yra pakitė- 
ję ir jie gina sostinę labai tvar
kiai ir atkakliai. Jie jau yra 
išmokę kariauti ir turi kelis 
naujus lėktuvus, kaip išrodo, 
Amerikos darbo. JTaipjau yra 
gavę daugiau ginklų ir amu
nicijos. Todėl sukilėliams da
bar su lojalistais nėra taip 
lengva kariauti.
Madridas pastatys prieš suki

lėlius 100,000 kareivių.

LONDONAS, lapkr. 17. — 
Iš autoritetingų šaltinių pa
tvirtinta, kad sukilėliams pa
sisekė paimti vakarų parką ne
toli universiteto rūmų.'

Iš tų pačių šaltinių patirta, 
kad lojalistai, kurie turi 100,- 
000 kareivių, ku’rių 70,000 yra 
Madride, ruošiasi prie despe
ratiško kontr-ofensyvo į pie
tus nuo miesto, taipjau pulti 
užpakalines sukilėlių linijas 
prie Aranjuez ir Toledo. 50,- 
000 gerai išlavintų lojalistų 
kareivių yra pačiame Madride, 
20,000 yra Aranjuez apielin- 
kėj ir apie 10,000 apie Tole
do.

Sukilėliai gi turi apie 25,000 
kareivių Madrido fronte ir 20,- 
000 kareivių užpakaly linijų.

šiaurinėj ir šiaurvakarinėj 
daly nuo Madrido valdžia ir 
sukilėliai turi po 15,000 karei
vių.
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Chicagos meras Edward J. Kelly, pulk.', A, A. Sprague 
miesto advokatas Barnet Hodes tariasi ąpię rinkimų drabužių, 
kurie bus skiriami kaip Kalėdų dovanos biednuomenės vaikams. 
Pernai buvo išdalintą Kalėdoms 65,102 vieųetų naujų, šiltų ir 
gražių drabužių ir čeverykų. šiemet tikimasi dar daugiau tų 
daiktų surinkti ir išdalinti, ypač dėka to, kad įvyks du didėli 
parengimai šiam tikslui, būtent futbolo lošis Soldiers Field 
aikštėj lapkričio 28 dienų ir scenos produkcija “Night Stars”, 
rengiama Chicagds stadione gruodžio 16 dienos vakare, šiuos 
parengimus ruošia komitetas vardu Chicago’s Own Xmas Bene- 
fit. 
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Nacių priešininkas ? HopkW?ragiha. pra* 
gaus Nobelio tai- monę trumpinti dar

bo valandaskos dovaną

OR
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę, šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tem

peratūra Chicagoje buvo 54°.
Saulė teka 6:42, leidžiasi 

4:28.

Austrijos ir Vokieti
jos prekybos dery

bos užsikirto
VIENNA, lapkr. 17. —- Nors 

Viennos laikraščiai tyli dėl 
staigaus atidėjimo prekybos 
derybų tarp, Austrijos ir Vo
kietijos, iš patikimų šaltinių 
patirta, kad atidėjimas įvyko 
Austrijai pageidaujant pir
miau išspręsti niekusius poli
tinius klausimus.

Tuo tiksiu rytoj į Berlyną 
išvyksta Austrijos atstovas 
Guldo Schmidt pradėti dery
bas su naciais politiniais klau
simais ir tik kada bus išlygin
ti politiniai nesusipratimai, bus 
pradėtos prekybos derybos.

OSLO, lapkr. 17. — Norve
gijos užsienio reikalų miiiiste- 
ris Halvda? Koht ir buvęs pre- 
mieras Dr. J. L. Mowinckel re
zignavo iš Nobelio komiteto, 
kuris, kaip patirta iš ištikimų 
šaltinių, nutaręs 1936 m. No
belio taikos dovanų suteikti 
garsiam pącifistui Gari von 
Ossietzky.

Norvegai sakosi todėl rezig
navę iš komiteto, kad nebūtų 
Vokietijai progos kaltinti Nor
vegijos valdžių už suteiktų na
cių priešininkui dovanų.

(Garsus / nacių priešininkas 
ir taikos šalininkas Kari von 
Ossietzky jau nuo 1933 m. yra 
uždarytas Vokietijoje koncen
tracijos stovykloje. Pirmiau4 
jis buvo redaktorius liberališko 
laikraščio Weltbuehne. Esamo
mis žiniomis, jis sunkiai serga 
širdies liga, bet naciai nieko 
prie jo neprileidžia ir dagi ne
sako kurioj koncentracijos sto
vykloj jis yra uždarytas. Esa
momis žiniomis, dėlei jo po
puliarumo visame pasaulyje, 
naciai nenorėtų, kad jis mirtų 
nelaisvėj, bet kartu bijosi jį 
paliuosuoti).

TRYS METAI KALĖJIMO Už 
MELAGINGĄ LIUDIJIMĄ 

TEISME

TRAKAI. — Trakų apskr., 
Višnopolės vienk., gyventojas 
Jonas Eimontas ir Pabaisko 
valsč., RatUpės k., gyv. Romas 
Janušis klausiami liudytojais 
Ukmergės apyl. teisme civili
nėje byloje, prisiekę davė me
lagingus parodymus. Eimontas 
pakurstė Janušį melagingai ro
dyti. Eimontas nubaustas 8 
metais sunk. 
Janušis — 6 
jimo.

darb. kalėjimo ir 
mėn. papr. kalė-

BENDIX PASKEL
BĖ LOKAUTĄ 
DARBININKAMS

4,000 darbininkų liko išmesta 
iš darbo už jų organizavimų* 
si | nepriklausomų unijų.

SOUTH BEND, Ind., lapkr. 
17. — Kaltindamas, kad Ame
rikos Darbo Federacija bando 
suorganizuoti visus Bendix 
Products Corp., darbininkus, 
tos kompanijos vice-preziden- 
tas ir dirbtuvės manažeris J. 
P. Mahoney paskelbė darbinin
kams lokautų ir daugiau kaip 
4,000 darbininkų pašalino iš 
darbo, 

e- ' . • ;

Lokautas liko paskelbtas po 
kompanijos viršininkų pasita
rimo su organizuotais darbi
ninkais.
. Tai yra dar pirmas lokau
tas South Behd mieste.

Krikščionys kovoja 
mahometonus 

Syrijoj
BEIRUT, lapkr. 17. — Mū

šiai tarp krikščionių ir maho
metonų, kurie prasidėjo perei
tų sekmadienį, kada liko už
mušti 3 žmonės ir 28 sužeisti, 
dabar vėl atsinaujino ir dar 70 
žmonių liko sužeista.

Susirėmimus stabdyti atvy
ko Franci jos kariuomenė.

Kova eina ~ u‘ž pripažinimų 
Lebanon hępriklausomybės nuo

Net ir padidėjus pramonės pro
dukcijai, vistiek pasiliks iki 
7^50(0,000 bedarbių, sako 
WPA direktorius. ’<• į ,

Vakar staigiai mirė 
Juozas Smith

WASHINGTON, lapkr, 17.
— Ęarry L. HopUins, bedar
bių šelpimo administratorius 
ir pašelpų WPA darbų direk
torius, numato, kad WPA pa
siliks ir toliau* ir kad jos už
davinys ateity bus nė tik pa
rūpinti laikinius darbus bedar
biams, bet taipjau ir išlavin
ti tuos bedarbius, kad jie pro
gai pasitaikius galėtų užimti 
vietas privatinėje industrijoje 
kaipo kvalifikuoti darbininkai.

Kalbėdamas merų konferen
cijoje Hopkins pareiškė, kad 
nors skaitlinės ir parodo, kad 
ateinančiais metais Amerikos 
pramonė pasieks 1929 metų ga
mybos daugį, vistiek pasiliks 
nuo 6,500,000 iki 7,500.000 be
darbių.

Jis todėl ragino pramonę ir 
biznį trumpinti darbo valan
das, kad butų suimti visi be
darbiai ir kiekvienam butų 
duetas užtikrintas darbas su 
tinkamu atlyginimu už jo dar
bų, nes

“Federalinė valdžia negali 
neprisiimti atsakomybę už pa- 
rupinimų darbų tiems, kurių 
nesamdo privatinės industri
jos”.

ROBINSON, 111., lapkr. 17.
— Baptistų kunigas Minor 
Goodsell ir jo mažas sūnūs li
ko užmuštši jų automobiliui 
įvažiąvus į smilčių troką. jis 
važiavo į laidotuves atlaikyti 
ten pamaldas*

HOLLYWO0D, Cal., lapkr. 
17, —Byčiuos.e rasta: lavonas 
buvusio žymaus mūviu1 akto
riaus John Bowers. Kaip jis 
mirė, tebėra nenustatyta.

CHICAGO. — Vakar vaka
re, 7:10 vai., staigiai nuo šir
dies ligos pasimirė senyvas 
žmogus Juozas Smith, pasta
ruoju laiku gyvenęs 3241 S. 
Wall St., bet pirmiau gyve
nęs 627 W. 18th St. Paliko 
brolį, brolio sūnų ir kitų gi
minių, bet nežinoma jų gyve
nimo vietų. Prašoma juos at
sišaukti. Velionio kūnas ran
dasi pas graborių Pruchniew- 
ski, 2878 S. Throop St.

30 užmušta sprogus 
parakui Francijoj
MARSEILLES, Francijoj, 1. 

16. — Parako sandeliai vald- 
žios dirbtuvėj prie St. Chamas 
eksplodavo šiandie, užmušda
mi mažiausia 30 žmonių ir 
žmonių šužeisdami. 

i ‘ **

Šerai pakilo

200

NEW YORK, lapkr. 17. — 
Kompanijoms pradėjus mokėti 
extra dividendus, kurių šiemet 
bus išmokėta per $46,000,000, 
biržoje šiandie pasireiškė ne
paprastas/ veiklumas ir Šerai 
pradėjo; kilti. Dauguma Šerų 
pakilo nuo $1 iki $4. Pirkimas 
buvo tokis didelis, kad telegra
fas nespėjo laiku rekorduoti. 
Į vienų dienų buvo parduota 
3,270,000 Šerų.

Prezidentas Vyksta 
Pietų Amerikon

f' t' . .Į,.'-' ' ■ . .

Šiandie prezidentas Rooseveltas karo lai
vu išplauks į Buenos Aires su taikos misi

ja tarp Amerikos respublikų.
liai įsitikinęs, kad ši Ameri
kos respublikų konferencija 
padės tvirtus pagrindus taikai 
ir parodys visam pasauliui kaip 
Amerikos respublikos moka su
tvarkyti savytarpinius santy-

WASHINGTON, lapkr. 17. 
— Tikėdamasis tufo sustiprin
ti taikų visame pasaulyje, pre
zidentas Rooseveltas x šiandie 
išvažiuoja į Pietų Amerikų, 
kur gruodžio 1 d. dalyvaus ati
daryme Buenos Aires mieste^ kius ir išlaikyti taikų, 
visos Amerikos respublikų 
konferencijos, sušauktos tikslu 
apsvarstyti taikos klausimus, 
tarpusavio santykius ir ekono
minius ryšius tarp visų abie
jų Amerikos respublikų.

Savo sumanymų planuotas 
neilgas atostogas paversti į 
12,000 mylių kelionę su tai
kos misija, prezidentas paskel
bė tik vakar vakare, o šian
die vakare jau išvažiuoja ton 
kelionėn, kurioj užtruks visų 
mėnesį laiko.

šiandie vakare jis išvažiuoja 
specialiu traukiniu į Charles- 
ton, S. C., kur rytoj ryte sės 
į greitų kruizerį Indianapolis 
ir juo vyks į Buenos Aires. 
Kruizeris kelioms valandoms 
sustos Trinidade, kur pasiims 
daugiau kuro, bet prezidentas 
ten į krantų neišlips.

Prezidentas betgi priėmė pa
kvietimų sustoti trumpam lai
kui Brazilijoj ir Uruguay.
11 . . -.............

ton’ kelionėn, pasitikėdamas, 
kad jo asmeniškas apsilanky
mas sustiprins taikos tarp 
Amerikos respublikų principų 
ir parems jo “gero kaimyno” 
politikų. Prezidentas yra gi-

Vakar pas prezidentų buvę 
apsilankę merai, kurie malda
vo prezidentų pasilikti namie 
ir padėti sutaikinti jurininkų 
streikų, bet prezidentas jiems 
atsakė:

“Tarp šio streiko ir tos įtfit-7 
kos, kurių mano apsilankymas 
Pietų Amerikoje gali padaryti 
į pasaulio įtaiką, viso pasaulio 
taika yra svarbesnis dalykas, W I 
AŠ tikiuos, kad laivų savinin* 
kai ir darbininkai pripažinę 
tų faktų ir patys susitaikins”.'^

Prieš išvažiuodamas prezU 
dentas tikisi užbaigti darbų 
prie ateinančių metų biudžeto, 
o plaukiant laivu apdirbti įvai
rius įstatymdavystės projek
tus.

Lapkr. 27 d. prezidentas pa
sieks Rio de Janeiro, Brazili
joj, kur praleis visų dienų. 
Buenos Aires prezidentas pra
leis dvi dienas. Pasakęs kalbų 

Prezidentas pasiryžo vykti Pan-Amerikos konvencijoj pre
zidentas traukiniu’ nuvyks į 
Montevideo, Uruguay ir po to 
gryš atgal į Jun^t. Valstijas. -

Prezidentų kely lydės taip-* 
jau kruizeris Chester, kuriuo 
plauks ir laikraštininkai;

Lietuvos Naujienos
Geras cukrinių run

kelių derlius
Cukraus fabrikas nepatenkins 
visų cukr. runkelių augintojų.

Gutkri-

Beturčiams ši žiema bus 
sunki.

Nedarbas Marijampolėje iš
silaikė visų vasarų, pavasarį ir 
rudenį. Tiesa, nebuvo žmonių, 
kurie negautų ištisai darbo, ta
čiau darbo žmonėms teko ten
kintis trumpalaikiu blogai ap
mokamu darbu po 2—3 dienas 
savaitėj. Todėl aišku, kad apie 
jokias sutaupąs žiemai šimtai 
darbo žmonių negalėję nei gai

WASHINGTON, lapkr.
— Prezidentas Rooseveltas 
ro laivyno sekretoriaus padė
jėju, vieton pereitų žiemų mi
rusio Henry L. Roosevelt, pa
skyrė Charles Edison, sūnų 
garsaufe išradėjo velionio Tho- 
mas Edison.

17. 
ka-

MARIJAMPOLĖ.
nių runkelių pristatymas cuk
raus fabrikui pačiame įkaršty. 
Ilgiausios ūkininkų vežimų vir
tinės stovi. Neretai vežimai su,
cukriniais runkeliais tai!) nu- voti. žiemos mėnesiai Marijam- 
tysta per visų miestų, kad mie
ste sunku reguliuoti judėjimų. 
Ligi šiol jau pristatyta į fa
brikų bent trys penktadaliai 
visų rankelių, kurie numatytą 
fabriko sutartyse su auginto
jais. Cukrinių runkelių derlius 
šiemet itin didelis, ir todėl dau
geliui ūkininkų teks jais šerti 
gyvulius, nes fabrikas priims 
tik tam tikrų nustatytų run
kelių kiekį virš normos iš au
gintojų, turinčių sutartis. Dau- 
gelis ūkininkų dejuoja, kad 
šiemet nėra jokios galimybes 
fabrikui parduoti cukrinius 
runkelius, augintus be sutar
ties, nes ir tie ūkininkai, ku
rie kitais metais juos priglaus
davo, šiemet perpildys visas 
normas.

I * - •
Tam tikrų cukrinių runkelių 

kiekį, manoma, teks pervežti 
į Pavenčio cukraus fabrikų, 
nes Marijampolės fabrikas šios 
kampanijos metu visų neap
dirbs, o. Pavenčio fabrike cuk
rinių runkelių 
lavimas.

polėje, kaip ir kitur, charak
teringi dideliu nedarbu, o mie
sto savivaldybės pašalpos vie
šaisiais darbais persilpnos. 
Darbo žmonės todėl bijo žie
mos.

HOLLYWOOD, Cal., lapkr. 
17. — čia sunkiai susirgo gar
si dainininkė, senutė Emes- 
tlne Schumann-Heink, 75 nu 
Jos padėtis yra kritiška, bet 
kitų tikimųsi, kad ji gal ir pa
sveiks. Bet jei ir pasveiks, dai 
nuoti ji nebegalės.

fe:

fabrikui parduoti
PER

NAUJIENAS
GALIT PASIUST

PINIGUS

IR KITUR.

busiąs pareika-
Ratos prieinamos — 
D61 informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

i.fr


KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
ŠIS TAS IS ŠEN IR TEN

TORONTO, KANADA įtucijos leidžia kulturiniu at
žvilgiu, t. y. nekenkti vieni ki
tų parengimams, neboikotuoti, 
stengtis vieni kitų parengimus 
lankyti ir gerbti viena kitos 
įsitikinimus.

’ Gerbti viena kitos įsitikini
mus, tai yra svarbiausias žing
snis prie palaikymo vienybės, 
o musų minėtas S. L. A. na
rys, siekdamas vienybės, pir
miausia tą svarbiausi principą 
pamynė!

Tokiu keliu eidamas prie vie
nybės, jis gali užtraukti kitų 
dr-jų neapykantą ne tik ant 
savęs, bet ir ant visų S. L. A. 
kuopos narių. Ką jis butų at
sakęs, jeigu jam kas nors butų 
pasakęs, kad S. L. A. 236 kp. 
turi jungtis, nes ji negalės pa- 

Jis tik-

Ar tikslu?

Lapkričio mėn. 8 d., S. L. A. 
236 kp. susirinkime vienas šios 
kuopos narys,/kalbėdamas apie 
glaudesnius ryšius tarpe To
ronto lietuviškų draugijų, pa
darė išvadą, jog tik tuomet lie
tuviai galės dirbti vieningai, 
kuomet visos pašalpinės drau
gijos, kurių Toronte yra trys, 
susijungs į vieną, t. y. į S. L. A. 
Jis stengėsi trumpais bruožais 
apibudinti tą būtiną reikalingu
mą jungtis, bet platesniam ta 
linkme išsiaiškinimui* esą, rei
kalinga suruošti viešas diskusi
jas. žinoma, minėtas S. L. A. 
narys, kaipo tikras tos didelės
organizacijos patrijotas, norė-lti viena egzistuot? 
tų tą organizaciją matyti dar riausiai butų atsakęs, jog tai 
didesnę, dar galingesnę. Tik draugijinės savigarbos didžiau- 
ar tikslu siektis ją didint tokiu sias įžeidimas! Ir tas 

Tat ar negeriau bus, 
mes rinksim grūdą prie 
ir pririnksime aruodą,
kelti aruodą kartu ir patrukti? 
Musų kuopa gyvena vos du me
tai, o jau turi per 50 narių; 
nepamatysim, kaip po metų ki
tų turėsim šimtą, o gal ir ki
tą. Girkim savo, bet nepeikim 
kitų, gerbkim kitą, jeigu nori
me būti patys gerbiami.

Montrealis atsišaukė
Praeitos savatės Kanados 

Liet, skyriuj ir Montrealis atsi
liepė. Gerb. “Putinas” teikėsi 
suteikti mums įdomių ir dar 
įdomiau parašytų žinų. Džiau
giamės ir tikim, kad jis ir to
liau* palaikys glaudų bendradar- 
biavmą K. Liet, žiniose.

- — Frances.

keliu? Mes žinom, kad žmoni
ja skirstosi daugelį skirtingų 
pažiūrų grupes — partijas. Ir 
kodėl gi ji turi skirstytis? Ko
dėl nebūti viena didžiulė šeima? 
Labai dažnai mes pastebim, 
kad susiskaldymas atneša dau
geliui nenaudą, taip pasitaiko 
rinkimuose, kur didelę rolę lo
šia atstovų kiekis. Todėl la
bai dažnai mes matom susi- 
grupavimą kelių, panašiomis 
mintimis ir siekiais partijų į 
vienatą, kad tokiu budu lai
mėjus daugiau atstovų. Bet 
tai daroma tik atsitiktinais mo
mentais. Gi draugjų gyveni
me mes matom visai ką kitą, 
— juo vienodesnių minčių ele- 
mentas į organizaciją susitel
kia, juo lengviau* yra jai gy
venti ,augti ir vis žengti pir
myn, nes nėra kas jai trukdo, 
narių pareikštieji sumanymai, 
siekiai — remiami ir vykdomi. 
Ar ne dėl minčių skirtumo Su
sivienijimas Lietuvių Ameri
koje jau du kart skilo? Pirmą 
kart atsiskyrė praktikuopjan- 
tieji katalikai, gi antrą kart 
komunistai. Ir didelis klausi
mas, ar S. L. A. butų įstengęs 
turėti tiek narių, kiek mes ma
tom šiandie, sukergę tas tris 
dalis, tris susi vieni j imute į vie
ną.

O kodėl? Todėl, kad vienoje 
organizacijoje butų ėję nuola
tinės rietenos ir daugelis tokių, 
kurie nepakenčia politinių bar
nių ir diskusijų, butų draugiją 
apleidę, o kiti visai nebūtų ra- 
šęsi. Bet kuomet jos išsiskir
stė, tai kiekvienas gali pasirink
ti ir kuris Susivienijimas jam 
patinka, į tą jis ir stoja. Ir 
stoja su tikru pasiryžimu dirb
ti, veikti, nes juk tai jo min
tims artimas dalykas.

Pas mito Toronte trys pa- 
šalpinės draugijos, nelyginant 
trys Susivienijimai.

Dvi senos, kurioms jau po 
20 metų sukako, t. y. šv. Jono 
Krikštytojo bei Sūnų ir Duk
terų pašalpnės dr-jos, o trečia 
S. L. A. 236 kuopa, kuri Vos 2 
metai tegyvuoja. čia taipgi 
labai panaši istorija, kaip ir 
Susivienijimo.

Prmosios dvi dr-jos skilo iš 
pirmiausia čia įsikūrusios šv. 
Juozapo Pašaipūnės dr-jos? Vie- 
na iš jų pasiliko šventąją, o 
antroji, kurion šutei telkė dau
giau komunistinis elementas, 
pasivadino Sūnų ir Dukterų 
vardu. Trečioji gi susikūrė iš 
tokio elemento, kuris arba bu
vo prašalintas iš aukščiau mi
nėtų dr-jų arba nepakęsdamas 
aplinkybių pats išėjo, arba vL 
sai į jas nenorėjo stoti. Tai 
kas per tikslas dabar tas visas 
draugijas vėl jungti į krūvą? 
Ar kad vėl pradėtų naują pio- 
vynę? Tos trys dr-jos gali 
bendradarbiauti kiek jų konsti-

* /

tiesa, 
jeigu 
grūdo 
negu

NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, lapkr. 18, 1936

bet tai jau nieko nepadarysi,— 
matyti, pats gyvenimas taip 
eina. Man jau Kanadoje be
gyvenant teko susidurt su visa 
eile panašių atsitikimų, bet aš 
nuo tų asmenų nieko nereika
lauju, išskyrus tai, kad už jų 
darbus neprivalo kas nors man 
“komplimentus” teikt. Juo la
biau4, kad kiekvienas žmogus 
turi savo protą, savo išmintį ir 
kaip jam patinka, taip ir tvar
kosi., .

Pavyzdžiui, Toronte komuni
stiniame judėjime darbuojasi 
W. Raila, o jo tikras brolis 
Bronius Raila iš trečiafronti- 
ninkų nuėjo “laižyt” Smetonos. 
Na, argi už tai galima Vladą 
kaltinti? žinoma, kad ne! Bet 
kodėl komunistai drįsta' man 
prikaišiot visokį fašizmą tik 
už tai, kad kokį laiką pas mane 
Tysliava gyveno. Tai tiesiog 
negražu ir neišmintinga !

Grįžtant prie Tysliavos, rei
kia pripažint, jog darbininkai 
tik su pasibiaurėjimu gali apie 
jį atsiliept!
geidauju,
greičiausiai pasirūpintų 
teisti su p. S. Wilkaičiu. 
reikalauja ir žmoniškumas 
padorumas. . ■

-r J. Jokubynas.

Nuo savęs aš pa- 
kad Tysliava

prusinamas, nes buk Prūseika 
neketinęs niekam to čino ati
duot... < ■ i • . . ..... '

^Baigusieji tą “universitetą , 
kad pradėjo visokias “graud
žias” prakalbas sakyt, tai net 
baisu kartais darydavos. Te
mos įvairiausios, štai kartą 
viena “studentė” savo paskai
toj kad pradės šaukt: “mes 
draugės kumeles, mes draugės 
kumelės”... o trečiu kart pri
dūrė : kaip tos žydo kumelės, 
kurios su botagu smarkiai pla
kamos... ; »

M

kuto 
atsi

sokie baubimai jiems patiems 
žalingi.

Vyrai klausydami tokios ’ 
“paskaitos”, klauteią savęs, tai 
kas gi mes esame?... O vienas 
apygarsiai murma: “ėjau į sve
tainę, bet pataikiau į arklidę.

Dar kitas iš tokių “studen
tų” parsineš iš knygyno Mark
so politinę ekonomiją, palai
kys kokią savaitę ant šeputės 
ir jau kitą savaitę “dėsto” 
Makso “teoriją”.. Be abejo
nės, toki “prelegentai” nieko 
nenuveikdavo ir nieko neįti
kindavo, visa ką jie galėjo tai 
labiau vis kiršindavo bei ne
apykantą sėdavo lietuvių tarpe, 
šiandien tie keisti įpročiai, kaip 
tai kitų srovių negailestingo 
niekinimo, susirinkimuose cy
pimo, baubimo ir demagogijos 
vartojimo pradeda išsigyvent 
ir, galimas daiktas, jog ilgai
niui jie visiškai pranyks. Ko
munistai pamatė, kad tie vi-

Literatūros draugija jau ke
linti metai leidžia laikraštį 
“Darbininkų žodį”, kuris jau 
šiandien yra savaitinis. Nors 
laikraštis yra 6 puslapių, bet 
dar silpnokas. Jo silpnumas 
yra dar ir tame, kad per daug 
/‘redaguojamas žirklėmis” kas 
sumažina vertę ir padaro dau
giau svetimu tiems patiems 
skaitytojams, žinoma, kas ki
tokių laikraščių neskaito, tai 

’gai to ir nepastebi.
“Darbininkų žodis”, kaip ir 

kiti komunistų laikraščiai, 
daugiausiai pasilaiko aukomis.

Literatūros draugija skaito 
jį savo nuosavybe ir stengiasi 
kiek galint minimą laikraštį su- 
stiprint, kas ligi šiolei dar 
jiems ir vyksta. Beveik kiek
viename didesniame Kanados 
mieste ar šiaip kur randasi di
desnis lietuvių skaičius randa
si ir A. L. D. L. D. kuopa, ku
rios dabar tiesioginiu uždavi
niu yra rinkti 6ukas “Darbi
ninkų žodžiui”. Kiek visoj Ka
nadoj minima draugija turi na
rių, tai bijau'si spėliot, kad 
kartais nesuklysčiau.

J. Jokubynas.
(Bus daugiau) z

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

_____ ___________________________Į___________

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASII
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:88 

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

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122

ir

(Daugiau Kanados Lietuvių 
žinių 3-čiam pusi.)

ADVOKATAI

st.
K. P. G U (H S

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

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

ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510

Aplink pasidairius
PASENĘS DALYKAS

Jau keletą kartų teko skaityt 
D. ž.” primetimą bei pasityčio
jimą iš manęs, kad kada tai 
Tysliaia gyvenęs pas mane ir 
leidęs arba stiprinęs fašisti
nius diegus torontiečių tarpe. 
Nežinau, ką jisai skiepijo ir 
kokius diegus leido, nuėjęs pas 
kitus Toronto lietuvius, bet pas 
mane namuose jisai dėjosi dide
liu demokratu ir net smarkiai 
atakuodavo reakcijos šalinin
kus. Su kukiu tikslu Tyslia
va taip darė, visai nesunku su
prast; ir aš jo kalbas priim
davau su tam tikru rezervu. Ir 
dabar šiuo reikalu nenorėčiau 
visiškai ' “teisintis”, jeigu ko
munistų spauda rašytų teisin
giau, be tam tikros tendenci
jos/ Komunistų spaudoj pra
vedama tokia mintis, kad Tys
liava yra labai baisus žmogus, 
bet J. Jokubynas dar baisesnis, 
kad Tysliavą užlaikė pas save 
pušeštos savaitės...

Neginčijama tiesa, kad Tys
liava išbuvo pas mane virš nu
rodytą laiką su panele V. V. Ir 
taipgi tiesa, kad aš už Tyslia
vą buvau užstatęs 150 dolerių 
ir išgelbėjau jį nuo deportavi
mo. Bet, tur būt, skaudžiau
sia tiesa tai ta, kad Tysliava ta
po ištrauktas ir bado nasrų, į 
kuriutos jis buvo pakliuvęs. Pir
mesni 
“Dievo 
Pails 
šmėkla 
akis.
pavojus visiškai išnyko! žirįogui 
nelaimėje atsidūrus, skaitau 
sau už pareigą suteikti pagal
bą, kokia tik aš galiu, nežiū
rint, kad tai ir mąna priešas 
butų! Tai yra žmogaus prie- 
yalė! Teisybė, kad labai daž
nai nuo tokių asmenų prisieina 
visokių nemalonumų susilaukt,

jo “draugai” paliko ji 
valiai” ir jau Niagara 

. bėgyvenant bado 
buvo pažurėjusi jam i 
Pas mane atvykus, tas

Dešimčiai metų 
praslinkus

Nors praeitą kartą apsisto
jau prie S. L. A. 236 kuopos, 
bet šiuo sykiu kalbėsime apie 
senesnes draugijas, būtent 
apie A. L. D. L. D. Nors 1926 
metais ši draugija nebūva skait
linga nariais, bet imigracijai 
didėjant daugėjo,ir narių, skai
čius. Pirmu . Jkąi teką 
man minimos dritr^ijoš'' Nusi
rinkime dalyvaut, tai atsilan
kė tik 8 nariai ir męs 3 paša
liniai. Reikėjo neužmiršt, kad 
senesni miesto gyventojai kiek
vienas turėjo kokį nors darbą 
ir taipgi pažintį su dirbtuvių 
bosais. Gi naujai atvykę netu
rėjo ne tik darbo, bet ir pa
žįstamų, na ir kur kreipsiesi, 
jeigu ne pas lietuvį? Bet 
juokingiausia tai štai kas: Vie
noje siuvėjų dirbtuvėje buvo 
W. Yusaitis vedėju, kuris pri
klausė A. L. D. L. D., o Da
nielius buvo didžiausias kont- 

, raktorius prie namų statybos. 
Jis buvo ir dabar tebėra stam
bus lietuvių parapijos šulas. 
Pas šiuos du asmenis daugiau
sia lietuviai ateiviai kreipdavo
si dėl darbo gavimo, žinoma, 
vieni per jų protekciją gauda
vo kokį nors darbą, kiti ne, ir 
iš . to pasklisdavo visokių kal
bų, buk tai išklausinėdavo vie
nas arba kitas virš minėtus as
menis, ir jeigu atsilankiusis dar
bo reikalu nepritardavo jų gar
binamai draugijai, tai jau to
kiam darbo neduodavę.

Aš pats pas" Yusaitį buvau 
atsikreipęs ir jis mane priėmė 
be jokių kamantinėjimų ir da
vė man dirbt jo vedamo j dirb
tuvėj, už ką aš W. Yusaičiui vi- 
’sUomet dėkingas!

Nors nukrypau nuo draugi
jos prie atskirų asmenų, bet tai 
beveik neišvengiama; ^mat, no
rėjosi arba, geriau pasakius, 
norisi pabrėžt, kad visgi buvo 
dar ir šiokios tokios konspira
cijos daromos, kad minimų 
draugijų skaičių narių padidi
nus, t. y. parapijos ir A, L. 
D. L. D. v

Negana to, A. L. D. L. D. 
turėjo pasikvietusi visokių “mi
si j onierių” gyvą galą. Bimba 
buvo 2 ar 3 kartus, Muaro 2 
ar 3, Siurba ar Mizara net 
“universitetą” btfvo įsteigę ir 
ruošė Lietuvai viršaičius, ap. 
viršininkus ir ministerius, tik 
prezidento titului nebuvo nieks

Geriausi Degtinė... Gerkit
-------------  KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMU.

A.A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Room 737

Vai, 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tet Central 4490

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

NATHAN
KANTER

bDabar galima i auti kaimininiam8 taverae.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halsted Street 
Ylai Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBŪTORIS

■I I ‘l       , —    IIII.HI          

Laidotuvių Direktoriai
• •. ’ v -t -u• • ‘ ‘ ’

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos;

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

! — IMI EMI —       II 1^1 II ■ l

j 4605-07 S. Hėnnitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

[ s. C> LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

S. P. MAŽEIKA
6819 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

J A. MASALSKIS
i 8807 Lituanica Avenue' Phone Boulevard 4189
į ■— immiMM1 ' ii ni.Oni liiim »ui . ■ 11 n— i .ihr.h     ........ .............

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

P. J. RIDIKAS '
3354 So. Hąlsted Street Boulevard 4089

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

/ S.M.SKUDAS
718 West 18th Street Pilone Monroe 8877

10734 S. Michigan Avė Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Pbonea Canal 2515—Cicero 5927

• ‘ ................ .. ■ ' ' y

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas RepubUc 7868

Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

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

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

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS 

/

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293 

CHICAGO, ILL.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos. Tel. CENtral 1840

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. »

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DĘNTISTAI

Draugijos Nariai

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunsvick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343. South Halsted SL 
Tek Boulevard 1401

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti Lietuviai, Dalctąrai. ____  
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakt) 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija. 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

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

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

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

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
Tek Hemlock 6998.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

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

Ofiso valandos: -
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 6194 
Rez. Tel Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, Vyrišką, Vaiką ir visą 
chronišką ligą.

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

Įlomis ir šventadieniais 10—13 
dieną. ' _ _
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
VIEŠA RINKLIAVA

ISPANIJOS
LIAUDŽIAI

kinimas namo savininkui.
Kaip bus šis planas tinkamas 

namų savininkams, tai dar 
sunku pasakyti, nes to plano 
vykdymas tik ką prasidėjo.

no j e ar kitoje kryptyje, tai ly
giai spiauti į vandenį, o pas
kui tas vanduo vėl pačiam 
gerti.

HamiltonoHAMILTON 
moterų kažkokia tai organiza
cija kreipėsi į miesto valdybą, 
kad joms duotų leidimą daryti 
viešą rinkliavą Hamiltono mie
sto gatvėse dėl sušelpimo Ispa
nijos moterų ir vaikų, nuken
tėjusių laike civilinio karo. Ka
da šis prašymas buvo patiek
tas Hamiltono 
bai, tai 
daugelis 
jo leisti 
liavos,
prieš neitralumą. 
ginčų prieita prie to, kad leisti 
daryti viešą rinkliavą, nes tie 
pinigai bus pasiųsti per Raudo
nąjį Kryžių ir juos sunaudos 
skirtam tikslui tarpininkau
jant vienam kanadiečiui Dr. 
Bethunae, kuris dabartiniu lai
ku yra Madride ir patarnauja 
sužeistiesiems.

miesto valdy- 
jį svarstant atsirado 
priešų, kurie nenorė- 
daryti minimos rink- 

kaipo prasižengimo 
Bet po ilgų

Hamiltono miesto tarybos na
rė Agnės Sharpe štai ką pasa
kė: “Ispanijos valdžia demo
kratinė ir teisėta ir mums su 
ją turėti glaudesnius santy
kius ir ją gelbėti yra garbė” 
Agnės Sharpe yra gana demo
kratiška moteris ir jos pasidar
bavimu buvo gautas leidimas 
daryti viešą rinkliavą.

Labai geras dalykas, kada 
miestų tarybose yra tikrų de
mokratų, kurie reikalui esant 
neatsisako patarnauti demo
kratijai, kaip patarnavo Agnės 
Sharpe.

Jau artinas miestų valdybų 
rinkimai, tai žmonės turėtų at
kreipti dėmesį į tuos asmenis, 
kurie stovi už demokratiją ir 
juos išrinkti į miestų valdy
bas. — Rep. XX.

TRUMPAI 1pIE;
VISKĄ

“Naujienų” Nr. 190 J. Joku- 
bynas aprašydamas 
niaus vadavimą štai ka pasa
kė: “Kol Lietuvoje tęsiasi to
kios baisios ųkininkų žudynės, 
kol Lietuvoje nebus grąžinta 
demokartinė santvarka, tol Ka
nados lietuviai Vilniaus vada
vimo nepalaikys nei morališkai 
materiališkai”.

Ir žinot, kas atsitiko? Nagi 
“Darbininkų žodis” drožia il
giausia ^pamokslą, pakaltinda
mas Jokubyną kaip jis drįso 
visų Kanados lietuvių vardu 
taip sakyti, kad jie nerems nei 
moraliai nei materialiai Vil
niaus vadavimo klausimo. Ir 
pagal “D. ž.” Kanados lietuviai 
rėmė ir rems Vilniaus vadavi
mo klausimą, nors Lietuvoje ir 
viešpatauja “Smetoniškas smur
tas” prieš krašto liaudį. Bet 
štai vos praėjo keletas savai
čių ir “Darbininkų žodis” už
giedojo visai kitą gesmę, saky
damas: “Kadangi Vilniaus va
davimo priedanga įvairus Lie
tuvos fašizmo agentai nori iš
naudoti lietuvius, mes progre
syviai lietuviai turime žinoti, 
kaip mes turime žiūrėti į Vil
niaus klausimą”.

Toliau: “Kad laimėti Vilniaus 
krašto gyventojus, reikia įve
sti Lietuvoje laisvę visiems gy
ventojams, nežurint kokios tau
tybės pie butų”.

Ar ne tas pats čia “D. ž.” 
pasakyta, ką pasakė Jokuby- 
nas, kad Vilniaus vadavimas 
tik tada bus galima plačiau 
vystyti, kada Lietuvoje bus at- 
steigta demokratinė santvarka? 
Reiškia, “Darbininkų žodžio” 
štabas pripažino tą, kas buvo 
ankščiau J. Jokubyno rašyta 
“Naujienose” Vilniaus ^vadavi
mo

—o—
Tam pačiam “Darbininkų žo

džio’ numeryj redakcijos veda
ma skyriuje yra rašoma: ^‘Rei
kia pripažinti, kad pastaruoju 
laiku partijai (komunistų) 

apie Vii-Įaugti susidarė geros sąlygos. 
Vokietijos, Austrijos ir dabar 
Ispanijos įvykiai sudaužėv so
cialistų iliuzijas apie evoliuci
nį socalizmą”.

Kad taip rašytų koks nors 
komunistų partijos eilinis n^i- 
rys, tai butų pateisinama, bet 
kada rašo laikraščio redakto
rius, tai jau tikrai vaikišką.

Pagal “D. ž.” redaktoriaus 
samprotavimą, tai dar neuž
tenka komunistų partijai, Au
strijos, Ispanijos darbininkų 
pralieto kraujo vedant kova už 
demokratiją, kad sudarius iš 15 
tukstančiiį narių komunistų 
partiją Kanadoje.

Jei tik tokose sąlygose* ko
munistų paritja yra stiprina
ma, tai jau aiškiai matos, kad 
liaudis neina su komunistų par
tija ir jos vadais ir su “bend
ru frontu” taikos metu.

— N.

Windsor, Kanada
Iš streikų lauko

Northern Palmer viešbutyjį 
streikas pasibaigė darbininkų 
laimėjimu. Kova buvo sunki, 
bet vis dėlto išėjo darbininku 
naudai. Kovą sunkino tas 
faktas, kad viešbučio vedėjai 
buvo prisivarę skebų ir bandė 
su jų pagalba biznį varyti.

Valdžios lėšomis statomi namai

Kad butų galinia apvalyti, 
Kanados miestus nuo griūvan
čių ir jau sugriuvusių namų, 
federalinė valdžia numatė rei
kalą prie to prisidėti, kitaip 
sakant, paimti savo kontrolėn 
tą visą darbą. Kanados fede
ralinė valdžia šiam planui vy
kinti, paskyrė nemažą sumą 
pinigų, kurie bus išdalinti pro
vincijoms, o provincijos skirs
tys miestams sulig numatytu 
reikalu.

New Toronte, kur pasireiš
kia trukumas gyvenimų nuo
mų jau statoma valdžios lėšo
mis namai, kurie kainuos apie 
2,800 dolerių ir bus parduoda
mi labai lengvomis išmokėjimo 
sąlygomis — įmokant mažą da
lį sumos ir po to, mokant kas 
mėnesį po 25 dolerius su vi
sais taksais ir kitokiais mo
kesčiais.

Toronto mieste kolkas dar 
nėra trukumo gyvenamų namų, 
tai ir nestatomi nauji valdžios 
lėšomis, bet vietoj to taisomi 
seni, kad butų tinkami gyventi 
sveikatos atžvilgiu. Kad pla
čiau apžiurėjus netinkamus 
butus, miesto valdyba turi pa
skyrusi tam tikrus inspekto
rius, kurie apžiūrinėja apgriu
vusius namus ir jei suranda 
netinkamais gyventi, tai tuo
jau praneša to namo, savinin
kui, kad jis juos taisytų, arba 
visai nugriautų. Jei savinin
kas atsisako taisyti dėl lėšų 
stokos, tai tada miestas apžiū
ri to namo vertybę ir susitaręs 
su savininku dėl reikalingo re
monto duoda pinigų arba pats 
taiso pagal savo nuožiūrą ir 
sveikatos inspektoriaus nuro
dytu? planu. Padarytas išlai
das to namo taisymui savinin
kas turės išmokėti per tam tik
rą laiką su mažais nuošimčiais, 
taip kad nebūtų didelis apsun- 

\

klausimu.
— TaSpats.

PASTABOS
“Darbininkų žodžio” Nr. 46 

J. T. rašo: “žinoma, kaip ki
tur, taip ir Montreale, yra vie
nybės ardytojų”.

J. T. būdamas Montreale ke
letą dienų numatė pavojin
giausius asmenis, kaip tai; Pla- 
čenį, Tuperko ir kitus, kurie 
Montrealo lietuvių tarpe* ardė 
vienybę ir tam panašiai. Dabar 
kyla klausimas: kodėl tie as
menys vadinami “vienybės ar
dytojais”. Atsakymas labai 
aiškus ir pateisinamas. Dėlto 
jie vadinami “vfenybės ardyto
jais, kad jie sutvėrė sklokinin- 
kų kuopa ir rado nemažai pri
tarėjų. Ir tokie asmenys va
dinti venybės ardytojais, kurie 
dirba organizacinę darbž> vie-

Rinktinio derliaus taba
kas padaro Old Golds ciga- 
retus labiau-sušvelnintais, o 
2 eilės cellophane juos pa
laiko visuomet dirbtuves 
šviežume.

,Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold Jobe 
keep tfieir breath agreeable

GZlth the best to chooee from theee days, em- 
Bloyers favor the peraon who is most attrao 

ve. In business life aa in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worat of faultą.

Unfortunately everybody suffers from thte 
offensive condition at some time or otner— 
many more regularly than they thi-.k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odora.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to iise Listerine, tne ąuick deodorant, 
avery morning and everv night.

Listerine halts fenhentation, a major cause 
6t odors, and dvercomes the odora themselves. 
Your breath becomee sweet and agreeable. It 
v<U not offend othera.

If you value your Job and your friends, ūse 
Listerine, the safe aptiseptlc, regularly. Lam- 
bert Phanoaeal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
*halito$is wfth LISTERINE

Nors darbininkai streiką ir ( Bag Co. savininkas vis dar 
laimėjo, tačiau į darbą jie grįš spiriasi ir nenori su. darbinin- 
tik po dviejų savaičių. Mat, kais taikytis, 
skebams reikalinga dvi savai- lęs valdžios agentas tarpinin- 
tes iš anksto pranešti, kad jie kauti, bet iš to nieko neišėjo.

Buvo pasisiu

daugiau nebereikalingi.
Visų Windsoro unijų prašy

mu, iš Ottawa buvo pakviestas 
darbo komisijonierius dėl lik
vidavimo streikų. Jam ir p a-j 
sisekė visi nesusipratimai išly
ginti. Liko pripažinta unijos 
komitetas, o po šešių mėnesių 
ir pats' viešbutis pradės vėikti 
kaip unijinis.

Viešbučio darbininkams al
gos liko pakeltos pagal jų dar
bą, o darbininkėms nustatytas 
minimum atlyginimas.

Viešbučio vedėjas buvo iškė
lęs bylą teisme unijos organi
zatoriui. Reikalavo 20 tūks
tančių dolerių atlyginimo ųž 
biznio gadinimą. Kadangi da
bar įvyko susitaikymas, tai ir 
byla liko likviduota. Tačiau 
organizatorius per dvi savaites 
turės per radio viešbučio biznį 
garsinti. \

Kelių didžiųjų trokų 
nijų darbininkai buvo 
streiką. Tečiau streikas tru
ko, vos tris valandas. Baigėsi 
jis darbininkų laimėjimu. Va
dinasi, kompanijos sutiko dar
bininkų reikalavimą patenkinti.

Q r r ICB.

kompa

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:80 iki 8:30 v.vak.
TEL. HARRISON 0751

32 6 S. STATE ST. ____ ___ ... I
Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 

Davis)—2nd floor.

KLAUSYKIT! r 
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
• • ■ 9:30 vai. vak. J

NAUJAS PROGRAMAS 1
STOTIS W. G. E. S. (1360 KILOCYCLES)
KIEKVIENA ANTRADĮĘJffe

8:00 Valandą Vakare. .
Kalbančios žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai — 

Gražios Dainos ir Muzika. Y

MUSU SPAUDOS DARBU

MINOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai
nupigintos!

i. • ' I •

• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su sempėliais paimti 

jūsų užsakymą.

žydas savininkas vis suranda 
visokių kabliukų ir nenori tai
kytis.

Beje, jau kartą minėjau, kad 
savininkui valdžia iškėlė bylą. 
Kaltinamas jis yra tuo, kad, 
esą, nesumokėjęs valdžiai ge
roką sumą pinigų mokesčių 
pavidale. Kitaip sakant, jam 
yra prikišama prigavystė. Bet 
tą dalyką, žinoma, išalkins tik 
teismas, v

apsirgo. Daktarai surado, 
kad mergaitė užkrėsta pasiutu
sio šuns nuodais.

Po tolesnio tyrinėjimo pasi
rodė, kad pasiutęs šuo bėgiojo 
netoliese nuo krautuvės ir ta
po užmuštas. Galėjo būti, kad 
bėgdamas pro sukrautus šaly- 
gatvy vaisius jis apkandžiojo 
juos ar apseilėjo.

TaUrinskas.

Keisti įvykiai
ku-Moteris nusipirko slyvų, 

rios buvo išdėstytos šalygatvy 
prie krautuvės. ' Porą slyvų ji 
padavė savo dukteriai, kurią ve
dėsi kartu.

Mergaitė slyvas suvalgiusi

PAIN-EXPELLER
f'** MmK

Tūkstančiai rado paleng
vinimu geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAINeEXPELLER 
yaisbaženklis Inkaras yra 

inaudojamas per 70 metUj
W O P L D F A M. O U S

* L I N I M E N T

Deginkite
METEOR PEČIŲ

ALIEJŲ
Švari Ekonomiška

Vienoda
Saikuojamo troko pristatymas 

500.000 galionų įtalpa
Visų žymiųjų aliejinių pečių 

gamintojų patvirtinta

LAFAYETTE 8060 
METROPOLITAN 

PETROLEUM CO.
3211 South Wood St.

Mergina nusipirko krautuvė
je brangią suknią ir pasirėd
žiusį ja nuėjo į šokius. Bešok
dama sušilo ir paskiau susir
gusi mirė.

Graborus rengdamas mergi
ną šarvuodamas pastebėjo, kad 
lavonas pradėjo
Jis pašaukė daktarą, 
kad mergina mirusi 
nuodymo.

Toliau tyrinėjant

raudonuoti.
Surasta, 

dėl užsi-

pasirodė,

kad ji užsinuodijo ta suknia, 
kuria pasirėdžiusį buvo šo
kiams.

Surasta taipgi vieta, kur 
suknia buvo pirkta. Krautu
vės perdėtiniai paaiškino, kad 
suknia pirmiau buvo parduota 
kokiai ten moterei ant išmokė
jimo. Moteris po kelių dienų 
suknią sugrąžino krautuvei sa- 
kydama, kad ji netinka jai. 
Krautuvė gi vėl pardavė suk
nią mergnaF, kuri dabar mirė.

Pagalios tapo surasta ir mo
teris, kuri pirko suknią pirmą 
kartą. Čia paaiškėjo, kad ji 
buvo tik paėmusi suknią iš 
krautuvės mirusiai savo dukte
riai aprengti šermenims, o kai 
lavoną atvežė į kapus, tai nu
rėdė ir suknią gražino krau
tuvei atgal.........  — K. č.

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Nebūkit
Nevirškinimo man Kampelį dykai

Vergais

PRASYK 8AMPELIO DYKAI 
Trlner’s Blttcr Wlne Co. 
M4 S. Wells 8t., Chlcago, III. 
Pri siųsk 
Vardas

Visose 
VaistinėseAdresas

WOOD COAL CO.

COAUCOKE
3719 S. KEDZIE AVENUE 
GUA2ANTEED COAL

___ ____________ __ ________ i

PHONE LAFAYETTE 3Z44
BONDFD WEIGHT

Kalnon Rali paRlkehti be įepSJimo 
TUOJ APMOKANT — 
POOARONTAS ANGLYS
Mine Ruu. 66% Stambios ----------

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

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

Nut Koksai ----------------------------
Pea Koksai________________

Petroleum Carbon Štili Run ... ..... 
Petroleum Carbon Lump, Egg 
MILLERS CREEK LUMP ___ ;___
MILLERS CREEK, EGG 
BLACK BAND LUMP-----------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRAOITE 
Ohestnut 
Indiana 
Indiana Egg 0x4 ..—................ ..............
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios 

Plautos Nut—3x8 ............
Egg , ...

i Lump . - ,
WILMINGTON Jut 4x2 Valytos _____
WLMINGTON Mine Run — Stambios.

(Pennsylvania) .
Lump ________ _

EXTRA 7 vai., Nedėlios Vakare Budriko 
stoties 970 kil. Bus per visą žiemą nuo 

"/ ' ' . ’ ■ ■■ . !' ir . - ' ■ ■■ -

1/4 
Tono

% 
Tono

TAKSAI KXTRA 
1 

Tona*
2 ir 3 4 Tona! 

Tonai ar Viri

$2.40
2.60
2.76
2.90

$4.2B
4.00
6.00
6.26

$ 8.00
8.40
0.50

10.00

$ 7.76
8.20
0.30
9.76

$7.00
7.90
8.06
9.50

3.20
3.20
3.20 
2.05 
3.05 
2.00
2.70 
2.76

6.00
6.00
5.90
4.70
6.76
6.26
4.90
4.90

11.26
11.26
11.26

9.00
13.00

9.70
9.25
9.40

11.00
11.00
11.00

8.76
12.26

9.40
9.00
9.10

10.76
10.70
10.70

8.40
12.60

9.20
8.76
8.80

3.86
2.20
2.16

2.10
2.30
2.36
2.46
1.06
1.80

7.20 
3.00 
3.70.

I

13.90
7.26
7M)0

13.60
7.00
6.70

13.40
7.70
6.00

3.65 
n 14110

4.10 
4.36 
3.40 
8.16

6.75
7.65
7.75
8.20
6.30
5.75

0.60
7.40
7.00
7.05
6.20
0.65

6.26
7.15
7.25
7.70
6.00
6.00

Radio Valanda. Pakeistas laikas iš WCFL. 
7 iki 8 valandos vakare.

$69.00 
$12.50 
$49.50 

BUDRIK FURNITURE MART I

3347

8 Šmotų Dining Room Setas už
5 Šmotų Breakfest Setas už
4 šmotų Grąžus Parlor Setas už

So. Halsted St.

Jos.F.BudrikJnc
3417 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
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Telephune CANal 8500
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Subscription Rates:

$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
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Entered as Second Class Matter 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St. Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštą:

Metanui__________________ _
Pusei metą
Trims mėnesiams ...________
Dviem mėnesiams_________ .
Vienam mėnesiui ••••••••••••••••••h

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_________ ________ 8c
Savaitei 18c

Mėnesiui •*••»••••••••••••••••••••••••••••••• 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštu:
Metams ____ ________________ $5.00
Pusei metą »«•••••••••••••••••••••«•-••■••• 2.75 
Trims mėnesiams ••••»••• •«•*••• •••• 1.50 
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams - •••'•a—<■»*•<••••—••••••« ____ $8.00
Pusei metą____________-______ 4.00
Trims mėnesiams •••••••••••■•••••••a 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
.. 100
- 2.00 
... 1.50
- .75

Apžvalga,
LIET. TAUTININKAI 

ARGENTINOJE

Keturi mėnesiai karo
Šiandie sukanka lygiai keturi mėnesiai, kai prasi

dėjo Ispanijoje pilietinis karas, kurį iššaukė armijos 
generolų, fašistų ir klerikalų sukilimas, bet dar nema
tyt, kada jisai baigsis. Fašistai priėjo prie Madrido var
tų ir jau antra savaitė, kai tenai eina atkakliausi mū
šiai, bet respublikos milicija juos atmuša. Aišku, kad 
jeigu fašistai ir paims sostinę, tai jiems teks tik griu
vėsiai, ir karaą nesustos.

Liepos 18 d., kai sukilėliai pradėjo karą prieš res
publiką, jie buvo gerai pasiruošę: turėjo daug ginklų ir 
amunicijos, beveik visą reguliarę armiją ir Maroko 
maurų bei svetimšalių legiono pulkus. Jie buvo susitarę 
su Italijos ir Vokietijos valdžiomis, kurios parūpino su
kilėliams daug ginklų, ir jie buvo gerai aprūpinti pini
gais. O valdžia sukilimo valandoje buvo palikusi bejėgė. 
Daugelyje vietų jai pasirodė neištikima net respubliki
nė nacionalinė gvardija.

Prezidentas Azana vienam užsienių koresponden
tui pareiškė, kad tik per fašistų klaidą valdžia nebuvo 
suimta pačioje sukilimo pradžioje. Prie prezidento rū
mų ir ministerijų trobų nebuvo jokios sargybos, ir su
kilėliai butų galėję, nesutikdami pasipriešinimo, sučiup
ti valdžios narius ir užimti centralinea respublikos įs
taigas. Bet fašistų generolai liepė armijos karininkams 
laikyti kareivius kazarmėse. Jie, tur būt, kareiviais ne
pasitikėjo ir bijojo Juos išleisti, į gatvę.

■’ į: * /' L u4 U r ’ ** 't \ V t
Tokiu budu v&ftfžT# gavo progos atsišaukti į žmo

nes. Jai į pagelbą atėjo darbininkų organizacijos, ku
rias valdžia pasiskubino apginkluoti šautuvais, kanuo- 
lėmis ir amunicija iš savo arsenalų, ir tie darbininkai 
sudavė pirmą didelį smūgį fašistams, šturmu paimdami 
kareivines Madride, Barcelonoje, Valencijoje, Malagoje 
ir daugelyje kitų miestų.

Antras didelis smūgis fašistams buvo tas, kad į val
džios pusę perėjo didesnioji dalis karo laivyno. Tie lai
vai, atkirto Maroką nuo Europos krantų, taip kad su
kilėliai negalėjo urnai pergabenti į Ispaniją, maurų ir 
svetimšalių legiono, bet turėjo laukti, iki Hitleris ir 
Mussolini pristatė generolui Franco keletą didelių pa- 
sažierinių lėktuvų. Kol tais lėktuvais buvo gabenami fa
šistų, kareiviai iš Afrikos, valdžia turėjo laiko šiek-tiek 
pasiruošti ir apginti Madridą nuo šiaurinės fašistų ar
mijos, kuri ėjo iš senosios Kastilijos ir bandė prasimuš
ti per Guadarramos kalnus.

Tokiu budu, vietoje sėkmingo staigaus “pučo”, kurį 
buvo suplanavę įvykinti sukilėlių vadai, Ispanija susi
laukę ilgo ir žiauraus pilietinio karo.

Per pirmuosius tris mėnesius fašistai kariavo prieš 
respubliką ne tik ginklais, bet ir bjauriausiais šmeižtais, 
skleisdami visame pasaulyje gandus apie tariamus “rau
donųjų žiaurumus” — bažnyčių deginimą, kunigų ir 
vienuolių žudymą, moterų ir vaikų kankinimą, ši pro
paganda nemažai prisidėjo prie to, kad konservatyvė 
ir dalinai net Ir liberališkoji, visuomenės opinija dau
gelyje šalių tapo nustatyta prieš Ispanijos respublikos 
gynėjus. Tai labai sustiprino visur Ispanijos fašistų 
simpatizatorius.

To rezultate didžiosios Europos valstybės,, kuriose 
gyvuoja demokratinė tvarka, ne tik atsisakė padėti Is
panijos demokratijai, bet nutarė, po “neitraliteto” prie
danga, sustabdyti ginklų pardavinėjimą teisėtajai to 
krašto valdžiai. O tuo tarpu Italijos, Vokietijos ir Por
tugalijos fašistiškos valdžios atvirai rėmė sukilėlius, bę- 
gėdiškai laužydamos tarptautinę teisę.

Tas sukilimas tikrumoje yra ginkluota Europos fa
šizmo intervencija Ispanijoje prieš demokratiją. Visi 
bešališki stebėtojai šiandie pripažįsta, kad gen. Franco 
maištas prieš respubliką butų seniai buvęs sutriuškin
tas, jeigu jisai nebūtų remiamas Mussolinio ir Himlerio.

' Ispanijos respublika dar vistiek gali išeiti pergalė
toja iš šitos kovos. Jos vadai dar iki šiol nenustoja vil
ties, nes jie žino, kad milžiniška dauguma Ispanijos 
žmonių eina su jais. Viso pasaulio demokratijos šalinin
kai karštai trokšta, kad jiems pasisektų. r

Lietuvių Tautininkų Sąjunga 
Argentinoje nesėniai apskundė 
Argentinos valdžiai Lietuvos 
pasiuntinybę ir keletą lietuvių 
laikraščių, kad jie “tarnauja 
Maskvai” ir užsiima “pervets- 
mine veikla”. Skundas tapo 
įteiktas gubernatoriui Dr. Ma- 
nuel A. Fresco ir paskelbtas 
dienraštyje “Bandera Argenti
na”. Po juo pasirašė tautinin
kų sąjungos pirmininkas Hin- 
cas ir sekretorius Nakutis. 
Skunde tarp ko kito sakoma:

“...Jaučiame reikalinga pa
reikšti šį griežtą protestą 
prieš musų, Pasiuntinybės 
perversminę veiklą, kuri re
mia komunistinius agitato
rius, skatina ‘Liaudies Fron
tus’ ir palaiko ir priglaudžia 
tos pačios pasiuntinybės būs
tinėje sovietinį agentą, ku
ris vadinasi Matas šalčius, 
propagandistą, kuris stengia
si įgyvendinti auksinį, bol’še- 

. vizmo sapną Pietų Amerikos 
šalyse ir ypatingai Argenti- 

\ nos Respublikoje.”
Amerikiečiai atsimena p. M. 

šalčių, kuris lankėsi karo me
tu Jungtinėse Valstijose, kaipo 
Lietuvių Komiteto nukenteju- 
siems dėl karo šelpti atstovas. 
Jisai čia turėjo debatus su adv. 
A. Bulota. Sakyti, kad jisai 
esąs “sovietinis agentas”, žino
ma, yra didžiausia nesąmonė.

X ,

Šis begėdiškas skundas iš
šaukė tokį pasipiktinimą lietu
vių Buenos Aites kolonijoje, 
kad net ir tautininkų sąjunga 
turėjo imtis priemonių prieš 
savo vadus. Susirinko daugu
ma sąjungos centro komiteto 
narių ir kai kurie kiti jos vei
kėjai ir nutarė pašalinti pirmi- 
nihk^ Na-
kutį iš jų pareigų ir iš sąjun^ 
gos. Pašalinta taip pat “Pietų 
Amerikos žinių” leidėjas K. 
Kliauga, kuris savo laikraštyje 
dėjo tokius pat šmeižtus, kaip 
tame skunde.

UOLUS KARIAUTOJAI i

Broliai Marijonai dar vis ne
siliauja “bombardavę” Ispani
jos respublikos gynėjus viso
kiais melais. Užvakar jie savo 
organe įdėjo tokią neva Žinią iš 
Madrido:

“Kaip? tik nacionalistai la
kūnai baigia svaidyti bom
bas, poį;to oran pakyla radi
kalų lagūnai, kai nėra kas 
veikti. Radikalai tačiau šau
kia, kad jų lakūnai nugali 
savo priešus, eilę lėktuvų nu- 
mušų.”
Iš Madrido tokių telegramų 

nebuvo. Amerikos žinių agentū
ros ir net koųservatyviškų laik
raščių korespondentai paskuti
nėms, dienoms pranešė apie ke
letą mūšių ore virš Madridu. 
Tuose pranešimuose buvo nuro
dyta, kad, valdžios gynėjai at- 
kartotinai sumušė fašistų oro 
jėgas, mikiršdami po vieną, du 
ir kada po kelis jų lėktuvus.

j O “Draugo” rašytojai iš tų 
pranešimų sufabrikavo pasakų* 
kad valdžios lakūnai iškyla į 
orų tiktai tada, “kai nėra kas 
veikti”.

Tyku, Ramu Lietuvoje...
‘ *

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Stabdžiai, kurie paraližuoja visokį judėjimų.— 

Donkichotai ir Smerdiakovai. — Didelės am
bicijos ir teismai—Naujas literatūros žurnalas
Donkichotai ir Smerdiakovai

VĖL PRASIMANO
______________u ‘

Jau kelis kartus “Naujie
noms” teko nurodinėti, kad An
tanas Bimba prasilenkia su tie
sa, rašydamas apie Europos so
cialistų nusistatymą Ispanijos 
“nesikišimo” klausime. Jisai ra>- 
še, kad stambiosios socialistų 
partijos ir socišfistų bei darbo 
unijų internacionalai “karštai 
rėmė” nesikišimo politiką, — 
kuomet tikrumoje jie visą lai
ką jai priešinosi arba, kai ne
buvo kitokios išeities, ją tole^- 
ravo, kaipo mažesnį blogumą, 
t. y. toleravo iš bėdos.

Mums Šituos faktus nuro
džius, A, B. “Laisvėje” rašo:

“Kitais žodžiais, visi buvo 
anfuolaį, visi nekalti. Kas 
taip tvirtina? Chicagos ‘Nau
jienos’. ”
Taigi Bimba ir vėl prasima4- 

no. “Naujienos” niekuomet ne
lygino su “aniuolais” nei prem
jero Blum’o, nei Anglijos dar- 
biečių. Ir jos niekuomet negy
lė tos toleravimo politikos, bet 
priešingai ją kelis kartus gana 
griežtai kritikavo*

Kada Bimba išmoks 
tiesą ?

VĖL NAUJA KARO 
AVIACIJOS AUKA
Spalių mėn. 16 d. Lietuvos 

karo aviacijos naikintojų gru- 
;pė iš 2,000 metrų aukščio mo
kėsi mėtyti bombas Kauno šau
dykloje, Bevykdant šį uždavi- 
nį, staiga lūžo vieno lėktuvo 
apatinis sparnas ir lėktuvas 
akimirksniu nukrito, savo lie*- 
kanose palaidodamas jaunų ka
ro aviacijos lakūnų leitenantų 
Bronių šaboną. Velionis buvo 
gimęs 1911 m. sausio mėn. 5 
d. Kauno apskr., Raudondvario 
valse., Biliūnų kaime. Baigęs 
gimnazijų 1930 m. jis įstojo į 
karo mokyklų, kurią baigęs 
tarnavo kavalerijos pulke. Ta
čiau 1934 rm. įstojo į • karo 
aviacijos ><karininkų mokyklą, 
kurią išėjęs buyo paskirtas 
antroj o u rango karo lakunu. 
Aviacijos vadovybė įvertinda
ma jo gabumus bei drąsą, Itn. 
Bronių šabonų buvo paskyru
si į naikiųjų grupę, kurio
je jis tardavo ligi mirties. 
Velionis buvo gabus ir > sąži
ningas karo lakūnas, kuris* do- 

jmejosi ne tik Lietuvos, bet ir 
'kitų kraštų karo aviacija. Spa
lių mėn. 18 d. Itn. Bronius ša- 
bonas buvo iškilmingai palai
dotas Kauno karių kapinėse.

Tsb.

Gaudo iš jų gyvenimo visas 
smulkmenas, bet . jauste ne
jaučia kaip ji pati tos dienos 
tariamuosius didvyrius gimdo, 
jiems plačiai duris atidaro ir 
leidžia jiems visame grožyje 
pasireikšti. O kai išdygsta tų 
tariamųjų didvyrių pasėtų 
diegų žiedai, kai pamato tik
ruosius jų darbus nusistebėji
mu netveria, kaip tai visa ga
lėjo ištikti, kaip tai įvyko, 
kaip tie neva karžygiai šitaip 
galėjo paslysti, kaip tai jų 
ankščiau nesuprato ir nema
tė jų darbų.

Visuomet ir Visur visose gy
venimo srityse įsigalėjusi re
akcija gimdo didelio maštabo 
tikruosius chamus—-chamus 
dvasioje, chamus darbuose, 
chamus literatūroje. Jie eina 
plačiu keliu į gyvenimą be a- 
todairos, jų niekas nesulaiko, 
jų niekas nesudraudžia. Jei 
bent pernelyg jų išdidėjęs 
akiplėšiškumas juos pasodina 
teisme į kaltinamųjų suolą. 
Bet ir čia jie tampa didvy
riais ir kartais skaudžiai teis
mo nubausti vis dėlto didelėje 
yisuoirienes dalyje sulaukia 
tikrai nuoširdžios užuojautos.

Tik prisiminkit visai nese
niai buvusias visas Lietuvoje 
didesnes kriminales bylas, ar 
tai nepatvirtina kas čia yra 
pasakyta! Štai įr dabar ėjo 
gabaus artisto, gero režisie
riaus byla, buvusio radiofono 
direktoriaus A. Sutkaus.

Tiesiog nesmagu sekti tą 
bylą! Graudu ir šlykštu. Tai 
vis to nelaiko aukos. Tai vis 
aukos pernelyg savimi pasi
tikėjimo!

Teismas1 tars-Čia savo žodį, 
jiė padarys ^avo1 sprendimą, o 
visuomenė ?,. Ką pasakys pla
čioji visuomenė, ar ji sugebės 
kritiškiau pažiūrėti į daugelį 
ir daugelį tos dienos didvyrių, 
kurių darbai yra dar nešva
resni ir kurie dar nesėdi kal
tinamųjų suole. Ar Lietuvos

savo 
vis

rašyti

MUNICIPALINIAI RINKIMAI 
ŠKOTIJOJE

Lapkričio mėn. 3 d. buvo Vie
šnių savivaldybių rinkimai 
Škotijoje (diena* prieš tai • buvo 
Anglijoje ir Wales’e). Darbo 
partija laimėjo daugumą. Dun- į 

dee mieste, bet neteko daugu- r 
mos Coatbridge’e ir Falkirk’e. 1( •) 

’ \ ; ■ f 1

Škotijos didmiestis Glasgow ' 
paliko Darbo partijos kontro 
We. 
•i ■ ■

----------------------- 1-----------------------

KAIP KALAMI LIE
TUVIŠKI PINIGAI

Po kelių šimtmečių pertrau
kos, šiemet birželio mėn. Lie
tuvoje \ vėl pradėti kalti lietu
viški pinigai. Kalimo darbą fi
nansų ministerija pavedė 
“Spindulio” bendrovei. Pinigų 
kalimas Lietuvoje yra didelės 
reikšmės įvykis ir pirmas toks 
įvykis nepriklausomosios Lie
tuvos gyvenine. Ligšiol. lietu
viški pinigai! buvo kalami už
sieniuose. Piiųgų kalimui “Spin
dulio” b^nd^oVe tinkariiai pa
siruošė. Prieš dirbant šį dar
bą,; buvo susipažinta su kitų 
valstybių pinigų kalimo įstai
gomis. '

Naujos vieno, ir penkių cen
tų ir vieno lito monetos jau 
yra apyvartoje. Ligi spalių 
mėn. 8 d. iš viso jų nukalta 
ir Lietuvos bankui perduota 
1,923,500 litų sumoje. Spalių 
mėn. 19 d. pradėta kalti nau
josdvieją centų monete. Kiek 
vėliau bus pradėtos kalti pen- 
:kių litų monetos. Dar vėliau 
manoma kalti dešimties lity 
Sidabrines monetas* Tuo budtt, 
Lietuvos smulkiosios monetos 
bus sidabrinės ir ne taip greL

llįlt. I||IIM~

visuomenė viešai tars 
smerkiamąjį žodį, ar^ ji 
dar patamsėję klaidžios?

Vien tik skustis, kad sun
kus laikai — tai dar nėra pa
teisinimas! Na tiek to. Ne
tenka sielotis. Ne toje visuo
menėje reikia laukti , atgimi
mo.

Liberalistinė buržuazija ta
pusi visai impotente jau var
gu kada nors naujais žiedais 
pražydės.

tai sudils.
■' —• ■' —

Skelbimai' Naujienose 
puodą nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

. ' Kalbėsim apie ką kitą. O tai 

. bus gal perdaug nuobodu.
Ne tik Lietuvoje, bet, spė

ju, plačiai yra žinomas it š. 
Amerikos lietuvių tarpe ne
abejotinai gabus literatas, po
etas profesorius Krėvė Micke
vičius. Netenka jo skaitančiai 
visuomenei rekomenduoti, — 
jis sayo raštais pats save yra 
atrekometi davęs.

Kaip paprastai būva, gabus 
poetai yra menki politikai ir 
geri politikai yra prasti poe
tai. Vincas Krėvė Mickevičius 
savo gyvenime taip pat ne
kartų mėgino politikuoti. Ru
sų revoliucijos įkarštyje jis 
atsidūrė net socialistų revoliu
cionierių eilėse. O t tuomet visi 
buvo revoliucionieriai ir kartu 
socialistai, kas tik tingėte ne
tingėjo!

i Bet vos sįėjo J Lietuvą, po 
karo, parvykti V. Krėvė Mic
kevičius jau davė savo parašą 
bėsiktiriaučitti tautininkų są
jungai. šioje sąjungoje jis da
lydavo gal net iki šių metų* 
Jei ir ne formaliai skaitėsi jų 
nariu, tai bent buvo visą lai
ką savo žmogumi. Nekartą 
stipriai buvo kalbama, kad jis 
busiąs net Švietimo' minište- 
rls, bent tų gandų patsai pro
fesorius neneigė, žodžiu, tau
tininkų aukštose sferose buvo

■ ‘
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savo žmogus. Jam lenais 
daug ką dovanodavo ir atleis
davo, jei kartais ir karštą žo
dį ne vietoje pasakydavo.

Bet štai šių metų pradžioje 
V. Krėvė Mickevičius lyg ir 
pasuko savo gaires, kita kryp
timi jas nustatė. Jaunųjų ra
šytojų tarpe buvo vis labai 
plačiai kalbama, kad V. Krė
vės Mickevičiaus sumanymu 
ir jo rūpesčiu išeisiąs naujas 
literatūros žurnalas.

Ir iš tikrųjų, toksai žurna
las “Literatūra’’ pasirodė. 
Pirmas ir antras jo numeriai 
demokratiškai visuomene^ vi
sai rimtai atsirekomendavo. 
Čia tilpo visų tų raštai, kurie 
arba visai, arba labai retai 
varsto tautininkų ir katalikų 
spaudo^ redakcijų duris.

Suprantama, kad pažangio
je visuomenėj visa tai sukė
lė nuoširdaus džiaugsmo!

Nors ir pusėtinai abudu 
“Literąturos” numeriai buvo 
cenzūros papašioti, bet vis 
dėlto daug kas pasakyta.

Ir štai, pirmiau visų gerbia
mas profesorius V. Krėvė Mic
kevičius dabar jau tam tikros 
spaudos pašėlusiai ujamas!

Tautininkų spauda be ato
dairos V. Krėvei Mickevičiui 
daro visokių priekaištų, net 
primeta jam tokius darbus, 
kurie smerkte jį smerkia. Bet 
kitaip ir negalėjo būti. Buvo 
geras V« Krėvė Mickevičius 
tautininkams iki tol, kol jis 
juos glostė, o dabar, žinoma, 
jis peikti reikia-

O radikaliųjų Lietuvoje ra
šytojų padėtis tikrai yra ne
pavydėtina. Jiems savo raštais 
nėra kur pasirodyti.

. Tuvi didelę t spaudą tauti
ninkai, nemaža spauda yra ir 
katalikų. Klerikalai be moks
linio turinio laikraščių turi 
savo dienraštį, turi savaitraš
čius kelis lygiai, turi ir litera
tūros žurnalą* Jų jaunimas 
gali ir turi kur sąvo pajėgas 
išmėginti. Klerikališkos spau
dos cenzūra taip pat šiurkš
čiai neliečia., Klerikalų pajė
gos auga ir stiprėja. Jos da
bar turi geras sąlygas tarpti. 
Idealoginiai jie yra žymiai 
stipresni už tautininkus. Tau
tininkai sava idealogijai dar 
nėra davę rimtų pagrindų. 
Pas juos dar daug kas palai
da. Jie tik politiniai organi
zuoti, administracijos pade
dami, užsiėmimų masinami 
stipriai laikosi. Tuo metu kai 
Lietuvos klerikalus jun'gia 
vieninga idealogija. Bažnyčia 
ir jos tarnai gauna pakanka
mai iš valstybės iždo pinigų 
ir jie materialiai gali gerai 
laikytis. Be to, per mokyklas 
kapelionų pavidale turi pro
gos savo idealogiją jaunimui 
skiepyti. Klerikalų įtaka Lie
tuvoje nemažėja, bet ji auga

ir stiprėja. Jei gyvenimo sąly
gą dėka jie skaičiumi spar
čiai nežengia pirmyn, tai ide- 
aloginio užsigrūdinimo pras
me daro didelę pažangų. Šio
je srityje tautininkai ne tik 
jų pasivyti negali, bet pusėti
nai atsilieka, štai delko su
prantama, kad demokratiškas 
jaunimas, išvydęs “Literatū
ros’’ laikraštį, pusėtinai nu
džiugo, nors ir visa burna ne
galėjo to savo džiaugsmo pa
reikšti, bet jaukiai pasijuto 
savo kampelį suradęs.

Kolkas to laikraščio išėjo 
tik du numeriai, reikia laukti 
ir toliau jo pasirodant. Ideo
logine prasme imant čia pa
sirodė didelis mišinys ir kra
tinys, bet šiose gyvenimo są
lygose kitaip ir būti negali.

Bet, pusėtinai užsiplepėjau, 
O vien tik dėlto, kad esu taip 
pat vienas šitų alkanų, kuris 
neturi kur savo mintis pareik
šti. —Jūsų Keistas.

NAUJAS KLAIPĖDOS
KRAŠTO GUBERNA

TORIUS PERĖMĖ
PAREIGAS

Jau ankščiau* buvome pra
nešė, kad ligišiolinis Klaipėdos 
krašto gubernatorius inŽ. Vla
das Kurkauskas atsistatydino. 
Naujų Klaipėdos krašto gu
bernatorium yra paskirtas di
plomuotas tesininkas Jurgis Ku 
bilius. Buvęs gubernatorius V. 
Kurkauskas dabar yra paskirtas 
Lietuvos prekybos ir pramonės 
rūmų pirmininku, be to, jis 
yra dabartinio Lietuvos seimo 
atstovas. Naujasis gubemat. 
Jurgis Kubilius spalių mėn. 17 
d. jhu perėmė Klaipėdos krašte 
gubernaturą ir pradėjo eiti sa
vo pareigas. Gubernatorius J. 
Kubilius Lietuvoje taip pat yra 
plačiai žinomas, nes jis daly
vauja daugelyje visuomeninių 
ir kultūrinių organizacijų ir kai 
kurių organizacjų yra centra- 
linių valdybų narys.
., - f)- -

JUOKAI
Tsb.

Paskirsto
X

— Sakyki, Jonai, kaip 
skirstai savo algų?

— Labai paprastai! 30 proc. 
butui, 34 proc. rūbams, 40 
proc. pragyvenimui ir 20 proc. 
pramogoms!

— Kaip tai, juk tai išeina 
120 proc.

— čia ir yra visa nelaimė, 
Petrai!

APYSAKOS

pa-

Gruodžio 1 J. “Naujienose” 
bus pradėta spausdinti labai 
|domi ir linksmo turinio apy
saka.

Po to seks Paslaptis ir krau
jas”. Tai apysaka iš pirmų jų 
revoliucijos metų, kada žmogus 
žmogui tikrai buvo vilkas, ka
da sunku buvo pasakyti, kas 
yra draugas ir kas yra priešas.

(Iškirpkit Šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinį).

Ant kalno tulpės 
pakalnėj ievos, 
miške žibutės 
Šilkinės žydi. 
Po lygius laukus, 
po slėnių pievas

1 žiedai marguoja 
plačiai pasklidę. 
Skaistveidė saulė 
iš melsvo sosto 
šviesos bangomis 
upes bučiuoja. 
Pietų vėjelis 
žolelę glosto 
ir vyšnių žiedus 
švelniai linguoja. 
Gyvybės 
pasaulio

Pietų vėjelis
j

i žiedus

200- žalumo Banga.
žalumo banga 
plačiai užliejo. 
Žalais kilimais 
kalnai nukloti, 

' žali dvelkimai 
vasarių vėjo , 
po jaunų žemę 
sapnus nešioja. 
Ir vabalėliai, 
ir plestakėlės, 
ir paukščių būriai 
ilgai ilsėję, 

'visi lyg vienas 
iš miego kėlės 
ir garbint ėmė 
Ta. kurs aptaisė 
miškus ir laukus 
ir slėnių pievas,

pražydė

jura 
plotį

*•

T’- __ant kalnų tulpes, 
pakalnėj pievas.

.4 . , Kazys Binkis.
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•Malto

čeration of Women’s Club, IlliRemtinas bilius
labai prieš*

Jam Moteris Ban

Rytietis.

ŪSE

PETER PENT

laiko 
bare 
Girdi

Rokas 
prezi- 
NRA

šių prakalbų ren- 
bandoma susitarti

American

a. ccoo 
ke>wsk/..

f The 7
I Kraft

Cheese
Spreads 

new-detign

valstija 
kyklbms 

kurie

susitarti, tai, 
baisaus. Ta- 
į tą reikalą 
kuris prade-

Šaunios Vestuvės Dr 
Ir Mrs. Jovaišų

jOUr
JPritt for Frec Ey Eoak Murinę Conipany, Dbpt. H. S., Chicago

GERIAUSIA 
DOVANA

Bimbos “bliz- 
ir man teko

Illinois State Board Ass’n, Illi* 
nois State Teachers Ass’n, Chi* 
cago Women’s AM, Chieagd 
Womenrs Club, Chicago Princ
ipais Ctabv and Women’s City 
Club of Chicago.

kelias dienas rašiau

kaip yra kovojama 
ir kokios yra mu- 
toje kovoje. , '

dėl poilsio. Mat, šeš- 
jie bus laisvi ir ne-

LSS 19 kuopos prakalbos įvyks lapkričio 20 d. 
— Su komunistais nebuvo galima susitaiky
ti. — “Laisvės” koncertas ir nereikalingi 
kandžiojimai.

į sekmadienį, ■ ji paėmė nuodų, 
bandydama nusižudyti.

Ji buvo paguldyta apskričio 
ligoninėje.

Spėjama, kad moteriškė yra 
Mary Andrius, 1924 S. Albany 
Street,

vis dėlto

Ties 6 No. Glinton Street su
rasta be sąmonės gulinti jauna 
moteriškė. Ji atrodė apie 22 
metų amžiaus. Aukščio yra 5 
pėdų, 2 colių, svorio — 125 sv.

Nakties laiku, iš šeštadienio

Ji tik blofavo, tai ir viskas.
Man atrodo, kad tokie išsi

šokimai tikrai santykių nėge? 
rina. Kaip tik priešingai, — ir 
pagerėję santykiai vėl pablo
gėja. O tai vis dėl to, kad no
rima diktuoti ir nesiskaitoma 
su kitų nuomonėmis. Bimbai ir 
Mizarai vis dar atrodo, jog tik 
jų nusistatymas yra neklai
dingas. Jei kas su jų nusista- 
tymu nesutinka, tai jie tuoj 
pradeda savo nepakantą rody-

Vėli.au taksikebas buvo £u- 
rastas, bet Kozickio pasažie3ių 
nėra rtnei dūko".

• Šparkling glašaes streso wfch 
brtght starą... the Swnfcy- 
Swig6. YotfR want to ojllect a 
vabole sėt, Aftd wtiikkyou’re dbintf 
it, get acųuainted -**^**^ 
tfltliall savan Z* 
of tfcft detteicus .Jfr 
Kfaft Chd«te l # *
Spreads. They’re -z|r * į 
marvelous for 
sandwiche«,salad8 *
and appetitfert, -------

Taigi mapo spėjimas, kad 
LSS 19 kuopa rengs milžiniš
kas prakalbas, buvo neklaidin
gas: tokios prakalbos jau yra 
rengiamos. Svetainė paimta. 
Kalbėtojai jau yra pasižadėję. 
Iš Chicagos atvyksta Dr. Mont- 
vidas ir pasakys prakalbą. Ti
kimasi, kad ir adv. K. Gugis, 
kuris atvyksta į Pildomosios 
Tarybos suvažiavimą, taip pat 
sutiks kalbėti. Iš Bostono bu*s 
šie kalbėtojai: adv. F. J. Ba- 
gočius ir S. Michelsonas, “Ke
leivio” redaktorius.

Chicagos universiteto oriert- 
talio instituto patalpose pir
madienį prasidėjo Nacionalės 
Mokslų Akademijos narių su
važiavimas. Jis tęsis tris die
nas.

eerr-recž. ' - M 
■CLjOselvbs W ’

TueNA OuJGg.

Nekokių Pasažierių 
Susilaukė Šoferis 
Mykolas Kozicki

BRIDGEPORT. — 
ir Halsted su savo 
stovėjo Mykolas Kozicki 
Fmerald avenue. 
žierlų,

Pasažieriai atėjo, Keban įsė
do jauna moteriškė ir jos kom
panionas, jaunas vyras. Jie įsa* 
kė Kozkskiui važiuoji j 8020 S, 
Paulina Street.

Kai Kozickis sustojo ties pa
duotu adresu, jo keleiviai neiš
lipo laukan. Atkišę revolverius, 
jie privertė Šoferį atiduoti 
jiems visus savo pinigus. Išvi-

Spėja, kad ji lietuvaitė, Mary 
Andriu#

........... $5.00
ŠIANDIEN

Šį kartą į New Yorką, taip 
sakant, oru skridau. Mat, man 
buvo pranešta, kad Brooklyne 
yra daug žinių. Kai nusilei
dau žemyn, tai skubiai pasi
leidau žinių rinkti. Tačiau rei
kia žinoti, jog žinios rinkti, 
— tai ne grybai rauti.

Lietus vis smarkiau ir srfiar- 
kiatt pradėjo plakti mano nu
dėvėtą švarką. Reikėjo tad kur 
nors pasislėpti. Nėriau pro du
ris į svetainę, kur “Laisvė” 
minėjo savo sidabrinę julJilie- 
jų. Kad galėčiau viską tinka
mai matyti, tai už sėdynę su
mokėjau visą šimtą grašių.

Koncertinė programa truko 
apie dvejetą valandų. Buvo ke
li dainininkai ir keli giedoriai.

Mokslininkų šuva 
žiavimas Chicagoj

S. J. Vondrak

Langam Uždanga
FIRANKOM LAZDAS

TAVERNOM
ĮSOS WI

MARQUETTE PARK. —• Sek
madienį, lapkričio 15 dieną, šioj 
kolonijoj įvyko Šaunios vestu
vės Dr. ir Mrs. Jovaišų.

Mrs. JovaiŠienė yra chicagie- 
Čiams pažystama panelė Aldona 
Bemotaičiutė, Lietuvos Konsu
lo sekretorė ir žinomos daini
ninkės Darlys sesuo.

Į vestuvių puotą susirinko vi
si jaunosios giminės 
čiai 
čiai ir kiti' giminės^ Iš pažysta
mų mačiau buvo*: Tūliai, Rakš
čiai, BieŽiai, Mrs. Nora Gugis, 
dveji žymontai, Mrs. Davido- 
nis, Juozaičiai, na ir kiti, ku
rių nei pavardžių nebeatsime-

Iš Brooklyno Padangės

Misevi
O jų daug — Bernotai

Viso turbut buvo apie 60 as
menų.

Suprantama, tokioj jaukioj 
ir malonioj kompanijoj, laikas 
bėgo greitai; nei nepajutome 
kai prisiartino 12 valanda nak
ties; Buvo nutarta kai dvyliktą 
valandą nakties visiems išsi
skirstyti ir duoti ramumą jau
navedžiams — palikti juos vie
nus saldiems sapnams...

Su Dr. Jovaišų iš Rockfordo 
buvo atvažiavę svečių. Jie irgi 
grįžo atgal į Rucjcfordą dar 
prieš dvyliktą yąlaiidą naktfęs.,

Jaunavedžiai, rodosi, neva
žiuos medaus mėnesiui' bet pa
siliks Chicagoj, nes Mrs. Jovaiš 
negali išlikti iš koiisulo rašti
nės. ‘ ’;v ■ ■ ,

Reikia pridėti, jogei vestuvių 
puota dar galutinai neužsibai
gė. Dar nekurie svečiai susi
rinko ir vakar vakare jr tęsė 
toliau tą malonų vaišingumą.

Prisipažinsiu, kad seniai jau 
buvau buvęs ■ tokiose jaukiose 
ir gražiose vestuvėse.

Jaunosios močiute, p. Berno- 
taitieųė yra gera' šeimininkė, 
maloni ir inteligentiška moteris. 
Ji daugiausiai prisidėjo, kad 
jos dukrelės Aldonos vestuvės 
butų malonios ir gražios. Taip 
ir buvo. Bravo jai ir kitoms 
šeimininkėms, kurios taip gar
džiai pagamino valgius.

Linkiu jaunavedžiams ilgiau
sių metų! —AntOša,

Tokių, taip sakant, “storų” 
prakalbų musų kolonijoje jau 
seniai bebuvo. Todėl tikimasi, 
kad susirinks labai daug žmo
nių. Prakalbos įvyks Grand 
Paradise svetainėje, 318-24 
Grand St., lapkričio 20 d. Pa
sitaiko, kad tai bus penkta
dienis, todėl žmonėms nereikės 
rūpintis 
tadienį 
dirbs.

Prieš 
jog kuopa turėjo labai sėkmin
gą bankietą, — sėkmingesnį 
nei kas tikėjosi, štai kodėl da
bar numatoma, jog ir prakal
bos bus tikrai sėkmingas. Juo 
labiau4, kad turėsime pasižymė
jusių kalbėtojų, kurie labai re
tai mus teaplanko.

Antra vertus, pasaulyje yra 
labai daug vargų ir mes dar
bo žmonės nors retkarčiais tu
rėtumėme sueiti į daiktą, kad 
tuos vargus galėtumėme išsi
aiškinti. šios prakalbos kaip 
tik ir suteiks tą progą. Mes 
patirsime, 
su fašizmu 
sų pareigos

Kad nepasisekė 
rodosi, nieko čia 
čiau visai kitaip 
pažiurėjo Bimba, 
jo gana nešvariai kai kuriuos 
asmenis plūsti, išvadindamas 
juos šašais ir kitokiais negra
žiais žodžiais. Tie 
gantys” žodeliai 
girdėti.

Šiaip ar taip, 
nemaniau, kad Bimba gali bir 
ti toks nekultūringas žmogus, 
kad be jokios atodairos nie
kintų kitaip manančius žmo
nes.

P-as Frank Petru, Cicero mo
kyklų tarybos prezidentas ir 
Illinois valstijos bendro komi
teto apšvietę liečiant?ems įsta
tymams prižiūrėti vice-prezi- 
dentas, praneša, kad jis rengia 
bilių arba įstatymo sumanymą 
valstijos legislaturai. Tas bilius 
reikalaus, kad Illinois valstijos 
universitetas teiktų pamokas 
veltui tiems našlaičiams, kurie 
rodo ypatingų gabumų ir kuria 
siekia universiteto mokslo.

P-as Petro taipgi patieks Ife- 
gislaturai bilių, kad 
mokėtų privačioms mo 
už mokslą tų mokinių 
kenčia dėliai fiziškų trukumų, 
kaip pavyzdžiui, kurčių ar ak
ių vaikų. Dabartiniu laiku at
skiros mokyklų tarybos turi 
mokėti taip šitokioms priva
čioms mokykloms^ kaip ir 'vai
kų prižiūrėtojams. Gi iš tikrųjų 
tatai turėtų būti visos valstijos 
pareiga.

Kalbami biliai bus patiekti 
valstijos legislaturai, kuri su
sirenka posėdžiui gruodžio , mė
nesį. šių bilių reikalu keletas 
dienų atgal įvyko įvairių orga
nizacijų konferencija. Dalyva
vo sekamų organizacijų atsto
vai: American Associatien of 
Universi'ty Women, Ghięago 
Ass’n for Child Study and Pa- 
rėnt Education, Citizėns’

Muzikališkai programai įpusė
jus, išeina Rokas Mizara ir 
pradeda drožti kalbą. Jis sako, 
jog “Laisvės” dienraštis kal
bąs pats už save.

Abejoju. Taip, “Laisvė” kal
ba Antano ir Roko lupomis. 
Ta kalba, reikia pasakyti, daž
nai nesiderina su’ gyvenimo 
faktais. Be to, ji 
tarauja pati sau.

štai prieš kiek 
ir Antanas labai 
dentą Rooseveltą. 
tai tik dūmimas svietui akių.

Bet Štai kai prezientas Roo- 
seveltas ir vėl liko antram ter
minui išrinktas, tai “Laisvė” 
pradėjo deklamuoti, jog Ame
rikos piliečiai uždavė smarkiau
si smūgį juodąjam fašizmui!

Rokas nepasigailėjo šiurkš
čių žodžių ir socialistams. Ypač 
jiems kliuvo už tai, kad jie 
nesutiko bendrai rengti pra
kalbas Ispanijos klausimu.

Ispanijos klausimas yra la
bai opus. Dėlei to, kurioje pu
sėje yra socialistų simpatijos, 
vargu gali būti kokių nors abe
jonių. ,

Tačiau Rokui ir jo šalinin
kams tenka štai kas pasaky
ti: o kur jus buvote iki šio lai
ko? Madridas sukilėlių naikina
mas ir deginamas, o jus Čia 
prasimanymais ir melais drab
stote socialistus ir tuo pačiu 
laiku į padanges keliate So
vietų Rusijos galybę. Na ir ką 
gero padarė galingoji Rusija 
ispanams, kurie kovoja fašis
tus?

A. ZALECKIS IR 
J» MARTIN, Savininkai

now m 
$wankytwig gla«s««i

Nigitt and Morning i 
rfi/JVE Promote a Clean, Healthy Conditian I 

jbSBKiŽ DM Akių suerzintų nuo SaulSs, VSjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgšivins, Suramins,Pasinagins 

■■■*■■■ iį ;i,lnili Mii >■»> '• |

Safe for Infantor Adult. Atall Druggiste.

MASTER W1NDOW SHADE C0.
Tel. Lafayette 4560
atome ant Užsakyme 

. mco a', vinlERtlOjAME ,iR UŽKABINAME 
NAMkMŠ IR MOKYKLOMS VENETlAN BUNDS.

IT 47th STREET (ARTI WOOfr ST.)

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai Šeimynai užrašo NAU
JIENAS Visiems metams; Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa Šeimyna džiaugsis šita dovana tie vieną dieną* bet šeštas 
dienas f savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS temomettą tiems, kiltie užsimokės už metus fš4 
kalno;
. ? Chicagoje ............

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

IŠPILDYS ŠITĄ KUPONĄ

I NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

| Chicago, iilinaisv
Aš' čia , prišitmčiu' ....už Naujienų prenumeratą,

Į visiems metams. Pradėki! siuntinėti
» * o "• o •’fc • o - * ■ to n v toto***** b »"• <4 • • • • •to • • « • • • • • • « • db

| Vardas

■ Adresas

Beje, dėl 
gimo buvo 
su komunistais. Vadinasi, bu
vo stengiamasi bendromis jė
gomis jas rengti. Tačiau tos 
pastangos niekais nuėjo. Ir dė
lei to nėra atsakinga musų 
kuopa.

Kada komunistai pradėjo 
spirtis, kad prakalbos turi bū
ti rengiamos Ispanijos klausi
mu, tai buvo aišku, jog susi
tarti nebus galima. Kuopa nie
ku gyvu nenorėjo būti kieno 
nors įrankis. Vadinasi, pasi
duoti, kad jos vardas butų nau
dojamas savotiškiems tiks
lams.

. ii,■■t-—fctot •—« ■■ ...» • ■ .■■■.••-■h .SMdgĄ i , 

so apie $14.00. Nepasitenkinę 
tuo, p&šftžieritd išmetė Kozickį 
iš automobilio ir sau nuvažia-

NiežSjlmo. Ub&rlmų ir Dedervines-* 
Žemo greit palengvina skausmus nUo 
Stt«velnlna irltaciJa nno* Bcvemos. spuo 
tų ii* panagų odomašvelkumų Pėe iUi 
metus Žemo kartojamas ir giriamas 
miMionų kaipo smittts vair
tas pralalinimia odos irUadfų. tTisrlr 
tas Ctood, Housekėeping Hurean. No. 

4874. ,85o, 60o.. lt* SI. Visi vaistinio- 
kai užlaiko . ■

M—I II Hl I lltolli...... S*illlltol !■ S ll'lli ■

,iU«toi ..iSSiw.ii.. . .to... >■« «<a». ■■■m.iiHiti*.... to.. ii* i.

Ištuštino kiŠenius ir atėmė nuO 
ja net ir taksikebą 

■■ m..... ...

Pr^e 47-oš 
taxikebu 

37^0 
Laukė paša*

1937 Metų Cord Front Drivę Phaeton Sedan
r- i • -.M ■ t....,' . L A m .iv* .t ,h«.. .

Įlinbis Ass’n Dėans of Wo- 
men, Illinoiš jjdbngress of Pa- 
rents and Teačherš,. Illinois Fe

• —  —■ ‘ «t>—-
1

U5/

CEVER YKAl Šventėms
I MOTERIMS, VYRAMS IR 
OHk VAIKAMS :

čeverykus dabar. Musų 
krautuvėj rasite didžinusį pasi- 
rinkimą geriausių Čeverykų. Tuo- 
jau pirkdami sutaupysite pinigų. 
Šventėms, devėkit naujus čeve- 
rykus.

UMVERSAt SHOE STORE
3337 So. Halsted Street

l. .IU .m I.UM. ... Į.i„. |„.,.«

TT-te KITT^I

žemo
D P SK1N H?Q|TMTIOMS

Skin

R’* ' A.

•
7 ’ 
1; L • FV Bi

V%25c4%2597li.au
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< Žagariečių vakaras 

sėkmingas
Stambus valdžios 
darbas eina pirmyn

Atsimename, Lietuvoj suva
žiuodavo į šv. Petro atlaidus 
Žagarėj patys žagariečiai, skai- 
sgiriečiai, krUpiečiai, joniškie
čiai, gruzdiečiai ir k tų parapi
jų žmonės. Matydavome tė
vus su dukterims ir sunais su
sėdusius į brikelius, lineikas, 
vieškeliais važiuojančius ne 
vien atlaidų metu pasimelsti, 
bet ir pasimatyti su pažįsta
mais ir pasisvečuot.

ši dvasia, galima
viešpatavo, nors ir kitokiose 
aplinkybėse, žagariečių draugi
ško kliubo vakarlėly, kurs įvy
ko praėjusį šeštadienį West 
Side Hali svetainėje. čia at- 
silankė ne vien augščiau minė
tų bažnytkiemių žmonės, bet 
buvo ir žemaičių, ir dzūkų iš 
visos Chicagos.

Truputis po 
buvo pilna salė 
kokie 500.

Telšių Bendras
Kliubas

Smogė į gatvėkarį, 
užsimušė

SU “RUMBLE SEAT”

Sanitario distrikto įtaisos 
(plant) išmatoms ir srutams 
sunaikinti, statomos pietvakari
nėj miesto daly, jau toli pava
ryta pirmyn. Faktinai darbas 
nužengęs kur kas toliau, negu 
planuose yra nužiūrėta. Ir sa- 
ritario distrikto globėjų pirmi
ninkas Paul Colianni praneša, 
kad tos įtaisos, kurios kaštuos 
apie $15,000,000, bus pabaigtos 
statyti vasario mėnesį 1938 m. 
— dešimtį mėnesių anksčiau, 
negu Jungtinių Valstijų vyriau
sias teismas yra įsakęs\ pasta
tyti.

Įtaisos pajėgs perleisti 400,- 
000,000 galionų išmatų ir srutų 
kasdien — daug maž tiek, kiek 
padaro 1,250,000 gyventojų 
miestas.

Šitokias įtaisas pastatyti rei
kalauja Jungtinių Valstijų aug- 
ščiausias teismas. Pinigus parū
pino Chicagai Public Works 
Administration.

vSmarkiai važiuodamas State 
gatve pietų link automobilis
tas atsimušė tiesiai į atvažiuo
jantį iš priešakio gatvėkarį. 
Automobilis tapo sudaužytas 
ir pasažierius užsimušė. Vė
liau jis pažintas kaip Elvie 
Thweatt 33 metų, 6345 Univer- 
sity avenue. Patirtą taipgi, kad 
jis važiavo vogtu automobiliu.

Publika važiavusi gatvėka- 
riu buvo apysmarkiai sutren
kta, o motormaną George La- 
tham 37 metų, 365 So. Lincoln 
Street, sukapojo stiklai.

i

yra rengiama Bunco M

1937 m. Chevrolet Master De Luxe Sport Coupe.
ŠOFERIUI

sakyti,

4’’l

Nusižudė20,000,000 kalakutų
per-

•*

kartais

derlius

komandoj ša-

s

metų. Ligoninėj

— Grinorius.

25 ouncęs for254

i -

i*

MARQUETTE PARK.—Juo-

Dvigubas Cellophane Old tir 13 uncW Jai? buv° duotas šeštas

l M'

(Sp) giai beišliks gyvas

Senas chorų 
ir dainininkas 
padainavo ke-

ivžtikta 
40 me- 
promo-

(Miss Lithuania” dalyvaus ce 
remonijose dar du kartu — 

ketvirtadieni ir šeštadieni.aštuntos jau 
žmonių — gal 

i

t

i K>

Motoras naujam 1937 metų 
Chevrolet modely j.

vardas, 
Antrasis.

AUTOMOBILIO “ŠIRDIS”

Priešakinė sėdynė naujame 
Chevrolet

R B 0 D E N E D S

F. Briney.
Rep. x-y.

Golds suvyniojimas sulaiko 
sausrą, drėgmę, dulkes ir 
kiekvieną kitą cigaretę prie-

kauntės ligoninėj
Victor Sorenson 61

Atsidavęs savo profesijai 
Douglas Park ligoninės ' 

vedėjas.

EYeS
^M;’recommended

, g0R 40YEARS

Buy gloves with whot 
it suves

Mera reikalo »0« ai

tie Be to raute
M kuriuoe galite 
« Blrttiaaltee ar k'- t»te 

•kamšei - fa

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

“Prisidėkite prie gerbūvio 
auksinio j ubiliej aus

Gregorius Juozapas, Lyons 19 metų, guli ligoninėj 
sužeistas taip sunkiai, kad var-

ir

Šįmet Automobilių 
Parodoj 75% Dau
giau Žmonių, Negu 

Pernai
DON^T 

NEGLECT 
ACOLD

Telšių kliubo nariai darbuo
jasi rengdami pramogas. Ne
seniai buvo surengti šokiai, o 
dabar
Party lapkričio 22 dieną adre
su 1231 So. 50 avenue, Cicero, 
kviečiami atslankyti visi tel
šiškiai ir jų prieteliai.

— Telšiškis.

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

Dar prieš septintą dėdė Vai
tekūnas, p-lė Ambrozaitė, Už- 
kuraitė, Niprikaitė, Ramašaus- 
kas, Niprikas, Ambrožienė jr 
Niprikienė . jau buvo prisirengę 
lošti veikalą “Prieš vėją nepa
pūsi”. Nors kai kurie vaidin
tojų buvo pradiniai, tačiau dė
ka Benedikto Vaitekūno pas
tangų, reikia pasakyti, visi sa
vo užduotis atliko pagirtinai. 
Publika turėjo gardaus juoko 
kai jie vaidino, 
buvęs vedėjas 
Juozas Lankelis 
lėtą dainelių.

Po vaidinimo,
gariečių muzikantų Keturakio 
ir Balakų, susikabinę paromis 
seni ir jauni šoko lietuviškus 
valcus. Prie baro uliavotojų 
pilna, ilgos eilės susėdusių sa
lės pasieniais žiuri į šokančius, 
kartas nuo karto pasigirsta ir 
liaudies dainelės gaida. / .Ą .<-*** ■ •

Asmenys, kurie dirbo Šiame 
parengime, buvo šie: prie sal
dainių — p-nios P.ovilaitienė 
ir Drigotienė, prie bilietų lan
gelio Danta, prie bilietų atėmi
mo Drigotas, prie užkandžių 
Adomaitienė ir Keturakienė, 
rubus priėmė ir atidavė W. Pu- 
trius ir S. Drigotas, prie regi- 
sterib M. Dantienė, prie gėri
mų F. Arlauskienė, E. Rudau- 
skienė, A. Miravich; vakaro 
komitetas: P. Arlauskas, A. 
Janavičia, J. Povilaitis. Jie 
visi nuoširdžiai dirbo iki ant
ros valandos ryto. Jau" metas 
buvo vykti namo, o žagarietės 
dar tebetvarkė latviškas dai
nas ir jų balsai tikrai gražiai 
skambėjo.

Vėl perša vandens 
myterius

Miesto tėtušiai sako, kad chi- 
cagiečiai eikvoja daugiau van
dens, negu kurio kito miesto 
pasauly gyventojai. Eikvoja — 
reiškia, bereikalingai vartoja.

Pasak Arthuro E. Gormano, 
Chicagos miesto inžinieriaus, 
Londone, Barlyne ir Romoj kas
dien suvartojamo vandens ten
ka po 35 galionus kiekvienam 
asmeniui, o Chicagoj po 280 
galičnų. New Yorke suvartoja
ma kasdien po 155 galionus as
meniui, Buffaloj po 180 galio
nų, Los Angeles po 150 galio
nų, Philadelphijoj po 148 galio
nus, Clevelande po 145, Detro
ite po 143, Milwaukee po 130 
galionų.

Ir jei taps pastatyta Chica
goj vandens filtravimo stotis, 
tai tikrai reikės įvesti vandens 
myterių sistemą, sako musų 
miesto viršininkai.

Gydytojas William 
F. Briney

Daugelis iš musų 
praleidžia pro pirštus daly
kus, kuriuos tikrumoje reikė
tų giliai įsidėmėti, štai kad ir 
Douglas Parko ligoninė. Ji 
randasi prie 1900 S. Kedzie 
Avenue. Ligonių čia pereina 
daugybė, ji, tiesa pasakius, 
jau yra perleidusi daugiau ne
gu 10,000 ligonių. Gi D r. Wil- 
liam F. Briney yra jos vedė
jas. Jo atsakomybei priguli 
visas ligoninės reikalas ir visų 
ligonių priežiūra. O visgi, ne
žiūrint jo to atsakomingo ir 
gausaus darbo, jis nesigailė
damas savo triūso stengiasi 
aplankyti ir apielinkės visas 
jo pagelbos prašančias gimdy
ves.

Dr. Briney yra baigęs Lo- 
yola Universitetą. Praktikuo
ja nuo 1900
jam padeda jo sūnūs gydy
tojas Walter F. Briney.

Amerika priskaito 128,000,- 
000 gyventojų. Kalėdoms ir Pa
dėkos dienai amerikiečiai per
ka kalakutus, nors, žinoma, 
yra tokių, kurie vaišinasi žąsi
mis ir antimis.

šiemet kalakutų
Amerikoj yra 20,000,000. Rei
škia, gali ištekti po gerą por
ciją jų kiekvienam šalies gy
ventojui — kūdikius ir senius 
įskaitant.

Kalakutų derlius šiemet esąs 
5,000,000 didesnis, negu per
nai.

Linkėjimai žagarie- 
tiems iš Lietuvos

1937 Metų Automobilių Pa
roda šįmet susilaukė nepa
prasto pasisekimo. Per pirmas 
dvi dienas turėjo 75,000 lan
kytojų. Per pirmas keturias 
parodos dienas ją atlankė 75 
nuošimčiai daugiau žmonių, 
negu pernai metais.

Viršininkai tikisi, kad šeš
tadienį, kada paroda užsida
rys, ląnkytoj ij skaičius bus 
pasiekęs 300,000.

Parodoje dalyvauja Visos 
žymesnės automobilių firmos. 
Tarp jų, ir Chevrolet Compa- 
ny. Ta bendrovė turi išstačiu- 
si dvi automobilių rūšis — 
Mar^ter De Luxe ir Master. 
(Žiu. pav. viršuj).

šių metų Chevrolet modeliai 
turi “knee action” ir įvairius 
pagerinimus mašinerijoje ir 
karoserijojė "(body). Brekiai 
yra hidroliniai/

“Afiss Lithuania'* Parodoj.
, “Miss Lithiiania’,—*p-lė Am

brozaitė, lietu vįųv atstovė pa
rodoje dalyvaus parodos ce
remonijose dar du vakaru. Ji 
jau pasirodė pereitą sekma
dienį ir vakar .vakare.

Ją bus galima pamatyti ry
toj po pietij ir Šeštadienį va
kare. Ji dalyvauja ceremoni
jose kartu su kitų tautij gra
žuolėmis. (Sp.).

Mirė 
sišovęs 
metų, 3822 North Seeley avė. 
Mirusiojo žmona paaiškino po
licijai, kad jos vyrui dėl akių 
silpnėjimo teko pasitraukti iš 
superintendento vietos įgravi- 
ravimo dirbtuvėj ir kad dėliai 
to jis buvo susikrimtęs.

OUICKLY^

Ir varnas kerta akį 
varnui

Peršautas per galvą 
lavonas John Bendetto 
tų, rockfordiečio sportų 
terio ir gembleravimo įstaigos
savininko. Lavonas rasta jo 
automobily ties namais adresu 
4350 North Racine avenue an
ksti sekmadienio rytą.

Bendetto lavonas buvo pa
rodytas John F. Cuneo, didžiu
lės Cuneo spaustuvės viršilai, 
iš kurio žmonos banditai at
ėmė daimantinį žiedą vertės 
$40,000, o' iš paties Cuneo $116 
pinigais.

Cuneo tuojau pažino lavo
ną Bendetto kaip vieno' iš pik
tadarių apiplėšusių jį ir jo 
žmoną.

Policijos manymu, Bendetto 
padaręs Cuneo holdapą kartu 
su Chicagos gengsteriais. Vė
liau tie gengsteriai nudaigoję 
jį pati, veikiausia kilus ginčui 
dėl pasidalinimo grobiu.

‘ Posakis eina, kad varnas 
akies varnui nekerta. Atrodo, 
kad kai kada kerta.

žagariečių kliųbo darbuoto
jos p-nios • Mieravičienės brolio 
duktė, p-lė Lina Rąmovaitė, 
apie metus laiko mokytojavo 
Seimely. Dabar ji persikėlė į 
Žagarės miestelį ir čia mokyto
jauja. Tarp kitko ji rašo:

“Esu nuoširdžiai dėkinga, 
kad laiškutis turtingas ne vien 
gražiais žodžiais per vandeny
ną atplaukia, bet ir laikraščių 
iškarpų dovanų randu. Kiek 
džiaugsmo buvo, kai išskaičiau, 
jog p-lė Lilija Putriutė daly
vavusi prie vėliavos bei vaini
ko nešimo iškilmėse į kapines 
einant. Juk tai mano ir mano 
vyresniųjų sesučių kūdikystės 
dienų draugė! Labai norė
čiau ką nors daugiau apie ją 
sužinoti. Jei yra galimybės, 
tai prie pirmo susitikimo visą 
glėbį malonių linkėjimų prašo
me perduoti”.

Kadangi Chicaga tai ne Ža
garė, ir neturint adreso sunku 
surasti kur žagarietės gyvena, 
o prie žagariečių kliubo dar ne 
visi yra prisidėję, tai turėjau 
laukti kada įvyks jų parengi
mas, ir šia proga pasinaudoda
mas įstengiau Lietuvos žaga
rietės prašymą išpildyt ir tuos 
didelius linkėjimų glėbius ati
duoti kam jie priklauso.

SIUSKUPER 

naujienas 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

/oz-ECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e lėstedf.Doub/eAdion!

BAKING fkV POWDER
Šame Pike Todayas 45 tearsAqo 

25 ou ncęs for 254 K
Full Pack ••• No Slack Hllind

Krutinus skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis, Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

Garsinkitės “N-nose

<* "“"‘••“'"C ««'<' .

O A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a

* new way. Try itl

CHARLES J. VITNER & CO.
1723 W. 47th STREET PHONE YARDS 2588

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

SVIESTO PRETZELIAI—GRYNI KIAUŠINIŲ NOODELIAI 
—TAVERNŲ SŪRIAI

V

• •Ha \

; . V/ >\ ... . ..

Prisidekite prie Gerbūvio 
kartu su mumis musu

Auksinio Jubiliejaus Metu
Atsidarykite savo sąskaitas dabar!

Traukinys užmušė 
penkis jaunuolius

...........

Anksti t sekmadienio rytą au
tomobilis, kuriuo važiavo pen
ki jauni vyrai, atsimušė į šo
ną traukinio miestely Wichert, 
Illinois, arti Kankakee.

Automobilis nelaimėj tapo 
tsumaizgytas į jovalą. žuvUsie- 

zapas ir A. Burbai Jr., 3854 ji jo pasažieriai buvo broliai 
West 61st Place, susilaukė su-| Cecil 17 mėtų ir Charles Royce 
naus. Jis gimė švento Kryžiaus 20 metų iš Momence, Illinois, 

i ligoninėj, kurią jau ir motina Ed Ly'ons 21 metų, Clark Steele 
ir naujagimis apleido. 125 metų iš Momence ir Arnold

Sūnūs svėrė septynis svarus Anderson 22 metų iš SL.Anne. 
pasažierius, Robėrt

Susipažinkite su Gre 
goriu Juozapu 

Antruoju

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
,USED BY OUR GOVERNMENT

• Penkiasdešimts metų prekyboje tai gana il
gas laikas. Laikas, ypatingai finansinėj įstai
goje, leidžia mus sutvarkyti savo metodus 
taip, kad butų galima patenkinti laiko kartu 
ir atskirų depozitorių reikalavimus, kurie yra 

, reikalingi paskolos.
Todėl ir sakome

kartu su mumis musų 
metu. Atsidarykite savo sąskaitas pas mus ir 
leiskite pinigams dirbti. Jie bus pilnai fede- 
ralės valdžios užtikrinti iki $5,000 sumos ir 
tuo pačiu sykiu jie atneš daug pelno. Jeigu 
jums prireiktų paskolos, jus' galėsite gauti iš 
musų, o morgičius galėsite išsimokėti mažais 
mėnesiniais išmokėjimais, taip kaip rendą^

Atsilankykite ir kartu su musų valdininkais 
draugiškai pasikalbėkite.

DABAR MOKAME Už 
SANTAUPAS

Apsaugą užtikrina iki 
$5,000 kiekvienam 

asmeniui
SUVIENYTU VALSTI 

JŲ AGENTŪRA

Specialus prielankumas, kuris buvo teikiamas praeiti! šeštadienį, 
naujų sąskaitų atidengimo laiku, bus teikiamas ir per visą šią sa- 
vaitę dėlto, kad negalėjime savo didelį lankytojų ir draugų skai
čių, susidomėjusių naujomis sąskaitomis šio musų auksinio jubilie
jaus metu, aptarnauti.

snvinGS nno lonn Rssocinriun
50 YEARS OF STABILITY 1018 WEST 18TH STREET, CfHCAGO, IlL. 

u.......... ............. TĮLKPHONB CANMOO/i —.............. ■< ■ ■< ■ n.

% BLOKO Į VAKARUS NUO ASHLAND AVENUE.
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SVARBUS VALDŽIOS LAIŠKAS SAMDY 
TOJAMS IR DARBININKAMS

Chicagon Atvažiuoja 
Garsusis Dono Kazo

kų Choras
DAILY BUSINESS DIRECTORY

ir

ir

SPORTAS
ŠIANDIEN RISTYN8S

RESTAURANTAI

Oak Forest, III

RISIS ČEMPIONAS

ANGLYS-—CO AL

• TAVERNOS

Ca-

asme-

nebuti- nebuvo ir

ir jaunuolių šelpimo

North SideSUSIRINKIMAI
Atžymės 50 metų

PARENGIMAI
M gimines, draugai ir■*>

M

tam-lai- 
darbus,

auto me- 
užtikrina 
geriausia

paliečia 
organi-

Pocahontas Mine Run Screened 
6 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

vynas, 
cigarai. 
Muzika

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Uiion Avė. Tel. Canal 2183

Concert
Wacker
Telefo-

(Sp.).

Dainuos du kartus sekmadie
nį po pi et ir vakare.

mandagus patarnavimas.
RAPOLIS BUDRIKAS 

MACK VALINCIUS, 
Savininkai.

Tek Lafayette 4296 
4070 Archer Avė.

Aubum Fancy 
Gbods Shop 

Mes darome hemstitching. 
3108 SO. HALSTED STREET

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Darbus galės gauti daugelis 
tų, kurie pirmiau negalėjo 

kvalifikuoti.

5332 SO. LONG AVĖ.
TKL. BKMJSMC Z 8401

O žmogžitdis-pamilėlis skun
dėsi, kad jis alkanas, ir 

miegojo

27 metų 
turi po- 
panašius 

Kaip vakar

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisinga patarnavime ir 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavė jai Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

NORTH SIDE' 
run” šoferis vakar rytą 
mušė Mrs. Ruby Maybee, 
1554 N. Bell avenue. Prie 
liet ir Wolf kelių.

Dvi eiles cellophane, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretę

Golden Gate Buffet
Geriausios rūšies degtinė, 
Pabst Blue Ribbon alus ir 
Penktadieniais žuvis veltui, 
ir

visų sumi- 
dirbti ir aš 

programa

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE • • 
tieįkyrius yra vedamas tikslą pagelbčti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
iulrlų paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu. ii telpančių Čia skelbimų ' 
negalite susirasti Jte ieikot, palaukite Naujienas, Canal 85001 IdmuJdia ČbUuia Jb&tfie.

Hit and 
už- 
28,

— Tolintas Aidas

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

George Zajis 21 m. ir 
therine Turėk 20 m.

Lee Sportsman 44 m. ir Syl 
via Salas 45 m.

■a

!
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Vakar Palaidojo Mo 
rono Užmuštą Pen 
kiq Metų Mergaitę

Motina, tėvas ir minia žmo 
nių raudojo, lydėdami į kapi
nyną 5 metų mergytę.

O žmogžudis-pamišėlis, ku
ris tą mergytę žiauriai nužu
dė skundėsi, kad jis alkanas 
ir snaudė ant suolo Maxwell 
policijos stotyje.

Šimtai žmonių susirinko 
prie nelaimingos mergytės na
mų, ties 1521 Flournoy st., 
kai jos kūną išnešė kelionei į 
bažnyčią ir kapinyną.

Jeigu ta minia butų galėju
si rankas uždėti ant kaltinin
ko, tai jį butų be jokio pa
sigailėjimo sudraskiusi į šmo
telius.

Minia ūžė pasipiktinusi ne
galėjo ji suprasti kaip žmo
gus gali būti taip žiaurus, 
kaip suimtasis žmogžudis, ku
ris ramiai sau snaudė polici
jos stotyje. Prisiviliojęs mer
gaitę su saldainiais, jis nu
sivedė ją į tamsų užkampį, 
bandė išgėdinti, o kai mergy
tė pasipriešino—tai ją pa-
piovė.

Kaltininkas yra 
Andrew Capoldi. Jis 
licijos rekordą už 
prasižengimus,
paaiškėjo, tai jis buvo uždary
tas ir nepilnapročių namuo
se, bet iš jų pabėgo. Buvo su
gautas, bet kiek laiko po to, 
“parolių taryba” jį paliuosa- 
vo.

Palengvino Reikala
vimus WPA Ir NYA 
t Pašalpos Darbams’

WPA administracija vakar 
paskelbė naujus patvarky
mus, iš kurių pasirodo, kad 
daugeliui dabar bus galima 
gauti pašalpos darbus. Pir
miau didelis nuošimtis bedar
bių, ir tų, kurie turi 
kinius nepilno laiko 
negalėjo kvalifikuoti.

Darbus galės gauti
nys, kurių įplaukos nepaden
gia 'visų pragyvenimo išlai
dų. Darbus taipgi galės gauti 
ir mokiniai, išėję iš mokyklų. 
Nors šiokis patyrimas bus pa
geidaujamas, bet jis 
nas.

Chicagon atvažiuoja Dono 
Kazokų Choras.

Jis dainuos du kartu, šį 
sekmadienį Chicagos Civic 
Opera rūmuose. Pirmą kartą 
—3 vai. po pietų, antrą —8:30 
vakare.

Dono Kazokų Choras yra 
bene garsiausias ir geriau
sias vyrų choras pasaulyje. 
Nėra tokio muzikos mėgėjo, 
kuris jų koncertą praleistų.

Jie dainuoja be akompani
mento—a capella. Daininin
kų balsai yra taip suderinti 
ir dainos taip sutaisytos, kad 
klausytoją tiesiog žavi. Cho
ras gali pasigirti ir pirmos 
rųšies Ibasais ir stebėtinais 
tenorais. Visi dainininkai yra 
solistai.

Choras susideda iš 36 na
rių. Vedėjas, mokytojas ir 
dainų sutaisytoj as — Sergei 
Jarov.

Bilietai popietiniam kon
certui yra nuo 50c, iki $2.50, o 
vakariniam — nuo 83c., iki 
$3.30. Bilietus - galima gauti 
Civic Opera rūmuose prie 
Madison ir Wacker Drive, ar
ba .pas Harry Zelzer 
Management, 20 N. 
Drive, kambarys 460. 
nas Dearborn 2990.

Didelis gaisras gėri 
mų dirbtuvėje, 

Westsidėj
WESTSIDE. — Nuo nežino

mų priežasčių kilo gaisras Big 
Ben Products Co., dirbtuvėje, 
1901 W. Roosevelt Road; Gai
sras padare apie $50,000 nuo
stolių.

Dirbtuvė gamino įvairius 
gėrimus.

Oficialiai Preziden 
to rinkimų rezulta

tai Cook Apsk.
Rinkimų taryba Cook ap

skrityje vakar paskelbė ofi
cialius prezidento rinkimų 
rezultatus, Cook apskrityje.

Skaitlinės yra sekamos:
Roosevelt—2,282,999 
Landon—1,570,393. 
Le.mke—89,439. 
Thomas—7,530. 
Broivder—788.
(Brovvderio vardas

ant balioto, bet kai kurie ko
munistai jį įrašė, tokiu budu 
atiduodami balsą už savo 
partijos kandidatą).

Pirmadieny, lapkričio 16 die
ną, Chicagos laiškanešiai pra
dėjo nešioti pramonės ir biz
nio įstaigoms aplikacijų blan
kas.

Tos blankos nešiojamos ry
šy su nauju įstatymu, sulig ku
riuo nuo sausio mėnesio 1 die
nos 1937 metų taip samdyto
jai, kaip ir darbininkai pradės 
mokėti duokles į specialį se
natvės fondą. Iš to fondo vė
liau, penkiems metams pra
ėjus, gaus senatvės pensijas 
darbininkai sulaukę 65 metų 
amžiaus.

Valdžia reikalauja, kad sam
dytojai išpildytų dabar išdalin
tas jiems aplikacijas ir sugrą
žintų jas į savo apielinkių pa
što stotis ne vėliau, kaip šio 
'mėnesio, t.y. lapkričio, 21 die
ną.

Aplikacijų blankos reikalau
ja atsakyti septyriius punktus, 
būtent šiltos: vaidas miesto 
ir pavieto; biznio arba įmonės 
vardas; biznio ar įmonės adre
sas ; kokios rųšies biznis ar 
įmonė; jei gamybas įmonė, tai 
reikia pasakyti kas gaminama; 
jei biznio įstaiga, tai reikia pa
žymėti kokie • svarbiausi tavo- 
rai parduodami; kiek darbinin
kų samdoma; jei įstaiga yra 
tik skyrius, tai reikia pažymė
ti vyriausioji .kompanijos sėdy
ba ir paduoti jos adresas.

Toliau — kai saipdytojai su
grąžins šias blankas pripildy
tas, tai kitokios formos apli
kacijos bus išdalintos jų sam
diniams. Jas pradės dalinti lap
kričio 24 dieną. Gi samdiniai 
turės sugrąžinti jas paštui pri
pildytas ne vėliau, kaip 5 die
ną gruodžio mėnesio.

girdėjome lietuviškų programų. 
)abar, dėka penios S. Voight 
rupesnio, galime susėdę klausy
tis. Ačiū, visiems ir visoms.

Jonas Rusteika,
Institution, Ward 52, 

Oak Forest, Illinois.

John Jablonskį 25 m. ir He-| 
len Kolasinski 24 m.

Edmund Čepulis 22 m.
Aldona Walulis 22 m.

Francis Paszkewicz 23 m.
Estelle Stavroplas 21 m.

LIGONINES— 
HOSPITALS

Šiandien Arcadia Gardens, 
kaip ir paprastai, įvyks risty
nės. Ta vieta yra adresu 4444 
N. Broadway.

Nuo to laiko, kai Kohler 
pradėjo ten rengti rungtynes, 
jau4 ritosi toje patalpoje įžy
miausi Amerikos ristikai, 
įskaitant čempionus ir buvu
sius čempionus, štai kodėl Ar
cadia Gardens sporto mėgė
jams pasidarę labai populiariš- 
ka vieta, šį vakarą ten irgi su
sikibs žymus ristikai, kurie 
vis ieško progos , su čempionu 
persitikrinti.

Dramatiško Ratelio artistai 
suvaidins labai juokingą ko
mediją “Gyvieji Nabašninkai’\ 
Pertraukoje kalbės SLA. iždi
ninkas advokatas K. Gugis.

Po visų ceremonijų bus lin
ksmoji programų dalis, vai
šes ir šokiai.

Orkestrą, kaip tokiam svar
biam vakarui, yra nusamdyta 
Jurgio Steponavičiaus, kuri 
linksmins publiką visą vaka
rą. Kaip matome, bus links
miausias šiais metais tarpe 
Northsidiečių parengimas.

Antanėlis.

CONRAD AS
PHOTOGRAFAS

420 W«8t 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883^-5840

Akiniai ant Kredito
>1.00 ĮMOKĖTI

Dr. R. J. Berkovitz
3505 S. Halsted St.

Tel Yarda 3565
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne «tu-< 

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai* ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy* 
mas arba namuose. Raudongyslis 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Uvmdale 5727.

Lapkričio 20 d. Chicagos sta
dione (1800 W. Madison) ri
sis čempionas Everett Mar- 
shall su Ali Baba, kurio pa
veikslas čia telpa.

Ali Baba visai dar neseniai 
buvo pasaulio čempionas. Ta
čiau tą titulą prarado. Vis dėl
to daigelis mano, jog Baba yra 
tiek geras, kad gali čempiona
tą ir vėl atgauti. Bet kiek ge
ras jis yra, tatai parodys penk
tadienio ristynės.

Moterų draugija aplankė prie
glaudoj esančius lietuvius

• n ........

Mus, Oak Forest prieglau^ 
dos įnamius, 15 dieną lapkričio 
aplankė Chicagos Ljetuvių 
Moterų Draugija Apšvieta. Pa
vaišino skaniais ( .pietumis. Nors 
ir didelis čia 'ytd musų būrys, 
tačiau visus ' ^vaišino tiek, 
kiek kuris tik pajėgė valgyti. 
Dar apdovanojo kiekvieną po 

,25 centus pinigais ir įteikė sal
dainių, i •

1 Darbščioji komisija visur 
apėjo, visus ligoninės, skyrius 
ir visus lygiai pavaišino. Iš
pildyta taipgi koncertas. Pro
gramą pildė penios Zabukienės 
vadovaujamos YjaU*nuolių grupė, 
kurie matė programą, tie džiau
gėsi ir ilgai laikys atminty taip 
gražiai išlavintus jaunublius- 
les. Kreditas tenka p-niai Za- 
bukienei již jos darbuotę. Buvo 
ir daugiau prOgramo dalyvių, 
tačiau aš negaliu 
nėti, ba man teko 
net urė j art progos
žiūrėti.

Atsilankė kartu

Budriko radio valanda iš 
stoties WCFL praeito sekma
dienio vakarą nuo 7 iki 8 vai. 
nepaprastai aiškiai girdėjosi, 
ypatingai mums toli gyvenan
tiems nuo Chicagos. Jos tu
rinys tiesiog buvo pasigerėti-1 
nas. Rodos, klausytum ir klau
sytum visados tokios gražios 
simfoninės muzikos, kurią iš
pildė galinga Budriko radio 
orkestrą. Gėrėjomės taip pat 
gabiais dueto dainininkais ir 
pagaliau Makalų intrigomis.

Programoj dar buvo prane
šta, kad Budriko radio pro
gramai nauju tvarkaraščiu eis 
dabar visuomet šia eile, bū
tent: Sekmadieniais iš stoties 
WCFL riiio 7 iki 8 vai. vak., 
pirmadieniais ir penktadie
niais nuo 3:30 iki 4:00 vai. 
iš stoties WAAF, o ketvirta
dieniais Budriko radio pro
gramai pasilieka toj pačioj 
tvarkoj, tai yra nuo 8 iki 9 
vai. vak., iš stoties WHFC.

* ' ___ rr> n 1 > n <» A » rlr. o

| • AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

Lietuviai ir lietuvai
ty paėmė leidimus 

vedyboms

• 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 8718. 

2507 West 69th St.

PHOTO STUDIOS

Banis Studio 
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St. 

Calumet 4258 — Rea. Yarda 5034

AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimą 

naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailesit. Mažas 
įmokejimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums musų puikius 
karus ■■ v
RAY TITUS MOTOR SALES

Tel. Longbeach 2929 ‘ 
5710 Broadway.

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 Sahita- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Liet. Mot. Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadienį, lapkri
čio 18 d., Fellowship House, 831 W. 33rd Place, 7:30 vai. 
vak. Visos narės malonėkite būtinai atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų apsvarstyti. —S. Wodirian.

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
lapkričio 19 d. Almira Simons svet., 1640 N. Hancock St., 
8 vai. vak. Nariai turite būti šiame susirinkime, bu£ 1937 
m. valdybos nominavimas.

SLA 139 kuopa rengia gražų koncertų ir balių sekmadienį, lap
kričio (Nov.) 22 d. Strumilos svet., 158 E. 107th St. In
diana Avė. Stato juokingų komediją “Aš Numiriau”. Grieš 
Stephens Orkestrą. Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga prie du
rų 30c, iŠ anksto 25c. Kviečia SLA 139 kuopa.

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

JOS. & PAULINA JACIKAI*
* Savininkai

6556 S. State St. tel. Englevrood 2792

Susivienijimas Lietuvių ' A- 
merikoje šiais metais švenčia 
50 metų savo gyvavimą ir tas 
sukaktuves atžymėt rengiasi 
taipgi North Sidės SLA. 226 
kuopa. Atžymėsimo apeigos 
įvyks šio mėnesio 29 dieną, 
Dania svetainėj, 1651 N. Ked
zie Avė. Pradžia 6:30 vai. va
kare.

su apšvie- 
tietėmis ir daug pašalinių sve
čių. . .

Lietuvių Moterų Draugijai 
Apšvieta varde visų senelių 
esančių ^prieglaudoj tariu šir
dingą ačiū; ačiū taipgi visiems 
aukautojams -ir kitiems sve- 
čiamc ir viešnioms, . kurie mus 
aplankė. 1 ’’

šia proga' Wiu -taipgi iš
reikšti padėką; brangiems tau
tiečiams, kutie mane, aplankė ir 
apdovanojo. Ačiū poniai Char
les Zarąitięneii ^ .Cli^irles ,.,Ta- 
vern 7159 So.r Racine avenue, 
p-nams Rupšiams, o. didžiausią 
ačiū tariu poniai Voight, 8144 
So. Saginaw avenue. Ji man 
atvežė radio A— mes lietuviai 
iki šiol neturėjome radio ir ne-

-I ‘ ...... "

Skelbimai Naujienose 
diioda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

WILHAM BLINSTRUB 
Gyvena 2811 W. 63rd St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 16 dieną, 7:10 valandą 
ryto, 1936 m., sulaukęs 44 m. 
amžiaus, gimęs Adekavos par., 
Naujutėlių vienk., Tauragės 
apskrity,

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Joną, brolienę, Oną ir jų 
šeimyną—gimines, draugus ir 
pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46th Street.

Laidotuvės įvyks ketvirt, 
Lapkr. 19 dieną, 10:00 vai. r. 
iš I. J, Zolp koplyčios į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. William Blinstrub 
giminės, draugai ir pažįstami 
įsat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jam paskutinį patarnavimą ir 
ątsisveikinimą. Nuliūdę liekam

Brolis, broliene, , giminės ir 
draugai.
Patarnauja laid. dir. I. J. 

Zolp. tel. Boulevard 5203.

• BEAUTY SHOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Bęauty Shop
903 W. 35th St.

Permanent $2.50 
iki _______  $5.00
Permanent be ma
šinos    $5.00 
Shampoo ir Sudė
jimas     85c 
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

21-st PLACE TAVERN
1A U Iv/klv J.

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

701 W. 21st Place
Tel, CANAL T522.

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradieni, Trečiadieni, 
Penktadieni ir šeštadieni 

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

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

Siunčiam Gile* Telegrama | Vtaaa 
PomuIIo Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

North Roseland 
Liųuor Store

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

10314 So. Michigan Avė.
TeL Commodore 1946

—..... "Į.......  »....................—.......... .

ILaidotuviii Direktoriail

JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

POPSIE’S TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

, visados. j k 
UžkvieČU atsilankyti:

A. K. MASIULIS, T _ ...
JOHN NOMENAS <
4171 SO. HALSTED STREET 

TeL Yards 0137
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v.

Žiogų pavojus

SKYRIAUS

© 1934, Liggbtt & Mybrs Tobacco Co<

nu
me

blėties 
pagei-

Busmess Service 
'Biznio Patarnavimas

Business Service
Biznio Patarnavimas

veiterkų 
radio 
taipgi

t floor,

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

Financial 
Finansai-Paskolos

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

kus, kuriuos valstija yra parų 
pinusi.

TIKRI NAMAI didelei šeimai - 
7 kambariai, geram stovy. Su teisin 
ga kaina savininkas sutiks — m 
agentams. 7748 Evans Avenue.

So. Homan Avenue, 
Didelis bargenas, 
mus. r 
1650 S 
dale 3188.

KAKLARYŠIS DYKAI 
Jei prisiminsit šį skelbimų

PARDAVIMUI kepykla Gary, Ind. 
biznis seniai išdirbtas, parduosiu pi
giai dėl senatvės. 1473 West 15th 
Street.

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie
žastį patirsite vietoje. 3206 South 
Halsted Street. _______

MERGINA bendram namų dar
bui, maža šeima, savas kambarys ir 
vana, $6 pradžiai. Briargate 4951.

PATYRUSIŲ draipų apereitorių 
dirbti su mašina, kitiems nesikreip
ti. 413 South Market St., 6 aukŠ-

Nusižudė mergina, 
manoma, chicagietė

Prokuratūra šauks teisman Jonų B. Bren 
zą, Julių Brenzą ir Antaną Valonį

bert Wright, Vernon Thomp
son ir Jewell V. Buck.

Zintakas yra 12-to wardo de
mokratų komitimonas. Jis ėjo 
ir Superior teismo sekretoriaus 
pareigas, bet buvo prašalintas 
iš vietos, kai pinigų išeikyoji- 
mas iškilo aikštėn.

KAS TURITE paskolinti $6,00Q 
dėl pirmų morgičių ant 8 fletų mū
rinio namo—Rendos neša $270. 
6158 So. Sacramento, antros lubos. 
Martin. . . ...

REIKIA* patyrusio virėjo restau 
rante. 4705 So. Halsted St.

Chicagos priemiesty Evans- 
tone sustreikavo 60 plumberių, 
kad priversti miestų samdyti 
unijistus plumberius konstruk
cijos darbui, kurs dabartiniu 
laiku yra dirbamas Sherman 
gatve vandeniui pravesti.

Gaisras kauntės 
ligoninėj

Old Golds yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia
mam cellopfiane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuves švie
žume. J

Nėr augštesnio stan- 
dardo tabako kokybės u 

Chesterfield stdndarda

\n?T AITRTT lijuJuA Ll AJL1
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gera nuo- 

' laida-

W. P. Hint, vyriausias ento- 
mologistas Illinois universiteto 
kolegijos, apskaičiuoja, kad 
šiemet žiogai padarė nuostolių 
Illinois farmoms tarp 16 ir 18 
milionų dolerių. Pasak Flinto, 
galima laukti, kad žiogų pada
ryti nuostoliai ateinančiais me
tais bus dvigubai didesni, ir tik 
šlapias ir šaltas pavasaris žio
gų pavojų galįs sumažinti.

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

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metu.

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

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

Hemlock 0800

REIKALINGA dieninė virėja res 
taurante geras mokestis, darbas vi 
sados. 1745 So. Halsted St.

GEROS RŲŠIES
MARŠKINIAI
95c iki , $1.59

KAKLARYŠIS DYKAI 
Jėi prisiminsit šį skelbimą

MERGINA 30 iki 40 metų paty
rusi namų darbui, 2 vaikai, skalbi
mas, būti, $8.00 savaitei; Columbus 
6187.Vakar prasidėjo džiurininkų rinkimas; Zinta 

kas pasisakė esąs nekaltas.

Antradienio vakare tapo 
šauta p-lė Irenę Ritha 23 
tų virtuvėj namų, kuriuose gy
veno adresu 6337 Elm Street, 
Niles Center miestely. Tik vie
nas asmuo buvo namie tuo lai
ku, kai mergina žuvo, būtent 
burdingierius Frank Schlenz 
29 metų. Policija užtikusi jo 
pirštų žymes ant šautuvo, iš 
kurio paleista kulka pakirtusi 
merginos gyvybę.

Plumberių streikas 
Evanstone

$500.00 rankpinigių ir likusi dalis 
mokant lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais nupirks 2 aukštų plytų na
mą ir freimų katedž iš užpakalio 
prie 945 W. 18 stret, taipgi 8 kam
barių plytų rezidenciją prie 1588 

garu šildoma.
i, duokit pasiuly- 

Kreikitės į Alexander Kratky, 
Crawford Avė. Tel. Lawn-

MERGINA patyrusi bendram na 
mų darbui, padėti prižiūrėti ku 
dikj—būti, $5.00 iki $7.00; Holly 
court 6471.

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR 

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

VYRŲ IR VAIKINŲ GERO 
FELTO

SKRYBĖLĖS
$1.49 iki $3.35

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

augančių daigtų reikalauja 
W visųprižiūrėjimų ir apdirbinėjimų, 

:ka^reikalauja auginimas lengvų, 
nunokusių tabakų į Chesterfield

* Cigaretus.

3225 S. Halsted St. Dvi 
DARBO IR IŠEIGINIŲ

KELNIŲ
$1.49 iki $4.50

Ūkininko tinkamas padžiovi- 
nimas teikia skoni Chesterfield 
tabakams lygiai kaip puikiems 
lašiniams ir kumpiams.

NAMŲ BARGENAI!
PARSIDUODA bizniavus namas, 

69th St., mūrinis tinkamiausias dėl 
taverno. Paaukuos už $8500.

Taipgi 2 pagyvenimų medinis na
mas po 4 kambarius ir 4 kambarių 
ir 2 kambarių medinė cottage fittt 
to paties loto, apielinkėj 47th ir 
Western Avė. gatvekarių. Rendos 
neša $47.00. Kaina $2450. Lengvais 
išmokėjimais.

CHAS URNICH
4708 So. Western Avė.

P-nas ir ponia Leo J. Shultz, 
7201 Constance avenue, prane
ša apie susižiedavimą jų duk
ters Eleanoros su James De 
Los McCampbell iš St. Joseph 
Missoilri, sunumi Cumberlan 
universiteto profesoriaus A. D. 
McCampbell, Lebanon, Tennes- 
see.

P-lė Schultz yra baigusi 
Hirsch augštesniąją mokyklą 
ir buvusi Omiron Sigma sese
rijos prezidentė.

P-nas McCampbell lankė 
Kansas valstijos universitetą, 
yra baigęs Centralinę Kolegiją, 
Vayette, Missouri, taipjau pri
klauso Alpha Sigma Epsilon 
brolijai.

Jaunoji pora apsives 2 arba 
3 dieną sausio mėnesio 1937 
metų, atsižvelgiant tai, kada į 
Chicagą atvyks profesorius 
McCampbell iš Lebanon, Tenn.

Kaltinamasis F. Zintakas at
ėjo teisman pilnas pasitikėjimo, 
kad jam pasiseks išeiti be bau
smės. Kiek laiko atgal jis pini
gus atmokėjo j “už-rankinj” 
fondą.

Susidomėjimas byla publikoje 
yra labai mažas. Vakar teismo 
šulėje buvo tik apie tuzinas žiū
rėtojų.

Zintako advokatai yra Ben 
Short ir Stephen Leve., Pirma-, 
sis gynė Robert Svveitzerį, bu
vusį apskričio iždininką, kuris 
išeikvojo apie $260,000 valsti
jos pinigų. Sweitzeris buvo iš
teisintas.

Prokuratūrą atstovauja Ra-

Trys Chicagos lietuviai liu
dys valstijos naudai Frank V. 
Zmtako byloje dėl apskričio pi
nigų išeikvojimo.

Vakar byla atėjo prieš teis
mą, ir prokuratūra pareiškė, 
kad jos liudininkai bus:

Jonas B. Brenza, Metropoli
tan Banko prezidentas;

Julius C. Brenza, to banko 
vice-prezidentas, ir

Antanas Valonis, banko tar
nautojas.

Liudys ir du kiti Metropoli
tan State Banko tarnautojai, 
būtent, Joseph Wiewiora ir 
Stanley Borkowski.

Metropolitan State Bankas 
randasi prie 22-tros ir Leavitt 
gatvių.

Kaltinamasis aktas prieš Zin- 
taką sako, kad spalių mėn. 4 <1. 
pereitais metais, jis išsiėmė 
$10,500 iš Superior teismo 
“escrow fondo”. (Tai yra fon
das, į kurį besibylinėjanti 
asmenys įdeda pinigus “už ran
kų”). To fondo pinigai buvo su
dėti First National Banke, ir 
F. Zintakas, kaipo Superior 
teismo sekretorius, buvo jų glo
bėjas.

Pinigus išsiėmęs, Zintakas 
atmokėjo notą, kurią turėjo 
Metropolitan bankas. Dėl tos 
tai tranzakcijos lietuviams ban- 
kieriams pp. Brenzams ir jų 
tarnautojams ir tenka liudyti.

Bylos nagrinėjimas eis prieš 
kriminalio teismo teisėją, Ro
bert O’Connell.

Bylos pradžioje Zintakas įtei
kė dokumentą, kuriame pareiš
kė, kad “yra nekaltas”.

Po to prasidėjo džiurininku 
rinkimas. Tas darbas užtruks 
pusėtiną laiką, nes Zintako ad- 
vokatai-gynėjai gali padaryti 
10 užmetimų prieš džiurinin-

Anksti antradienio rytą, lap
kričio 17 dieną, telefono ope
ruoto] a p-lė Margaitei La Plant 
ir elevhtoriaus operųotojas Ca- 
sey Kielminski pajuto ugnį už
siliepsnojusią Cook kautės li
goninės pirmo augšto rekordų 
kambary.

Abu pranešė apie pavojų 
sargibiniui Clark Landersui ir 
Dr-ui Aaron ,Guntheriui. Kai 
šie jau paleido vandenį į užsi
degusį kambarį, tai ir ugnėge- 
sių komandoj - spėjo atvažiuoti. 
Gaisras likviduota nespėjęs pa
daryti žymesnių nuostolių.

Tačiau kamuęliai durnų ne
mažai išgąsdino 2,716 pacien
tų esančių ligoninėje.

BRIGHTON PARKE
Kainavo $12,500.00, dabar parsi

duoda už $5,950.00, 2 flatų po 4 
kambarius, naujas, mūrinis namas, 
karštu vandeniu apšildomas, 2 ka
rų garažas, mainysiu į lotą, farmą 
arba bizniavą namą, saukit Telefo
nu po 5 vakare Grovehill 0306.

S. P. SUROMSKIS, 
6555 So. Kedzie Avenue.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, mažas apartmentas, vi
rimo nėra, prižiūrėti kūdikį, būti, 
$6; Irving 5977.

Rasta nušauta mer 
gina namuose

Lygiai kaip puikūs vynai, Ches
terfield tabakai pasendinti ant 
dviejų metų ir ilgiaus juos pa
daryti švelnus ir geresnio-pa- 
ragavimo.' . .

Toledo miešto Ohio valstijoj 
įšoko į upę ir paskendo mer
gina, kuri ten buvo žinoma 
vardi? Dorothy Balyne arba 
Dorothy Bayles. Ji čia atvy
ko lapkričio 10 dieną ir gavo 
darbą kaip patarnautoja (vei- 
terka) barbecue valgykloj.

Tarp jos palikimo surasta 
brangių drabužių nešiojančių 
Chicagos firmų ženklus. Taigi 
manoma, kad ji yra buvusi 
chicagietė.

Kai kurioms savo draugėms 
ji pasakojusi, kad pabėgo iš 
tėvų namų, tačiau Chicagos po
licija neturi žinių apie tokią 
pabėgėlę.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS!
PILNAS PASIRINKIMAS VYRAMS IR' VAIKAMS

MąHin’s Vyrų Krautuvėj
Krautuves 6214 So. Halsted St.

Furnished Rooms
GRAŽUS KAMBARYS, valgis ir 

apskalbimas. $5.00 savaitei arba 
$18.00 mėnesiui. Atsišaukite 1626 
Monticello Avė., tel. Albany ,5127.

Real Estate For Sale < 
Namai-Žeme Pardavimui

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, būti. 1 vaikas, lengvas 
skalbimas, $5 pradžiai. Fairfax 0610.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

PATYRUSIŲ siuvėjų —seamstress 
$17, virėjų $15-$25, veiterkų $10- 
$12, Kepykloms seilsmergių $12, So
da merginų $15, Kotelių merginų 
$50. Ligoninių merginų. - 
$35 kambarys, užlaikymas; 
dirbtuvėms darbininkų $18, 
darbai vyrams.
Wabash Employment, 14th 

20 E. Jackson.

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

COAL 
_________ Anglys 

ANGLYSI ANGLYS! 
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

. ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ......................... $5.75
Lump or Egg ......— ----- 6 00
Screenings  .........-—....... 4.75

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 8882

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIŪS, visokio didžio su Coil Boksais 
ir sinkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 
bile kurio bizuio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

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

CALumet 5269. 
fNAuini Vipfn^

Mezgimo Dirbtuvės
____________k.

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS

F. Selemonavich 
504 WEST 83-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais.

Telefonas Victory 3486

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Help Wanted—Malė x 
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusio visam kriaučių 
darbui. Nuo $18.00 iki $25.00 sa
vaitei. J. Klovas, 1707 So. Halsted 
Street.

K®

Akli f Ž


