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Fašistai bombarduoja 
iš oro ir veržiasi , iš 
150,006, sukilėlių 
PURI

MADRIDAS, sp.’’4.

dC

permai-

leidžiasi

JOHANNENSBURG, sp. 2— 
Du lakūnai dalyvavę Anglijos- 
Pietų Afrikos lenktynėse užsi
mušė ir $50,000 lenktynes lai
mėjo Scott ir Guthrie. IŠ 9 lėk
tuvų dar tik 2 pasiliko lenkty
nėse varžosi už antrą vietą.

Fašistų Riaušės 
Paryžiuje

Užpuolė didelę komunistų demonstraciją 
Paryžiuje ir iššaukė kruvinas riaušes, ku 

riose daug žmonių sužeista.
PARYŽIUS, spalio 4.-r-Nors 

buvo tikimąsi, kad pravedus 
franko devaliuaciją dabar už
viešpataus Franci joj ramumas, 
tečiaus to

Naujus neramumus
Franci jos fašistai. Uždaryto
sios fašistų organizacijos Croix 
de Feu (Liepsnojantis Kry
žius) vadas pulk. Francois de 
la Rocųue, kuris sutvėrė nau
ją fašistinę partiją — Socialę 
partiją, staigiai pradėjo kur
styti visoje šalyje neramumus, 
atsišaukdamas į visus savo se
kėjus pulti ir ardyti socialistų 
ir komunistų susirinkimus.

Fašistai tuojaus pradėjo pil
dyti savo vado įsakymą. Tuo
jaus prasidėjo puldinėjimai 
darbininkų susirinkimų. įsi
drąsinęs fašistų vadas paskel
bė rengiąs didelį susirinkimą 
Paryžiuje. Tai buvo aiški, fa
šistų provokacija.

Komunistai irgi ^pąškelbė 
laikysią savo didelę demonstra
ciją.

Kadangi buvo pavojus knf- 
vino hu^irėmimo tarp abiejų 
kraštutinių grupių, tai valdžia 
abu susirinkimus 
pasiuntė 12,000 
gvardijos daboti 
Princes, kur abu
turėjo įvykti ir stengtis tų su
sirinkimų neprileisti.

Bet jau buvo per vėlu, 
dieną prieš tai fašistai 
dėjo puldinėti kairiuosius
vėse ir išteko daug susirėmi
mų su fašistais.

Padėtis pasidarė labai įtem
pta ir šios dienos susirėmimo 
negalima buvo išvengti, nežiū
rint tūkstančių gvardiečių ir 
policistų pastangų.

Dar nė neprasidėjus susirin
kimui jau
fašistams pradėjus jpiriętinėti 
einančius į 
riuosius. Tečiaus vistiek parke 
susirinko • 100,000 minia de
monstruoti prieš fašizmą.

Prasidėjus demonstracijai 
prasidėjo ir visuotinos riaušės, 
kurių policija neįstengė sustab
dyti. Fašistai, pasisamdę tak 
si važiavo tiesiai į minią. Mi 
nia tokias taksi pastverdavo ji 
fašistus gerai sumušdavo, o 
taksi apversdavo.

Visoj apielinkėj skubiai už
sidarė sankrovos, nes daugelis 
langų išmušta.

Fašistai irgi kur galėjo puo
lė ir mušė demonstrantus. Ap
skaitoma, kad fašistų demon
stracijoj dalyvavo apie 20,000, 
nors jų vadai tikėjosi daug di 
dėsnio skaičiaus.

NAUJIEHO!
The Lithuanian Daily News

Eatered as second-class matter March 7, ,1914 at the Post Office at Chicago, III, 
under the Ąct of March 3» 1879 

1 <

‘ . ■■ t ■ . - >

Chicago, III., Pirmadienis, Špalių-October, 5 d., 1936
... ..............................,J,. ■, , -------- — , ,, ■ —

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOJ
The Lithuanian Daily Ne*

FUBUSHED BY THE LITHUANIAN NE^S PUB. CO., ING 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8509

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
-t-—u—.■ L ............ .

No. 235

O

S;-

Iš abiejų pusių šimtai žmo 
nių liko sužeista riaušėse. Dau
giau kaip 1,500 riaušininkų li
ko areštuota. Tokių kruvinų 
riaušių Paryžius jau senai ne
buvo matęs, bet jas iššaukė fa
šistai. Ir išrodo, kad tai nebus 
paskutinės riaušės, nes fašis
tai liko padrąsinti įvykių Ispa
nijoj, dabar pradės smarkiau 
veikti ir Franci jo j. Darbinin
kai, žinoma, nenusilenks fašis
tams ir pradės su jais griežtą 
kovą, o tas ves prie naujų dai 
aštresnių susirėmimų ne tik 
Paryžiuje, bet ir kituose Fran 
ei jos miestuose.

Galbūt ir valdžia bus pri
versta stvertis griežtesnių 
priemonių . prieš fašistus ir už
daryti jų naująją organizaci
ją

SNIEGAS NEPAPRASTU LAIKU

*

&
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DenveV Street scene 
pasibaigus vasarai, Denver’e, Colorado, prisnigo beveik 3 pėdas gilumo. Sniegas padareVos 

lionus dolerių puostolių miestui, ir mirė 13 žmonių virstant medžiams bei griūvant troboms.

MOTERYS IR SU
ŽEISTIEJI EVA
KUOJA MADRIDĄ

mi

Du demokratų kan
didatai pasitraukė 

Minnesota valst.
ŠT. PAUL, Minn., sp. 4. X 

Du demokratų kandidatai — į 
gubernatorius 
atšaukė savo kandidatutas ir 
pasitraukė iš rinkimų kampa
nijos, kad tuo sustiprinti Far- 
mer-Labor partijos kandida
tus ir tuo pačiu laiku paremti 
prezidentą Rooseveltą. Dabar 
už tas vietas eis kova tik tarp 
darbiečių ir republikonų. Dar- 
biečiąi gi nacionaliuose1 rinki
muose remia prezidentą Roosc-

ir senatorius

Bolševikų komisarų 
nuožmumas šiaurinėje 

Rusijoje

Uždraudė chinie 
čiams dainuoti, - Ja 

ponijos konsulas 
nori miegoti

Chi-NANKING, sp. 4.
nieČiai studentai rinkdavosi 
naktimis netoli Japonijos kon
sulato esančiame viešame sod
ne ir ^dainuodavo patriotines 
dainas. Jos neleisdavo Japoni
jos konsului miegoti. Konsu
las pasiskundė valdžiai ir val
džia, “išvengimui incidentų” 
formaliai uždraudė studen
tams rinktis ir dainuoti neto
li konsulato.

Illinois plečiasi vai
kų paraližius

.Ji
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Riaušes Londone.
LONDONAS, sp. 4. — Lon

dono fašistai, vadovaujami 
Mosley, irgi buvou manę , su
rengti savo demonstraciją 
Londone. Bet aplinkui juos sū- 
sirinko didelės minios prieši
ninkų ir prasidėjus riaušėms, 
policija jų demonstraciją su
stabdė.

Airijos fašistai eina 
pagelbon Ispanijos 

sukilėliams

Po 
nau4jo bombardavimo sukilėlių 
lėktuvų, prasidėjo evakavimas 
[Madrido, kuris dabar yra 
kilelių apsuptas iš trijų 
šių.

I . ■ .

Sužeistieji (milicininkai,
kai ir moterys bus pirmiausia 
išgabenti į Valencija ir kitus 
Viduržemio juros pakraščius, 
nes dabar yra pasilikęs atda
ras tik tas vienas kelias iš Ma
drido.

Sukilėliai numetė 45 bombas 
ant Madrido, bet jos padarė 
labai mažai: nuostolių.

Į šiaurę nuo Madrido suki
lėliai persilaužė per 
linijas ir dabar ir iš 
žiasi linkui Madrido.

Karo ministerijos
mas sako, kad 250 sukilėlių Ii- 
ko užmušta susirėmime ties 
Elvacar kaimu, Cordoba fron
te.

Valdžios jėgos, veikiančios 
iš Olias, atnaujino savo kon- 

I trataką, nežiūrint smarkaus

VALLADOLID, Ispanijoj, sp. 
4. — Gen. Owen O’Dūffy, va
das Airijos fašistuojančių mė- 
linmarškinių, pranešė šiauri-, 
nės Ispanijos sukilėlių vadui 
gen. Molą, kad 9,000 airių yra 
pasiruošę eiti pagelbon Ispani
jos sukilėliams ir kovoti prieš 
lojalistus sukilėlių eilėse.

Pirmas airių pulkas jau ne
užilgo atvyksiąs. Jie atvyks 
kaipo civiliai žmonės ir tik pa 
siekę Vallodolid liks apgink
luoti. Jie galbūt nešios Ispani
jos svetimšalių legiono unifor
mas ir turės tik skirtingas ke- 
pures. Jie norį kovoti kaipo Į bombardavimo sukilėlių lėktu- 
vienetas jiems pavestame sek- Vų, 
tore. iš Iznalloz, apie 16 m. nuo

----------------- Granada, gauta žinių, kad
7 užmušti, 45 sužeisti valdžia sunaikino 40 trokų sir- 

Italijoj \ kiįėlių kolumną, kuri veržėsi 
_______  linkui Alcala, be to liko nu- 

RYMAS, sp. 4.-7 žmones šauti du priešo bombų lėktų- 
liko užmušti ir 45 sužeisti, ta- vai.
voriniam trakiniui netoli Ry- 150 000 'arfdlai 
mo susidūrus su automatnea Madridą
(motoriniu vagonėliu).

_____ . LISBON, Portugalijoj, sp. 4.
BUENOS AIRES, sp. 2. — — Dar 12,000 maurų kareivių 
Gauta žinių, kad Argentinos laukia išgabenimo į Ispaniją, 

pilietis Cruz likęs sušaudytas 2,000 atvyks į Ispaniją šian- 
Ispanijoj. Įsakyta Argentinos j die^ 
atstovui Madride išreikalauti 
atlyginimą ir bandyti išgauti 
Cruz lavoną.

ž...-.. ................T... ........... ......

rinti kavaleriją, artileriją ir 
150 didelių bombardavimo lėk
tuvų. Dabai* esą eina paskuti
niai pasiruošimai puolimui so
stinės. '

Lojalistai stengiasi pastoti 
sukilėliams kelią.

SU LOJALIŠTAIS PRIE,- -
MORĄ, sp;^ 4/ — Lojalistai i i?®**
bando užeitj^ ‘ iš Šono sukilę-' 
liams, kurie'veržiasi linkui Ma
drido iš Toledd. Nauja kūritio- 
mene liko prisiųsta sustiprin
ti pozicijas apie Olias, apie 30 
m. nuo Madrido. Linija eina 
per svarbų geležinkelio tiltą.

Fašistų n ’ “mirties ‘ varnai”, 
kaip lojalistai vadina lėktu
vus, bombardavo valdžios ka
riuomenę. 14.

Geležinkelio linija į Madlį- 
Idą taipjau buvo bombarduoja
ma lėktuvų, bet didelių nuo
stolių nepadaryta.

Sukilėliams veržianties iš 
šiaurės, pietų ir vakarų, val
džia įšaldė sustiprinti Aran- 
juez, per kurį eina svarbus 
geležinkelis į rytus ir kurį, 
aišku, sukilėliai stengsis per
kirsti. Sukilėliai dabar yra už 
15 mylių nuo to miesto.

I >
Baskai atstume sukilėlius.
SAINT JEAN DE LUEZ, 

Francijoj, sp. 4. — Sukilėliai 
vėl bombardavo iš oro Bilboa 
ir numetė 25 bombas.

Bet baskai tvirtai laikosi ir 
šiauriniame sektore atmušė su
kilėliui. Sukilėliai buvo priver
sti pasitraukti į savo senąsias

Į linijas toli į šiaurę nuo Bil
boa.

RYTOJ PASKUTI 
NĖ REGISTRACI

JOS DIENA
Rytoj, spalio 6 d., Chica- 

goj ir apielinkėse bus pasku-

pjĮezideihjihiūs 'rinkimus. Kas 
dar" 'iįęrA užsiregistravęs įr 
kas neužsiregistrifos rytoj sa
vo precinkte, tas negalės bal
suoti lapkričio 3 d. rinkimuo
se. O neužsiregistravusių dar 
yra gana didelis skaičius.

‘ šiandie dar galima užsire
gistruoti ir miesto salėj, iš
vengimui susigrūdimo precink- 
tūpse, bet po rytdienos regis
tracijos jau ir miesto salėj ne
begalima bus registruotis, nes 
tuoj prasidės tikrinimas užsi
registravusiųjų.

MASKVA, sp. 4. — Iš šiau
rinės Rusijos atėjo žinių apie 
didelius nuožmumus bolševikų 
komisarų. Nordvik pusiausaty, 
tolimoj šiaurėj, kur yra dide
lės Rusijos druskos kasyklos, 
dirbo grupė inžinierių. Juos 
pavaduoti atvyko kolonijos še
fas Kozlov, jo padėjėjas Zaha- 
rov ir inžinierius Lyžich. Jie 
apkaltino savo buvusius pirrti- 
takunus už sabotažą, neveik
lumą, smarkiai juos nuplakė 
ir ištrėmė dar 200 mylių to
liau į šiaurę.

Negalėdami prasimušti per 
audras,' inžinieriai sugryžo at
gal į Nordviką, bet išnaujo ta
po areštuoti ir nors nusilpę

SPRINGFIELD, III., sp. 4; 
— Sveikatos komisionierius 
Frank Jirka skelbia, kad per 
pastarąsias penkias dienas Illi* 
nois valstijoje 60 žmonių su- 
sirgo vaikų paraližium. 28 su-, 
sirgusių jų yra Chicagoje. “

Dar ir šiais laikais atsi
randa “raganų”.

Rykštės ir kalėjimas 
už 50c vagystę

Vatikanas privertė 
sukilėlius nusiimti 

savo vėliavą

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

Galbūt lietus; maža 
na temperatūroje.

Saulė teka 6:50,
6:27.

Pataikaudami 
kilėliai įkuTs 
maldvietę Gordoboj.

Sukilėliai generalinį štabą 
iškelia iš Burgos, Šiaurinėj Is
panijoj, į Salamanca, vakari
nėj Ispanijoj. Į ten jau 
ko gen. Franco. ir gen. Molai

Sukilėlių radip stotis Corun- 
noj giriasi, kad Madridą puls 

1150,000 sukilėlių Įarmija,. tu-

WOODBRIDGE, N. J., sp.
4. — Vietos teismui teko na
grinėti bylą, kuri buvo gali
ma tik keli šimtai metų atgal 
ir kuri parodė, kad ir šiais 
moderniniais laikais dar yra 
giliai r įsišakniję prietarai ir 
buHai.

nuo badomo ir ligų - išnau^ ~-Xicna ‘ndteFte Pa.traukg teis' 
i i’ ___4: man savo tris kaimynes, nes

os jai neduodančios ramybės.
Ir. teisme visos trys apskųsto
sios, 
ėmė 
deja 
savo 
čia ragana, kokios būdavo gi- 
ioj senovėj. Viena jų mačiu
si kaip ji pasivertusi į arklį, 
kita mačiusi pasivertusią ją j 
šunį. Trečia ją mačiusi kitu 
keistu ir baisiu gyvunu. Be 
to ji virdavusi visokias žoles, 
kaip darydavusios senovės ra- 
ganos.

Bet teisėjas tokiems tikri
nimams neįtikėjo ir įspėjo, 
kad jei jos nepaliaus perse
kiojusios tą moterį ir skleid il
sios kalbas, tai jos visos at
sidurs kalėjime.

tapo ištremti.'
Bet žinios apie tai pasiekė 

Maskvą, liko išsiųstas valdžios 
tyrinėtojas, kuris inžinierius 
išteisino, o jų kankintojus, ko
lonijos viršininkus, areštavo 
ir įmetė į kalėjimą.

Tufune paskendo du 
laivai; gal .124 žmonės 

prigėrė.

1
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visos baigusios mokyklą, 
tikrinti, kad esą skun- 
yra tikra “ragana”; ne 
biAlu, bet tikrai yra to-

WILMINGTON, Del., sp. 4. 
— Clarence Lee, 20 m., gavo 
20 rykščių ir tris metus kalė
jimo už pavogimą pusės dole
rio.

$5,000 kaucija už pavogimą 
$96,000 I

SIOUX FALLS, S. D., sp. 
4. James Vandagrift, kuris 
iš knygv.edžio iškilo iki banko 
prezidento, bet beprezentauda- 
mas išeikvojo $96,000 banko 
pinigų ir už tą liko areštuo
tas; dabar liko paliuosuotas iki 
teięmo tik tfž $5,000 kauciją.

TOKIO, šp. 4. — Smarkus 
tyfunas parėjo per Japonijos 
salas, kuris paskandino ma
žiausia du laivu, su kuriais, 
kaip spėjama, žuvo 124 žmo
nės.

Visur tyfuno kely liko už
darytos mokyklos, tyfunui 
slenkant linkui sęstinės.

4 prigėrė ežere
MADISON, 'Wis., sp. 4. — 

Keturi žmonės prigėrė “už
keiktame” Mendota ežere ap
virtus jų motorinei valčiai. Tą 
ežerą .buk užkeikęs Blackhawk 
indėnų vadas taip kad tame 
ežere kasmet paskęstų ma
žiausia po vieną baltą žmo
gų.

Pabučiavo savo žmoną 
—liko areštuotas

J
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Vaikas prisipažino su 
daužęs du traukinius

Vokietijos laikraščia: 
smunka; dalins juos 

jaunavedžiams.

RYMAS, sp. 4. — Pasinau
doję Ispanijos ambasadoriaus 
prie Vatikano išvažiavimu į 
Franciją, kiti ambasados šta
bo nariai, kurie visi yra per
ėję sukilėlių pusėn, pasiskubi
no virš ambasados iškelti Is
panijos monarchistų vėliavą, 
kurią naudoja ir sukilėliai. Bet 
[Vatikanas paprašė tuojaus tą 
vėliavą nuimti, nes Vatikanas 
dar nėra nutraukęs ryšių su 
teisėtąją Ispanijos valdžia ir 
dar nėra pripažinęs sukilėlių ir 
todėl nenori, kad fašistinė vė 
liava 

Idos.
plevešūotų virš ambasa<

C 5** A O; L

WELCH, W. Va., sp. 4. — 
14 metų vaikas prisipažino 
prokurorui sudaužęs dii trau
kinius, nes jam patikę žiūrė
ti į traukinių katastrofas. Nors 
niekai nebuvo sužaistas, bet 
nuostoliai geležinkeliui siekia 
$100,000.

LOS ANGELES, Cal.* spalio 
4. — Garsi mūviu aktorė Nor-I 
ijia Shearer, pati uždirbanti 
tūkstančius dol. į savaitę, da- 
į>ar patapo galbūt turtingiau
sia aktorė, paveldėdama didžiu
mą $10,000,000 turto jos vy
ro Irving Thalberg, filmų pro- 
ducerio

BERLYNAS, sp. 4. —Kiek- 
viena jaunavedžių pora Vokie
tijoj gaus vieno mėnesio pre
numeratą nacių laikraščio. Vo
kietijos nacių laikraščių cirku
liacija labai puola ir tuo bu- 
du norima padidinti skaityto
jų skaičių. Ikišiol gi jaunaved
žiams buvo dalinama Hitlerio 
knyga “Mano kova”, iš ko Hit
leris gerokai pasipelnė.

WASHINGT0N, sp. 4.—Du 
policistai areštavo Gailiam u> 
pabučiavimą automobily sa 
vo žmonos.

Bet visai kitaip pažiurėjo į 
tą dalyką teisėjas. Jis išbarė 
policistus ir pasakė:

“Dalykai darosi visai nepa
kenčiami, jei vyras ir žmona 
negali sėdėti savo automdbily 
ir pasibučiuoti. Aš pagiriu tą 
sentimentą, kuris verčia du 
žmones, vedusius jau keturi 
metai, pasibučiuoti viešumoj ar 
privatiškai”.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

WASHINGTON. sp. 4. — 
Pirmadieny susirinks augš- 
čiausias teismas svarstyti dau
gelį svarbių, liečiančių Naują
ją Dalybą, bylų.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

ų,. /



NAUJIENOS, ęhicągo, III.
' -- ........... ‘------------ ~ '■ "■ ...........--I... ■■■.

6 Pirmądįęnis, spalių 5, 1936 /

Vokietiios. ir SSSR 
Spaudos Karas,

f- u..- . _

(Jta beadradachia. UfttavMft).,
gavę kitu budu yra susirišusi įvai

riais pažadais su Prancūzija. 
Wn,ii W 
tią sų ęąjkoslovakija, o čęjkPff 
Waii$aT prieteįinguęįę, sąįtyr 
kiW/$ wa B W ^nciV 
zija ,bet ir su SŠSR. Taigi 
Vokiety,ąi ’įuųjus ^SR. tęfctiį

n HM s«
;8SSSV santy-

mątįnio ęjęęjęto, ji tąį Pądątyr 
tų? kąd, pąąjsąį. V$.

bėti civilizaciją ir kultūrą,' iįę. p^ądėjąą dip^^atinias 
‘ ‘ \ įdarybąj kurių nąetu. šį tą išsv 

Europoje/ štai kokie jie gerta-! d/^ęįi.
v. Gyvenime mes dažnai tąip

matome, kąįpr. po tikrai gerp

Juk prisimink visai netolimą 
‘praeiti, kaiįt vofyįečių spauda 
puolė Lietuvą, Kokiais ją var- 
dąią yra vadinusi, ir kaip, ją 
meŠmęižpsi — rodąs, kad j.okįi 
!čĮa beųt kiek padoresnį sąą- 
• tykiai sumegsti buvo visąi ne- 
'įmąhoma. O Štai, rodęs, visai 
netikėtai sueitą, suąįtarįa, su
sikalbėtą ir pądąryta taną tįkj- 
ra prėkybpš ąutąrtią, Dąbąf 
jai? net dąug kas i& vpkieęių 
štėbįsų kaip, f girdi, buvę galį- 

!ma šitaip Lietuvą koąęvęflaį, 
ĮaL girdi, visąi nebuvę už ką.
bįorį sųpjądinti vj^įnęą kle- 

sa^ sų dayhinwkaLs.
Tai ko gi vokiečiai dabąr 

siekią &tąįp 3SSR. ir. išvisp. 
korąąnįątus 

. P^ajicuzįjoje dje.mokratimp 
<rępto ląjęjėjiŲias. ir, kai kuyie 
^sįępią j^litįkęją pa^taekimHc 
vokiečiams yra ąkąųdus irtr 
jus. pašinas, įvarytas. į ją ko-, 
jas. Ispąnįjęs, įvykiaį tai opi. 
yęk.W.apis žaizda, kilusi aąt, 
jų k.uuę, \ O * čįą visai po nd- 
tąią. seka Skandinavijos valsty
bėse parlapieutų rinkimai. Tų 
parlamentų rinkimai, kuriuosą, 
kad ir spųąi^ątąi ną viąųą su- 
i'feft ta, ta 
dyme tu^i neabejotinai didelį 
svorį. Tik dirstelkim į Euro- 
ppą žemėlapį štai, padedant 
Suomija, viąu Ęurąpoą šiąąęes 
pakraščių iki pat li^ajdridą so- 

’cialistų įtaką tų valstybių gy 
Vepirąą yrą neabęjęįiną. Vidu
rio Europos reakcijos ryk
liams ir, Italijoj bą^ibą&Vkams 
visai tai lĮępąįęįiąi. Jų užsi
mojimą^, j.ų šįtą so^a- 
listų įtaka stovi skersai kelių.

Tasai 'r"dei»o^ąt;ijos išsitię- 
sęs diržas savaip veikia vokie
čių ne tik ų^ienio, bąt, irt vi
dutis pojįtiką. Reikia jis pprt- 

:kirsti, reikią jįp nųtrąųkti, 
•neikią jis sudoroti, štaį, dąjąą 
vokiečiai iš kailio nerdąĮuįęsį 
jrodnfją mąnksizpo. ’ž.ąlįngu- 
tną, štaį dęlko, ' jįę( įrų^įuęją 
įŠŠSH. politikos žaįinguiųą. 
Štai delko jie taip jaudipąsį 
dėl trockistų bylos, kokių pas 
save šimtais turi ir kur ki-

W ta
pas, 

neklusniems 
galvos, pilna to žodžio prasme 

,įji 
( Kad SSSR, KffidfKyta ti;ocki-’. 
štų"' byla neigiamai patVeikė.-. 
'Ęur<®< <wbw,ukų,' '
461 to. Vta 
;i<įad toji, byj^ fa^j?fn?; d^?.. 
labai nartui ** “ 
netenką <įaVg_ ąbej<$. fed

Jau jus turbut bušit 
žinių, kad tarp SSSR, ir Vokie*

V/\FiT<Trr. p • .iv’
lio neriasi ir visokiais ne^prasr 
tais keliai?.. stę^jsti į?ody^i 
ir ki,e^vięiMį iįj?nįn^į i^pustj, 
kad iŠ SŠSR. pusės gręsia vi
sai Europos civilįzaęįj ai ir kuį^ 
turąi djdėlią pąvojiis. SuR; 
raąk, komunistų jsigalėjimąs ne
šąs žmonijai tkrą nepalama iįę, 
Štai £ik viena Vokietija tą 
vojų nujaučia ir tik ji pasiry
žusi apginti žmonijos geroy^.. 
Tik pamanykit, Vokietijos inA- 
cionalsocializmas įsikinkė gėl- 
? 7* "ui a,i: 
ne tik pas save ,bet visoje neįtj 

dariai, geraširdžiai, kaip jie 
yra susrupinę, žmonijos liki
mu. Be, j.ų# ’ptpąulfe, 
gali tikrai žąti, arįą j vidur
amžių tamsius laikus nugrim 
sti. Visą ką, tį.R jię{ pa^ 
SSSR yra blogą pąs^ebŠįjęš tai 
neišpasakytai išpučia ir} prisi
spyrę įrodinėja, įas SSSR,
ruošiasi į tijcrą ir kad vi
soms Europps valstybėms tik 
iš jų ir iš jų vienų grumpją 
skaudus likimas.

Čia pat jie visokias baise
nybes sklęidįžia apie Ispanuos 
teisėtos vyriausybės kovas, 
dergia ispanų liaudies frontą 
ir sukandę dantis tik nutylu,~ 
kenčia neužkfiudę Francuzijos; 
dabartinės vyriausybės, • lięt 
kaip kada ir čia įgnyba, kaip 
ką blogo nurodo.

SSSR, spauda taip, pąt ne
pasilieka skolinga vękięčijų 
spaudai, kad ir ne taip šiurk
ščiai, bet vis dėlto smagiai at
sikerta. RĮbmunjstų '' spauda 
taip pat juodais dažais dažo 
visą vokiečių gyvenimų ir ne 
juokais įrodinėja, kad' vokie* 
čiai neabejotinai ruošiasi ka-

i ir kad tai gręsja ne tijk 
aSSR. karui bet ir prąncuzyąi, 

pagaliaus ir. ir visoms kitonjs 
Europos nefašistinėms valsty
bėms. Protarpiais jau taip, 
visai atrodo, kad tarp’ tųp- 
dviejų valstybių visąi, nutruks 
diplomatiniai santykiai ir B1 
net tikrai tuoj kąrąs, prąsidętiĄ

Kaip kas net visai, rimtai 
spėlioja, kad štai neužilgo, tlįp- 
dvi valstybės tikrai mes vieįa 
kitai pirštinę ir dipĮomątjpįų 
santykių nutraukimas yį^ąi 
galimas. Juo labiau, kad SSSR, 
visus prekybinius užsakymus 
duotus Vokietijai pąskųt^pįiis 
atšaukia. SSSR dirbę viso
kie vokiečių prėkybps ąg’e^tai 
paskubomis traukia atgal į 
savpo fątęrla.ndą, pas savo fiu
rerį. Kaip kas jau visai rim
tai pradeda baukstauti ir bai
mingai dairytis, kas čia bus tę 
lįau. Ir tame pačiame tįį-« 
dviejų valstybių spaudos kayo 
įkarštyje, eįna rimti kariuome
nės manevrai, ginklo pajėgų

• demonstracijos. Atrodytų, 
kad tikrai yra kuom susirū
pinti!

Nėra, taip baiąių kaip.
Bet ištikrųjų taip baisiai 

nėra, kaip atrodo.
Vokiečiai, kad ir norėtų iš

šaukti karą su SSSR., 
šiuom tarpu jiems labai nepa
rankus momentas ir sunkiui 
galimas daiktas. Vokiečiai 
neturi beud^pą šjįap^S;su 
Atseit, vokiečiais tę^tį. į 
ra su SSSR, 'žygiuoti per sVfc 
timas valstybei ^žrmoie ejj 
Igje reiktų, P9J,W; 
valstybes ir Lenkiją.
cuzai jau pasiskubind šu Len
kija sudaryti tam tikrą miliįtą- ; 
rinę sutartį, kuri vokiečiais

SŠSiR.

-' ■ - - ■ • -....................... - • '■ /

; štai .kanįie, glu^i vokiečių re- 
f^cijdį. ę^ųie/ štai d,ėlko vo- 

no, susisietoj o Europos civili
zacijos ir kulturps likimu, štai 
iijgjįko ji? savi^ąsi Ęui-ppęą žan:

■: cj • . .. 
( Tąigi Vokiečių ir SSSR, 
spaudos karas ištikrųjų bent 
šiuo taypų nėra tię^ baisuj 
kaip, jis kąm, atrodo. Betgi šį- 
tąęai karas, yrą/ i^bąį 
gaš. Vokiečių spauda gali ’ at
siekti to, ko ji siekia, tąi yyą, 
sudrųąęisti demokratijos dąrfeų, 
pakirsti jos darpmas. pastangas, 
taikos įgyvendinimo reikalu.

> Prąncųzij os deinokratipų yy- 
riairsybę ' tikrai turi sunkų dar
bą ir be galo gudrų ir pąypjln- 
gą priešą pąvidąį^ vokiau 
nacionalsociajististų.

čia.. ląbąi dąug (įęrą iųių 
yi^ąi:^vi^ąįęrdo poli

tikos, o ypąč koiųuiųųtų 
pąrtijos^ kuri sąyp- bąt. kokiąis 
išsišokimais labai daug gah 
pąkęąkti 
kratiniam frontui.

lępąųųąją ylą: tebeinąs
čjos. kovos, taip įpa-t sąvp, įtą- 
kos turi visam Europos gyveni
mui ir nuo reakcijos Čįą ląį- 
m ėjimų daug kas gali pąkisti 
Europos valstybių vidaus gy- 
venjine ir, santy
kiuose.

Dėlto visaj netenka stebėtis^ 
kad Europos spauda Ispanijos 
įvykius, skiria, tiek daug vietos 
ir. taip plačiai juos aprašo. De
ja, reikia su dideliu apgailes
tavimu konstatuoti tą fąktą» 
kad Madrido teisėta vyriausy 
bč nepajėgia 'plačiai suteigi 
'ihfbrmacijų, kas ištikrųjų,

.. . H;.. . ~ . ..............- - - ------

( ‘ t /. Ir tai, ąęąuosta- 'bintas, jis yra kapitalistų ran- Visa taip nėra baisu, kaip 
Vidžių Ęųroppą; ręąkci- koše, kur taip pat tikrų
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nąįs dę^įJie sęįųįkiiya, lĄięą.čięyi-; 
ją atbaidyti nuo demokratinio

tie 'JW- ridul; 
rinįų, luomo tąępę, pasėti didolĮ-’, 
nepasitenkinimą darbiniąkų ju- 

Ww JO v w
demękratijos, šįtąp savo gu 
driu manevru jie nori Euro
pos demokratiškai besitvar
kančiose valstybėse pąsėtį rę- 
ąkęjj.9£ KTŲ.dų^ ir tenais sjip;- 
rinti ir ugdyti reakciją, pavi
dale visokio fašizmo.
? štai -Ąėįkp jię tokią inirtį-t 
mu plepią SSSR., nęą tuo są, 
vo ipąnęyrą nori pąvąįktį 
Pranąųįy'ęą vldąąs gyvenimą, 
kad teąąią subyrėtu liaudięs 
frontu ^ąą_, nąo jp ątsiipęą.tų 
visokio plauko, rędikalesni li
beralą^ ‘ Jį| nąrį' tąo pą^ų 
susp^ogdyti Prancūzijos dabar
tinę yy^ąy^ę ir, tąą pą^įą 
paveikti Husiamus kai 'kurių

Y^tybįų. pąrl^ 
mentų,

št< r^’

užsilWOM Ifcą-
lija, Ro^ą^ąĮįją^,
Austrą įr; ^ąį kas iš Bąlka-

V(W$Nįi tį^rįęjį ^ąksinin.; 
kai nųjęį sųąrįąątį Prąnęuzįjoą 
ir S^SR sų^ąrytą ąiiliįąrini 
susit8®A Q 
jie tiąoj . įdegintų Baltijos val
stybėj o pįriąoję x eilėje pa
lenkti Lietuvą į savo pusę, tuo
met vokiečiams kelias į SSSR, 
butų neabejotinai liuosas.

i Vokiečių ekspansijos užsi
mojimai.

Juk vokiečių nacionalsocia
listai ne vięną kartą ir vįąai 
nedviprasmiai yra pasisakę, 
k-aą jięips yrą reikalinga r tį
sų žemių žaliavą, kad jie be 
šito negali apseiti. Kad vo
kiečių tautai reikalinga dau-; 
giąą erdvės, o jos, jų ąųpran- 
tįmų? yrą pakankamai rusų 
.žeipėj.e,,

Eu^ęppję yrą daug tirščiau 
•apgyventų kraštų, žmonės 
’daųįį. ląbįąu‘ susispąudę gyve
ną, hęg.u, sakysim, vokiečiai; 
o štai Belgai, Olandai, Dąnąi, 
^eko^įąyąkąk pa^aįiąus, net 
Angląį (įęį tą Htieątą nęgru- 

.ląoja ir kitur perą pasiryžę 
sau žęmių ięškoti, bet pas sa
vą, taip tvarko gyvepimą, kad 
l>utą visieųis gerai gyventi. 
Impiin, ka4 ir Lietuvą. Pąti 
Lietuva, daug tirščiau yra ap
gyventa, negu kai kurios vo
kiečių provincijoj sakysim, 
kad ir visa Prūsiją. O vienok 
kam čia galį ateiti t į galyą įo- 
kią klajkf mintis svetimas že
mes užkariauti, na, sakysim, 
kad ir visą Prūsiją. Nors Lie
tuva isįoiįiniai ir tautiniai vi
sai teisėtai galėtų pareikšt) 
sayo pretenziją, į visą PijUSU 
Lietuvą, bent, ikį Karaliaučiaus 
miesto. Ir šitoks Lietuvos no
ras butų daug rimtesnis, negu 

I vokiečių.: pretenzijos į visą 
Klaipėdos kraštą.

Vokiečių imperialistai ir mi; 
'lįtąristjąį. negali nuriąiti, Jie, 
daro vįsa? kad Eurpppję. įsiga- 
Ičjus ir jos valstybėms savo 
sąlygai padiktavus, kad vokie
čių, kapitalistai turėtų iš kc 

Jtuįįti.

$4 .000*00 r 1 WVANŲ! :
"Mes kaPKlc užpirkome milj 

žįnišką kiękį gėręsr aALEvę/s •/ 
kų nącib.nalą .grandinine krąuįu- 

Slų g)?upe dabar parduoda ' višųr 
riužT ‘ kainos 25
nuo dabar. Už galioną V

ViŠoš spalvos kflat ir gipsą.
Aukočiau paminėta dovana bus 

Užmokėta' tani,' kas. galės įrodyti, 
kad musų prirodymas netei^iągas! 
Didžiausi bankruto malevų stako 

' dy lėriaf Čhtcagp j e.
;Ų. S. teismai’ir apdraudos ko m- 
•panijo^ yrą musų rpikmepų žąl- 
ttniąi.’ ’ e
/AėJgilJpikiai u* '4 
.ęAOTT^YCHANGE

?8i6"^? HAį'ŠfĘDjŠt'.
« EtSTON AVENUE.

Skyrius, KENOSHA, W.
Visi telefonai ARMitage 1440. »

Geo. P. Cunning’ham
MSTRlBl’tOMVS

* * z>/7

^ALAUS
■ KENAIS, ŲŲSGALIONIĄIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS/ 
visada: ŠAUTAS

ęOĮL BpXĘ§į ĘENDQN

Pristatome. Ąią Visokiems
, Reikalams, :

,>6017. SOUTH KEDZIĘ AVENUE'
Phone PROspect 7565,

v w

Para Beitum.
pastangas, kad tik visus įvy- O juR .šįąrne amžiuj^ ši

tiek veikia visą gyvenimu, kg
įiųs savąip aprašius, savą var- da iy radio turį tįeį gąlybe(ą>

PęmokąrjtįnĄ spauda yra žy- jau siąpdieft ir. iradiąėti. ue^ 
miai šiame atsitikime r!1r 
niau informuota, ji neturi, nuo
latinių korespondentų pačiame spaudos kąrąs visais atvejais 
fronte ir veik nėra kas ątsi- šiandien 
dėj ęs visa tikrai nušviestų,.
Jei kaip kas iš demokratinės 
spaudos ir turi savo nuolati
nius infprmątori.us, bęt jų ži
nios pasiekia spaudą žymiąi 
vėliau, ąrba tos infoijųiacijos 
talpinamos tik Lenais kur n^- 
<ra ęepzųi’O^ o šiaip, jąu visa 
kita spaudą duoda tik šališką 
'inįęrmą^iją.
V Keakęijoą labai gerai 
žiąo^ ką ji daro, ir ko jis się- 
kįą.

O, šitą misiją, vįsąi tinkamai 
;ątlįęka vekie^ių nąęįonalsocią- 
iistinę spaudą, kurį atsidėjus 
čją dąrbųojasį. Jį gauna dį 
i<^į^ pašalpas iš valdžios iždo, 
įd^to turi galimumo taip atsį- 
dčjus darbuotis. \ -

Čia dąug pądędą ir radio. 
B^t radio vęįk visose reakci- 

!nęą, yąlstybęs yrą šuvąlstybią- 
tas, tai per juos praneša, kas 
įtoms vyriausybęms’ tinka. O 
tenais, kur radię nesuvalst.v- 'L* I i. • ■' ■

silp- tenka.
Taigi Vokietijos • ir SSSR.

.... .... į. yrą reikšmingas ir. 
daug ką sakąs.

Pažiūrėsim, kas iš yiąo, to 
t»W tolįaų. O ^b^r, ' la,į>ai 
dėl to netenka nusiminti.

Ofiso Tol. Boulevard 5913
/ DIL BERTASH

756 W«st 35th St
" Cr^of SStK Md 'fiaT^'ŠU
Ofiso vatandos duo 1-3 nuo 6:30-8:3(*

i Nedėliomis 'pagąl sutaria. ’ 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

VrUiub su v yjuiujjųiuiBh sUltUUV 
sausrą, drėgmę, dulkes ir 
kįękyięn^ kit% cį^ąrętų prie-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
” Valandos: nuo i—3 ir 7—8 
Seredbtnts Ir nedek pagal sutartį 
Rez, 6631* So. Canfornia Avenue 
~ Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel« Rez-. TeL

PIRMAS LIETUVIŠKAS

OFISAS:
6331 SOUTH HALSTĘD STREET 
Valandos: nuo 10 v. r,—Bpopietų 
, ir i^uoj 7f iki 9 vąlf vakaro.

111 w i.» i■»■ 1 v u mi r-wi”w<1 «■« h rir-v

ADVOKATAI
.. .. • .. .'.V ■ »•

TeJ, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park '8395 * 

Dr. Sušauna Sląkts 
i Moterų ir vaitai lira gydytoja 

6900 So, Halsted SįL 
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. yak. 
Išskyrus šeredomis ir subatomis.

l DR.STRIKO1.1S
Gydytojas ir. Chirurgas 

♦ Oftata W5 80, ĄSBttANp AV& 
r Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

V£k. 'NedSIlėj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Bęuįęvard 7820, 
Namų Tel.: Prospect 1930.
-__ ^.1. -4—----- '•--------------- ' ’ ' .. -

ua pat
tenka daug abejoti.

yisą tai d^. v^iečjų'ąpau-, 

ir. iš4/15^7 MJLWAUKEE ĄVE.

• Lietuva turi nepuolimo sutari tu®; . .
™. aacn n ta'tain vienu ar Ko gi vokiečiai čia siekia.

valstybės

su SSSR., o ta taip vienu ar

...... ........iiimim:.; U!,WR..'I.|.. L RR. 

r ■..................................................7
0ALUMETB969

r . '* * . ■ X-. • «T. ’l1’
Ir musų patyręs inžinierius atr 
važiuos i jūsų, namus ir suteik# 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
.apšildymo reikmenų (plant), ga
rų arba karštų vandj^ųių šildoma. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 
36 MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI—
F. H. A. ŽEMA PALŪKANŲ 
•' KAINA— '

„ ! i v a «

Universal

SiiĮ'-y-i

Plumbing 
& Heating Supply Co, 

Not ,Inc.
,, 10 Wes.t 18th St.

į vakarus nuo Statė St.
Atdara vakarais iki 7 vai. Nedė- 

I / ■f liomis iki 1, vai. dieną,''

Laidotuvių Direktoriai
W ®cerM, Lietayių
kaidotuvių BfrekĮjM-ių As^iacųos.

AMBŲLĄNCE PATĄĘNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Yįąppe.. ĄĮiesto Palyde.

M « ■ ■ - į ' "■ į ' . #.« a« > *e • N«, r t * "i < ♦ •* »'r •'« » r* * • y jf

J. F.ĘĄMUSl
Gą8. West 18th Streęt Ęhęną Canąį 6174

■5 :• ,J. ZOLP
1646 West 4(5th Street Phones Boulevard 5208-8418

.i/*i - ...t Lili _ ........ . .......... - _ -  ------------- - "*
• ■ . i . X<!> ,

. EŽERSKIS.SRr
10734 S. Michigan Avė. * TęĮ, Fullman 5703

• ...i .4 . • m *..% «n —* .*• '< * • •

S. M. SĘUDĄS
(■ W.eąt; l$t'& St^eę^ 'Phone Monro© 8877

’ LĄCHĄWICZ ir. SŪNUS '
2814 West 28rd Place' Phppes ęajįa.Į2515r—Cicero, 59Ž1,

r -J. F. EŪPMKĮIŠ,
Jards, 1W-W«.

BPffht011 ParR Šfcyiųus, 4447 S. Ęairįield, La/, 0727
I S C LACHAVICZ

42r44 East 108 th Št. T ei. Pullmąn 1270 ayba. C anai ,2515

7 B MAŽEIKA
ĖituaRica.ĄvąnujO Phone. Yards 1188

k JCLR^ĘVILIUS
4092 Archer Averiiie ~ Pbonė Lafayette 8572
■' . U--......... ~ . ,,, .........4. į. r, C,'H ■...

ll'ffiffi- Ayejiye Bhone Bęuląvartd 4189

| 1410,South 49th Coun Phone. cięero 2109

S DIENĄ ra NĄK^Tl 
—1742'

Miesto ofisas—127 R, Dearbprn $t. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kairib,’ 1431-1434—Tel.' Central 4411-2 4157 ARCHER AVENUE A ‘
Namų ofisas—3323 So, Raiste^ St. Telefonas Yjrginįa 0036

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo, 
Tel. Boulevard 1310. ‘ ' 6—8 v. vak.: ’ Nedėlioj pagal sutarti

Ketvirtadieniai^ ir SekJhadįeiųajs—• > J— ----------------------------——

. pa -' sutert‘------- - vfVft ’is
JVPJBjiriį A. denTistas *

1 L^VVIS 4645 So. Ashland Avė.
4631 SOUTH6 ASHLĄnI) AVENUE _ arti 47lh Street '

KL. JURfiEUONIS lį^SEįį*^; 
Ofiso, valandas: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki *8:30 v.Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. Si NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted Sti iCHIGA.GGj ILLijju j.• •» ___  _

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose >

Bridgeporto ofisas:
3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Oftso vai. dienomis nuo J. iki 5 vai.

po piet. Vakarais ųup 7 iki 9

3407 Lowe Ąve, Tel» Yayds 2ĘWj *

A.A.SLAKIS ■.
ADVOKATAS

111 W. VVashįngton S t. Į
Room 737.

Vai. 9 ryte iki '5 vai. vakaro. |j
Ofiso Tel. Central 4490 ---- _ _ _

--------- , Lhfėyette 3051 ‘ ’
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue Valandęš: 9—1Q.‘ lyto, 5-^-6 p. p
namų Tel.: — Hyde Park 3395 I . Kasdįęp, išskynus sęredą.

■t>x > ■ r*. - r : '» > « i -*'Sekmadieni susitarus. vi

PKYSICIAN-SŲRGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

r Tel. ’ VIrglhia 1116. < v 
Valandos; į—3; 7—8:30 p. p.

Office rėšideričp 2519 W. 43rd St
F Tel Lafėyette 3051 ' ’

- ~ . ..  .. - .’•
, Kasdięp, išskynus sęred*.

' Sekmadienį susitarus. u

AKIŲ SPECIALISTAI Į
DR G SERNER Dr.,Ą. j, Shimkus
17I\. | GYDYTOJAS IR C^IRU^GĄSl

Vai. f nuo 2 iki 4 y, p,‘ p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St.
1 J '"Teh Hemlock 5998.

LIETUVIS
Yarįfe 18.2j

Pritaiko Akiniu# 
Kreivas Akis ’’

ir Akinių Dirbtuvė

kampas HaĮstįed St.
Valandos: htid 10—4 riųo 6 Iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 121 Vai.’ dienas

• Optiometrically Akių' Specialistas.
: Pąlehjgvjns akių, jtempinją, kuris 
ę§ti prįežastiroi galvos skąudejiipo,' 
svaigimo, akitį ‘ aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kfipuosė egzanĮjiiąVijthas daromas su, 
ėlekt^a’’! p&rddąnČia, mažiausias klai
das. Specihlč ‘ atyda. atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v, 
Nerišlioj nuo 10 iki 12' v. diedą.
Daugely atsitiki iųų* akys a^itAipo- 

' mos be akinių, Kairios pigiau 
kalį) pirriiiau'. '

4712 South Ashland Av.
Phone Bųųlevard 7589

KITMAimAI
BR; HERZMAN

IŠ RUSIJOS
i Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo pątyręs gydytojas chi
rurgas it' akušeris,
O Gydo staigia# ir* chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elėkttoš prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija;
1034 5y, 18th St., netoli Morgąn St.

VaUndos nuo 10—12 pietų ir
i nuo 6 iki 7:3Q vąl, vakaro.

Tel. Canal 3110.
Rezidencijos ' telefonai:

Ųydje Patą 6755 ąr Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DĖNTIŠTAI 
Ąmepkos LJ$ąMų Daktarų 
•. DraųgUrikNurijai._

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

2400, West Madison Street 
Vai. 1 iki 3. po. Pietų, 6 iki 8 vak 1 ‘ Tel. Šeeley ' 7330 * *

; Nąmų Eųpnj^Jck 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 jr nuo 7 iki 9 
vai;, Nedėlioinis* nuo 10 iki 12 '

7 334? South Halated St. 
Tel. Boulevard 1401

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

chicačų, III.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12. vai. ryta, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuę- 7 iki 8:30,vai. 
vakarb. Nedėliomis “huo 10 iki 12 
valandai dieną. .........

, Phone MIDWĄY 2$80,
' ................II ■ ! I ■ ■■■■■■■ ———.................■ ■■■■■UR——

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

Ofiso valandos:, ' 
'Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7‘Iki, 8 vai. NedČl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephoue PŲAZA 2409

Ofiso Tel, Dorchestar 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir visų 
chroniškų“ ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos i 2—^4, 7—9'vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—Iz 
dieną.
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Namai ir Žeme
susitaria. Ten pirkinys pelno 
neduos.

Sakau, lotais pirklyba yra 
pelninga, bet turi būti atsargi.

* Priežiūra
Statys fabriką už 2 

milionu dolerių
Rašo V. B, AmbrosAe

Kraft-Phenix sūrio firma 
statys naują fabriką prie 
Grand Avė* ir Illinois gatvės, 
kuris kainuos du milionu do
lerių. Tai bus didžiausis sta
tybos projektas šiemet.

Namas bus 9 augštų, vietoj 
langų bus vartojama stiklo 
plytos ir bus air-conditioned. 
Kartu su dirbtuve tame name 
bus ofisai, kurie veda preky
bą po visą pasaulį.

gtis statyti sau namą; laukti 
iki jis pabrangs ir parduoti su 
pelnu; arba nupirkti ir tuoj 
tikėtis vėl parduoti, uždirbant 
gerą sumą. Visaip galima išei
ti laimėtoju, jei moki pasiskir
ti pagal tikslą tinkamą vietą.

Kad turėti sau pilną smagu
mą, kaipo namo savininkui, 
reikalinga pridėti triūso ir 
planavimo. Neužtenka nusi
pirkus namą jį, apšildyti, iš- 
sidėkoruoti iš vidaus pagal

Ot čia ir yra ta paslaptis — gal savo skonį, kad jaustis ne
pasirinkti tinkamą vietą. Daž- prigulmingu ir patenkintu, 
nai ne kainos pigumas užtik- Svarbu kaip tas namas atrodo 
rina pelną, bet kitos įvairios įš lauko pusės, kaip jis sude- 
aplinkybės, ir tas aplinkybes rintas su kitų kaimynų 
reikia gana nuosekliai ir aty- mais. Jeigu namas 
džiai išstudijuoti, kad užtik- lauko tinkamai ir su skoniu 
rint sau gerą pirkinį.

ir patenkintu.

į na- 
nėra iš

prižiūrėtas ir atrodo prasčiau 
už kitų, tuomet savininkas

Užpirko daug žemės iš
dalinimui lotams

«

Prie 95th St., šalia Dynell 
Springs Golf lauko, Frank De 
Lugach firma užpirko didelį 
plotą žemės, kuris bus išdalin
tas į lotus ir ateinantį pavasa
rį bus išparduotas publikai.

Taipgi Bartlett firma pra
neša, kad prie 167 ir Keane 
avė. yra išpardavusi virš 800 
akrų žemės po penkis ir 10 
akrų sklypais atskiriems pir
kėjams, kurie jau statosi nuo
savus namus. Prie 72 ir South 
Park avė. tūlas Frank Kruse 
nupirko 12 apartmentinių na
mų nuo resyverio ir viską už
mokėjo cash.
Imama įžanga pamatyti pa

vyzdingą namą.
Jau buvo pirmiau rašyta, 

kad yra pastatytas pavyzdin
gas namas prie 12 gatvės ir S. 
Michigan avė., kurs dabar 
atidarytas publikai pasižiūrė
ti nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro. įžangos yra imama 
10 centų iš asidens. Pelnas iš 
tų pajamų bus atiduotas vie
tos labdarybės įstaigoms.

Dabar lotų kainos yra gana jaučiasi lyg nužiūrimas, lyg 
prieinamos; namų, statyba tik 
pradeda atsigauti ir ji vis to
liau sparčiau plėtosis; trans- 
portacijos priemonės kas me
tas tobulinamos ir platinamos. 
Šiandien tolumas nėra tiek 
svarbus ir yra ne myliomis 
matuojamas, bet minutėmis, 
šiandien svarbiausias fakto
rius yra rūšis apielinkės, ku
ri nustato loto vertę bei kai
ną: Esamos restrikcijos, tolu
mas nuo nešvarių dirbtuvių, 
kurios terčia apielinkės orą, 
tolumas nuo parkų bei miškų 
—forest prezervų, gerumas 
transportacijos ir rūšis gyven
tojų esamoj apielinkėj. Tai 
yrapa matiniai dėsniai, 
nesužinojus loto pirkti 
Įima.

kurių 
nega-

Antra, nepatartina 
ten, kur nėra svarbiausių 
provementų”, t. y. “sūrų,” 
vandens pervadų. Jei “subdi- 
vaideris” jų nesudeda, tan
kiausiai prisieina laukti dau
gelį metų iki patys savininkai

pirkti 
im-

kaltas, čia reikalinga triūso ir 
atsidėjimo daugiau, negu kaš
tų-

Gražiai prižiūrimas žolynė
lis, tinkantis ir vietoje paso
dintas medelis, patogus krū
melis, gėlė kita kur tinka, 
kiekvienam namui priduoda 
gyvumo, skonio ir kiekvieno 
praeivio bei kaimyno akį pa
traukia. Tokie darbai pačiam 
savininkui suteikia daugiau 
pasitenkinimo, negu nuovar
gio.

Be ’to, panašiai prižiūrimas 
namas visuomet bus lengviau 
išnuomuoti arba ir parduoti? 
Tokie, rodos, menki dalykai 
labiau paveikia į žmogaus 
sentimentą, negu pati namo 
konstrukcija.

Čia kalbėjau išimtinai apie 
namo priešakinę išvaizdą. Vė
liau teks pakalbėti apie užpa
kalinę namo dalį arba “jardą” 
ir kokį jį galima padaryti.

— V, M.

‘400’ Veža ‘400’ į ‘400’ Krikštynas

> ' ■ ■ ■ - - * J . S- >

> J

musų kliubas žinodamas, jogei 
yra reikalinga finansinė para
ma arba pagelba vajui už jo 
kandidatūrą, nutarė surengti 
šokių vakarą spalio 10 dieną 
parapijos svetainėje, prieWest 
44th st. ir So. California avė. 
Pelnas bus skiriamas rinkimų 
vajaus reikalams.

Visi lietuviai, kurie prita
ria musų kandidatui, yra 
kviečiami atsilankyti į šį šokį 
ir paremti jo kandidatūrą. —

— Narys L. K.
i

Chicagos Transakcijos
Pereitą savaitę nekilnojamo 

turto savasčių pakeitė rankas 
1,151 suma $1,902,855. Morgi- 
čių išduota 577, suma $2,900,- 
373. Statybos leidimų išduota 
27, suma $289,300.

Lotai
Rašo W. V. M-us.

Yra sakoma: “Biednas žmo
gus norėdamas prasigyventi 
pirmiausia perkasi ožką.,, No
rintieji įsigyti namą tankiai 
pirmiausia perkasi lotą. O kas 
gi nenori prasigyventi? Taigi 
ir lotų pirkimąs arba bandy
mas jais prasigyventi niekam 
nėra svetimas, šiuomi laiko
tarpiu jau gana judriai pra
dedama lotų pirklyba; užve
dama naujos subdivizijos-ko- 
lonijos, gaivinama senosios, 
bloglaikiui užėjus nespėtos iš
parduoti subdivizijos, taipgi ir 
pavienių savininkų nemažas 
skaičius stengiasi lotus par
duoti, kad gauti kitieins rei
kalams pageidaujamus pini
gus arba kad pasiimti seniai 
lauktą pelną.

Ar yra verta ir ar praktiš
ka šiuo laiku pirkti lotai?

Taip, verta ir yra praktiška. 
Tik, suprantama, ne visur ir 
ne bile kuria kaina. Lotais 
pirklybą daug maž galima 
palyginti lošimui kortomis. 
Tie, kurie supranta “geimę”, 
dažniausia išeina laimėtojai, 
o tie, kurie nėra patyrę, turi 
atsiduoti giliukiui — kai kada 
jie laimi, bet iš netyčių.

Nėra saugesnio įvestevimo 
pinigams, kaip į žemę, nes 
žemę nei vagis pavogs, nei ug
nis sunaikins. Tačiau kiekvie
nas žemės šmotas tinka ypa
tingam tikslui, ir tik tam, o ne 
bile kokiam tikslui. Planuo
jant pirkimą loto pirmiausia 
reikia pasistatyti sau klausi
mą, ką su juomi manoma vei
kti—palengva išmokėti ir reflį-

GRAŽUOLIU KONTESTO ĮSTOJIMO 
KUPONAS

Vardas - Pavarde

Adresas

Amžius

Ūgis ..

Miera per juosmenį

Plaukų spalva

Akių spalva

Svoris

Miera per krutinę

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

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

Garsink i lės N au jienose

VVOODČOAL CO.
___________ • ___________________________________ 1 - ---------- ------------------

COAUCOKE
3719 S. KEDZIE AVENUE- 

I GUAEANTEED COAL'
PHONE LAFAYE.TTE 3244 

BONDED . VVEIGHT'

Paveikslas rodo Dr. A. Kal
vaitį, Lietuvos konsulą; Dr. 
Laszels L. Medgyesy, Vengri
jos konsulą; A. A. Kirschteiną, 
Fox Ilead Waukesha korpora
cijos generalį menedžerį, ir E. 
L. Thomasą, pardavimų mene
džerį.

Be to, paveikslas rodo North- 
western naųjovinio —■ stream- 
lainer — traukinio “400” va
goną, kuriuo partija žymių

draugijos “400” atstovų nuvy
ko į Waukesha atlankyti Fox 
Head-Waukesha bravorą. Ten 
p-nia Emilie Lindeman, vienin
telė Amerikoj bravoro kompa
nijos viršininkė moteris, pa
krikštijo naują “400” alų. 1

Partijoj vykusioj atlankyti 
Fox Head-Waukesha bravorą 
buvo taipgi spaudos atstovai ir 
kompanijos viršininkai.

Politika
Rengia šokį

Lietuvių Politikos Kliubas 
Brighton Parke yra vienas di
džiausių kliubų pietinėj Chi- 
cagos daly. Nors musų kliu
bas nėra nusitaręs už kurią

partiją stoti, jis tačiau yra 
nutaręs remti savo tautos kan
didatus, duoti jiems taip mo
ralinę, taip finansinę paramą.

šį kartą turime savo kliube 
narį, tai yra Adv. J. T. Zurį, 
kuris1 eina j teisėjus. Taigi

Pirkit labiau-sušvelnintų 
Old Golds Cigare! ų vieną 
pakelį. P. Loriliard bendro
ve užmokės už du, jei Old 
Golds jūsų nepatenkins;

32 6 S. STATE ‘ S

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

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

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

GERKIT TIK GERĄ ALŪ|

Kn'-’os cnll pasikeist! be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS 
Mine Run, 05% 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—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania)----------
Eastern Kentucky Screenings ------
Illinois Screenings ---------------------
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios-------------

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

Lump------------------------------
WILMINGTON Egg, 4x2 Valytos 
VVLMINGTON Mine Run — Stamblos-

1/4 
Tono
$2.40

2.45
2.65
2.85

3.15
3.15
3.15
2.65

. 3.25
2.90

. 2.70
2.75
3;85

Tono
$4.25

4.40
4.75
5.15
5.75
5.75
5.75
4.75
6.00
5.25
4.00
4.95
7.15

2.10
2.25
2.35
2.40
1.85
1.80

3.65
4.00
4.18
4.25
3.25
3.15

TAKSAI EXTRA 
l 

Tonas
$ 8.00 

8 25 
9.00 
9.75

11.00
11.00
11.00
9.00

11.50
9.70 
9.25 
9.40

13.75
6.25 
5.00
6.75 
7.50 
7.75 
7.95 
6.00
5.75

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Virš

$ 7.75
8.00
8.75
9.50

10.75
10.75
10.75

8.75
11.25

9.45 
9.00 
9.10

13.50 
6.00 
4.75
6.50
7.25
7.50
7.70
5.90
5.65

$7 50 
7.75 
8.50 
9.25

10.50 
10.50 
10.50

8.45 
11.00

9.20 
8.75 
8.85

13.25 
5.75 
4.50
6.25 
7.00 
7.25 
7.45 
5.75 
5.50

8 METŲ RADIO SUKAKTUVIŲ ; 
IŠPARDAVIMAS .* J

Budrik’s Furniture Mari
I

3347-49 SO. HALSTED STREET

Studio Couch kaip ant paveikslo už $19.95

5 šmotų valgomo kambario setas gUžsiėmimas

SOUTH SIDE BREVVING COMPANYšiuomi įstoju j GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ. Prisiun- 
čiu savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių 
ir jo vedėjų nurodymų.

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra populiares Helman malevos. Ir kainos nebrangios, 

o atakas visada pilnas.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal................................ $1.85
Speciali maleva, 16 spalvų, gal.................................. 970
Varnish remover, gal.................................................L..z 950
Grynas baltas enamel, gal.............. ............................  $1.39

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ..................................   40

___ ir brangiau.

HELMAN PAINI STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

■■

JOS. F. BUDRIK, Ine
žymus programas nedčlioj 5 vai. vakare. Kiti programai WAAF. 
panedėliais ir pėtnyčiomis 5 v. v. WHFC., ketvergais 8 vai. vakare.

OIL BURNERS 
Pečiai su aliejum po 

$59.50 
50 galionų aliejaus dykai

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

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

. 2415 West 64th Street l, m, norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Res. HEMLOCK 6240

Parašas

Musų krautuvėj visada gali rasti 
sau tinkamus, stiprius, gražius ir 
nebrangiomis kainomis čeverykus, 
vyrai, berniukai, moterys, mergai
tes ir vaikai. Dabar pirkdami su

taupysite nuo $1.00 iki $1.50.

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Gerų Rudeninių Čeverykų

UNIVERSAL SHOE STORE Nūnn-Bušh
4. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav. jajūtmid.

3337 So. Halsted Street

Geriausi Degtine... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

NATHAN
KANTER

Dabar galima rauti kaimininiam taverae.

MUTUAL UQUUR CO 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonui YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTBIBUTOBI8

ZENITH RADIO 1937 už

$59.95
iki $175.00

MIDGET RADIOS po

$9.95

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

GARSINKI® “NAUJIENOSE”IM
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4 The Lfthuanian- Daily Newa <

* Pnblished Daily Except“Sunday by 
1 The Lithuanlan Ne*wš Ptib. Co.,-Inc 

1739! South Halsted Street
‘TMephon J CANal 8500
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Rugsėjo 27 d., įvyko miesto tarybos rinkimai pra-^ 
mbningiausiame Lenkijos mieste Lodzėje. Iš 72 vietų :ta-» 
ryboje lenkų socialistų partija (PPS)"laimėjo Š4- vietas,1 
žydai Socialistai 6, Visos kitos partijos’ kartu 32. Tokiu4 
biidu tą’denkų didmiestį"dabar^kontroliuos 'socialistai.

Iki šiol Lodzę valdė en-dekai i (ilūcioilkl-dėmokta- 
tai). JTiai atžagareiviška, ‘ klerikališkai-haciohalistišką 
partija,, palinkusi į fašizmą. L

Be V ne 'tik miestų darbininkai Lenkijoje “pradėjo' 
Smarkią kovąi prieš- fašistišką reakciją. • Didėlis.'’judėji- 

a * irias’ eina tdip * pht Ir šbdžiū je.1 Ukihihkar Vis gfciėžŠifcu1 lir 
griežčiau reikalauja, kad butų pašalinta militaristų dik- 
tatura‘ ir ’atstėigta demokratinė tvarka. Raidžia šituo 
judėjiiriu tiek šūsirUpiho/ kad jau paskėlbė* žemės refor
mą ir pradėjo^ phrdėliuoti ‘dvatų žėiries. . •

p
' Šubscription * Kates:

« $8.00* per year iDr Canada
- $5.00 peri year outside ‘of Chicago
’ $81)0 per year in Chicago 

3c per čopy.

Entered as Second Class.Matter 
—MartfrVtlhĮO^ Office
of Ghicago, III. underthe act of 
March 3rdl879.
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Naujienoj eina kasdien, išskiriant 
sel^adiėniųs! Leidžia Naujienų Ben- 
drOvG; 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
Ul/ Tėiefoffas-€ahai' 8500. ‘ į

' Danijos kandis nesiduoda * mulkinama

Apžvalga
HEARSTPAS — '• BOLŠEVtiSMp

'RĖMĖJAS i-

BuVę
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-Tirmadienis, spatių 'S/

dymų — faktų, kurie yra-gau
nami iŠ' materialinių įrodymų, 
liudininkų pasakojimų ir t. t.

Dabar grįžkime prie ’ Mask
vos bylos. :iKoki faktai, be to, 
ką patys teisiamieji, papasako- 
' j o- savo '“prisipažinimuose”, bu
vo tenai prieš juos' iškelti?* Jo
ki: 'Galų gale, riet pačiudsė “pri- 
šipažinimuose” - veltui ieškotum 

datų, vie- 
' tų,‘ ūsYnenų1 Varidų,’ inkriminuo
jančių 5 dbkiiriiėbtų./

f Bimba,'' iriūtyt,1; išviso ’nesu- 
prarita, / ką' reiškia JrČdyirias. 
štai, jisai mini,’ kaipo “daiktinį 
įrodymą” 'tokį ’ 'dokumentą:

“J.Tfockio laiškas, rašytas 
1 kėvo menesį, 1032 m. ir ras- 
‘ tas paslėptas Golčmano če

modane už slapto dugno — 
laiškas, kuriame Trockis reį- 
kalaūja prašalinti Staliną.” r 

: Sakysime,- kad; tas• laiškas ne
buvo ^'žvalgybos -falsifikacija. 
Bet ar jisai1 įrodo,r kad• Trockis 
norėjo' Staliną lužfnušti? ’Ari ji
sai ' įrodo,v kad tarp Trockio ‘ ir 
ZinoVjėVo ; bUVo^ padarytas są- 
riiokšlaš?

-3 Jeigu tas laiškas yra auten
tiškas? tai ji&ai - įrodo tiktai tą, 
kad Trbekis ‘norėjo nūVėrsti 
fetaliriąj :Bet tai jūk nėra dekre
tas. Ir jtai bėra žmogžudystės 
šėmokšlas. 5 Landūnas * šiandie 
riori ’UUvėrsti RoošeVeltą, * bet 
LandOfras už tai nebus' *nė‘ ‘su
areštuotas, nė pasmerktas mik
čiai.

Toj e Maskvos byloj e ne tik
tai ‘ *nėbuvo ’ įrodyta, kad * teisia
mieji buvo susitarę nužudyti 
Staliną,' Vorošilovą ir kilusį bet 
nebuvo įrodyta, kad toks są- 
iriokslas buvo* kieno nors iš vi
so 'padarytas!
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Įsivaizduokime, kad ‘ateis į 
policijos stotį asmuo-'irs pasa
kys: “Suimkite mane — aš Už
mušiau žmogų!” Ar šitokio pri
sipažinimo pakaks, kad asmuo 
butų suareštuotas, pasodintas į 
kalėjimą, nugabentas j teismą,' 
nuteistas mirčiai “ir pakartas ? 
žinoma, kad ne. Kariant žmd- 
gų, pasiremiant 'vien” tik'Jo pa-‘ 
ties savęs apkaltinimu, galėtų' 
atsitikti taip, kad žmogus tapo1 
nubaustas mirtim už nusikalti
mą, kuris niekuomet nebuvo 
atliktas. Tokių atsitikimų, kur 
žmogus priima ant. savęs • kaltę 
dėl nusidėjimo, kurio jisai nie
kuomet nebuvo padaręs r arba 
kurio net visai*nėra įvykę, is
torija žino tiek ir tiek.

Taigi, kada kaltininkas, arba 
tariamas' kaltininkas' prisipažįs
ta^ Užmušęs žmogų, tai teišmas 
dar; nesiunčia jodant j kartuvių, 
bet .pirmiausia j jisai stengiasi’ 
ištirti faktus1 apie tą1 nusikalti-' 
mą: ar iš tiesų įvyko žmogžu-* 
dystė? kas buvo užmuštas?* 
kada, kur ir kaip? Paskui tie 
faktai lyginama su prisipažinu1-0 
šioj o pasakojimu - ir sprendžia
ma, ar prisipažinimas yra- tik-1 
ras,‘ ar ne. Jeigu pasirodytų',1 
kad niekas nėra‘užmuštas arba 
kad tas,:kuris save kaitina, -tos1 
piktadarybės negalėjo atlikti 
(sakysime, buvo * visai, kitoj e 
vietoje nusikaltimo laiku), "tai 
kad ir jisai dar taip “bažytųsi”, 
kkdjikai ėSąsžmbgžūdys,' teis- 
riiaš i'legali jo pasmerkti.

’ Tuokiu 1 būdu, 'nežiūrint ką 
■ Biūlbai' koks advokatas yra sa
kęs ar nesakęs api^ teismo pro-’ 
Čedurą, aišku, kad vien teisia
mojo prisipažinimo nepakanka. 
Reikia <'dar nepriklausomų įro^

pasidarė ^rehė'gatas” 
(draugai susipyko. 
■Į. .... . -

■

' ^Laisvėje” B. ^>fpaWoja, 
kad 'jisai pąš&laušęs'Mdrio^ad- 
vokato ;- nuemonės'A&pieMeisriio 
procedūrą,' ’ riorėdąthąs'^hpritsti, 
-ar teisingai buv^pu^ 
vbjeĄŽinQVjeyas,bK^^^is Įir 
14> kitų * tarifų Mroekistų”*.1 Ji-’ 
saito'-adVoka^ 
smas * dar* ^turi"1 ‘šįrikti-? 
kus kaitės ęjrbdyrikūi,' jeigu* 
tinamasispątsprisipažįsta'esįąs 
kaltas , ‘Suokalbyje Užmušti 
žmogų”. Advokatas1 -jam^Atsa
kęs:

^Niekorpaniišąūs. ‘Tfokiam 
atsitikimeyalšt^ČšprokUro- 
ro rolė pašibaįgėbKaltiriama- 
^is 'prisipkžin^ kūltu. WaBar 

■>itik "teisėjui “iiko i^pUšlcMbti' 
bausmę, •

£ųhūįs..?'’' ' , .
1 ‘Bimba •mano, kūd1 Jisai*;sįklau- 

j”;1Iriįmfdžia^ pa- 
moksią ^Naujienų”'- rėdaktidriui 

••^ąžiniškumą”.
*'ikbai gaila, k kkdjvA j)B.'l'dar 

Vis' riė^aii' ■ riusikriat^ti^’šayo1' ne- 
sv&ko'’palinkimd Ldariyti fekskur- 
šfjas* p moralybės5 -šiit j, u:Užuot 
pasistengęs suprasti dalyką, dėl 
kurio' eina ginčas; Beniaus jisai 
drabstydavosi “parsidavimais 
kapitalizmui” “Naujienų” re
daktoriaus adresu — už -.-tai, 
kad pastarasis : gindavo, .dėmei-4; 
kratiją.- Dabar jau pats- A. BZ 
išsijuosęs agituoja, kad reikik 
demokratiją ginti.

Mdskvos1; bylos-'riėikale priti- 
'cipo ** klausimas ’ yra 0 mirties 
bausmė. -Mes esame* prieš mir
ties bausmę,0 ir' ‘šituo atžvilgiu- 
musų pozicija sutinka ne tikau 
viso1 pasaulio socialistų nusistan? 
tymu, ‘ bet ir su geriausiomis 
Rusijos Revoliucijos 'tradicijo
mis. Kas nežino to obalsio “Do-1 
loj smertnuju kazn”, kurį visų 
srovių 4Rūsijosprėvoliucionieriiai 
skelbė per metų metus?

Bet kcpnūm^ai;šiandie- stoja 
už minties bausmę, ir šitą savo 
reakcinę poziciją jie' bando Vi
sokiais budais pateisinti. Bet Ji 
yra nepateisinama. Net jeigu 
Zinovjevas ir ,* kiti • nužudytieji 
senieji bolseyįkai - butų • tikbai 
darę sąmokslą nuversti valdžią 
ir užmušti Staliną, tai jų nū- 
galabinimas butų buvęs vis,tiek 
nusidėjimas žmoniškumo žViek
šnių.

‘Kadangi žinomas daųgėlip 
laikraščių "leidėjas Williami Ran- 
ddlph^Hearst šiandie /kelia di-* 
džiausią riksmą * prieš Roose-' 
veltą, prikaišiodamas* jam “bol- 
šėvizmą”Jir ’ komunistų “para- 
mą’\ tai kai kurie žmonės pasP 
rausė rekorduose iri ką jie su
rado? Nu-gi,' kūd Hearstas sa-? 
vo laiku* karštai 'rėmė bolševL 
kųs* ir už j ūos * agitavo savo 
laikraščiuose!

t* Šitą faktą iškėlėaikštėn * as
mens, ‘dirbę; 'šelpimo Adminis
tracijoje; kurios priešakyj & sto
ve j o txHerbertuH6oVerlir ’ kui*i 
anąrriet 'išleido 5 ‘milionuš-'dole
rių, gelbėdama1 dRušijos^^žmones 
nu° hado. Ta pagelba buv°, ži- simą jau ,4įšri&) 

Hri0ma, netiesiOgine . parama1’ 1$ * ■ 
sovietų Valdžiai. ’ Taigi,’ paširo- 
do/ kad *iri ’Hdoveris buvo ‘^bol- 

*’ ševižmb -riėmėjas”. į,

’■ Bet ‘Hearstas1 ė j o toliaus. ‘ J i- 
sai1 ne: tik; stoj o ‘ iiž badaujančių 
Rusijos 'žmonių maitinimą. Ji
sai1 labai * smarkiai agitavo už 
tai, kad Amerika užmegstų ry
šius su Sovietų Sąjunga ir su 
ja kooperuotų. r 1923 metais 
“draugas” Hearstas suorganiza
vo kongreso komisiją ir savo 
lėšomis pasiuntė ją į Rusiją. 
Tarpe tos • komisijos narių bu
vo senatorius Ladd iš North 
Dakota, senatorius King iš 
Utah, kongrėsmanas Frėar iš 
Wiscorisino: ir* k. Sausio*13 d. 
1924 * m. Hearsto laikraštis 

«“New’ York American” įdėjo il
gą aprašymą tos komisijos <ke- 
lionės Rusijoje1 ir kėlė įi.padan
ges r padarytą Sovietų -Rusijoje 
progresą.

‘ Tėhai? šitokiais žodžiais 'Hear
sto laikraštiš ągitavo preky
bos santykių sūdomą* su* bol-

Jau-buvo-minėta Naujienose”, kad Danijos aukš
tųjų rūmų rinkimus laimėjo valdžios koalicija, suside
danti iš so!daidėmdkTatųrir’’tadikalų valstiečių. Dabar 
spaudoje tūpo’paškėlbtL galutiniai tų rinkimų daviniai, r

Socialdėmbk?tatai,'Kkūirie! Hk^šibr turėjo aukštuosiuo
se rumudše:'4^8“afstbVus,!)|>i,avėdės31,l'p'adidindami savoj 
balsų 7 (Wo
7), konsėrV’atbriai — lb.^būyo^^^dėšįniųjų ukinihkų ševĮkų valdžia: 
partija — Ž3U(buvo 27);,iriai!šrihktavViėnas nepriklauso
mas atstovas iš Faroe salos, kuris remia valdžią. "Dėl 
viėhO 'hihildato teko traukti'.burtus,' kadangi balsai 'bu
vo pasidalinę lygiomis. Šitą mandatą irgi laimėjo Sal
džios koalicija.

. Tokiu* budu' valdžia dabar* tumės V aukštuosiuose1 ‘rū
muose 4O HihBjų, o opozicija—-^^:*38.1 "Pirmą kartą Dani
jos ist^ijbjeYJosauU^tieji^SUriiai (hėiygihant senfetas 
Amerikoje)'netoebus’kontrbliuojami’atžagareivių. t

Betf rėijčšmiąga'yra taip pat,^kadt'šį kartą netufcėjc') 
jokio pasišfekimo -(Hitlerio simpatizatb^iai'Jutlando JjroĮ- 
vincijoje, kuri pHiėina prie Vokfetijos sienos. Voktški 
naciai tenai vedė labai triukšmingą bropagandą, gaiidaį- 
'mic finansinę,Jį)aramą, žinOma, iš Berlyno. ‘Ta'Čihu (tdj^ 
provincijoje socialdemokratų balsų padidėjimas 
10 'kriŪtų1 didėsiris;,lnėguf’hitle'riihihkai'gavo-iš Viso bąlšiį.

Danijos4 liaudis yria;t apšviesta. £ FašiŠtų^demagOgiji 
^i/'nestiidUidiha. *

ilspanijosv^Hava *Wkan e
^K^aP^:š^aliijos>•‘tėig^ši^os, vriidžidsl‘pašiūhtmys Viatiį- 

'katte^pfeido^^avo^iė^Lir išvūžiav^Hš^Rbmos/^ki Ifepaj- 
* iiijos ’;simpūtizatoriai • iškdlė'1 ant: 1 ambasados 
Stogai l’pūrį-di’ėhų, ‘‘bet gidų gktel
^Vūtikahas5 *’vėliavą* hiileišti. Pįliktisiėmfc

vMdihihkŪtos' Vatikūha^ pasakė? kad įdipj- 
^įtikano^i^^

atiloti,• Vatikanui ’-hėmalbhu driiatyti 
^aht^fepariijnsPpaįittbitiiiybės fašistiškų”maištininkų'.'ve- 
-liavą. Xj

Vadinasi, popiežius visgi n'ėnbri I’pėiSdūug išsišėk^ 
prieš* Ispanijos respubliką. Nors visa, ūukštbji dva^škfe 
jalspanijoje eina* Tunka už rankos su f Mistiškais ban- 
ditais^bet popiežius stengiasi * laikyti^bėht‘ fbrihalitf me^- 
itralitėto. ’ Jisai? ’tlir būt, hiato, kad * atVifai* užtardamas 
Ispanijos fašištus? jisai sukeltų prieš save pasaulio'Vie? 
šąją opiniją. • . , \

tTūčiau —‘•kaip’su* mūsiškiais -klerikalais? 'Virbas 
kunigas11 nesehiai1 Tašė • SoJįBostono uDarbihihkė,,, 5kad 
Ispanijos žmonių valdžia,, prieš kurią veda kruviną^-ka- 
rą fašistai; tar"— ^‘ėVo ‘priešhs”J Dievo priešas tai jtu- 
retų būti velnias.'*ruo‘gi tarpuf pats1 Romos papa! su**‘tuo 
Velniu” r palaiko^ diplomatinius 'santykius!

“•Kfefsths reiškinys,’ kurio dar' nė viėnas /tėblbgas iki 
'šibrnėra išaiškinęs. 'Argi tai nėra didžiausias tikinčių
jų piktinimas; kacb kataliku bažnyčios; galva palaiko san- 
tykius* su ^Diėvo••priėšu,,?

■^Amerikos z,žm6ri'ės... ] nori 
* 'd’^isv’rėiših^ai’Ur|zk!ilhiai ’sų 
J'Riišijos Z!žmoilėmis J rirf1'nOri, 
' kšd1 jų Valdžia laikytųsi to

kios politikos- linkui- -Riišijos, 
kūri ‘ • būtų ' šūdėrinama su

I •Respublikos t • g'drbe*' ir1 didybe
II ir būtų;'paremta ; aukščiau

siais tarptautinio teisingumo
» principais, * kurie turi regu
liuoti santykius tarpe civili- 
žzuOtų ir apšviestų-tautų’ Prie 
“progos* čionai bus pravartu 

pastebėti, kad 'Amerikos laik
raščiuose t paširddo daŪg 
kvailų, žioplų ir neteisingų 
pasakojimų apie sąlygas Ru
sijoje. Tiesą pasakius, dau

gelis ■ tų pranešimų yra visai 
melagingi ir atrodo, kad juos

“ ftŪkalė- 'žmonės,* kuriems' ‘ tie-' 
>;sa yra'' viSai - svetimas daly- 
į“kas,o ‘melas —/- jų' šVdrbiaū-; 
^‘riia ypdįybė.”.
'■Ne ^tik1 -HbarSto '*laikraščių 

bėP'driridšU’biai“ gyrė* ir; gyriė s<b 
Viėtų! Rusiją,' bet iri 'ptats Hear- 
štas' su' savo’pariašu dėjo į sa- 
Vo^laikraščius ilgus straipsnius, 
stodamas"už bolševikus. Viena
me 1 jų (kovo 1 / d. 1918 m.) 
Hearstas rašė:

“Pačių savęs apsigynimui 
mes turime pasiskubinti j pa- 

’gėlbą Rusijos * ReVOliUCiriėi 
Valdžiai irsją 'sustiprinti.” ; * 
Kiek Vėliau f Hearstas ;rąše,r 

kad Rusijos bolševikams nepa-" 
sisekė • pasiekti taiką, nes 'jie 
negavę 'paramos “iš' kitų ^alių 
“prolėfširiiato”^ ̂ ŠtaF jdčžbdžiai:

^Iįš^’ 'h0ibaSlšėkė, kadan
gi ’ Jie ūtiė^Vo i/^akarikamos 
pariamoš iŠ' Vokiėtijoš ir Aus
trijos4 p^olefdriato‘ - iiei -iš pro
letariato ^ąūtariyės, Ąriei iš 
proletariato -\Amt0rikos' Jurig- 
tina^<VWsWų.” » • 
čia, 7 kaip ‘ mūtbme, iHearstas 

kalba1' /vi§aikkaip1 tiki'as 'bolševi
kas : ^giria’-'bolšėvikus- ir^smer
kia* • kitų šalių 'proletariatą, kad 
jisai-'nepadėjęs 1‘jiems ^iškOVėti 
taiką.

Na, o ■ šiandie ^‘draugas” 
Hearstas "tekia priešbolševikus, 
kiek <j oSįerikle * heša.^Roiškia

KAĖT®'^'jft6DlfMO 
•KbAŪStMAS

Ar sušaudytieji buvo tuo są
mokslu kaltį ir ar jų kalt4 biį- 
vo teisme įrodyta, tai jau-ant
ros eilės klausimas. 1 ' Jisai' yrą 
tačiau pakankamai * svarbuš, 
kad ir juo spauda išsireikštu. 
Mes pašalk ėmė ir1 iries Ssdvo nuoi- 
monės' tebesilaikome, kad ‘teis
me5 jų kaltė* įrūdyta nebuvo. 
Mes jau gana plačiai esame’-apie; 
tai kalbėję, nurodydami, * kad 
Maskvos teismo sprendimai bu
vo paremtas beveik išimtinai 
tik teisiamųjų “prisipažini
mais”. i / h,

A. B. dabar tvirtina, kad pri
sipažinimo 'teisme* pakanka,1 lir 
jisai v paduoda 7 advokato, t.'ry. 
teisių žinovo, nuomonę. Su eks
pertų nuomonėmis betgi yra tas 
keblumas, wkad'Ue '‘kiekvienas' 
jas suprantą,> kuris' bando' jo
mis pašiteniti. 'Bimbos atpasa
kojimas to, ką jisai advokatui 
šakė iri kąA&dvbkatasjf am* atsa-- 
kė, yrd’ VišūPbė Vėriesj-Vties*' mes' 
nežinome, kkąipi;' bū vo^klaiišilnai 
ir , atsakymai ^‘šįlfdrm^lūdti. 
Apie tėčhnišką(Wdl'yką^^ąibapt, 
vieno ^dkmio t^kąi^k^dą^ Viėfno 
žodžioy^^^MlM^^li^š^iįetp-' 
ti visą '’prdšftię.

Jei sa
vo opiūij ą^ Bimbai AWpW£lbĮČj o 
(ir nieko '^W^jaUdAiiėpasakė), 
kaip A>B.Vri£šd ‘ kfjaišWjė”,; tai 
tas adv'Qkataspbė'labėJūhės, ne
buvo ;iapgąiVdjęs W#Vo*žodžių. 
Juk< pirmas klykąs,' kurį’* tėis-5 
maš tŪri^nfdti,Ppirmab<ndgu ji
sai gūliy^i^ti^^^dimą* kri
minalinėje byloje, tai — ar Uu- 
'šikdltiihas • jv^ko. r

konkrečių1 dalykų

'-«X •

MTAmEjVimMCS® KFISTUIEUV 
■—- *-* ■'"< ' <■; 
‘Pa’praštai “tokius •'•nUžuUyirius 
laiko nelaimingais įvykiais, nes 
gyWi(riifegali patraukti 'teismo 
atsakomybėn.' Bet' dažnai pasi
taiko, kad žmonės panaudoja 
šiuos piktus gyvulių palinkimus 
'asmeniškiems keršto tikslams.

Du čekų cirko, artistai' turė
jo lokį. Vieną kartą iš lempos 
išsiliejo žibalas. Suuodęs' žibalą 
lokys ėmė dūkti. Artistai1 nu
tarė panaudoti šią'lokio' savy
bę. Jie sužinojo, kad tūlas pirk
lys . eina pėsčias į kaiihyįiinį 
miestelį. Viename miško kampe
lyje jie! pasislėpė ir“ laukei pri
siartinančio pirklio. Kelėtviui 
pasirodžius,14jie i Užpylė ant’ lo
kio snukio žibalo ir gyvulį pa
leido valion.A Nėgalėda-mas - 'at
sikratyti žibalo smarvės, lokyjs 
ėmė * * dūkti ir šūdriaskė'' pirklį. 
Po to, lokio savininkai apiplė
šė pirklį ir policijai buvo daū£ 
Vargo,1 kol' ‘ji” išpainiojo' pd^lap- 
tibgįjį’ nttžudymą.

Vieną* Kdiro odų pirklį ’BeJų 
rado Nivoje negyvą. Jį nūtdrė, 
kad4 ‘auka “bus * mirusi * nuo skor- 
pijono • -įgėlimo. - šie vabzdžiai 
Kaire’labai Eretas atsitikimas. 
Iškrėtuš visus namus, vienatie 
plyšyje' 'surasta '* apie 'penkias
dešimt skdrpijbnų. Policija ėmė 
sekti pėdsakus f ir surado kal
tininkus, kūriiė* prileido’ kambarį 
skorpįjonų.

’ Pietų ‘ Amėrik’ėj e, ‘ labai daž
nai turtingi žmonės, gauna drą
sinamus laiškus ir siuntiniu?. 
Tikrinant į paštą, vienoje dėžu
tėj e surasta^ gyvatė, kurios 1 ‘gė
limas yra mirtinas.

Su žvėrių- -pagalba^pikti- žmo
nės kėsinasi. į artimo-gyvybę, 
tuo budu norėdami išvengti-bet 
kokių ‘įtarimų.

Kruvinas gandrų karas 
-su-ereliais

Jau daug--metų, kaip - Maž. 
Azijoj, 'Anatolijoj > provincijos 
vakaruose, gyventojai turi pr<h: 
gos prisižiūrėti kruvinų skoVU 
tarp gandrų ir erelių. Tose apy
linkėse • prisilaiko labai daug 
gandrų, kuriuos labai dažnai 
užpuola -ereliai.- Plėšrieji paukš
čiai užpuola gandrų lizdus ir 
•bando pagrobti jų- vaikus. Ta
čiau seniai gandrai parodo di
delį * pasipriešinimą ir' savo 1 il
gais snapais erelius atremia. 
Ir * toks" kruvinas žaidimas * ’ pa
sikartoja kiekvieną vasarą. Da
bar gandrų su ėreliais kovos’ 
gyventojų vadinamos kruvinais 
paukščių karais.

Daugumas gandrų, kurie 
traukia į pietus pro Maž. Azi
ją, susirenka ■ vakarų Anatolk 
joj- ir tarytum; pagal komandą, 
puola erelius, kurie paskutiniu 
metu taip pat yra gavę para
mos. Kova dažnai tęsiasi ilgas 
valandas. Paskutinį kartą abie^ 
jose Z pusėse ’ buvo užmuštų ■ ii> 
sužeistų. Betgi gandrų paj ėgos. 
buvo žymiai ‘ didėšriės. ‘Apie 
tūkstantis ilgasnapių stojo mūž- 
daug:/prieš šimtą arelių,'* kurie 
bUvo' nugalėti ir galiausiai1 tu
re j o1 apleisti Anatolij ą.

’ I

Gėlė sverianti 10 
kilogramų

Filipinų salose, 800 iiietrų 
aukštumoje, kalnų šlaituose au
ga savotiška’'gėlė, kurią'Vie
tos gyventojai' Vadina bo-o. Jos 
;žiėdų' : lapai turi’po 1 metrą il
gio ir visas žiedas sveria -apie 
10‘ kilęgramų. Tai* yra didžiau
siagėlė pasaulyje, f

Muilomedis r
šiaurinėj Amerikoj, Floridos 

pusiasaly auga ypatingas me
dis, ; kurio ^ vaisiai1 turi muilo 
ypatybes, - ir vietos0 gyventojai 
šiųbs vaisius naudoja kaipo 
muilą ir tuo pačiu daro rimt^f 
konkurenciją“ muilo fabrikamse 
šie vaisiai, juos trinant, putoja 
kaip geriausios rųšies muilas.

' • f
Gy vuliai'žmoilų: keršto 

ytėilkininkai >
Dažnai skaitome apie-gyvu

lių "padarytas -'žmogžudystes

Reikal 
JIENASV 
pofkfirPpafatiOdaitii ilai- 
k^^iki/Ph^dSvčja^Iai 
kfa&Sij ^btts ^gfttiiVa? 
9itmstWiWfiri*. Jisai 
tenar Stovi^ne savo sftia- 

t bet Jusy phto- 
ąfuhio'dblei.

GARSMITĖS
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kaimyninėse tąver- me-

robili

ą ANGLYS—CO AL

7678

2345

pag,
jcįįg

:$įĮgį

Wyo?inįiig valstiją

per

AUus uzbonas dešimt centų

Paleidostreiko klau- 
••■A* !.»•♦* * •»X r *r r# • -* i

Colorado valstija

PATARLES

vis dėlto

TAVERNOS
Kol žole auga, karvė alksta

Lietus su sniegu

Būren

Dvi galvos geriau kaip vie

Jieškoti adatos punde šieno.
*•

sudraskytųČhicago, I1L

Kai skurdas ateina pro s du 
ris, tai meilė lekią pro langų.

Mažiai ą^ąąęlu ma
žens, kąįą ąęžiąęti sęnatyęj.

7903
n. :
3180

i Kai šuva skęsta, tai klek 
vięąąą.. šiųjų. jam vandenį.

geny?
inar-

j fe-.YM vąvąai
^¥.ka^_ , . : . ■

Qražįąųsįą gėlė pe gardžiau

TJie turi ąlkti šalty, ki^ęįę ne 
dirįją. jįkįš^y.

! Kaj daug virę jų, tai sugadiną 
viralą.

CdliforniA1 Avė, 
nut? rašt.,

Kma nusipirkti 
ų čia skelbimų 
lUnio Patarėja.

rodosi, tąią< 
jį, ištiko, nelaimė

Kai katės nėra, tai pelės žaid 
žia.

^„žesnjeĮUižS

. ■ Kaį, gęri^as, įeipą,. išp}ĮW?
..... ...

Važiuojant j 
Springs pradėjo 
Pasirodė net shiguolės. Kiek 
toliau pavažiavus ėmė tiek 
smarkiai snigti, jog lango vė
tytojas nespėjo sniegą brai^j

, tuojaus sukrankite
-Us vyriškus ir mote-

l-
“ DS 5335, *

’■ Fętrą;s SljoJis, 70 m. amžiaus, 
gyyęąo. Ghięagoj 5.0. metų, bu
vo, paprastas darbininkas.
• Rugsėjo 26 d., kai Sholis dir
bo arti lango 
rądįątorį
įjij? išpuolę, per . langą. Buvę pa- 
imtąs į.šy, Kryžiaus ligoninėj, 
kur- peuktądįepį, spalio 2 d-, 
§;25 vąl> vakare mirė.

getras Skobs gyveno pas sa
vo. gimines p. Warnius, 4157

Niekuomet nežinome vandeny 
vertės, kol. gerai neištrokšta- 
me.

— pirmijiŲjku 
a. r 
3852 
Ambrozaitė — 
Indiana Ąvą.; 
rašt. ‘2539

£ap ayenųę. Kadangi, nuturi* 
W». j<WA:j>Wų bus ręijcą- 
įąųj’arųą daugiau, ąęgą, yję.tų 

(yęav muzikos ųąęgęjąLjos pa
darys t gęrąįą jej kuę, greičiau 
įsigys l$i,ę,tjUS.

Kąncerįai įuą duodami Cląi- 
,cag9, Orcįęstją Hali.

Silpna širdis niekuomet i

—. 'Surinko V. Faiza

Beldęn 
. Sttiu- 
- mar-

...

Įvyksta kas

i* **-Xt «Telefonas 
BOULEYĄRD 4089

nutarė priimti; sąvų ąrgąųiząęijaS 
į ir moteris, ąuo 15 iki 48 metų 
ąiestuęse:, Waukęgąp, Nprth. Cbi- 
, Gąry, Ęamm.0M Calumet ’ City, 

“ >lįet, Ręckdale, 
Kenosha ir tt, 

jei jsirąšy?. didesniu

Darbininkai indorsa- 
v® prez. Rooseveltą 

irLewisą

Yel 
kurįo. pąžiu 
šimtai tuks

.u-sįųsvetaj^ąis, o
P»Tvisuomet dirbtuves

Ęugęiųčio 6 dieną Lietuvoj, 
Tirkšlių miestely mirė Juoza$ 
Sumpis, tęvas penios Barboros 
Balienės, 6558 So. Morgan st.

Velionis buvo gyvenęs Ame
rikoj, Chicagos mieste. Aplei
do Chicagą 1920 metais. Ir 
Lietuvoj iki mirties Sumpis 
buvo Naujienų skaitytojas.

* Juozapo Sumpio mirtis už
davė širdies Skausmą dukteriai, 
p-niai Balienei ir visai jų šei
mynai. •

. Pmia Balienė buvo išvažiavu
si atostogoms į ’Solser Springs^ 
Mq. Sugrįžusi rado liūdną ži
nią, kad jos tėvas jau miręs.

— Senas Petras.

Brotherhood of Railway an^l 
Steamship Glerks, Freigl^t 
Handlers ’ and, Express Emp(- 
loyes’ Ūnion vienbalsiai lu
ti ars a vo kandidatūras Erank- 
lin Delano Rooševęlt į Jungti
nių Valstijų prezidentus, 9 
James Haihilton Lewis į Jun
gtinių Valstijų senatorius.

TONY STRAINIS TAVERN 
372 East 71st Street ' 

Kviečių visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti t ’m^bo naujai atidarytą 
Tavėfri—-GeriaUšids nįšies gėrimai ir 
užkandžiai.
..........  372 East 71st Street ...... —.

J žiurkę turinti tik vieną ol^ 
tuojaus yrą pagaunama.

“Sųdjev,” tąrė viešnią. Išė
jus už durų blondinė moteris 
nusiėmė kaukę ir pasirodė bu
vus vyrąs. “Tavo laimė”, tarę 
vyras Bęękięnęi, “kad turį 
piiktą, šunį”, ir nuėjo s^is 
kelinis.

pįąi yra, chięa^iečiams gerai ži- 
jnęųii Bri^hton Pąrk bjznię- 
rjąi.

Petras Shoįis pašarvotas p. 
Warnių namuose, 4157 S. Gali-į 
fornia Avė., tel. Lafayette 0155.

tihūBų atstovo pašaukit 
VICTORY 5382

y Kas spmuja prieš vėjų, ąpiaų 
ja sau? j veidą.
... , ' aK»-* ** 1 ■

Gali žiūrėti į dantie ir nębų 
ti įkąstas.

Jos. Jącikas Tąvern 
Pranešu visiems draugams Ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis pęnktadięniais 
veltui ir muzika šeštadieniais^ Už- 
pęašome visus draugus ir pažįsta
mus atsil^nkęij i n^usų užei- 

1^ JQS?V&1 PAULINA JACIKAI 
Tel. EnglewQ9d 27Q2 ‘ 

6556 So. Statė St. 
kampas North WeŠt 66 St.

skyriuje skelbdama tik, tie 
jų; pardavėjai ir au 

___ _ kurie kiekvienam ui___  
teišidga patarnavimą7 ir’ geriausia 
pataiąo • aąton^bflius. -

Iškrito per langą, LOVEIKIS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 331? Sę, Hąlsted St 
Tel. BOŲlevard 78J4

Pęąjų pąiąąpįĮįąį 
koncertai

Simai, dukfė^ sesuo, brolis, 
liusseseres ir giminės.

Pątąrnąuja.’ląid, dįr. S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138.

Į Kaliforniją važiavome 
šiaurinę Vfyomj.nga valstijos 
dalį, o dabar grįštąmę pęr 
pietinę dalį. Tenka pasakyt^ 
jog. didelio skirtumo kaip iy 
nėrą : tįęk §i.aųrįpėję, tięk pįę- 
tinęję tos vąUtij.os dalyje lau
kai tuštį įr ten niekas neau
ga. Išimtį sudaro tik tpĄ vie- 
tos,gfe. yrą ivęsta iri^ąęiją, 
JdoRiiausią\^dafyką, ką Wyb- 
tning valstija turi, tai — Yel- 
lo^Ystone purka; 
rę.lį suvažiuoja 
tančių turistų kiekvįęnąis me
tais. O kadangi nuo kiekvieno 
autonąobįlįaus, reikią po tri^ 
dolerius šuniokėlį, taį Susida
ro milžiniškos pajamos.

Kai atvažiavome. į Denvęr, 
Colo., tai vėjas tiek pradėjo 
sukti, jog gatvėje visiškai nįę^ 
ko nesimatė. Ryto metą visęą 
gatvės atrodė šlapios! •’ Butą 
pusėtinai lietaus. Tai pirmus 
lietus, su- kuriuo mums teko 
susidurti, pęy keturiąs sąvąį- 
tęs, — vadinasi, nuo to laiko, 
kaip apleidę^ę ’ ęKięų^p.

Jei esi Hųmpję, daryk taip 
kaip Romoje dąro.

Vienintelis lietuvis' pardavėjas Buick 
ir Pontiae ’ aųtomobilfa.

PpMlMNKAS KŲRAff JS 
80Q West 3JL-at Street 

Vi^ort 1696 ’

, RW«»o tąba: 
ka? Padaro Old Goljįs, qga7 
retus labi 
2 eiles ce 
laiko 
šviežume. 

-A r,,!'

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti Šilti val
giai, Pabst BLuę Ribbon on Taę alųs,vi
sokios geros rūšies degtinės ir savi
ninko vardų A Stukas • Toby’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigąrąt Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STOKAI 
701 W. Žįst Placė

TeJ. CANAL 7522.

Bęyeik visųsę yąkąrįnėsę 
valstijose yra mada valgyk
loje tųrę,t.į aląųs ne tįl^ sūk
iais ir bonkomis, bet ir uzbo- 
nW- C®Wo.’^S?į Vjęno-

_.J;fJA,.'^ungevi«Ittj

loldt 3245;. M, r 
327- LeMoyne St.

!; B. Rogers, 
Kedęie Blvd., 

Jokubauskas

—gruodžio 15? sausio 25, va^ 
sario 2 ir kovo 7 dd.

Yra manymas, kad augštos 
rųšies menas tai brangiai kaš-», 
tųęjąs luksąą. Bįųos betgi koų- 
^cęytus re^įą. AdųK Ęducatįofl 
Councįl ir bilietų kainos su
mažintos iki minimumo. [Vi
siems penkiems koncertams 
imant bilietai kaštuos nuo 
$1.25 iki bangiosiose yįą-

Great Salt Lake ežeras 
Utah valstijoje. Jis yra septy
niasdešimt mylių ilgio ir kę- 
tųr^asde^im), mylių pločio. J 
šį ęžęrą sįųyažiįęĮja daug tu
ristu maudytis, nes visiškąi 
nereikia mokėti plaukti, — ir 
norėdamas čia negali prigertį. 
Vandenyje gali gulėti kiek tiįc 
nori, nelyginti, vartykis sau 
kąįp loyęję, —- tąi ię. viskąs. 
Stačias gali, bristi' tik iki pa
žastų, o paskui jau vanduo, 
pakelia į viršų ir paverčią 
kniupščią arba auštieniką.

V ti•

Aš turėjau progos maudytis 
Baltiko juroje Palangoje, At- 
lantiko vandenyne, o dabar 
Pacifike — tačiau niekur van
duo nekelia į viršų, jei nemo
ki plaukti. Visose jurose van
duo yra gana sūrūs, iąčįąų 
šiame ežere jis yra dešimt 
kartų sūresnis nekaip juroje.

Prie ežero yra įsteigta drus
kos dirbtuvę, kur pęję dieną 
yrą, pągąięuįpąmą penki Siui
tai tonų druskos. Visa druska 
yra imama iš ežero. Iš dirbtu
ves išėjusi cįrnską yra, žinor 
ma kąip “Crystal salt”. Ji 
yra plačiai pardavinėjamą vi
sose Ąmę.rįko^ dąlysę.

Vąžiuoti per šią valstiją jau 
teko pųąąntio šimto, mylių. 
Tačiau tenka pąsakyti, jęg 
Colorądos y.ąiądą^. visiškai ki
toniškas: matosi farmos, ža
liuoja laukai, nors, tiesa, ię 
kalnų neaukšta. Šiąip. ay. tąįp, 
i>e‘ žmoguj čią; pjęadę.di kiek 
smagiau jąuątis, 
čia yra kam nors, nąuęlą ię 
Žmonėms nereikią iš kituę 
maisto gąbęntį. Labai galima, 
kad žemės ūkio produktų gy
ventojai pajėgią užsiąugįnti 
liek, kad gąlj ii ki-
tiems.

ęoloradą 
labai lytn 

Pasirodė net shiguolės. 
f eme

PETKAS ŠUOLIS
Perskyrė ęu šiuo pasauliu 

Spalio 2 d., 6:25 vai. vakaro, 
1936 m., sulaukęs 70 metų 
amž., gimęs Suvalkų rėd., Ma- 
riainpolėš apsįpę., Daunoriųkm.

Amerikoj išgyveno 50 metų.
Palijo didėliame nuliųdime 

du suhu: Petrų ir marčią 
Pęarl, Albiną "ir marčią Brid- 
gęt dukterį Teresą, anūkę, Gė- 
rąldine, seserį Prancišką Ma- 
tūlevičiėnę/ broli Joną Sholi, 
pusseserę Marijoną Ząblečkiė- 
nę, brųĮ-dukteris ir brolsunųs 
ir gimjtleš. *'

Kūnas ' pašarvotas randasi 
švąąęrip Stanislovo Warpio na
muose, 4157 So. Californią 
avė.',' tel. ’Lafayettė 0186/’

LaidptUyęs įvyks Ąntrądię- 
ni, Spalio 6, d. 8:00 vąį; ryto iš 
Nekalto Ėrasidėjimo P. š. pa
rapijos bažnyčios, kurioje atsi
bus gedulingus pamaldos už 
velionio sielą, bus ‘ riūlydčtas 
j šv. Kazimiero ' kapinės. '''

Visi A. A. Pętro Sholio gi
minės, draugai ir pažįstami 
ęsėt nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
j'arn ' paskutiųį patarnavimą ir

IdUoitclo 
Belden Avė.1;

pagelb.' 
; Sophie 
11731 S. 
; —- fin. 
. Raroa- 

rašt. pagelb.'
I ' AlSbroža^-KK^imi nSi 

, Avė.; 'Adolf, flįlbfbvitz, 2539/ W 
I 46 PI. ir Arlauską^, 65^ Bęldęn 
p Avė. ^‘ khšos ąlobėfais;

w ■k<?š??-,oA<iD^g£^3
iŠiubo

LIETUVIŲ POLITIKOS KLIUBQ

Talman Avę,;
vice-pirm., 2534
Jakavičia Sr;, -

A, K. TAVĘBN
Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsiląųkyti. * Užlaiko ’ MILLERS 
HIGH LIFE alų.

3.329 S. LUuanięa Avė.

Galima važiuąti savn automo; 
biliu ąrbą samdytu,

Pąčiaiąe fedąę V^ŠAije, oyas 
yra tiek šaltas, jog vanduę 
automobilyje užšąla. Bet žmo
gų ten ne tik šaltis kamuoją, 
bet, ir ne.djdęlią oro. slėgimas. 
NęįgudusiąęĮi tuoj pąsidąp 
sunku kvėpąotį ir, norįsi kaip 
galima greičiau atgal grįžti.

Į kalną įkoptį itąą ąpje va
landą .laiko. Važiuoti: visą lai
ką reikia pirmu ir antru “spy- 
du”. Apie trę^ią įv galvoti ne
galima.

Kalnas yra 14,109 pėdų auk
štumu. Reikia, pusėtinai, drą
sos automobiliu važiuoti į jų 
viršūnę. Važiuoti reikia vią 
ratu ir ratu apie 22 myliąsf 
Tokįąių žygųti, Kęįkią n^vj° 
autojnobilio.

!410. S. Micmgan—arti Van
Tęsis mw;J pietą iįd nak

— 25c iki 2* po piet.
2-oji didžioji savaitė 

w/?t V p d T T?
j .1^; I- ’ ® i "tt

Sovįętą Arktikoj TrijUi^fas

Unijų viršininkai paleidę 
tarp 1,800 Greąt,Węstern RaiL 
road darbininkų klausimą,, at 

kad atgauti iš/ •; geležinkelio 
$60,000, kuriuos National Rail- 
road Adjustment Board pripa
žino kaip' priklausančius tiarį* 
bininkams.

Salųtaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Bitįerių ką šiandien raudąsi 
ant marketo. Jis žindimas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yrą parduodamą  s 
aptiekose ir artėjamas Tavernose, 
gęras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visadps Ęąlųta- 
ras Biterio. Pašaukite ’ telefonu 
Canąl 1133.

; 639 West l^th St.
CŲICAGO, IEL. ’

IINKŲ 
ąldybą 
pirmi- 

•t St.; 
pagelbininkas 

Stanislovas 
raitininkas. 

__  ; Dęminįl^aš 
Gulbinas finansų raštininkas. 
3144& Walące SĮt: Jonas Mąte- .furiaį — Rėhir; raštininkas. 8460 
Sį Union Avė.; PetW Balsius — r* »

šeštądiepj* spalio & dieną, 
pas p-nią Bęllę Bęęk, 8313 
Clydę avęąąę, ąįsijįių&ę augš’ 
ta blondinė moteris. Beck’įę-* 
nės Šų9 pradėjo/uržgŲ./ “Grą- 
4ųs šjųo,” (are vięšįią. ^Taip, 
atsakė Becjp^ųę, “bęt jei Tcas

LIETUVA
ĘRĄND 90 PROO^

StraigthAmęricąn
Bourbon fĮtastam:.

M MfiNESIŲ SENA' " 
PAJ»WU9i.
",.it

TIKTAI

Dąrpme pagal orderi, valome, glą 
zuojame, pamušus perdėtame, ir 

' * - ’ taisome.
JOHN KOVALIK

: 5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemląck 7534 

CHICAGO, ILL.

DR-J0;
1336 m.:Vincas Stankus 
mininkaą/ •’<06: C‘ ** Antanasšimkūš'— 
3129 Lituaniėa Avė

PRANEŠIMAS
CHICAGOS APYLINR"t

1. CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus 
aihžiaūs šfuosė ChlddgoS apylinkių, m 
cago, Indiana Ųarbor, East Cmcagę, ____ .
Chfcago Hėights. Harvey, Micnigan ęity, Aurorą 
So.' Charlės. Meli'ose 'Park, DeKalb, Kankakee, Rr*

2. KIEKVIENAM čia PAŽYMĖTŲ miestelių, 
skaičius naujų narių j CHICAdOS LIETUVIŲ 
jkurti šios‘Draugijos atstovybių centrai—Uętuyjų 
Lietuvių Kultūros Draugiįopis' iširptirią! prlklaųąj 
tuvių Draugijąs nariai. ~ -

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklausą 
» me skaičiuje 800. čiągimjų. lietuvių nuo 16 iki 30

m ja ne tik šelpia sergančius šąvo narius bėi išn----- .
taip' pa’t veikia kultūroj srityje. Yra 3 pašalpos Skyriai r $6, $10 n 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikaląmš $59.Nanų 

nuo skyriads-T-bOc, 75, kr^a $1,25. 
[JOS atštoyąs greitu laiku atsfląąkys 
plačiau sjipažiridihtų vietas lietuvius 
ičiiį mėtų' jįė’ stengsis Draugija] Uaų- 
reikhld 1

1739 sa<

ąunavędž 
ovaną, A 
siu“ tUzii .

Tek Epdevąod 5863-6W.

Banis Studio 
VlSOltS FOTQORAFISKAS 

DARBĄS. ATLIEKAMĄ 
3200 So. Hąlsted &

Josenh Savas© 
rirm.į 4456 So.

Klimavičfa — 
W. 46 St.; F. 
nut. rašt., 2638 
rka’— fin. rašt',, 

, _______ ______ Avė.; ’Hėlen
Gramontas, — kasięriųs, 4535 So.' 
Rpckwpn J/Rąsteliais — kasos

globėjas, 4653 sT\K6ckwell St.; 
Kathrin 'Giddra kasos globėja, 
2543 W. 45 St,; F, Bistras - 
maršalka, 4548 S, Francišęp. Avę. 
Klftlbo susirinkimai atsibuna kiek- 

vieno mėnesio kas antrą ketvirtadie
ni/'K. Gramonto syėt..' 4535 South 
Rockwell St. 1 ' r'" ' 'vJ'

4,9PQtfsi amžiaus. Drau-i

.i , - - ■' <|5 *'■**' *' S> * *• ‘

JUOZAPAS
i UDEIKIV t m TĖVAS U 
” BEVuMIę w

i w I , fs*8** *»•*» v- »m *w ♦*» ■,***»** ■"y" ■" ' w. .

DAILY BUSINESS DIRECTORY

, Tai labai aukštas Colorą-? 
dos kalnas, kurio viršūnėje^ 
sniegas ‘niekuomet nenutirpį- 
staA -7 pęr v^ąy ųąfe jj^ teą 
itiaitųoją. Vąžįuojąpt į kalną 
reikia pasiimti žieminius drą- 

‘bįužiąs, nęą teųaperatųrą tęą 
visai žema. Reikia 22 mylias

• UGONINfiS— 
HOSPITALS

" SVEIKATOJ KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, „o ne stu

dentai,' teikia patdrnavimą.
Išimą tansilus, EkzamipUoja akis, 

priškirią stiklus. Medikalė ekząmi- 
nacija ir gydamas. Ligoninės gydy
mas arba namuose, Rąudęngyslės 
gydymas išyirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.1

DQŲGLĄS TARK HOSPITAL 
1900 ‘ Soąth Kedzię Avenue 

’į’el. Lawndale 5^27.

< SIŪVĘJAI—TAILOR
John Gricius Tąilor 

Visi draugai ir tautiečiai nelaukite 
žięmąš š 
pašitąifeyti __ _ . , ,nr,
riškųs furkaučius; darbias yra garan 
tuojamag. Tel. YARDS 5335.

7 821 WEST 34-111 STREET

« .a '• į......> r * * r r , h M ’ * • • */ * x ____ ,

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
SU tlcyriuj ^ yidąmaA 
įvairių pdpr^ąArr Mpapra»lu 
IWyaliU wirafiti Jfa paiaukiti Naujienai, Ganai 8500, <c

M hįga tik fa gauti.

Tarp žymiausių muzikalių 
įvykių Chicagoj 1936-1937 me- 
tiį seąpną, tęn^ą sįąityti p‘ęą7 
i^į koųcęrlaų kurie, yrą rąošįą- 
mi Aduįt Ęįųcątioą Councij 
of ęhjęągp, pąstęngųąii^.
’’ Tuos koncertus išpildys pen
ki garsus visame pasauly pi,a; 
nistąį, bųtęnt Ąrth,nr Schna- 
bel, Josępji Lhevimje, Ignaz 
Friedmąn, Gųįomar Nęvąęs ii’ 
Ąlbęrt Ęirsch.

Koncertų tikslas yra pateik
ti mų^ikjOS įpėgėjąms įr stu
dentams interpretaciją, kaip 
vystėsi. P/a/ip, lįtęrątųj’a pėti 
įvairius laikotarpius—būtent 
klasišką, romąntįšlįąjj ir. mo-

i Pirmasis koncertas įvyks 
rugsėjo 17 dieną, kįti kęturi

. - .. — . . ■ — • .......... ........................................... ■ - !

• MEZGIMO DIRBTU 
VES—Knitting Mills 

‘ t _• __ _____ J? ‘2. Jf _ _

THE BRIDGĖPORT KNITTING 
' ' M I L L S

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET 

Svęterių krautuvė atdara kasdięną- 
ir vakarais ir sekmadiedlais.

Telefonas VIctory 3486

• TAVĖikšffi 
PHOTO STUDIOS

CONRĄD’AS 
photogrąfas

420 West 63rd Street 
duoda $5.00 gr® 
iškų Vestuvių pa1

ą|nęšą 38 uncijų uzbpųą ąlausr 
Alaus gali gaili, hors tęn i^ 
nęvaj^ąi. ^jįmoįęjaį dešim7 
tuką, išgėrei visą uzboną ir 
eik sau pusįąmas. Patarnau7 
tojos paprastąl klausia: vaL 
gyti ar geisti?
i Kai kurie alų nė į stiklus 
nepilą, — ųiaųįęią tįęsiog i| 
ųzbonų.

Nieko nepadarysi: 
margai o. svjętąą d,ąr 
gesnis.

(Bus daugiau)

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOOPS SHOP

Ąuburn Faacy 
Goods Shop

Atliekame Ranku Išsiuvlnėjimą 
3108 SO. HALSTĘD STRĘĘT

RĖStAVRAN-tf Af
..... .l *■', »' .1, ..Iii

Universal resįąurant 
'dER^ŠNlŲ VALGIU' VALGYKLA

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

ąhęritaš Mįnę Ęun Sęreenęd 
mai ar' daugiau $7.40 tęąąs 
Smulkesni $7.1'5 toiiasl ’
HEAtJTY Šfi® 
—Grožio Salonai- .

»AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiąm

M,ĮS$. ĘSTELL'

V ^Oratoriai
PAINTiy G and DECORAtĮNG

A. HERMAN, Lietuvist, 
5234 Belmdnt Avenue, 

Tel, Avenue 5411

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

Permanent $2.50 
iki ............ $5.00
Permanent be ma
šinos ....... $5.00
Styąmpoo ir. Sudė
jimas ........... 35c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS....... $2,50
Visas darbas ga- 

raątiįoĮąs,
Dęl sutarties pa
šaukite telefonu:

Jlevąrd 7459 
SEOTkVS

pirm,, 
.v, j. timorit vičiUs, pirm. Pėg„ 

Tel. Hum- 
C^epųl, nut. rąšt, 

Tel‘. Sp'Atfldlng 
fin, rašt.. 2345 
Tel. Spaulding

Blvd,; Ą, Bulvikę, 
5 Wąbarisia ' Avė.’;

J. Raila, kasierijis. 4839 Wihnemac 
Ąve., Tel. Avenue 1736; J. Milai- 
ševičla, marš., 2750 N. Neva Avė,, 
Tel. Marimac 7641; A. Sebeckiš, 
manadžerius kliubo, 1927 Califor- 
rią‘Ą^;vwn 1
Suširihkimąį jyyksta kas mėnesi 

Av?’

■ ?V-’: 'į?

____



Visi Rengiasi į Gra
žuolių Kontestą

Vieša padėka

Artinasi spalio 11 diena. Kur tik nepasisūk- 
si, išgirsi kalbant apie Naujienų rudenini balių 
ir gražuolių kontestą.

Taip atsitinka kiekvienų sykį, kuomet tik 
Naujienos ką viešo rengia, nes žmonės žino, kad 
Naujienos visuomet taip surengia vakarus, jo- 
gei kiekvienas atsilankęs turi daug smagumo.

Šis Naujienų parengimas bus pirmutinis iš 
visų kitų viešų rengimų. Per vasarą žmonės va
žinėjosi kur kas norėjo—mažesniais būreliais. O 
dabar Naujienos teikia progą susieiti visiems į 
dideli buri. Kaip žinia, dideliame būryje visuo
met smagiau. O jaunimui tai jau bus tikras ma
lonumas, nes šiame Naujienų parengime nuolat 
gros dvi orkestras. Šokių mėgėjai galės šokti 
kiek tik norės.

Na, o gražių lietuvaičių pasižiūrėti kas gi 
nenori? Juk nieko pasaulyje nėra gražesnio, 
kaip graži mergaitė. Kiek tų gražių mergaičių 
bus, dabar dar sunku pasakyti. Sekamą šeštadie
ni Naujienose gal galėsime jas visas parodyti.

Naujienų rudeninis balius ir gražuolių kon- 
testas bus sekmadienį, spalio 11 dieną, Sakalų 
svetainėje, 2343 So. Kedzie Avė., pradžia 6 va
landą vakaro, įžanga asmeniui 40c.

Niekur kitur nesiretigkit. Važiuokit ten, kur 
kiti visi važiuos.

Amerikos kontinente netekęs 
savo artimiausio giminaičio — 
pusbrolio Juozo Čeponio, kuris 
tapo palaidotas rugsėjo mėn. 
15 d., Chicagoj e, Lietuvių Tau
tiškose kapinėse. , \

Tad, gyvendamas už šimtų 
mylių siunčiu širdingiausią vie? 
šą padėką visiems velionio bu- 
vusiams asmeniniams ir idėji
niams draugams-ėms ir pažy
stamiems, kurie su juo gražiai 
sugyvenote, o mirusiam sutei
kėt paskutinį pavyzdingą patar
navimą — palydėjote į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Pusbrolis Jonas Čeponis. 
1176 D’Argenson 'Str.
Pt. St. Charles 
Montreal, Canada.■"

NAŲJIEWf ęhicago, III._______________________

ŠTAI M DVI KANDIDATĖS I “MISS
LITHUANIA”

■į?

&

11

Miss Sonia Naglis

i#

Pirmadienis, spalių 5,1936

[ CLASSIFIED ADS.~Į
VICTOR BAGDONAS 

Ąpskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

- Phone Yards 3408

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINČAS pagelbininkas dėl 
Fiat Jani to liaus — nevedęs unijis- 
tas. 1125 Ihdependence Blvd. kam
pas Grenshatt St. Basemontinis fla
tas.

Paskutinės dvi die
nos užsiregistruoti 

balsavimams

Pp. Kuraičiai jau 
sugrįžo

Vaistininkas J. Kese- 
rauskas apsivedė

• i, V :' . •- .

CICERO. —žinomas Cice
roj vaistininkas p. Juozas Ke- 
serauskas vakar 2 valandą su
situokė su panele Bernice Gri
cius. Jungtuvių apeigos įvyko 
West Sidės bažnyčioje. Po baž
nytinių apeigų, įvyko, kaip sa
koma, naujojo gyveninio pasi
tikimo iškilmės jaunosios p-ios 
Keserauskienės tėvų namuose, 
Marųuette Park, 5936 S. Tal- 
man Avė.

Iš savo pusės linkiu jauna
vedžiams geriausių hau j o gyve
nimo pasekmių.

J. Kairys.

Miss Marcella Budrik
Į gražuolių kontestą vis daugiau ir daugiau gauname pa

veikslų. Siiprantimia, kiekviena iš šių gražių liėtuvaičių. norėtų 
būti “Miss Lithuania”. Kuri iŠ jų bus? Dabar niekas negali pa
sakyti.

Kaip jau buvo aiškinta, rinksime penkias kandidates į 
“Miss. Lithuania”, t o iš'tų penkių Chicagos Automobilių Paro
dos Komisija išrinks “Miss Lithuania”,■ kuri sykiu su kitų tau
tų gražuolėmis dalyvaus Automobilių Parado j, lapkričio 14 iki 
21, International Amphitheatre.

Pakartojame, kad Naujienų rudeninis balius ir gražuolių 
kont'est'as įvyks sekmadieny, spalio 11 dieną, Sakalų svetainėj, 
2343 S. Kedzie Avė. Visi atvažiavę į šias Naujienų iškilmes tu
rės daug smagumo.

MMBit iii'RADI O

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965 
—O—

blėties 
pagei-

CO.

—o •—
NAMŲ SAVININKŲ* ATYDAI

Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narini 
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 viri 

50 metų.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

T“

—o—
25 VYRŲ apprentice shop dirbtu

vėms. Ali Trades Employment Bu- 
reau. 16 West Jackson. 2 lubos.

Help VVanted—Eemale 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo, prižiūrėti du vaikus. At
skiras kambarys ir $5.00 Savaitėj.

Šaukite Ravenswood 4445.

MERGINA namų darbui, maža 
šeima, nėra virimo, $6, 2609 North 
^awndale Avė., Belmont 3974, Ap- 

ter.

MERGINA bendram namų dar- 
>ui, pasilikti naktimis—$6-$7. 5707 
N. St. Louis. 1-rnas apt. Keystone 
8448.

MERGINA patyrusi bendram na
mų, darbui, virimas, prosijimas, nak
voti, $8.00, Euclid 9344 M.

MERGINA patyrusi namų darbui, 
nėra virimo —- lengvas skalbimas, 
referencas. Marcus, 3300 Cullom 
Avė. Independence 2071.

Jeigu šiandie arba rytoj nc- 
susiregistruosite, tai ateinan
čiuose balsavimuose lapkričio 
3 dieną neturėsite teisės bal
suoti.

šiandie dar galite užsiregis
truoti miesto salėj nuo 9 valan
dos ryto iki 5 valandos popiet.

Rytoj, spalio mėnesio 6 die
ną, galėsite užsiregistruoti sa> 
vo precinktiiose. 

jy* f.
»■ t • »

Užsiregistruoti šiandie ir ry
toj privalo piliečiai gyveną Chi- 
cagoj, Chicago Heights, Ber- 
wyne, Ciceroj, Elmwood Parke, 
Evergreen Parke, Harvey, Mor
ton Grove, Stickney ir Sūm- 
mit’e, o taipgi kituose mies
tuose ir kaimuose esančiuose 
Cook kauntėj ir esančiuose rin
kimų komisionierių tarybos ju
risdikcijoj.

Gi antradienį, spalio 6 dienų, 
savo precinktuose privalo užsi
registruoti taipgi tie piliečiai, 
kurie nėra rinkimų komisioitle- 
rių tarybos jurisdikcijoj.

Turėkite omonėj faktą, kad 
šiandie ir rytoj yra paskutinės 
dvi dienos užsiregistruoti, jei 
norite balsuoti lapkričio 3 die
ną!

Statys scenoj įdomią 
operetę

Spalio mėnesio 26 dieną Nau
josios Gadynės choras statys 
scenoj operetę “Mikado” Chicą- 
gos Sakalų svetainėj, 2343 So. 
Kedzie avenue. v

Operetės pildyme dalyvaus 
dainininkai pp. Steponavičienė, 
Balsiutė, A. Mankiutė, J. Mil- 
leriute, Romanas, Virbickas, 
Valentis, Budraitis ir kiti.

Režisierius, choro ir solistų 
mokytojas yra Jurgis Stepona
vičius.

“Mikado” autoriai yra Gil- 
bert and Sullivan. ši operetė 
tai jų žymiausias kūrinys.

BRIDGEPORT. — Pp. Domi- 
nikas ir Delia Kuraičiai, savi
ninkai Milda Auto Sales Co., 
806 West 31 Street, per pa
starąsias penkias savaites ato
stogavo. Atostogavo ne kurioj 
vienoj vietoj, bet, galima saky
ti, ant ratų — važinėdami iš 
vietos į vietą, iš vienos valsti
jos į kitą. Viso jie padarė 8,600 
mylių kelionę, apvažiavo dau
giau nei žemės Kamuolio ketvir
tadalį.

Praėjusią sekmadienio vakare 
jie jau buvo Chicagoj. Sustojo 
prie savo garažo tur būt ma
nydami, kad ilga, kelionė už
baigta ir kad tuojau namie bus 
galima ramiai pasilsėti.

Netaip betgi buvo, čia gara
že laukė jų siurprizas, kurį pa
rengė p. Kuraičio darbininkai 
ir pavaduotojai bizny.

• Susirinkęs Kuraičių draugų 
ir giminių skaitlingas būrys pa
sitiko atostogininkus. Pasitiko 
ir prasidėjo vaišės, kurios nu
sitęsė tolokai po dvyliktos.

Pąšnekėsiai, šokiai, keletas 
prakalbėlių, na, ir užkandžiai 
bei gėrimai stebėtinai greitai 
laikrodžio rodyklę pirmyn varė. 
Užmiršę keliauninkų galimą 
nuovargį nesiskubinom namo 
skirtis, tur būt vadovaudamie
si patarimu — while we are 
living, let’s make the best of 
it.

Pats p. Kuraitis, pilnas en
ergijos, yra gatavas bizniui 
naujo 1937 metų modelio Bui- 
ckų, kurie jau randasi jo sėls- 
ruimy. O ir naujus, taipgi 1937 
metų Pontiac’cus, jis “tikisi su
silaukti šiomis dienomis.

— X.

Nauji susirgimai 
paralyžium

Ketvirtadienį užrekorduota 
dar dešimt naujų susirgimų 
vaikų paralyžium. .

Kauntė prasiskolijo 
$3,000,000

Rugsėjo 30 - dieną,, pasibaigė 
devyni šių metų mepesiai. Per 
1;ą laiką Cook kauntė įlindo į 
skolą $3,039,251.

Išteisino tėvo 
užmušėją

Koronerio džiurė , išteisino 
Joseph Roth’ą 28 metų, 626 
West 47 place, kurs nušovė 
savo tėvą rugsėjo 22 dienos 
vakare. Roth’o motina ir se
suo liudijo, kad girtas tėvas 
mėgino britva sužaloti antrą, 
jaunesnę ir paliegelę dukterį. 
Todėl sūnūs jį nušovė.

$53,014,802 taksų 
surinkta

Cook kaurftės s iždjninkas 
Josęph L. Gili pranešė šešta
dienį, kad už 1985 metus tak
sų viso surinkta iki šiol $53,- 
014,802. Real estate taksų su
mokėta $38,734,204, balansas 
asmeninių. ;

Rinkliava kūdikių 
naudai

Nauja aukštesnė ji 
mokykla Chicagai
Apšvietos tarybos preziden

tas James B. McCahey paskel
bė, kad yra nutarta statyti Šo. 
Chicagoj $2,000,000 • augštęs- 
neji mokykla vaikinams, kuri • - - -ypatingai rūpinsis teikti la
vinimų amatuose.

Tūlas tavernos savininkas 
Bridgeporte papasakojo tokį ąt- 
sitikimą. Jis pagavo vaikėzą 
lendantį į jo namo skiepą ir bis- 
ktftį pabaręs paleido jį eiti sa
vais kėliais. Vaikėzas tuo tar
pu sugalvojo savotišką būdą at
keršyti už tai ir pasikvietęs dar 
tris savo draugus jaunuolius 
kartu ir policininką sako, kad 
tas tavernos savininkas jiem 
pardavęs alaus namo neštis, 
žmogus buvo pašauktas pas ka
pitoną pasiaiškinti ir pagaliaus 
tyrėjo stoti j teismą, samdyti 
advokatą ir t.t. Rezultatas buvo 
toks, 
Ūpo 
ei jos 
gė.

šiandie Chicagoj yra daro
ma rinkliava (Tag Day). Pel- 

nau-nas skiriamas kūdikių 
dai.

kad tavernos savininkas 
padėtas 90 dienų proba- 
ir tuomi viskas užsibai-

— VBA.

šį vakarą iš W.H.F.C. sto-. 
ties bus transliuojamas lietu-, 
viškas radio programas kaip 
9:P0 valandą, ir prižada bųti 
abai įdomus, dėlto kad dalį pro- 
gramo išpildys mųzikališkas 
;rio — smuikįnihkas Mikas Pe- 
;rosevičius, '' al&rdionistas Al. 
Shemetas ir klarnetistas bei 
saksofonistas Leonas Slota -- 
kurie, be abejonės, visus klau
sytojus patenkins 'gražiu pasi
rinkimu. Išgirsr/e daug žinių ir 
pranešimų, kūrinos pateiks Po
vilas šaltimiei^as. Pasiklausyki
te. ■ f

vo keliu apdraudžia kiekvie
ną indėlį tąm; banke iki pen
kių tūkstančių dolerių.

Direktorių tarybos sąstatan 
įeina William H. Regnery, 
Western Shade Cloth Co. pre
zidentas, Henry Isaacs, 12 gat
vės krautuvės prez., O. Gul- 
licksen, Churchill Cabinet Co. 
prezidentas, Irving Klein, L. 
Klein, Ine. prezidentas, M. L. 
Meiselman, New York Hand- 
kerchief prezidentas, Hariry 
Graig and Okin; Max Shore, 
Shore- Radio and Furniture 
Co. prezidentas, Gustave Eng- 
lėhart, General Fučniture’ Co. 
iždininkas fr’B*. H. Cross Mar- 
ket Service Association and 
White Gelery Co. prezidentas.

—Rep.x-y.

Building Material 
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS 
Pasaulinės Parodos 

Lentas
plywood kv. pėd. tik Už 2c 
sienų lentos, kv. ped. l%c 
insulacijos lentos k. p. 2VZC 

po 15c 
.... $6 

.._$L49

' Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” lentos, rąstai, klevo 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
siding, pieno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijog,

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Louis Meitus Lumber Co. 
3800 SO, 5VESTERN AVENUE 

(Įėjimas i& Archer Avė., tuoj už 
Standard Ųil stoties)

Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

Naujos 
Naujos 
Naujos 
Durys po 25c rėmai ...........
Toiletai $1.50, sinkos, vanos 
90 sv. stogams dengti roliai.. 
Paprasta $2.95 maleva už gal. 95c

COAL 
Anglys

MERGINA'ar moteris namų dar
bui—nėra sunkaus skalbimo —nak
voti. Duxler, 8607 Pinegrove Avė., 
Buckingham 8276.

For Rent
RENDON 5 kambarių flatas — 

Visi šviesus — naujai dekoruoti — 
Su maudyne. Renda $20.00. Taipgi 
rendon 4 kambarių flatas — Ren
da $12,00, 3121 S, Morgan Street. 
Savininkas apt 2 lubų.

RENDON kampinė krautuve, ap
šildoma, tinka bile kokiam bizniui, 
prieinama renda. 2058 West 21st St.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos, dėl vai? 

kino prie mažos Šeimynos; .gera 
ttansportacija. Atsišaukite 1517 'No. 
Irving Avė;; tel. Brtinswick 95281 '• 
—•— . 1 ■* , --——

ŠVIESUS modemiškas kambarys 
rendon Marųuette Park apielinkėj 
prie mažos šeimynos. Telefonas 
Hemlock 8746.

Ir lietuviai sveikins 
Landoną

Spalio mėnesio 9 d. Chica- 
gon atvyksta republikonų 
tandidatas į prezidentus gu
bernatorius Landom. Jis Čia, 
Chicagos stadione, pasakys 
prakalbą. Jam ^pasveikinti yra 
sudarytas komitetąs iš įvairių 
tautų, jų tarpe lietuvių. Lie
tuvių vardu gubernatorių Lan
doną sveikins advokatai Mas- 
tauskas, Grish ir Anthony A. 
Šlakis. Stadiono durys atsi
darys 7 valandą, o p. Lando- 
no kalba prasidės 9 valandą 
vakare.

Nušovė žmogų
Anksti sekmadienio rytąAnksti sekmadienio rytą du 

įmonės |.callbėj!osi prie /taver
nos adresu 1547 East 67 place. 
Staiga vienas jų paleido kulką 
į antrąjį. Frank Kane 34 me
tų, 554Q Hyde Park boūlevard, 
susmuko negyvas. Antrasis pa
bėgo. , Kane praėjusį kovo mė
nesį mirtinai pašovė policinin
ką barniuose sąliune.

SPORTAS
ŠIANDIEN RISIS IVAN 

RASPUTIN

šiandien White City arenoje 
risis Ivan Rasputin 'su John 
Swenski, jaunu rytinių valsti
jų ristiku. < .

Swenski chicagiečiams jau 
yra žinomas. Jis kelis kartus 
ritosi pernai ir pasidarė labai 
populiarus, — mat, jis yra jau
nas, labai gražiai nuaugęs ir 
nepaprastai vikrus ristikas.

VĖL “BAISUSIS TURKAS” * , ■ I -.........I,
Kitą trečiadienį, spalio 7 d., 

Arcadia Gardens (4444 Broad- 
way) vėl risis Ali Baba, “bai
susis turkų ristikas”, kuris vi
sai dar neseniai dėvėjo pasau
lio čempiono karūną ir visus 
ristikus buvo suvaręs į ožio ra
gą.

Ali Baba ir vėl skina sau ke
lią į čempionatą. Savo oponen
tus jis blaško be jokio pasigai
lėjimo. šiuo kartu jį bandys su
laikyti Dutch Heffner, jaunas 
ir nepaprastai tvirtas ristikas.

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

Business Chances 
Pardavi mui Bizniai

PARSIDUODA tavernas, gera vie
ta, išdirbtas biznis, prieinamai, 5029 
South Racine Avenue.

> Reikalauja $75,000
P-nia Betty Ųsher 35 me

tų, 5555 Sheridan foad, iškėlė 
Curtis-Reynolds aerodromo 
korporacijai bylą. Reikalauja 
$75,000 atlyginimo už tai, kac 
dėl aeroplano nelaimės 
do ranką.

Naujas bankas
• ’ * * t i* • .

prara-

Nusišovė
Howard W. Williams 45 pie

tų, 4705 North Artesian avė., 
First National Bank
nusišovė šeštadienį banko 
bėsio penktame augšte.

sargas 
tro

Tik keturiems metams pra
slinkus Roosevelt Road ir 
Halsted gatvė, Vakarų ir v Pietų 
dirbtuvių apielihkės centras 
susilauks banką, pareiškė 
William H. Regnery Western 
Shade Cloth kompanijos pre
zidentas.

To banko phgrindiriis ka
pitalas susidarys iš trijų'šim
tų tūkstančių dolerių. Atsida
rys spalių 15 d. Vadinsis Cent
ral National Bank. Priklau
sys taipgi Ęederaį Resėrve sis
temai ir Federal Depošit In
surance 'korporacijai, kuri sa-

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo- 
jant neįkainuojamų Old 
Golds Cigaretų labiau-su- 
švelnintų šviežumų.

«■'" i.,..,...... . .......................

CLASSIFIED ADS
- ■ • • - ■ ■; '

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTERN AVĖ.
CHICAGO. ILL.

GERA PROGA - ■
Pardavimui kriaučių šapa, biznis, 

išdirbtas per kelis dešimts metų. Vi? 
sos mašinos ir įrankiai beveik nauji. 
Renda pigi. Kambariai gyventi.

3120 So. Halsted St.

PARSIDUODA Tavern su Valgy
kla prie dirbtuvių; biznis gerai iš
dirbtas. 701 W. 21st Place.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Itorų fikčerius dėl 
bile kurio bizuio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State SL CALumet 5209

IŠSIMAINO biznio lotas 50x125 
pėd, be skolų. Nori 2, 3 ar 4 flatų, 
parūpins morgičių W. C. K. 6621 S. 
Ashland Avė.j Hgmlock 8716.

Real Estate For Sale 
Namal-žeme Pardavimui

5 KAMBARIŲ viso meto kampi
nis namas ir garažas $1500, ypktin- 
Sa Cider Lake vieta, lotas 60x125, 

»viguba vertė sekantį pavasarį. Ra
šyk savininkui A. E. Clifford, Cedar 
Lake, Indiana.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

; Business Service
; Biznio Patarnavimas "
GREITAS PATARNAVIMAS

Skplinam .pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokias rųšies apdraudas. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
IŠrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

PARDUODU 2 kambarių furni- 
šius ir parenduoju kambarius, ne
brangiai, gali ateiti ir gyventi, nes 
viskas yra, kas reikalinga. 827 W. 
34th Place, 1 lubos iš užpakalio.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

BUVĘS KONTRAKTORIUS par
duoda 3000 plytų ir daug lumberio 
reikalingų prie narnų. Taipgi ice- 
baksis 
barai.

tinkąmas į taverną ir tavemo 
pigiai.Viską parduosiu labai 

551 West 14th Place,

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

pagArsinkit
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

- PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą. J*--.......


