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20 Žuvo Paskendus
Laivui Erie Ežere

Tik 7 žmonės liko išgelbėti paskendus 
smilčių laivui netoli Clevelando

CLEVELAND, O., spalio 18. 
— Audringame Erie ežere lai
ke smarkios vėtros paskendę 
252 tonų smilčių laivas Sand 
Menchart, kuris čiulpdavo smil
tis iš ežero.

Devyniolika narių įgulos ir 
viena moteris žuvo. 7 žmonės,

kaip manoma, jų tarpe ir ka
pitonas, liko išgelbėti. Jie iš
sigelbėjo desperatiškai per 10 
valandų šaltame vandenyje lai- 
kydamies apvirtosios gelbėji- 
mos valties.

Nelaimė ištiko už 14 mylių 
nuo Clevelando.

25 ŽUVO ŽEMĖS
DREBĖJIME 
ITALIJOJE

Žemės drebėjimas ištiko šiąur- 
rytinėj Italijoj, taipjau pa
lietė Jugoslaviją ir Austri
ją-

VENECIJA, Italijoj, spalio 
18. — šiaurrytinę Italiją išti
ko smarkus žemės drebėjimas, 
kuriame žuvo mažiausia 25 
žmonės. Tas pats žemės dre
bėjimas palietė Jugoslaviją ir 
nedidelę dalį Austrijos.

Nuostoliai Italijos pusėje 
buvo dideli ir visi žuvusieji 
taipjau yra iš Italijos pusės.

Venecija irgi jautė žemės 
drebėjimą, bet Jos. nuostoliai 
buvo. maži. Labiausia nukentė
jo Caneva di Sacile provinci
ja, kur šimtai namų ir net pi
lių sugriauta.

Keturi žmonės rasti 
nužudyti bakūžėj

Nevadoj
ELKO, Nev., spalio 18. — 

Keturi žmonės, trys jų stam
bus Nebraskos gyvulių augin
tojai, o ketvirtas veikiausia 
bakūžės savininkas, rasti nu
šauti netolimoj nuo čia bakū
žėj.

Carlin miestely liko suimtas 
įtariamas užmušėjas H. S. 
Kinchabocker. t Jis liko suim
tas dar prieš užtiksiant už-

Vokietija uždraudė 
kelti kainas; perse

kioja žydus
BERLYNAS, spalio 18. — 

Vokietijai vėl atėjo sunkus lai
kai.

Teisingumo, ministeris Guert- 
ner išleido griežtą įspėjimą 
prieš neautorizuotą kainų kė
limą. Esą tie, kurie kels kai
nas, bus persekiojami visu 
griežtumu.

Reichsbanko prezidento Sch- 
acht organas nusiskundžia dėl 
klaikios padėties Vokietijos 
biznierių. Tai paeina vyriausia 
nuo to, kad kainų kilimas su
verčiamas ant sankitovininkų, 
kuomet jiems gi kainas kelti 
neleidžiama. Be to skaudžiai 
atsiliepia į biznį ir sumažėji
mas masiiĮ perkamosios jė
gos.

Daugiau kaip 10 žmonių li
ko areštuota ir penkios mėsi
nės liko uždarytos Pareiny, 
nes jos slapta skerdė gyvu
lius, kad paskui galėtų slap
ta išparduoti mėsą augštesnė- 
mis už valdžios nustatytas kai
nas.

Tuo pačiu laiku persekioji
mas žydų ne tik nemažėja, bet 
dar didėja.

Breslau teismas nusprendė, 
kad žydas be jokio įspėjimo 
gali būti pašalintas iš darbo 
visuomenės valdomoj įmonėj. 
Leipzigo gi teismas nuspren
dė, kad žydas negali paveldė
ti jokio vokiečių jam palikto 
turto.

Bankų ir ąpdraudos kompa-
M1111 t r*n n, i

NEW YORK. — Laisvės statula, kuri buvo pastatyta prieš 
50 metų. Tą statulą padovanojo Franci j a. Statulą padarė Au
gustu Bartholdi, kurio paveikslas čia matosi.

SMARKUS MUŠIS 
ORE VIRŠ MA

DRIDO ’’ " , *
Trys sukilėlių bombų matyto

jai liko nušauti susirėmime 
su lojalistų lakūnais.

Jonas Lapenas 
Išteisintas

' -t SJ , ,

Prezidentas sugryžo 
namo iš prakalbų 

maršruto

Per 10 dienų apvažiavo 5,000 
mylių ir pasakė daug pra
kalbų.

HYDE BARK, N. Y., spalio 
18. — Prezidentas Rooseveltas 
sugryžo namo pasilsėti po de
šimties dienų prakalbų marš
ruto, laike kurio jis apvažinė
jo 5,000 mylių ir pasakė kelis 
desėtkus trumpesnių ar ilges
nių prakalbų.

Maršrutą baigti teko smar
kiame lietuje, kuris jau kelin
ta diena Ii j a Ohio ir rytinėse 
valstijose.

.  m i  l’"

Darbo .Federacija
rinkimuose laiko

si neutraliai

Neindorsavo nė vieno kandida
tų, bet tik kartoja savo se
nąją giesmelę apie rėmimą 
“draugų”.

WASHINGTON, spalio 18.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
pildomoji taryba paskelbė sa
vo priešrinkiminį raportą, ku
ris daugelį ntistebino. Buvo 
tikimąsi, kad Federacija tik
rai indorsuos prezidentą Roo- 
seveltą, bet savo pareiškime 
Federacija padavė tik abiejų 
kandidatų rekordą ir nė pre
zidento, nė gub. Landono ne- 
indnrsnvo.

ALGODOR, Ispanijoj, spalio 
18. — Greitus valdžios karo 
lėktuvai šiapdie stojo kovon 
su sukilėlių bombardavimo 
lėktuvais virš Castilejo,- į pie
tus nuo Madrido.

Mušis įvyko naktį ir tam
soje buvo matytis kulkosvaid
žių šaudymas. Taipjau buvo 
matytis kaip nukrito didelis 
sukilėlių bombardavimo lėktu
vas.

Sukilėlių lėktuvai padarė 
kontr-ataką, bandydami suar
dyti valdžios geležinkelį iš 
Madrido į Valenciją. Dalis bė
gių likusi išardyta bombų. Jei 
tas geležinkelis liktų suardy
tas, tai valdžiai pasiliktų tik
tai vieškelis į Valenciją ir mai
sto pristatymas apsistotų. Val
džia deda visas pastangas ap
saugoti tą geležinkelį.

Trys sukilėlių lėktuvai 
nušauti.

MĄDRIDAS, spalio 18.—Vi
soj Madrido apielinkėj siaučia 
labai smarkus mušis, sukilė
liams visomis jėgomis bandant 
prasimušti iki sostinės.

Lojalistai ginasi labai atkak
liai. Visur priešo atakos liko 
atipuštos įr tik vienoj vietoj 
lojalistams * tekd'' kiek atsi
traukti. v

Lojalistų mūšiuose su suki
lėliais trys sukilėlių lėktuvai 
liko numušti žemėn.

Rusija skaudžiai 
nukentėjusi nuo 

sausros
BERLYNAS, spalio 18.—Na- 

cių laikraštis Nacht Atisgabe 
paduoda žinią iš Maskvos, kad 
buk veik pusė derliaus visoje 
Rusijoje liko sunaikinta saus
ros. Ypač nukentėjo vasariniai 
kviečiai ir pašaras. Geriaus iš
silaikė žiemkenčiai kviečiai, 
žinia tvirtina, kad sumokėjus 
valdžios dalį ir atidėjus gru- 
rlnci nlnin nnni'n molu nocnliorvio

Apeliacinių Rūmų teismas išteisino Joną 
ir Petrą Lapėmis bei kitus tos bylos ' 

dalyvius
(Musų specialaus korespon

dento pranešimas)
KAUNAS. — Taigi plačiai 

išgarsėjusi, Jono Lapėno byla 
jau antrą kartą teismo buvo 
nagrinėjama, šį kartą ji bai
gėsi brolių Lapenų ir kitų kal
tinamųjų naudai.

Kaip atsimenate, dar visai 
neseniai rašiau apie paskubu
sį Joną Lapeną ir jo bėdas. 
Rašiau^ kad Jonas Lapenas 
prieš kelerius metus buvo ma
žai žinomas vartotojų bendro
vės vedėjas. Vėliau jis pada
rė tiesiog meteorišką karjerą. 
Vadinasi, sužibo netikėtai tar
si koks meteoras. Beveik jo
kio mokslo neturėdamas jis 
įsigavo į “Maisto” bendrovės 
direktorius. Maža to: jis bti- 
vo išrinktas net tautininkų 
partijos pirmininku.

Visa buvo tvarkoje, kol apie 
Lahėno turtus pradėjo dagi 
žvirbliai čirkšti. Iš tiesų, atro
dė keista, kad beveik nieko ne
turįs iš provincijos atvykęs 
Lapenas per kelis metus’f- Kau
ne paštįatį. ^rąžįąusį ir moder- 
niškiausį namą, įsigijo dvarą 
ir daug kitokio turto.

“Ličbų” mėgėjai skaičiavo ir 
taip ir kitaip, vienok jie nie
ku gyvu negalėjo išspręsti, kaip 
iš algos (nors alga buvo ir ga
na “riebi”) p. Lapenas galėjo 
įsigyti tokį luksusinį namą, 
dvarą ir kitokį t tirtą.

Prasidėjo kalbos, intrigos. O 
kada ūkininkai ėmė nerimauti

ir tiesiog įtarti, kad Jonas La
penas yra kaltas dėl to, kad 
už bekonus labai mažai temo
ka, tai reikėjo ką nors dary
ti.

Netikėtai Lapenas išvažiuo
ja į Italiją atostogų (tai buvo 
1935 m. vasarą). Kai jis Ita
lijoje atostogavo, tai Kaune 
susirinko “Maisto” bendrovės 
viršininkai ir Lapėno nebeiš
rinko direktorium.

Tai buvo pradžia pabaigos. 
Po to netrukus prasidėjo da
lykai labai smarkiai vystytis. 
Pagaliau Jono Lapėno arešta
vimas ir byla, kuri įvėlė Pet
rą Lapeną ir kelis kitus. B’ 
la tęsėsi kelias dienas ir ba 
gėsi netikėtai: Jonui Lapenų 
buvo paskirta net ašttioni me
tai kalėjimo. Kiti irgi gavo ma
žesnes ar didesnes bausmes.

Teismo nuosprendžiu Jonas 
Lapenas ir kiti nuteistieji ne
pasitenkino. Jie kreipėsi į Ape
liacinių Rūmų teismą, kur H 
šiomis dienomis išnaujo nagr 
nėjo bylą, šį kartą nuteistuo
sius gynė įžymiausi Lietuvos 
advokataiŠtai-šis aukštes
nis teismas panaikino žemes
nio teismo nuosprendį ir nu
teistuosius išteisino! Vadinasi, 
Apeliacinių Rtimų teismo nuo
sprendžiu, Jonas Lapenas, Pet
ras Lapenas ir kiti yra nekal
ti.

(Rytoj apie šią bylą įdėsi
me musų korespondento pla
tesnį aprašymą).

Kun. Coughlin liko 
apibertas plunks

nomis
DETROIT, Mich., spalio 18. 

— Taikos skelbėjas Woody 
Hockaday, kuris prieš kiek lai
ko 40 svarų plunksnų paleido 
knrn sekretoriaus Woodrincr

Suimtas Danzigo 
nacionalistų vadas; 
socialistai kalinami

DANZIGAS, spalio 18.—Bu
vęs senatorius Kurt Blavier, 
vadas vokiečių nacionalistų 
partijos Danzige, liko nacių 
areštuotas “ansaucrai”.
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20 Žuvo Paskendus 
Laivui Erie Ežere

Bėdloe Island SMARKUS MUŠIS 
ORE VIRŠ MA

DRIDO

Tik 7 žmonės liko išgelbėti paskendus 
smilčių laivui netoli Clevelando

CLEVELAND, O., spalio 18. 
— Audringame Erie ežere lai
ke smarkios vėtros paskendę 
252 tonų smilčių laivas Sand 
Menchart, kuris čiulpdavo smil
tis iš ežero.

Devyniolika narių įgulos ir 
viena moteris žuvo. 7 žmonės,

kaip manoma, jų tarpe ir ka
pitonas, liko išgelbėti. Jie iš
sigelbėjo desperatiškai per 10 
valandų šaltame vandenyje lai- 
kydamies apvirtusios gelbėji- 
mos valties.

Nelaimė ištiko už 14 mylių 
nuo Clevelando.

Trys sukilėlių bombų matyto
jai liko nušauti susirėmime 
su lojalistų lakūnais.

Jonas Lapenas 
Išteisintas

25 ŽUVO ŽEMĖS
DREBĖJIME 
ITALIJOJE

žemės drebėjimas ištiko šiaur- 
rytinej Italijoj, taipjau pa
lietė Jugoslaviją ir Austri
ją-

VENECIJA, Italijoj, spalio 
18. — šiaurrytinę Italiją išti
ko smarkus žemės drebėjimas, 
kuriame žuvo mažiausia 25 
žmonės. Tas pats žemės dre
bėjimas palietė Jugoslaviją ir 
nedidelę dalį Austrijos.

Nuostoliai Italijos pusėje 
buvo dideli ir visi žuvusieji 
taipjau yra iš Italijos pusės.

Venecija irgi jautė žemės 
drebėjimą, bet Jos. nuostoliai 
buvo. maii. Labiausia* nukentė
jo Caneva di Šache provinci
ja, kur Šimtai namų ir net pi
lių sugriauta.

Keturi žmonės rasti 
nužudyti bakūžėj

Nevadoj
ELKO, Nev., spalio 18. — 

Keturi žmonės, trys jų stam
bus Nebraskos gyvulių augin
tojai, o ketvirtas veikiausia 
bakūžės savininkas, rasti nu
šauti netolimoj nuo čia bakū
žėj.

Carlin miestely liko suimtas 
įtariamas užmušėjas H. S. 
Kinchabocker. , Jis liko suim
tas dar prieš užtiksiant už
muštuosius. Jis buvo suimtas 
už važinėjimą vogtu automo
biliu, taipjau už privertimą 
Ogden, Utah, jaunuolio atvežti 
jį vogtu automobiliu J Neva- 
dą.

Rusija užsakė didelį 
lėktuvą Amerikoje

BALTIMORE, Md., sp. 16. 
— Rusija užsakė Amerikoje 
didelį lėktuvą China Clipper 
rųšies, tik dar didesnės jėgos, 
su didesniais patogumais 44 
pasažieriams ir 6 įgulos na
riams. Lėktuvas busiąs pasta
tytas 1937 m. ir kainuosiąs 
apie $1,000,000. Jis galėsiąs 
skristi 4,000 mylių be susto
jimo. .

Vokietija uždraudė 
kelti kainas; perse

kioja žydus
BERLYNAS, spalio 18. — 

Vokietijai vėl atėjo sunkus lai
kai.

Teisingumo, ministeris Guert- 
ner išleido griežtą įspėjimą 
prieš neautorizuotą kainų kė
limą. Esą tie, kurie kels kai
nas, bus pej-sekiojami visu 
griežtumu.

Reichsbanko prezidento Sch- 
acht organas nusiskundžia dėl 
klaikios padėties Vokietijos 
biznierių. Tai paeina vyriausia 
nuo to, kad kainų kilimas su
verčiamas ant sankitovininkų, 
kuomet jiems gi kainas kelti 
neleidžiama. Be to skaudžiai 
atsiliepia į biznį ir sumažėji
mas masii| į perkamosios > jė
gos.

Daugiau kaip 10 žmonių li
ko areštuota ir penkios mėsi
nės liko uždarytos Pareiny, 
nes jos slapta .skerdė gyvu
lius, kad paskui galėtų slap
ta išparduoti mėsą augštesnė- 
mis už valdžios nustatytus kai
nas.

Tuo pačiu laiku persekioji
mas žydų ne tik nemažėja, bet 
dar didėja.

Breslau teismas nusprendė, 
kad žydas be jokio įspėjimo 
gali būti pašalintas iš darbo 
visuomenės valdomoj įmonėj. 
Leipzigo gi teismas nuspren
dė, kad žydas negali paveldė
ti jokio vokiečių jam palikto 
turto.

Bankų ir ąpdraudds kompa
nijų nacių organizacijos virši
ninkas įsakė kuogreičiausia pa
šalinti žydus iš šių dviejų biz
nio sryčių.

Tečiaus sunkėja gyvenimas 
ne tik žydams, bet ir visiems 
Vokietijos gyventojams. Ir 
greito pagerėjimo Vokietijos 
ekonominės padėties Visai ne
matyt. Atpenč, galima tik ti
kėtis, kad padėtis eis tik blo
gyn-

Statue of Liberty Augusi Bartholdi

NEW YORK. — Laisvės statula, kuri buvo pastatyta prieš 
metų. Tą statulą padovanojo Franci j a. Statulą padarė Au-50

gust z Bartholdi, kurio paveikslas čia matosi.
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Prezidentaįssugryžo 
namo iš prakalbų 

maršruto
I

.T

Per 10 
mylių 
kalbų.

dienų apvažiavo 5,000 
ir pasakė daug pra-

ilges-

smar- 
kelin-

A *

DarboFederacija s 
rinkimuose laiko-1 

si neutraliai

Neindorsavo nė vieno 
tų, bet tik kartoja 
nąją giesmelę apie 
“draugų”.

kandida-
savo se-
rėmimą

1 . • i • ‘

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

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Saulė teka 7:06, leidžiasi 

6:04.

ALGODOR, Ispanijoj, spalio 
18. — Greitus valdžios karo 
lėktuvai šiandie stojo kovon 
su sukilėlių bombardavimo 
lėktuvais virš Castilejo,- į pie
tus nuo Madrido.

Mušis įvyko naktį ir tam
soje buvo matytis kulkosvaid
žių šaudymas. Taipjau buvo 
matytis kaip nukrito 
sukilėlių bombardavimo 
vaš. 1 •

Sukilėlių lėktuvai
kontr-ataką, bandydami suar
dyti valdžios geležinkelį iš 
Madrido į Valenciją. Dalis bė
gių likusi išardyta bombų. Jei 
tas geležinkelis liktų suardy
tas, tai valdžiai pasiliktų tik
tai vieškelis į Valenciją ir mai
sto pristatymas apsistotų. Val
džia deda visas pastangas ap-

didelis
lėktu-

padarė

džia deda visas pastangas 
saugoti tą geležinkelį.

Trys sukilėlių lėktuvai 
nušauti.

MADRIDAS, spalio 18.—Vi
soj Madrido apielinkėj siaučia 
labai smarkus mušis, sukilė
liams visomis jėgomis bandant 
prasimušti iki sostinės.

Lojalistai ginasi labai atkak
liai. Visur priešo atakos liko 
atauštos įr tik vienoj vietoj 
1dj alistams * teUd^ ‘kiek, atsi
traukti. iį

Lojalistų mūšiuose su suki
lėliais trys 
liko numušti žemėn.

?■ ■ ■

sukilėlių lėktuvai

Apeliacinių Rūmų teismas išteisino Joną 
ir Petrą Lapėnus bei kitus tos bylos 

dalyvius

Streikai San Fran- 
cisco

SAN FRANCISCO, Cal., sp. 
18. — Jau nu*o kurio laiko ei
na ginčai tarp laivų darbinin
kų ir jų samdytojų. Dabar gi 
sustreikavo teamsteriai ir bu- 
Čeriai. Teamsterių streikas gali 
prasiplėšti visu Pacifiko pa
kraščiu, jei nebus greitai su
taikintas. Jie reikalauja pripa
žinimo unijos.

HANSAS CITY, Mo„ spalio 
18. — Disciples of Christ baž
nyčios kpnferencija nutarė ne
besiųsti savo kunigus tarnau
ti armijoje kapelionais, ii 
kviečia ir kitas bažnyčias tą 
patį padaryti.

HYDE PARK, N. Y., spalio 
18. — Prezidentas Rooseveltas 
sugryžo namo pasilsėti po de
šimties dienų prakalbų marš
ruto, laike kurio jis apvažinė
jo 5,000 mylių ir pasakė kelis 
desėtkus trumpesnių ar 
nių prakalbų.

’ ’ i * ■< ",

Maršrutą baigti teko 
kiame lietuje, kuris jau
ta diena lija Ohio ir rytinėse 
valstijose.

Kalbėdamas Buffalo prezi
dentas tiesioginiai atsakė re- 
publikonų kandidatui gub. 
Landon į pastarojo tvirtini
mus, kad bedarbių šelpimu tu
ri užsiimti tiktai valstijos.

Prezidentas sakė, kad prad
žioj depresijos šelpimo darbu 
bandė užsiimti privatinės lab
darybės, bet jos neįstengė pa
nešti naštos. Tada pagelbon at
ėjo valstijos. Bet dagi ir pa
čios turtingiausios valstijos, 
kaip New York ir kitos, ne
įstengė apsirūpinti savais be
darbiais. Tada teko federalinei 
valdžiai eiti pagelbon valsti
joms ir tą ji padarė po kovo 
4 d., 1935 m. (prezidentui Roo- 
seveltui užėmus vietą). “Ir kol 
aš esu Jungt. Valstijų prezi
dentu, mes tęsime tą darftą 
(šelpimą bedarbių)”, pareiškė 
Rooseveltas.

Į ‘h ■■................  '........

ATLANTA, Gą., spalio 18. 
— Frank Edward Stephens, 
menkutis 16 metų, vaikas, li
ko nuteistas penkiems metams 
kalėjiman už grūmojimų Shir- 
ley Temple 
garsiąją

WASHINGTON, spalio 18.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
pildomoji taryba paskelbė sa
vo priešrinkiminį raportą, ku
ris daugelį nustebino. Buvo 
tikimąsi, kad Federacija tik
rai indorsuos prezidentą Roo- 
seveltą, bet savo pareiškime 
Federacija padavė tik abiejų 
kandidatų rekordą ir nė pre
zidento, nė gub. Landono ne
indorsavo.

• )

Atsisakydama indorsuoti ku
rį vieną kandidatų, Federaci
jos pildomoji taryba pakarto
jo savo senąjį atgaleivišką nu
sistatymą prieš darbininkų sa- 
vystovį politinį veikimą ir pa- 
giedojo tą pačią savo seną 
giesmelę \ apie rėmimą savo 
“draugų” ir baudimą priešų, 
nežiūrint į kokias vietas jie. 
nė kandidatuotų.

Vyriausia priežastis Federa
cijos atsisakymo indorsuoti 
prezidentą Rooseveltą veikiau
sia bus tame, kad prezidentą 
indorsavo angliakasių ir kitos 
industrinės unijos, tad Green 
nepanorėjo jas sekti: Antra prie
žastis yrą ta, kad Federacijos 
viršūnėse yra daug atgąleivių, 
kurie remia gub. Landoną, tad 
Green, kurio pozicija nuolatos 
silpnėja, buvo nepatogu su jais 
pyktis.

Bet daugelio valstijų Darbo 
Federacijos, kurios niekad pir
miau į politiką nesimaišydavo, 
šiuose rinkimuose indorsavo 
prezidentą Rooseveltą.

Rusija skaudžiai 
nukentėjusi nuo 

sausros

< ........... —
(Musų specialaus korespon

dento pranešimas)
KAUNAS. — Taigi plačiai 

išgarsėjusi. Jono Ląpėno byla 
jau antrą kartą teismo buvo 
nagrinėjama, šį kartą ji bai
gėsi brolių Lapenų ir kitų kal
tinamųjų naudai.

Kaip atsimenate, dar visai 
neseniai rašiau apie paskubu
sį Joną Lapeną ir jo bėdas. 
Rašiau^ kad Jonas Lapenas 
prieš kelerius metus buvo ma
žai žinomas vartotojų bendro
vės vedėjas. Vėliau jis .pada
rė tiesiog meteorišką karjerą. 
Vadinasi, sužibo netikėtai tar
si koks meteoras. Beveik jo
kio mokslo neturėdamas jis 
įsigavo į “Maisto” bendrovės 
direktorius. Maža to: jis bu
vo išrinktas net tautininkų 
partijos pirmininku.

Visa buvo tvarkoje, kol apie 
Latėno turtus pradėjo dagi 
žvirbliai čirkšti. Iš tiesų, atro
dė keista, kad beveik nieko ne
turįs iš provincijos atvykęs 
Lapenas per kelis metusi Kaų- 
n^. pas^t^į^žįąųąį ir moder-^ 
niškiausį namą, įsigijo dvariT 
ir daug kitokio turto.

“Ličbų” mėgėjai skaičiavo ir 
taip ir kitaip, vienok jie nie
ku gyvu negalėjo išspręsti, kaip 
iš algos (nors alga buvo ir ga
na “riebi”) p. Lapenas galėjo 
įsigyti tokį luksusinį namą, 
dvarą , ir kitokį turtą.

Prasidėjo kalbos, intrigos. O 
kada ūkininkai ėmė nerimauti

BERLYNAS, spalio 18.—Na
cių laikraštis Nacht Aufegabe 
paduoda žinią iš Maskvos^ kad 
buk veik pusė derliaus visoje 
Rusijoje liko sunaikinta saus
ros. Ypač nukentėjo vasariniai 
kviečiai ir pašaras. Geriaus iš
silaikė žiemkenčiai kviečiai, 
žinia tvirtina, kad sumokėjus 
valdžios dalį ir atidėjus grū
dus ateinančių metų pasėliams, 
patiems ūkininkams nieko ne
belikę.

Locarno sutartis mi
rė; Anglija skubiai 

ginkluojasi
LONDONAS, spalio 18. — 

Kaip išrodo, nebesant jokios 
galimybės pasiekti naują Lo- 
carno sutartį, kuri garantuo
tų vakarinės Europos sienas, 
Anglijos kabinetas paskirė 
subkomitetą pagreitinti Angli
jos* apsiginklavimo programą 
ir lėktuvų ir oro atakų gyni
mos priemonių gaminimą pa
kelti iki karo laiko laipsnio. 
Taipjau esą svarstoma apie 
Amerikos lėktuvų pirkimą.

MILWAUKEE, Wis., spalio 
18. — Vienas darbininkas li
ko užmuštas ir du sunkiai su
žeisti eksplozijoj kasamame 
tunely.

motinai pagrobti 
jaunutę mūviu akto- 
jam nebus sumokėta

MEXIG0 CITY, spalio 18;— 
šiandie pasimirė Meksikos ka- 

Figuerao,ro ministeris gen 
60 m.

JERUZOLIMA^, spalio 18. 
— 18 jiaunų žydų, gyvenančių 
Petach 
suimta. Juos įtariama šovus į 
du arabus grynai žydų mieste 
Tel Aviv.

Tikva kolonijoj, liko

Kun. Coughlin liko 
apibertas plunks

nomis

ir tiesiog įtarti, kad Jonas La
penas yra kaltas dėl to, kad 
už bekonus labai mažai temo
ka, tai reikėjo ką nors dary
ti.

Netikėtai Lapenas išvažiuo
ja į Italiją atostogų (tai buvo 
1935 m. vasarą). Kai jis Ita
lijoje atostogavo, tai Kaune 
susirinko “Maisto” bendrovės 
viršininkai ir Ląpėno nebeiš
rinko direktorium.

Tai buvo pradžia pabaigos. 
Po to netrukus prasidėjo da
lykai labai smarkiai vystytis. 
Pagaliau Jono Ląpėno arešta
vimas ir byla, kuri įvėlė Pet
rą Lapeną ir kelis kitus. B’ 
la tęsėsi kelias dienas ir ba 
gėsi netikėtai: Jonui Lapenų 
buvo paskirta net aštuoni me
tai kalėjimo. Kiti irgi gavo ma
žesnes ar didesnes bausmes.

Teismo nuosprendžiu Jonas 
Lapenas ir kiti nuteistieji ne
pasitenkino. Jie kreipėsi į Ape
liacinių Rūmų teismą, kur n 
šiomis dienomis išnaujo nagri 
nėjo bylą, šį kartą nuteistuo
sius, gynė įžymiausi Lietuvos 

' advokatai. Ir.aukštom c; 
nis teismas panaikino žemes
nio teismo nuosprendį ir nu
teistuosius išteisino! Vadinasi, 
Apeliacinių Rūmų teismo nuo
sprendžiu, Jonas Lapėnas, Pet
ras Lapenas ir kiti yra nekal
ti.

(Rytoj apie šią bylą įdėsi
me musų korespondento pla
tesnį aprašymą).

DETROIT, Mich., spalio 18. 
— Taikos skelbėjas Woody 
Hockaday, kuris prieš kiek lai
ko 40 svarų plunksnų paleido 
karo sekretoriaus Woodring 
raštinėj, o vėliau plunksnomis 
sutrukdė Amerikos Legiono 
bankietą Baltimore, dabar 
plunksnomis pavaišino ir kun. 
Coughlin.

Kun. Coughlin kalbant savo 
šalininkų susirinkime, staigiai 
estradoje pasirodė indėnu pa
sirėdęs Hockaday ir ėmė ku
nigą barstyti plunksnomis. Ku
nigas bandė pulti Hockaday ir 
nutraukė mikrofoną, taip kad 
prakalba tūlam laikui susi- 
trukdė.

Kun. Coughlin pristatė gub. 
Fitzgerald, repuklikonas. Kun. 
Coughlin apgailavo, kad jo or
ganizacija negalinti indorsuoti 
gu‘b. Fitzgerald, bet jis, kun. 
Coughlin, tikrai už jį balsuo
siąs.

Suimtas Danzigo 
nacionalistų vadas; 
socialistai kalinami

DANZIGAS, spalio 18.—Bu
vęs senatorius Kurt Blavier, 
vadas vokiečių nacionalistų 
partijos Danzige, liko nacių 
areštuotas “apsaugai”.

Policija uždarė visas socia
listų sales ir raštines ir su
ėmė dar 83 žymesnius socia
listus. Kiti gi pabėgo į Lenki
ją.

Japonijai brangiai 
kainuoja Man

chukuo
TOKIO, spalio 18. — Japo

nija išleidusi Manchukuo val
stybėje $§82,000,000, nuo tos 
Valstybės įsikūrimo 1931 m. 
Veik pusė tų pinigų išleista 
išlaikymui kariuomenės ir tik 
$40,000,000 nuėjo privatiniems 
investmentams.

Dideli girių gaisrai 
Californijoj; 3 žuvo

SAN FRANCISCO, Cal., sp.
"^Tūkstančiai žmonių ko

voja desėtkus girių gaisrų, ku
rie siaučia įvairiose 
jos dalyse.

Gaisruose žuvo 
žmonės. Nuostoliai 
milionus dolerių.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON ’
IR KITUR.

Californi-

jau trys 
gi siekia

Ratos prieinamos — 
Del informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

* ■
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Pakitėjęs Europos
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Suvažiavimai seniau ir dabar

Dabar Europoje kaip r kur

Vadai
r ,,, ., Krašto.^^litis

yra daug dalyku visai suprąn- ,ir geresnis bendradarpiąyimas * >P sa1^ Ir Sft valOe
reipa nuo šių pareigų ir prie-

> 
ir gludi vi-

tania. Mes seniau viki Žiirb-
U • •

jome, kad jei įvyksta koks nors
suvažiavimas, o ypač politinių yoliią teisingesnio ir geresnio 
partijų suvažiavimai, tai biis iį^khįtyfno; ^ija, ‘ ”
tenais pasakyta dadg ^tak^l- ių %Wht<ų darnesnio gyveni- 
bų, padaryta pranešimų..ir. Yi-. 1X10.1?...pastovesnio 
sais tais pranešimais bus, dis-užuomazgą, 
kusi jos, ginčai. Tiesą, daug iriet L ’ 
kas įdomaudavusi ne, tiek pa- ir partijų 
čiais pranešimais ir kalbomis, viename ar kitame pavidale iš
klek pačiais ginčais, 
tikrųjų

gyvenimo 
, Kovų aistrus tųo- 

pasireiškia tik partijose 
tąrpusaves įr jos

Juk, iŠ’ siiiėja pačiame parlamente ir 
tikrųjų geriausia mintis išsi- kitokioje krašto atstovybėje, 
kristalizuoja, tvirčiausi įsitiki- Jei parlamentai, a*r krašto žnio- 
nimams pagrindai sudaromi ir ,nių atstovybės nėpžjėgia visų 
nustatymas nukalamas tik tą tų opių klausimų tinkamai iš- 

Tai ne- pręsti, tai kovos prasideda gat-| 
_____ ;__7 ____ ' 1- vėję, seka visokie ,sukilimai, 
suomet daugiausia žmonių įan- revoliucijos ir žmones, tuomet 

pranešimai pradeda tvarkyti vien tik fizi- 
Beje, kuomet nė pajėga, auga policinis ręži-

ginčų proceso metu.
nuostabu, kad tokie. ginčai vi vėję, seka visokie sukilimai,

komi, negu pštys 
arba prakalbos, 
labai visuomenės santykiai pa
aštrėja, kuomet jau einame 
prie atviros kovos arba kuo
met tarp valstybių prasideda 
karai, tai tokie ginčai dingsta. 
Tuomet daugiau veikiama, ma
žiau kalbama. - Arba ir net 
tuomet tokie ginčai persikelia 
tik į specialistų siaurą ratelį, 
didelių tais klausimais moko
vų. Bet čia keliami klausimai 
taip pat daugiau specialus ir 
mažai ką su politika bendra 
turį. « f“

Ūkiškosios santvarkos, žmo
nių santykiavimo tarp savęs, 
bendrai tarus plačios politikos 
klausimai, kurie labai tampriai 
yra susieję su žmonių ūkišką
ją būkle paprastai svarstomi 
viešumoje, visokiuose suvažia
vimuose. Iš čia, kaip išrišti 
vieną ar kitą, ūkiškos santvar
kos klausimą, kaip valstybinės 
įvairių įvairiausias prievolei 
pasidalinti ir pereigoms pasi
skirstyti, čia tai ir seka tie 
visi politiški klausimai, čia tai 
ir visų partijų užuomazga ir 
pradžia. Juk visus žmones, 
gyvenančius, tam tikrame, to
ri tori jos, plote, turinčius tam 
tikrą savo admmistratyvį re
žimą ir istorinę praeitimi vie
nijančius, apeina bendrai tie 
klausimai kaip ir kokioje for
moje nustatyti sugyvenimo 
santykius, kurie įstatymų yra 
reguliuojami, arba tam tikrais 
parėdymais, skirtingais atsiti
kimais tvarkomi ir kam pave
sti tuos parėdymus, įstatymus 
leisti ir daboti juos prižiūrėti 
jų vykdymą. Iš Čia jau kyla 
ūkiškieji kalusimai ir seka tos 
busimos piniginės naštos pas 
siskirstymas tarp savęs, šito
kius visus klausimus paprastai 
pirmiausiai sprendžia tarp sa
vęs įvairus visuomenės klodai, 
klasės, kurios yra susibarę j 
įvairias, Icaip sakoma, politines 
organizacijas. šios partijos, 
vienu ar kitu budu, nustatyta 
tvarka renka savo atstovus į 
parlamentus, arba į seimui, ar 
kitas krašto įvairiais budais 
sudarytas atstovybes. Dėlto 
kartais tokių partijų suvažia
vimai būva dau įdomesni riėgu 
patys parlamentai, ar šeiniai,5 
nes iš tų partijų suvažiavimų 
nutarimų jau aiškėja busihrų 
parlamentų kovų gairės. Par
lamentų kovos gal tik tiek jai| 
įdomios, kaip tų visokių parti4 
jų atstovai, susirikę sudaro 
tarp savęs įvąifjus, kpmpromi; 
sus, kurių pasėkoje, gimsta 
vieni ar kiti krašte bendri įsta^ 
tymai i^ parėdymai, 
įstatymais ir parėdymais par4 
lamentas, ar kita krašto atsto
vybė, nustato jo krašto atsto
vaujantiems gyventojams įsta
tymišką tvarką ir suskirsto vi* 
šokias ūkiškas ir kitas gyveni 
tojams prievoles ir pareigas.

Tais

kinti* kąs nors( apčiulpti, todėl 
dąl jų fr sudaroma^, vado kpli' 
taą, irv tas va<fc./k^0LSV'^?O-: 
maš tabu, tai yra heliaMalnu. 
Jo ąąmenyįė nieku budu <ne- 
gali -būti kritikuojama, peikia
ma, žeminama arba kokiu nors 
budu, kad ir nekalčiausioje for
moje. pajuokta .visa daryti, 
kad jis butų lygus kuriaip 
nors šventamjam.

įspūdingi paradai ,

Todėl; Europoje daug kur vi
sai dingo anų laikų partijų su
važiavimai, ku? būdavo tiek 
daug gražių ginčų ir kilnių kal
bų, pasakyta. Dabar vietoje 
partijos rinktų atstovų sUva- 
žiaviinų daromi madiniai mono
polinės partijos narių suvažia- 
.yimas, kur susirenka šimtai 
tuksiančiu jos narių, ir tokie 
susirinkimai daromi tik ke
lioms dienoms. Tų sūsįrinki- 
mų metu sudaromi visokie 
gausus ir blizgantieji sųvąžią- 
vi.inai, kur dalyvauja prąde- 
dedant ; gaisrininkais, blizgu
čiais. pasipuošusiais, ir baigiant 
tikrai įspūdingais kariuomenių 
demonstracijomis, partijų na
riams ir Šiaip pašaliečiams su
sirinkus sudaromi visokie re- , i' f • • ! r ", ■ i> ; " (
giriiąi. Miestas, kuriame tokie 
suvąžiayimai , renkami, neišpa
sakytai iliuminuojamas, puo
šiamas, daromi visokie koncer
tai. dainų, muzikos ,,šventes. 
Kelionė į tokius suvažiavimus 
būva dažniausia visai nemoka
ma ir net tų suvažiavimų da
lyviams duodamos pilnas, išlai
kymas, o kartais net dienpini
giai sumokami. Nėt pašalie
čiai atvykę į tas iškilmes būva 
bent nemokamai nakvyne ap-. 
rūpinti. Suvažiavime viskas 
šaunu, yiskas blizga, akį ve- 
riar viskas įspūdinga, gražu ir 
drauginga. Ir štai . tokioje 
puošnioje nuotaikoje iškyla es
tradoje, kartais šimtais pro
žektorių apšviestas tariamasai 
vadas ir griausmingai prabyla! 
Tai ? j au • didelis. įspųdjg'Į įr t 
tais kad ir jis visai męnko tu
rinio kalbą pasako, bet samdy
tieji žurnalistai visa tai taip 

i išpučia, taip skambiai aprašo^ 
kad išrodo lyg tikrai jis butų 
ką nors nepaprasto pasakęs. 
Čia sportas, menas, mokslas ir 
tuo pačiu momentu įkinkytas 
į darbą, kad tik vado vardą į 
padanges iškėlus. . Ir masės 
visų tų įspūdžių tikrai apsvai
gintos gryzta namo tikrai bent 
laikinai patenkintos |

Naciai Niurenberge < 
šiokie paradai, tokios iškil

mės dabar štai jau kelinti me
tai kaip, eįna pradedant Uralo 
kalnais, ir baigiant Reino slė
giais tik su maža išimtimi, tai 
Europos šiaurės valstijos ir sa^ 
la su demokratijos dvasios ne- 
išnykimu Čekoslovakija. , .

Toksai didingas suvažiavi
mas neseniai/įvyko Vokietijos 
Niurenberge, kur be kitų va
dų pasakė savo prakaltą vy- 
riaušias ir dabar Europoje ąg- 
resingiausiąs vadas ; Hitleris. 
Ir čia ne tūkstančiai ir ne šim
tai tūkstančių žmonių suvažia
vo. Tūkstančiai specialių trau
kinių buvo vežami žmonės, kad 
išgirstų vien "/pagyrų Hitlerio 
kalbą, kad jį pamatytų, kaip 
jis atrodo, kad pąskūm» Vi
siems jį nemačiūsiėms galėtų 
pasigirti ką jie matė, ką jie .re- 
Sėjo! . T;''“.' .

, šitaip populiarinasi vadai. 
Jų "garbei nėšigailima ir nesi-, 

, Varžoma jokiomik išfeidonfišį 
Juk jie atstoja parlamentus... / 

štai mes jau Ėuropofe kaip 
kur net pradedaipę atprąsti ipa- 
;tyti viešai paskelbtuą kai ku
rią valstybių bi$®ėjusl 
neskelbia ’jad kūrjs įbėtas jr 
Vdkiėtya. Apie tdkfų kraštų 
•finansinę būklę tenka tik- Spė
lioti irapRnkifliąiš) /Įcėli^is ieš
koti kiek tos valstybės finansi
niai yra štipribs.

...... Nįifiurėhbęrgę suvažiavime pa- 
,prirašyti...... jie S80tos kalbos šiemet pasižy-

Piėjo palyginti taikiu tonu, 
čia teko tik žydams ir komu
nistams ir šiaip išsitarta

mas, dygsta kelęjimai, /prasi
deda žmonių visokie baudimai 
ir inirtiės sprendimai. , H

Dabar Europoje daugelyje 
valstybių šios įprastos, rodos, 
visieips priimtos tvariuos nėra. 
Įsigyveno partijų monopolinis 
pradas. Kuri nors viena par
tiją savo pilna atsakomybe pa
siėmusi valdžią į savo rankąs 
visu krašto likimu vairuoja, 
šiokios monopolinės partijos 
priešakyje yrą atsistoję taip 
vadinanti vadai, fiureriai, du- 
čiai, vodži ir taip tolįau. Mū
siškai tariant visur jie vadai, 
tik gimtose kalbose. tasai vądo 
pavadinimas vienur. ar . kitur 
kitaip vadinamas. Paprastai 
tai yra diktatoriai, vis vieną, 
ar tai jie žalios, mėlynos, juo
dos ar raudonos spalvos skrai-s 
8.te. yra apsisiautę. Už šių 
vadų užnugario 'stovi vienos 
ar kitos kapitalo grupes atsto
vai, o kartais tam tikros kla
sės žmonės, sakysime SSSR, 
darbininkai ir valstiečiai. Tai
gi šiais visais atsitikiinais jau 
eina ne vieša kova, bet paslep* 
ta, maskiruota. : šiokie ,-vadai, 
arba tos monopolines teises įsi- 
gijusios partijos kraštą valdo 
ne. plačių .gyvenimo sluogsnių 
KONTROLIUOJAMOS, bet tik 
savo atsakomybe. Plačios ma
sės net neturi galimumų išgir
sti kaip ir kokiu budu suskir
stytos krašto žmonių prievo
lės ir pareigos, kam leidžiamos 
krašto administracijos ir ki
tiems ^reikalams skirtos lėšos ir 
kiek jos teisingai ir taupiai 
suskirstytos. Tais visais atsi
tikimais plačius gyventojų ma-? 
sės, kaip sąkoma, yra atskirtos 
nuo; krašto valdymo, jos neda- 
lyvąuja- vienų ąr fkitų istatini- 
davystės ir administracijos or
ganų rinkime; kitaip tarus; 
Jos nėra įtrauktos į, krašto po
litinį gyvenimą,/pertai joą ‘po- 
liti^kąi nėr auklėjamos. O jei 
ir dirbtinų kelių aukojamos, tai 
auklėjamos vienptisiskai ir siau
rai.

J ■ • • • • , • • ' \ ’

Vadų dievinimas

Suprantama, * tokiose masęse 
;yra daug priežasčių, dėl kurių 
jos ' gal i būti greit t išvestos iŠ 
įkantrybČs/ ir ‘gali lygsvarą pra
kasti. Todėl, toms. masėms, 
apie tąnamuQsiųs tautos arba 
jų vadus pasakojama visojįiv 
^nebūtų dalykų, šitie vadai vi- 
*sur vadinami genijais arba ge- 
ĮTialiaią,. neišpasakytais gabu
mais apdoyanoii Žmonės, žmo* 
ąiijos geradariai, apaštalai, iš 
Visokių nelaimių vaduotojai, 
’taitttų ir žmonijos va&i^ phsau- 
■lio 7 proletariato ■^adaji,-' genijų
gėdijai, mylfmiėji, garbiDgieji 
tėvai ir taip toliau. Galėtum; 
Ištisus puslapius vien tik jų 
pavadinimais 
masėms tiesiog dievinami. Mat, 
masėms visuomet reikia duoti * 
kas nors visai konkretaus virš-

NAUJIENOS, Chicago, III.
lį'iir 1 i.i... ..................................u?'.. .... i.......
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iėįšlcit mV0š ramiai pas sa^e 
nąniie' tvar^ytiš, mešjtarų ■’fte- 
fibTime. 'i 'r .

Tyla prieš audrą
Mfokiu io&i 1914 ' metai; 

taip pat kalbėjo 
matai ir paisai kaizeris ir štai 
po kelių mėnesių vokiečių in
trigų dėka įlurapa, pągasliau W 
kitos šalys buvo įveltos į di- 
•tžiuii karą! "kad
kaip (ir...pavesta taip H
bėtia kad t^ybėš; ne tik nę^. 
pasakyti,' kad iiet 
!abejėn|^ .kdį mėlubjė*
ma. Kirį/alįs '<įipidmata>ii' 
turį, <.. :Swtaii'į?ud- 
riausį&fe , ir t gabiausiais. Bet 
■•šiuo atsitikimu yįą' 'nėt. pagri^ 
do mąiiytį . irad vokiečiai patys 
pasijuto nuėję; vis iiųo- 

; latoš. . ,'&d ;Wiki^'
^Euriipięij (Jv^įįką kitaip 

■ tarus tarą. .štėlpĮi. Daug ;yvš;

kariŽgašąi lipas i^ent laikinai 
turi ątvėšU. šiai lentai pasi- 
elgė taTj>, kaip vokiečiai neno
rėjo. Lentai turėjo ie^tpti( i&-į. 
sienyje paskolos, jos vokiečiai 
tikrai liepiu pajėgę jfcdii. Juk 
ir taip lenkai saVų kapitalų ne
maža ŠUiiit fiiri Včtiečiuose

1914 metais

įšalusių, tai ką jau čia kalbėti 
apję didesnę paskolų. , Taigi, 
jtakAi liko visai nepatikimais 
draugais. Be to, labai daug 
kąTbama, kad SSSR, armija vis 
dėlto jau visai rimta pajėga.

(Bus daugiau)

Geb. P. Cunninghhfti
DISTRIBUTORIU&

i *

Pirmadienis, spalių 19,1936

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

Rinktinio derliaus taba
kais įadaTo Old Gojds eiga-1| 
retus, labiau-sušvelnintais, o 
2 eilės cellophane juos pa- 
laiko visuomet dirbtuvės 
šviežtite.........  .. •
iST“——ŽL’ ’ A—

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS
CO1L BOXEft RENDON >

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams;

* 111 * r-------------- , , —
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Dll.BERTASn 
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. .
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo6:30-8:3fl 

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

Tek Kenwood 5107
■■■» iTMi h. i—, i. .. ....................................i....... ■m I I ——

Phone teatrai <122

Physical Therapy > 
d and Midwife
6630 S. We«tern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie ’ 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electrie t r e a t- 

tment ir magne- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms ;pat a r i- 
mai dovanai.

M nMiurti.ĮM ,

! ji*. >„ prašomi
■ /piridnh) reikalais eiti i tas 
f kraiitilVas, kurios skelbiasi

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

Mlilll t llll.........................................................................................11 ii II

'i-t.i t . . ..................i'i .it ■

!,ir IpfeėTihti
BVh Gyvenimą Ateive

Kiekvien'os y.patos taupanii pinigai ap- 
^raųistį pęr Federal Šavings and Loan 
Insurance Čorp., ^Washi-ngton, D. G.

Rei’kalaudami savo sutaupytus pini- 
gus visuomet galite atsiimti.

Už taupomus pinigus išmokčjom 4%. 
buodame pas’kblas ant ^irhiij rndfgičiiį htto 5 iki 20 metų?

• : ' ' , <!.!>,■ v'y ■;,« ,?.x > i j,.. •;, .'. .. . .0

STANDARD FEDERAL SAVINOS
& LOAN of CHICACO
2324 S. Leavitt St. Tel, Canal 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
IIEĖfc'N KUCHINSKAS, Raštininkė.

HT

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Cicėros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. .

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Ttirimę Koplyčias Visose Miesto Dalyse. ,

:i■xZolp•
164i6 tfert Wh’Strikt Phones^Bdulevkra 5208-8411!, ?IJ!^ ..ji,,,, . ------------------------------------.... ..... ,

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan.Avė, . "teL Pullman 5703

MMSm—MmM—MN—— £

Š.M;SKUDAS
71:8 West 18th Street Phone Monroė 8877 i

--- 1 ’!  f,"" : „4-"!.—.'. - -——1 .|S k sūnūs v
2314 \Vest 23rd^Blaco Mones Canal 25i5—Cicero 5927
to—t ■* i --------- r. ..r -------------- __ - - . .

4605-07 $, HOrmitage Avenue Phones Yards 1741-1742 j 
! Brighton Park -įkyrius, 4447 Ši Fairfield, Laf. 0727
I--------- --------------- -------------- .■■■■■. i------- .----- r --.Į.............................................., ■■ -

, S. C. LACHAVlCZ
< 42-44 Ęast lOSth St. Tel. PullrHan 1270 arba Canal 2515 1

1 Iii, 1,1 >11 ............ii! .11... I t. mtMUi. iili.aiK. 11> li, . ...<į.lly*,-«wmn<w(,.y , ■ .„tr. -J

;S, P. MAžEliO \ |
W319 Lituaniča Avenue Phone Yards 1188 J

-T-e' -----------------------------------------------------------------J
>X MULEVIČIUS . .. ' t ... ]

J . Pbone įafayette 3572"

........ ;a.-Masalskis .
Š307 Litusnica Avenue Phone -Boulevard 4189

^..1 ... ............................................... w

U'. ,1 v

4092 Archer Avenue

’ *

1410 South 49th( Cdurt Cicero Phone Cicero 2109 f
P; J. RIDIKAS ' ~ ’

3354 -So.-Halsted Street * ' Boulevard 4089-

• X F.UADžIŪS A
««8 Wėst 18ta Phone danai ‘^4

i išpūru .ęaopia į-ii

M

* WiJ.dU f3

juto

' 'm NAkrį

6017 SOUTH KĖDZIE AVENUE5
Phone PROspect 7565

Ofiso Tel. Rez. TeL
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

- OFISAS: •
6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 10 v. r,—5 po pietų

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

2201 Wėst 22nd Street 
-----Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredotnis ir nedėL pagal sutartį 

Rez, 6631 So. California Avenue 
. Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr., Sušartna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

75 po pietų

ADVOKATAI

st.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-1434—Tek Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tek Boulevard 1319. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rea, 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

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

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TėL: Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutartį

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 1 
Bridgeporto ofisas:.

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9

3407 Lowe Av«. TeL Yards 2510 '

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

DENTISTAS.
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai.

A. A. SLAKIS
h. ADVOKATAS
111 W. Washihgton St

, . Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 ,val. vakare. « 

Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon, Avenue . 
namų Tel.: —. Hyde Pąrk 3395

• f ” r , • . - . . - ’ ? j

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
____ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių. Dirbtuvė

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos
8

DR. VAITUŠU, OPT.
LIETUVIS ■ <

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

UETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių . Daktarų 

Draugijos  Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

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

3343 South Halsted. St.
Tel. Boulevard 1401

11

Tel, Boulevard 5914 Dieną. ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v/Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.. .
3335 So. Halsted St

. HB. iv

. -4----------- --------- —-------------------- -------------

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

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

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 \p. p. 

Kasdien, išskyrus seredų. 
Sekmadieni susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tek Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
, . OFISAS .. r
3156 West 59th St

Tel. Hemlock 5998.

KITATAUČIAI
DR.HERZMAN

IŠ RUSIJOS .
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464 
---------------------------  ------------------------------------ ' ------- . !■. ...Į L—»

Dr. Charles Segal
r OĖISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICĄGO, ILL.
Ofiso valandos: , ;

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kah n
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

. , ; . Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki S po pietų

7 ikį,8 vai. .Nedėk nuo 10- iki 12 
„ Rez. Telephone. PLAZA 2409 _

Ofiso Tel. Dorehester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas.

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir t^entadienlaia 10—-12 
dienų,
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Namai Žemė
Priežiūra

1931 metų nor

gu'e of nations yestėrday

and

SPORTAS

Cicero

VĖL KILONIS

Budrik’s Furniture Mari

RISIS LIETUVIS

Mr. Martin Wrob

Medinės Lovos po

Būt

and

Dabar Kalima rauti kaimininiam taverna

NATHANKANTĖĖ

*1000'00
-DOVANUl

Randa kad All-Bran 
Geriau negu Piliu

lės, Draskos ir Lašai

9 menesius šių 
pastatyta už

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Gėry Rudeninių Ceverykų

Back to Topeka
Russia Defends, Democracy
“Straining at a Gnat”

mie-
Hali 
laiš-

— Chicagoe 
kas mėnuo

“So, Alfred, take the advice 
of an old friend. Your eue is, 
‘Back to Topeka.’ ”

?šis naturalis' maistas: pagydė 
jo vidurių užkietėjimą*

Mes kai tik užpirkpme mil 
žinišką kiekį .geros

Pirkit labiąu-sušvelnintų 
Old Golds Cigaretų vieną 
pakelį. P. Loriiiard bendro
vė užmokės už du, jei Old 
Golds jūsų nepatenkins.

W_CFL, 970 kil. galinga stotis, 5 vai. po piet. . 
Nedėiiomis Budrikas leidžia gražų programą, kuris 

yra girdimas visur aiškiai.

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

Spalio 20 . d., t.y. rytoj, Co- 
liseume risis Dan Winters su 
Chief Little Wolf. Čia bu‘s įdo
mu pažymėti štai kas: Winters 
yra niekas kitas kaip tik Dan 
Bložis. Tas faktas, kad jo opo
nentas yra garsusis indi jonas, 
rodo, jog Winters yra prįskai
tomas pirmaeiliams ristikams.

Pirmoje poroje tą vakarą ri
sis veteranas ristikas Ėd 
“Strangler” Le?wis su Jim Mc 
Millen.

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitą 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

Lietuvių * Namų Savininkų 
Kliubo Susirinkimas ir 

diskusijos

Priedas prie miesto 
įstatymų

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

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

šiandien vakare White City 
patalpose xsitfsikibs du ristikai, 
kurie tikrai turi visas ristikų 
ypatybes. Atseit, Podolak ir 
Resputin gal yra geriausiai su- 
budavoti fiziškai ristikai. Abu 
yra labai tvirti, todėl galima 
tikėtis, jog laimės tas, kas pa
sirodys ištvermingtesnijs.

PODOLAK RISIS SU 
RASPUTINU

gnat
likę

- that is

Spalio 21 d. Arcadia Gar- 
dens (4444 N. Broadway) ri
sis Mike Kilonis su Rudy Kay. 
Kilonis chicagiečiams yra jau 
seniai pažįstamas. Tačiau jis 
pasižymėjo paskutiniais keliais 
mėnesiais. Kaip ristikas jis yra 
labai geras, bet? ritasi jis la
bai “grubijoniškai”. Bet nieko 
nepadarysi, —’ jis savo oponen
tus vis nugali ir nugali. Vie
nok manoma, kad šį kartą Kay 
jam pastos kelią.

ką nacioiiale grandinine krautu
vių grupė dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $ "f 
nuo dabar už galioną ■ ■

—visos spalvos flat ir gloss.
Aukščiau paminėta dovana biis 

išmokėta tam, kas galės įrodyti, 
kad musų prirodymas neteisingas!
Didžiausi bankruto malevų stako 

dyleriai Chicagoje.
U. S. teismai ir apdraudos. kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.
Langų Stiklai už Vz 

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.
• 6836 SO. HALSTED ST.

2274 ELŠTON AVENUE.
Skyrius, KENOSUA, WIS. 

Visi telefonai ARMitage 1440.

,. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted Street

Į pabaigą šio meto statyba 
ne juokais pradeda įsisiūbuoti. 
Taip Chicagoje, kaip ir apie- 
linkės miesteliuoee 
priemiesčiuose -r-

some form of prostitu

KENTUCKY YEARLING 
VIENU METU SENUMO, i

Soviet Russia is today the 
defender of democracy, again 
illustrating the old axiom that 
poli ties makes strange bed- 
fellows. By her ultimatum to 
England and France that, un- 
less they really enforce the 
arms embargo on Spain, she 
will immediately aid the Si>an- 
ish loyalists, Russia has be* 
come the defender of demo
cracy. For the suteess of the 
tebeis in Spain would be a 
tragedy for frėėdom.

England and France, by 
violating International law and 
keeping arms from the legal 
government of Spain, have be- 
come the' aiders and abettors 
of the greatest enemy of de
mocracy in that war-torn 
country. For that embargo 
has really kept arms from 
the loyalists, the democratic 
rulers of Spain, and allowed 
arms to flow f r e ei y to the re- 
bels, who seek to overthrow 
a government chosen by a 
large major|ty > of the people 
in honest electibns. Fascist 
Italy and ' Portugąl and nazi 
Germany1, with as much re- 
gard for the arms embargo 
agreement as heli for ą snow- 
ball, have supplied to the 
ruthless’ forces of Dictator 
Franco the aįrpląnes and ar- 
tillery that hąve enablecl . the 
Spanish '' rebęls to advance 
upon Mądrid. ■

Akordionų ir Radio — Radionų Centras.
Kainos žemesnės kaip kitur. Išmokiname 

grajiti savo privatinėj studijoj.

tas. Moterys yra kviečiamos 
atsilankyti, nepatingėti sykiu 
dalyvauti.

Vaišės užsitęsė iki 11 va
landos vakaro. žodžiu sa
kant, kliubas progresuoja.

— Kliubietis. ,

1931 metais Chicagoj tapo 
atspausdinti, naujai sutvarky
ti ir peržiūrėti įstatymai lie
čiantys miestą. Nuo to laiko 
padaryta virš 1,000 pataisų 
prie. jų. Dabar mero E. J. Kelly 
įsakymu paruošta kaip ir ka
talogas tiems įstatymams ir 
permainoms arba pataisoms 
prie jų, su nurodymu kas ir 
kur pakeista. Civilės organiza
cijos, valdžios įstaigos ir ad
vokatai gali gauti kalbamo lei
dinio kopijas atsikreipę į 
sto advokatą Hodes, City 
kambarys 511. Galima ir 
ku kreiptis.

Praėjusį pirmadienį šiame 
skyriuje trumpai buvo prisi
minta apie išlaukinę namo 
priežiūrą, ypač priekinę jo da
lį, kuri pagal užlaikomą iš
vaizdą duoda suprasti būdą 
ir asmenybę jame gyvenančio 
savininko, šiandien pakalbė
sime plačiau apie abelną iš
laukinę išvaizdą, o ypač už
pakalinę namo dalį arba 
dinamą “jardą’’ —

Kiekvienas namas, ne svar
bu ar jis bus stilingai ir puoš
niai pabudavotas ar paprastai, 
ar jis bus senoviškas ar mo
derninis, medžio ar muro — 
sakau, kiekvienas gali būti 
gražus, patraukiantis ir pasi- 
didžiuotinas, arba gadinantis 
apielinkės ūpą, neapkenčia
mas ir net koktus? Užtenka 
bile apielinkėje pereiti keletą 
blokų, kad surasti kelioliką 
pavyzdžių abiejų fušių. Ne 
visuomet nerūpestingumas bei 
apleidimas padaro namą ne
jaukų; pasitaiko, kad stoka 
skonio taipjau sugadina namo 
išvaizdą: nesuderintos male- 
vos spalvos, keistos tvoros, ne
tinkantys medžiai bei kitokie 
augalai—žolynai tankiai su
gadina gana gražaus namo iš
vaizdą ir padaro jį nemąlo-

othęr workers likę her . to ac- 
cept $10 a-vveek or less, when 
the National Industrial Con- 
ference Board narnės $13.41 a 
week as the least upon Avhich 
a single woman in New York 
can maintain “a fair Ameri
can Standard of living”. To 
supplement their starvation 
wages, these women are forced 
into 
tion
If tlie five ancients are. con- 

sistent, they will legalize both 
chąttel slavery and white šlav- 
ery. For their interpretation 
of “freedom bf contract” de- 
mands that a woman mušt not 
f • »

be stopped from selling her 
labor for whatever price and 
in whatever way she may be 
forced to.

By “straining at a gnat and 
swallowing a camel” five re- 
actionary justices, their Vi
sion dimmed by the rheum of 
years, have aided and abetted 
the sweat shop and the white 
slaver.

Musų krautuvėj visada gali rasti 
sau tinkamus,. stiprius, gražius ir 
nebrangiomis kainomis čeverykus, 
vyrai, berniukai, moterys, mefrgai- 
Jtės ir vaikai. Dabar pirkdami su
taupysite nuo $1.00 iki $1.50.

Savininkų 
spalio 13 

savo pu- 
metų sukaktuves Liuosy- 
svetainėje.
valandą vakare pirminin-
J. Areška atidarė susirin

kimą. Valdyba buvo visa. 
Protokolas praėjusio susirin
kimo priimtas.

Pirmininkas pranešė liūdną 
žinią, kad kliubo narys Bro
nislovas JoKnsonas mirė, ir 
parašė susirinkusius vėlionies 
pagarbai atsistoti. Po iš
reiškimo pagarbos duota įne
šimas nupirkti gėlių vainiką 
prie grabo. įnešimas priim
tas, duota įsakymas Loveikiui 
ir užsakymas tapo išpildytas.

Šis namų savininkų susirin
kimas buvo skaitlingas. At
silankė taipgi svečių iš Šv. 
Antano namų savininkų kliu
bo ir iš Improvement kliubo. 
įstojo į kliubą pustuzinis na
rių — visi biznieriai, vienas 
gi net nuo 58 court naujas na-

, “Straining at a 
SWallowing a camel 
Pharisees of old ■ 
what the five justices of the 
United 'Statęs supteme court 
did when they destroyed New 
York’s law fixįng minimum 
wages for women and child- 
ren. By a five-four decision, 
America’s highęst- tribūnai, 
riow being asked to reconsider 
its decision, created a no- 
man’s land where neither statė 
nor federal government may 
protect workers from being 
ęxploited by greedy, or hard- 
driven employers.

To protect her mythical 
“freedom of contract”, the five 
old meri force Anna, laundry 
worker, ; and thousands of

skaičius išduodamų namams 
statyti leidimų didėja ir didė
ja. Sakoma, kad statyba jau 
yra pasiekusi

Ąt the ^meeting ‘ of the lea- 
gue of pations England and 
France, shaking in their pants 
at the boo of Hitlėr or Musso- 
lini, tried to complete the 
crucifixion of Ethiopia by re- 
fUfcing a seat to the delegate 
of that unhąppy country? Led 
by Rusbia, the small nations 
defeated this dastardly at- 

i . ■ f
tempt, really a blow for dic- 
tatorship and against demo
cracy.

Whatever lovers of liberty 
And believers ,> in democracy 
the world bver may think of 
Russia’s ■ economic system,

Lietuvių Namų 
Politikos Kliubas 
dieną apvaikščiojo 
sės

“Go back to “Topeka” is 
what the fortune-teller said to 
Sun-flower Alf when he re- 
cently consulted her about the 
outeome of the November 
eleetion. As he pulled a wry 
face -and was about to burst 
into tears, she consoled,

“Now don’t break down, Al- 
fred. You know I’m your friend 
and will vote for you. 
yčir asked xme to tell you 
truth. Really, you haven’t 
a chance.”

“Būt., būt” spltfttered 
republican candidate as 
took out his handkerchief 
started to wipe his eyes.

VAlfred, take it likę a man. 
You’ve had a swell time, and 
got a lot of free publicity. Just 
think of all tįe times you’ve 
had your pieture in the papers. 
And remember all the babies 
you’ve kissed, and all the 
pretty women that smiled at

Mes skaitome jo laiške: ...“Taip 
tad aš nutariau pamėginti Kellogg’s 
All-B^an, ko ; pasekmėse aš pasi
jutau daug geriau. Aš. atsisakiau 
nuo visų liųosuotojų nūo 1929.

“Per 34, metus’ buvąu priverstas 
vartoti piliules, druskas, aliejų, ar
batas ir kitokius skysčius, kas pa
darė man daugiau blogo,’ negu ge
to. ;01 dabar All-Bran y ta ;musų šei
mos .pusryčiai - "
lewskį, 201. Churęh Street, Highland 
Park, Mičh/ \ .

Maistas stokuojąs “bulk” dažnai 
veda pyle Vidurių užkietėjimo. KČ1- 
logg’s All-Bran duoda šaunų “bulk” 
įtakingoj formoj. Tas “bulk” turi 
tą ypatybę, kad jis sugeria drėgmę, 
šųdato minkštą masę, švelniai man
kšta 'ir' valo sistemą. ALL-BRAN 
taipgi suteikia B vitaminų ir gele
žies.

Dviejų šaukštų kasdien paprastai 
pakanka, štai kiek daug geriau var
toti šį natūralų maistą vietoj pa
tentuotų vaistų. .

Vartok kaip javinius valgius su' 
pienu; ąr smetona . arba kepant. 
All-Bran daug geriau veikia negu 
part-bran produktai. Parsiduoda vi
sose grosemėse. Gamina Kellogg 
Battle Creek.

' * Užkietėjimas įvyksta dėl stokos 
“bulk” maiste. ■

Per pirmus 
metų'jau yra 
daugiau 19 milijonų dolerių 
gyvenamų namų, ir jie par
duodami dažnai dar nebaigus 
juos statyti. Statybos kaštai 
nėra daug nupigę: palyginant 
su 1931 m., gal nupigs kokią 
15 nuošimčių, kuomet žmonių 
uždarbiai sumažėjo daug dau
giau. Bet pasirodžius stokai 
tuščių butų žmonės stengiasi 
įsigyti nuosavus namus, kad 
turėti kur gyventi.

Namai budavoti 6 ar 7 me
tai atgal palyginamai parsi
duoda daug pigiau, ir jie, at
rodo, pirkėjui duos daug di
desnį pelną ant įdedamų pi
nigų. Kam sąlygos leidžia, da
bar yra laikas pirkti namus 
keleto metų senumo ir iš to 
realizuoti didesnį pelną, negu 
budavotis naujus.

W. V. M-kus.

OA^Dt<£u..FORWEN

Bet svarbiausia yra “yar- 
das”, ypač mažų namų distri- 
ktuose. Kur kaimyniškai yra 
prisilaikoma ir stengiamasi 
suderint kiemų-jardų išvaiz
dą, net malonu į tokį bloką 
pažiūrėti: vieni kitiem pana
šus ir tvoromis, medeliais, gė
lėmis tir žolynėliais^ papuošti 
jie tik žaliuoja, marguoja ir 
sudaro išvaizdą lyg mažo par
ko arba sodo. Kiekvieną gy
ventoją verčia jaustis kaip ir 
esant dalininką tokio bloko ir 
sutveria kooperatyvį pasidid
žiavimą savo apielinke. Vie
nok, jei nors vienas savinin
kas bloke randasi nepaisantis 
tokio suderinimo ir įsivaro į 
kiemą automobilį arba dar 
troką, arba prisikrauna krū
vas inedžgalių, haksų, senų 
plytų arba paverčia kiemą į 
daržą ir prisiaugina ■ kornų 
ar kopūstų, tuomet visiems 
kaimynams suteikia progą jį 
neapkęsti. Mat tokiu išsisky
rimu ne tik savo nuosavybę 
pastato pajuokai, bet ir kai
mynus pažemina ir jų nuosa
vybėms užkenkia. Rašančiam 
šiuos žodžius yra ne kartą pa
sitaikę nuvežti prospektyvius 
pirkėjus prie namo, kuriuo 
po vidujinio ir išlaukinio ap
žiūrėjimo pirkėjai būdavo pil
nai patenkinti ir jau ima tar
tis, kad ot šis yra jiems pirki
nys. Tačiau pamatę gal už dvie 
jų ar trijų lotų nevalų “jardą’’ 
numoja ranka sakydami: “ne
stebėtina, kad šie žmonės no
ri pabėgti iš šios “džiunkynės” 
—kasgi norėtų čia gyventi.”

Būti rūpestingu ir kaimyniš
ku yra netik malonu, bet ir 
naudinga, kadangi rūpestingai 
ir pieningai užlaikant namo iš
laukinę pusę padaro namą 
vertingesnį, lengviau išnuomo
jamą bei parduodamą ir už ge
resnę kAiną. O pats prižiūrėji
mo darbas nėra apsunkini
mas nei iškaštingumas: atlie
kamu nuo darbo laiku prie 
namo po valandą kitą padirbė
ti su lopeta, grėbliu bei šake 
yra tik prasimankštinimas ei
nąs į sveikatą, o to darbo re
zultatas yra keleriopas.

12.50
Gražus Chests su 5 stalčiais po .... $Q

9J5 
7.95

Komisijų byvo daug ir visos 
savo užduotis išpildė. Rapor
tai užgirti. Vieni reikalai ta
po likviduoti, dėl kitų palik
ta veikti toliau.

Vakarui rengti komiteto ra
portas užgirtas. Oficialiai 
pranešta, kad kliubo- parengi
mas įvyks lapkričio 7 dieną 
Liuosybės svetainėje. Vaka
rui tapo išrinkti darbininkai. 
Visiems atsilankiusiems busi
mo vakaro tikietai išdalinta 
dykai. •

Po viso to ėjo diskusijos 
politikos klausimais. Rei
kia pasakyti, kad diskusijos 
Buvo švarios ir įdomios. Visi 
turėjo progos savo nuomo
nėms pareikšti. Kai dėl atei
nančių balsavimų, tai palikta 
kiekvienam balsuoti kaip at
rodo geriausia. O kai dėl lo
kalių rinkimų ateinantį pava
sarį, tai nutarta geriau prisi
rengti. Tuo susirinkimas ir 
užsibaigė. v

Po susirihkimo Andrijaus
kas tuojau dalyvius pakvietė 
prie alaus ir užkandžių. Poki- 
lis buvo gan gerai sutvarky
tas, susėdę svečiai galėjo sau 
šnekučiuotis ir vienas kitą ra
ginti, o komitetas sukaitęs 
patarnavo. Komitete buvo J. 
Žilius, S. .Bakutis ir K. Andri
jauskas. Tik gaila, kad mo
terų nedaug teatsilankė. Ko
mitetai prasitarė, kad buvo 
prisirengę su vaišėmis ir mo
terims,'Ale kai mažai jų bu
vo, tai prisirengimas sulaikjr-

JOS. P. SUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

va 
kiemą.

you and made you feel sorry 
you were married.”

“Yes, Į khow all that. Būt*.” 
Landon broke in.

“Lišten, Alfred.' The job’s 
really. too big for you, any- 
hdw. Besideš, you ought to bo 
glad to get ov?t so easily. Be
ing presįdeht’s a .man-killihg' 
job. Remember, what it did td 
Wilson and Hardįng. HooVęr 
got grey at it, and even Cool- 
iidgę couldn’t keep cool enough 
to live long afterwards. If you 
were unfortunate ' enough to 
win, you’d be worse' off thah 
any of them. Why, -betweęn 
Colonel Knox as yice-president they should ■ be thankfui to her 
and snooty John as campaign for her defense of democracy 
manager, you’d be likę red, in Spain today, and in the lea- 
flannels run through a wring

VHv.EKSDe^
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Pataria kunigams tylėti
Šioje vietoje buvo rašyta apie ginčą tarpe dviejų 

kunigų, GougKlih’o ir Ryan’o. Pirmasią yra pagarsėjęs 
radio pamokslininkas. Jisai piktai ir kartais nešvariai 
atakuoja prezidentą Ropseveltą. Antrasis yra katalikų 
universiteto profesorius. Jisai remia Rooseveltą.

Mums jąti teko šioje vietoje pareikšti, kad geriau
sias dalykas butų, jeigu kunigai liautųsi) kišęsi j, politi
ką, nes tai ne jų reikalas. Dabar žiūrime, kad- visai pa
našią nuomonę išreiškė ir Baltimorės arkivyskupo Gui> 
ley oficialis organas, “The Catholic Review”. Jisai sa
ko: 4

“Jeigu tuodu abu gerbiamieji viešpačiai kuriam 
laikui; užsidarytų vienuolyne (Garthusian order), 
kur laikomasi tylėjimo prižado, tai jie didžiai pasi-. 
tarnautų bažnyčiai ir visam kraštui.” .
Arkivyskupo laikraštis vadina Coughliną ir Ryaną 

“politikuojančiais kunigais”.
Taigi jau ir dvasiškoji Amerikos vyriausybė ima 

suprasti,, kad, kunigų, kišimąsi į. politiką, nedarę garbės 
' . . . ’ 1 • «• -■ 1 '' ei'*-'' I> l •, A, ' t "• 1 ,ų- ' ’ ’’ ''

bažnyčiai.

Išteisino
- * "4 .... > i * *i

nęs. J6 vardas esąs įdėtas į 
Darbininkų Nepartinės Sąjun
gos Normanui Thomasui remti 
be jo žinios ir sutikimo. Krzyc- 
ki įgaliojo Hillmaną paskelbti 
pareiškimą, kuriame tarp kitko 
sakoma:

“Mr. Krzycki nedirba tie
sioginiu- arba ; netiesioginiu 
būdų jokiai organizacijai, ku
ri’ remia Thomašo kandida
tūrą, ir jokia tos rųšies! or
ganizacija neturi teisės var
toti jo vardą. Mr. Krzycki 
nėra matęsis nė su vienu at
stovu vadinamos Darbininkų 
Sąjungos Normanui Thoma
sui'reinti, ir jisai nesutiktų 
į tokį komitetą įeiti, jeigu ji
sai ir butų kviestas.”

■ . ■ •

šitas Krzyckio atsimetimas 
nuo Thęmaso yrą skaudus smū
gis Socialistų Partijos kandida
tui, nes Krzycki buvo artimas 
Thomaso draugas. Jisai padėjo 
Thomasui kovoti partijoje prieš 
“senąją gvardiją“ ir Cleyelan- 
do konvencijoje balsavo už New 
Yorko socialistų organizacijos 
čarterio suspendavimą.

į.■ 1 ■ r: •< ' ' vį—

Bet “Milwaukee Leader” įdė
jo, žinią, kad Dąniel Hoan,1 ku- 
ris dabar: yrą Socialistų, parti
jos, pirmininkas, užginčija pra
nešimą apie Krzyckio “išdavys
tę”. Krzycki, girdi, niekam nę- 
sakęs, kad jisai remsiąs Roose
veltą. Jisai balsuosiąs už Tho- 
jnąsą. ■
’ Tačiau šis užginčijimas nėra 
aiškus, Klausimas- eina ne apie 
tai, už ką pats Krzyckis balsuos 
(vieno asmens balsas ne tiek 
daug reiškia), bet ar jisai pri- 
šidejo prie komiteto^ kuris re
mia Thomasą. Atrodo, kad t prie 
to komiteto jisai neprisidėjo, 
nenorėdamas pyktis su- savo 
unija, kuri ihdorsavo RoOsevel?

privatinės nuosavybės, klau- 
! simas — ir pačią demokrati

ją yis labiau: skelia į du la
geriu”, sako paminėtas laik
raštis. “Kas gera darbinin
kui, smulkiaj am miesčioniui 
ir dalinai valstiečiui, blogai 
Daladierui (? — “N*” Red.) 
ir kitiems. Pastariej i manev
ruoja, ieško ‘auksinio vidų? 
rio’ kelių ir -—atsiduria pas 
Lavaliiis! Darbininkų klasė 
ima skaudžią pamoką. Gyve
nimas šakytė sako:: pirmoji 
ir vyriausioji sąlyga nugalė
jimas reakcijos, tai pačios 
darbininkų /klasės vienybė — 
tiek idėjinė, tiek organizaci
ne I Kol to nebus, nieko ne- 
bus. ■

“Europinė buržuazinė de
mokratija stovi kryžkely 
ką jai duos rytojus?” 
Reikėtų' pridurti, kad ne tik 

Europos, bet ir viso pasaulio 
demokratija gyvena krizio me
tus. ’ :

Bet tas krizįs yra greičiaus 
“kūdikystes liga”, negu senat
vės arba besiartinančios mirties 
ženklas. Kiek laiko, kai demo
kratija pasaulyje iš; viso pradė
jo įsigyventi? Prancūzijoje de
mokratija tvirtai atsistojo ant 
kojų tiktai po 1870 m. karo, 
bet to karo pralaimėjimas da-

>

ve jai palikimą, kuris demokra
tijos vystymąsi i labai trukdė 
per ilgą laiką.

Vokietijoje ir Austro-Vengri
joje viešpatavo kaižerįškas des
potizmas iki pat 1918 m. galo. 
Kai kuriose srityse tenai demo
kratija jau buvo užkariayusi 
svarbias pozicijas (visuotinas 
balsavimas: Vokietijoje), bet 
valdžia buvo beveik autokratiš
ką ir galėjo tuos demokratijos 
laimėjimus lėngvai sutriuškinti 
jėga.

Rusija demokratijos dar be
veik nėra ragavusį, išimant 
triimpą Laikinosios, Revoliuci- 
nes Valdžios, laikotąrpj, po ca
ro nuvertimo, bet ir tas trum
pas laikas buvo karo sąlygose.

Anglijoj ę visuotinąs bąlsavi- 
mas (vyrams) buvo įvestas tik 
prieš kokius 2.0 metų. Italijoję 
tik po 1870 metų įsikūrė par
lamentine valdžios formą, o tik
ros demokratijos joje buvo la
bai mažai iki pasaulio karo pa- 
baigos; paskui ją greitai pa
smaugė fašizmas.

Taigi nėra pamato manyti, 
kad ‘‘buržuazinė demokratija” 
jau bankrutija. Ji dar neseniai 
pradėjo gyventi. Klaidinga va
dinti ją “buržuazine”, nes ji 
naudingesnė darbininkams ir 
ūkininkams, negu buržujams.

Suvalkiečių byla Ka- 
riuomenės teisme

Kh tf '.itf’?: I rį~. >v»' rt-w

Na, tai “garsusis” Lapenas, bendrovės “Maisto” di+* 
rektorius, kartu su broliu, tapo išteisinti.

Lapenas buvo stambus šulas Lietuvos tautininkų 
partijoje,;/o tautininkai Lietuvą valdo.

Seniaus išsisuko nuo bausmes ir W Yčas. Jisai irgi 
yra stambus tautininkas.

Sena lietuvių: patarlė sako
nekerta.”

VIS KANDŽIOJA

“Varnas varnui akies
. • ‘ { \ ■ i t . , ■ c

Lapkričio m; 3; d; Ghicago^ gyventojai’ ne tik rinks 
Jungtinių Valstijų prezidentą, kongresmanus ir įvairius 
kitus valdininkus, įęti taip pat spręs, koks laikas turi 
būt vartojamas Chiėagoje: rytinis (kaip Nėw' Ydrke)^ 
ar centralinis? , .

Rytinis laikas (Eastern Standard time) eina viena 
valandą anksčiau u? centraliiųų. valstijų laiką, (Central 
Standard time). Nuo pereito pavasario Chicagoje buvo: 
įvestas rytinis laikąs ir jisai yra vartojamas dabar. Bet 
daugelis, žmonių prieš tai protestuoja, ir dėl to klausiį 
mas bus pavestas patiems gyventojams nubalsuoti;

Ant.balioto lapkričio 3 d. bus da ir trečias pasiūly
mas,: kad butų grąžintas centralinis laikas, bet vasaros 
metu kad butų vartojamas “dienos šviesos taupymo ląi7 
kas”, t. y. kad laikrodžiai butų pavaromi viena valandą 
anksčiau.< t f

Ghicagiečiams teks vieną iš tų trijų pasiūlymų pa? 
sirinktL

Mums atrodo, kad geriausia butų per ištisus metus 
turėti vienodą: laiką, nes tas laikrodžių sukinėjimas pa
vasarį’ ir rudenį yra be prasmės. Bet rytinis laikas Ghif 
cagai netinka. Jisai neparankus ypač žiemą, kai vaiį 
kams reikią< visą valandą anksčiau keltis ir eiti į mo? 
liyklą, *■’

Chicagos miestas- yra tokioje vietoje, kuriai geriau? 
šia tinka centralinis laikas — viena valanda vėlesnis, 
negu New Yorke. k

X
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KRZYCKI ATSIMETĖ NĮŲO 
THOMASOt

“Nėw Eeader” praneša, kad 
buv. Socialistų partijos pirmi-- 
ninkas, Leo Krzycki; kuris yra 
Amalgamated Clothing Workers 
ofi America unijps vice-prezi- 
dentas, pasisakei už Roosevelto 
išrinkimą į Jungtinių Valstiją

pareiškimą minėtos unijos pre
zidentas Sidney' Kilimam 
t Neseniai susiorganizavo Dar? 
blninkų Nepartinė Sąjungą 
Normanui Thomasui remti, ku- 
rjos komitetas susideda iš 45 
veikėgų iš įvairių darbininkų 
uniją. Jųk tarpe paminėta / ię 
Lęo Krzyckio vardas. Bubsiu^ 
viį Ahial^ąmated. unijos prezi* 
degtas užklausė Krzyckį, ar ji? 
sai tikrai pasižadėjęs remtį 
Thomasą, nežiūrint , to, kad unij 
jos konvencija Clevelande' nu? 
tarė indorsuoti Rooseveltą. Kili?

Ispanijos fašistus, kurie pa
darė ginkluotą. sukilimą, prieš 
teisėtąją respublikos valdžią, p. 
Tysliava daug kartų gyrė, o 
valdžią ir jos gynėjus jisai nuo
latos “tarkuoja”. Dabar jisai 
prikaišioja jai cenzūrą, nes iš 
Madrido atėjo laikraštis su pa
žymėjimu, kad jisai cenzūros 
patvirtintas. Tysliava rašo:

“Socialistų, komunistų ir 
net anarchistų spauda labai 
nemėgsta būti kitų cenzū
ruojama, bet kai valdžia pa- 

■ tenka į jų pačių rankas, tai 
pasirodo, jie b ima geresni 
cenzoriai, negu fašistąi.” 
Iš ko Tysliava žino, kurie 

cenzoriai “geresni” ? Kad j isai 
galėtų tokią išvadą padaryti, 
jisai turėtų palyginti* Madrido 
cenzūrą su cenzūra1 tų Ispani-r 
j qs' miestų, kuriuos yąldo fašis- 
tiai — sakysim, Burgos arba 
Seville. Bet iš Ispanijos fašistų, 
centrų, jįsąj jokio laikraščio nė
ra gavęs, ir, aiškų, kad tokio 
palygįnimo padaryti negalėjo. 
; Be to, reikia vartoti protą. 
Karo laiko sąlygų; negalim^ im
ti už pavyzdį. Madridas ne tik< 
kariaują, bet yra kuone iš visų 
pusių apsiaustas priešų armijų, 
^uprantama, kad mieste, kuris 
yrą šitokiam© pavojuje, laisves 
tu varžymas yra neišvengiamas.

Tė vienas žmogus su sveiką 
•rotu neįsivaizduos, kad tokioj e 
•ądėtyje budamą valdžia galį 

feįgįis taip, kaip kad ji dabar 
butų New Yorke arba Chicago
je. J,/-/ r
i Kuome^kalbąriią apie spau
dos laisvę, ir/feįįąs piliečių , tieą- 
m tai tunąja 
jė taikosĮli^.cj.^e;^'^ "Ar- 
gi Tysliavą^nė to nesuprantą?

“Nauj. Gadynė” 
•‘europinę; 
Ji nuro^ 
klausime pasireiškia 
niai klasių a prieštaravimai. Ba^ 
vysdžiuį, Angbja, kuri turi'ka
pitalistinę valdžią, šiandie sim
patizuoja Ispąpijps fą|įstaips> 
nors ji yra* demokratinė šalis;

, Jau tik įėjus į i teismo rupius, 
matyt, kad ši byla masinė: pįį 
na žmonių posėdžių šalę, pil
ni koridoriai, laiptai etc. Mat,

35 kąJtinąmięjįi, per 100
. < liudytojoj 

teisiamųjų- artimieji, giminės, 
ir sudaro tą( masę žmonių.

Pirmininkauja teisėjas pulk. 
Lapšys, kaltina prokuroro pad. 
pulk- Matulevičius, sekreto
riauja kapit; Vilutis.

Teisiamuosius gina šie advo
katai: M. Šleževięius, A. Tu
mėnas, L. Purėnienė, L. Šmulk
štys, B. širrinskas, Br. Plok- 
Štisj Veržbavičius ir . Englę- 
ris.

Patikrinus teisiamuosius pa
aiškėjo, kad , dviejų trūksta, 
nors raginimai x jiems įteikti. 
Greit išsiaiškinta, kad teisia- 
įpieji Kruyelię ir Skučas yra 
neseniai suimti ir sėdi Mari- 
jąmpolęs kalėjime. Į Marijam
polę biįvo pasiųsta telegrama 
ii* Kruvelis su Skuču ekstra

R* ‘‘ 7 ■ ■ ’ » < . <

atvežti į. teismo■ posėdį..
' v i '

/ Adv. M. Šleževičius- gynėjų 
vardu padaru teismui pareiš
kimą, kad

gynėjai teisiamuosius giną 
solidariai. "

Teismas su. tuo sutiko.
Adv. Engleris prašė teismą 

šaukti jo nurodomus naujus 
liudytojus, teisiamoj© Juodžio 
alibi, įrędyti.
k Teismas adv.? Englerio pra
šymą patenkino.

Adv. Purėnienė prašė šauk
ti naujų lįu^ytąjų, bet jos prąr 
šernas nepatenkintas. " • * 
j Adv. B. širvinskas prašė 
teismą, kadi kiek liečia jo gi- 
riamuoMilš Marazą;' Jbtautų ir 
Skučą, bylą išskirti ir perduo
ti apygardos teįsipui, nes šie 
trys asmenys nekaltinami pa
pai Ypąt. valst. apsaugos įsta
tus. Teisipąs prąšynio nepa
tenkino. ■ J

Teisiamasis Sakalauskas pra
šė jo bylą irgį išskirti, nes jis 
neturįs niekę bępdra su kitais 
teisiamaisįąf^

Prokuroras pareiškė, kad 
teisiamasis ŠąkaĮauskas piase- 
jo tą sėklą, iš kurios iš
dygo Veiverių, Išlaužu ir Ši
lavoto įvy^l;?’

mą atmetu

; Urnavičįu& ; nė < nęjsrąšęs gyr 
ne j o paskirti, v SSkalauskas

— kūrėjas padavęs prašymą 
savanorių kūrėjų sąjungai, 
prašydamas parūpinti jam gy
nėją, bet ligšiol negavęs iŠ są
jungos atsakymo,.'

Po pertraukos adv. Purėnie
nė pareiškė, kad jos ginama
sis B. Juodžbalis jau dusyk 
p oli ei j os teismo kor idor i u j ė iš
krėstas. Purėnienė klausia kuo 
remiantis policija tai daro.

Pirmininkas atsakė, kad ; tei
smo įsakymu.

Į. klausimą teisiamiesiems 
“ar katalikas esi?” tik- vienas- s d' ’ ■ . - • < ‘-11 ' J 
B. Juodžbalis atsakė, kad esąs 
laisvamanis.

Paskui prokuroras prašo tei
smą bylą svarstyt uždaromis 
durimis.

Adv. A. Tumėnas gynėjų 
vardu pareiškė, kad bylą spren
džiant viešai ir liudytojai ge
riau bosią visuomenės nuomom 
nes.

Teismas pasitaręs paskelbė, 
kad 
byla bu^ sprendžiamą viepti, 

f Apie 16 vai. teismas patik
rino liudytojus-, prisaikdino,, o 
kas neprisiekė davė iškilmingą, 
pasižadėjimą, suskirstė kuris 
liudytojas, kurią dieną turi atr 
vykti į posėdį ir ligi 19 vai. 
padarė pertrauką. 19 vai. pra
dėtas skaityti kaltin. aktas.

, Kaltin. akte 
be ko kita sakoma, kad 1935 
m. vasarą ir rugsėjo mėn. įvai
riose Suvalkijos. vietose įvyko 
nelegalus ūkininkų, susirinki-’ 
mai, kuriuose buvo aiškinamą 
sunki ūkininkų ekonominė bū
klė, jos priežastys ir priemo
nės tąį. būklei pagerinti.

Rugp* 4; d.. Veiverių vąls,-: 
Gustaičių km. - pas J. Gustaitį 
buvo slaptas ūkininkų susirin
kimas, ,' kuriame padaryta nu
tarimų: įspėti ūkininkus,, kad 
nieko ne vežtų į miestus ir vi
siškai sutrukdyti žemės ųkio 
gaminių., jų^ėjįipą, o ypač pie
ninių vęįkimą, ir kitą.

Rugp,. 20 d. policiją arešta
vo P. Petrušauską, A. ir P. 
Stravinskus, P. Kruvelį, A, Ži
linską; A. Pyragą ir P. Bub
nį. ; Suimtieji tą pačią dieną au
tobusu bųyo gąbęnąinį iš Prie
nų į Mmjąjppolę. Autobusą, 
lydėjo du ipotocikląi, saugumo 
policijos mašina, rezervo poli
cijos viršininkas ir kt.

šaltupi© slęny, netoli Išlau
žo - buyo rąstas Prienų/ bravo
ro sunkvežimis. išdaužytais lan
gais ir apie 300 susirinkusių 
žponių, Ąn< kaltr akto, ,

. Pirmadienis, spalių19, 1936 

nią- sustabdžius policijos maŠi- se ūkininkų susirinkimuose sa- 
nas ir moterys tuojau prade- kė prakalbas, viešai kurstyda* 
jusios šaukti y “atiduokit mu^-I mas nevykdyti įstatymų (B; 
sų vyrus”, Minia lazdomis ir St. 129 str. 1 d. 3 p. ir Y. V; 
akmenimis puolus daužyti au- Aps. Įst. 14 § 2 p.), 
tonuso langus, mušti policiją. Rutkaugkas, E. Varfcata
Policija pavartojus guminei, / Pr strav{nI
lazdas ir ašarines dujas, bet . . . , . , . ...
tai negelbėji Tuo pat metuPkas tuo, kad bebrai veikda- 
suimtiejr puolę juos saugoju-P1?1’ ma e.Pa”!j7. lr r° . ' 
sį policininką H/ Bertaitį ir "u“ at^ '
kas pri. duris, kas pro langą L,,et“yos ukl?
iš autobuso išlakstę. Po to po- Plnkal !r, 
liėija paleidus salves į viršų tu? ^atsišadkimu
ir minia išsiskirsčius. kurstoma nevykdyti valstybes
; Per šį susirėmimą buvo su-ra*B.’rn'^i 
žeistų,. V. Baj’prąs ir Adomas Urna-

Kaltinamajame akte l'vičius tuo, ka^ tų ąJtoiąąuĮdmų. 
sakoma, kąd. tą pačią dieną, ląikė 860, egą„ norėdami juos 
t. y. rugp. 27, kai įvyko susi; 1 išplatinti. 
rėmimas šaltupio slėnyje, iri R. Juodžbalys, V. Bašinskas, 
Šilavoto bažnytkaimyje sūri-K. Juodis, O* Jočienė, M. Jo- 
rinkęr apie 300 žmonių, Šilavo- čytė, Pr. Juodžbalys, Pr. Bab 
to policininkas skambinęs iš jčiunas, K. Tamošiūnas, Pr.
valsčiaus valdybos raštinės į j Grinkevičius ir M. Siaurusavi- 
Prienų policiją apie žmonių!čius tuo, kad šaltupio slėny 
susirinkimą. Tuo metu4 vals-1 dalyvavo sambūryje, kuris
čiaus. rašttoėn įsiveržę kelioli-j veikdamas sutelktomis dalyvių 
ka vjrrų, kurie prišokę prie po- jėgomis užstojo kelią ginkluo- 
licįninkp šaukę, “kur padėjai tai saugumo policijai ii* poli- 
Krųvelį ir Stravinską?” Į cijpš rezervo sargybai, lydė j u- 

Policininkas nuėjęs į nuo va- šiai. 7 kalinius, sumušė sargy- 
dos; raštinę, bet ir čia paskui!bos sudėtį, padarydami leng- 
atėję tfė patys vyrai. Prie po- vesniug kpn© sužalojimus, ir 
Hoininko buvęs pastatytas sar- suimtuosius iš sargybos atėmė 
gybiniu teisiamasis Jotautas. (Et Stį 51,-123 str. 1 d. 3? p,. 
Policininkui buvę paliepta sė- ir 2 d„ Ypat, Valst. Aps. Įst.

| Pr. Petrųšauskas, A. žilin- 
vieni reikalavę]skas, A. Stravinskas, Pr. Stra-

nys tuo, kad gabenami kaip 
kąliniai, šal^upfto ^lėriy, susi
tarę, užpuolė sargybinį rezer
vo polic. H. Bertaitį ir iš au
tobuso ir sargybos pabėgo (B; 
St. 51 str. 174 str. 2 d.).

A. Marazas, J, Jo tautas ir 
J. Skučas tuo, kad dalyvavo 
ir vadovavo žmonių.; sambūriui, 
kuris dėl ,ekonominių santykių 
sukeltų/ jausmų, įsibrovė į 
Vąlsč; ir nuovados raštines, 
aręštayo policininką ir priver
tė apie valandą laiko neiti jį 
savo pareigų. (B. St. 51, 122 
str. 1 d. 1; p..ir. 2 d.).

E. Kalašinskas, J. Bartni
kas, J; . Jankauskas, A. Veive
rys, J.. Bartnikas, V. Mačys, 
J: Grincevicius, J; Karčiaus
kas, K. Gustaitis, A. Gustaitis 
ir J. Pečiokas tuo, kad Veive
riuose dalyvavo žmonių sam
būryje, kuris veikdamas su- 

Į telktinęjmis jėgpmis kliudė 
nuov. virš. Radzevičiui eiti sa
vo pareigas, o norint juos iš
skirstyti, puolė policiją ir laz
domis ir peiliais sužalojo nuov. 

| virš, ir šešis policininkus, o 
Į polic. Baltrušaičiui dar iš re
volverio peršovė koją (B. St. 
51, 122 str. 1 d. 2 p., B. St. 
142 str. ir Y. Valst. Aps. Įst. 
14 § p.).

Baigus skaityti kaltinamąjį 
aktą, teismo pirmininkas nu
klausė teisiamuosius, ar5 jie 
prisipažįsta kaltais pagal' pa
tiektus kaltinimus ir ar nori 
kuris duot pasiaiškinimų. 
Daugumas teisiamųjų kaltais 

neprisipažįsta
ir vienas kitas trumpai pasi
aiškino.-

Ką pasakė liudytojai* 
<■; •' < • 4 >'1 c.

Pirmas, iššaukiamas liudyti 
kalinys Kutulis, kuris jau esąs 
nubaustas 10 metų; sunk.' dar
bų kalėjimo. Jis sako buvęs 
slaptuose ūkininkų susirinki
muose, bet šiaip nieko įdomaus 
nepasakė.
Marijampolės. apyg; saug, po

licijos virš. St* čenkus 
plačiai apibudina Suvalkijos 
ūkininkų, judėjimą. Jis Sako, 

Ikad teisiamieji Sakalauskas,
Marązas ir Kruvelis eidami per 

I kaimui ir ūkininkus varu va
rydavęs prie plento judėjimo 
trukdyti. ' "

Prienuose buvus susirinkusi 
[tūkstantinė minia žmonių. Kai 
Iiudytojas atvykęs į Prienus 
iu policijos vądū, ‘tai minia iš- 

I rinkus delegaciją, kuri išdės
čius žmonių reikalavimus. Kai 
buvę pažadėta ręikalavimus 
hęrdutotį vyriausybei, tai minia 

’emus- skirstytis. v
(Bus daugiau)

štiš ir taip jis buvęs išlaiky- 14 § p.), 
tas apie 20 minučių. Greit mi- “ ~ '
nia suskilus: vieni reikalavę skas, A. Stravinskas, Pr. Stra- 
policinįnką laikyti suimtą, o viiiskas, A. Pyragas ir P. Bub- 
antri jį paleisti. Pagaliau poli
cininkas buvo paleistas. Vėliau 
valsčiaus raštininkui buvo įsa
kytą ir padiktuota mašinėle 
parašyti Prienų rajono saugu
mo policijos viršininkui raštą, 
kad paleistų P. Kruvelį ir Pr. 
Stravinską. Be to, teisiamasis 
Marazas dar skambinęs į Ma
rijampolę ir į Prienus, prašy
damas paleisti suimtuosius ir 
pagrasinęs areštuoti viršaitį, ir 
valsčiaus tarnautojus.

Kai susirinkusiems buvo pra
nešta, kad Kruvelis su Stra
vinsku jau paleisti,' tada mi
nią ėjo Ijšlaužų, lįpk,

Įvykis Veiveriuose.

Rugp.. 27 d. Veiveriuose, 
anot kalt, akto, susirinkę apie 
20 vyrų, kurie atvažiavusius į 
rinką tuojau grąžindavę namo, 
arba grąsindavę vežimą; apver
sti. Nųov. vįrš. Radzevičius 
pareikalavo, kad vyrai/ išsiskir
stytų, bet tie neklausę. Tada 
nuovados virš, atsiklausęs Ma
rijampolės apskn virš, parei
gas einantį polio, vadą Ado
maitį, kuris atsiuntė pagalbon 
nuov. zvirš. pad. Rinkevičius su 
4 policininkais.

Apie 10 vai., nuo Vi virš; Rad
zevičius su> policininkas nuėjęs 
į turgavietę, kur prie vieno 
barjero netoli malūno sėdėję 
12* vyrų, o -prie plento buvę 
apie 30 ■ žmonių. Nuov. virši
ninkas žmonėms įsakęs per 3 
mini išsiskirstyti/ o kas ne
klausys • ir priešinsis, prieš 
tuos- bus pavartotas ginklas. 
Už raginimą nesiskirsty ti 
nuov. viršininkas ‘ įsakęs suim
ti Kalašinską. Dviems polici
ninkams vykdant įsakymą, vy
rai nuo barjero puolę polici
ninkus Lazauską, ir Baltrušai
tį. Vyrai puolę lazdomis, sako
mą kalt; akte; o. policija pra
dėjus šaudyti.

' Per šį susirėmimą 
vietoje buvo užinušti J. Gus

taitis ir St. Veiverys.
Dar buvę iš minios sužeisti I 

J. Pečiokas, V. Mačys, K. Gus
taitis, J. Bartnikas, J. Grin- 
ceyįčiųs, ir J. Kaniauskas.

Įvairiais įnagiais buvę suį-! 
žeisti arba užgauti 7 pplicinin- 
I ' . J • . ■ ■ . j • ■ ' i i ' !■' ' • '■

kan
i Toliau kalt, akte pląčiąi at- 
pąsąkpjamą, ką pąsakė tardo
mas; kiekvienas - teisiamasis dėl 
^ąltųpio,j slėnio, Šilavoto ir Vei
verių/įvykių.
>. ĘęzoĮiutyvėj. kalt; akto daly 
nurodoma,.
kuo; teisiamieji yrą kaltinami: 
įPetras Sakalauskas kaltina
mas tuo, ; kad. Sasųovas, Alvito 
ir Marįjąmpplčs vals. slaptu©-

> z(
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Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams _ 

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

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

/ 821 WEST 34-TH STREET

• TAVERNOS
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Policija ieško Lietuvio Už ‘Teoples” Api- 
■piešimą, Žmogaus Sužeidimą ir 

Automobilio Nelaimę
Ieškomasis, Jonas Šimkus, slapstosi savai

tę laiko: Vos ftesnvarė troką į laido- 1 
tuviųkoplyčią

BRIDGEPORT — Chicagos 
policija ieško jauno lietuvio. 
Jono Šimkaus, kuris keletą 
dienų atgal apiplėšęs Pebples 
Furniture Company krautuvę, 
Brighton Parke, sunkiai su
žeidęs žmogių automobilio' ne
laimėj ir pabėgęs iš nelaimės 
vietos.

Jonas Šimkus gyveno adre
su 1621 West 33rd Street, bet 
jau kelintą dieną jo pėdsakų 
negalima susekti.

Šimkus slaptosi nuo pereito 
penktadienio. Išpiovęs skylę 
lietuvių įstaigos, ‘Teoples’’ 
lange, jis pavogė radio apa
ratą. įmetęs jį į automobilį, 
jaunuolis matomai nudumė 
skubiai, kad nepakliūti. Be
skubėdamas, prie 43-čios ir 
Richmond gatvių trenkė į

duonos išvežiotojo' troką ir 
permetę jį per šaligatvį. Lie
tuvis trokįą voš nėšuvdrė į 
vidų Vincento Karhinskio lai
dotuvių koplyčios, prie tų pa-, 
čių gatvių kampo. ;

Palikęs skaudžiai sulamdy
tą ir. sužeistą troko Šoferį be 
pagalbos ir iššokęs iš savo su
daužyto autohlobilįo,, Šimkus 
pasileido bėgti, ir dingo. Dar 
ir šiandien jo negali atrasti.

Sužeistasis t^Yoko šoferis yra 
Stanley. Michalski, 4Ž3 metų, 
nuo, 3236 South Racine Ąve.

Paskutiniu laikii, Briglitod 
Parke įvyko trys ar keturios 
panašios nęTąimes.

. Beje, apžiūrėjusi Šimkaus 
automobilį, policija patyrė, 
kad lietuvis buvo kokiam nors 
susišaudyme. Automobilio 
sienose buvo kulkų žymės.

IŠ SLA 260 KUOJOS PASTOGĖS
visuomet 
apie ku- 
Ir musų 
pasireiš- 
apie ku-

Žmonių gyvenime 
būna įvairių nuotikių, 
riuos tenka kalbėti. 
SLA. 260-toj kuopoj 
kė tokių netikslumų,
riuos reikia viešai prabilti.

P-nia Grybienė turėjo norą 
būti SLA 39-to seimo delega
tė. Vienok kuopa nesuprato 
jos noro ir nerinko p-nios 
Grybienės delegate į seimą. 
Kad būti seimo delegate, p-nia 
Grybienė, nieko nelaukdama, 
su “gerų žmonių” patarimu, 
suorganizavo naują SLA. 217 
kuopą. Nieko tame nebūtų! 
keista, jęi nebūtų laužoma 
SLA. konstitucija, kuri nusa
ko, kad: “Nauja kuopa ne
gali būti tveriama veikiančio
sios kuopos apyrubėje, jei pir
ma nuo tos kuopos nėra gau
tas sutikimas”. čia pacituo
to konstitucijos skyriaus ne
silaikė naujos kuopos tvėrė
ja, o dar labiau tą skyrių su
trempė SLA. sekr. M. Vinikas, 
duodamas naujai kuopai čar- 
terį ten, kur kita kuopa gy
vuoja jau 10 metų. Prieš ši
tokį nelegališką SLA. sekr. p. 
Viniko elgesį SLA. 260-ta kuo
pa praeitam susirinkime 4 /d; 
spalio nutarė paduoti skundą 
SLA. Pild. Tarybai — kad bu
tų sulaikytas demoralizavimas 
SLA. 260-tos kuopos ir kartu 
sužinus laužymas SLA. kon
stitucijos. »

Kalbant toliau, reikia pasa
kyti, kad ta pati p-nia Gry
bienė, ndgavus iš 260 kuopos 
persikėlimo lakšto į naują 
kuopą ir todėl nebūdama na
rė 217-tos kuopos, nelegaliu 
kai buvo delegatė SLA. 39-iairi 
seime iš 217-tos kuopos. Kad 
tą visą dalyką ryškiau nušvie
sti, žemiau paduodu kuopos 
išrinktos tyrinėjimo komisijos 
raportą, kuris buvo priimtas, 
kuopos susirinkime 13 d. rug- 
sėjo š. m.

RAPORTAS ■
Liepos 12 d. laikytam 260 

kuopos susirinkime buvo pa-

keltas klausimas deli-ai narės, 
p-nios Petronėlės^Grybienės; 
atstovavimo SLA. 39-tam sei
me 217-tos kuopos.

čia pat vietoj buvo paklau
stas 260-tbs kuopos finansų 
raštininkas F. Širutavičius, ar 
P. Grybienė yra prašius kuo
pos persikėlimo lakšto į kitą 
kuopą ir ar sekretorius yra 
davęs P. Grybienei ofiči^lj 
nuo kuopos persikėlimo lakš
tą. Sekretorius F. Sirutavi- 
čius pareiškė sekančiai kuo
pos susirinkimui: “Ąš nesu 
davęs oficialią persikėlimo 
lakšto, po kuriuo bučiau . pa
dėjęs, kaipo, sekręt 
vo parašą. ~ 
atėjus į mano namus ir praj 
šė persikėlimo . blankų. Aš 
jai daviau keletą tų neišpil
dytų blankų. P. Grybienė yra 
pas mane kuopos knygose 
skaitoma pilna SLA. 260-tos 
kuopos narė”.

Šituo reikalu 22 d. liepos 
liko atsiklausta per " laišką 
SLA. sekretoriaus M, J. Vini
ko. Jis savo laiške liepos 30 
d.. rašo sekančiai: tJPatikrinęs 
Centro rekordus suradau, kad 
gegužės 29 d., 1936 metais, 
SLA. 260 kiiopa yra atšiuntu
si Centrui minimos riatfeš per
sikėlimo lakštą .į 217 SLA. 
kuopą. Ant pėrsikėiimo lak
sto pasirašo &LA. 260 kuipos 
hnansų sekretorius p. Felix 
Sįrutavičius”.

S^A. Konstitucija hušalco 
persikėlimo reikalą sekant 
cfai: . t
( “Gerame stovy ešahtis na
rys^ kuris persikėlė, ar žada 
persikelti iš miestelio ar mies
tų, kuriame randasi kuopa, į 
kitą miestelį, arti kurios yra 
kita Susivienijimo kuopa, 
raštu paprašo kuopos, prie ku
rios jis priklauso, turi gauti 
■persikėlimo' lakštą į kuopą 
prie kurios žada persikelti”.

Kaip matote, p. P. Grybie-i 
nė konstitucijos, nurodymų vi
sai nesilaikė ir 260 kuopos su* 

Virinkime jokio persikėlimo,

retorius, sa-
P. Grybienė buvo

Tai Degtinį kuri Teka 
. švelniai kaip Smetona!
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kasdieninis Biznio sarašas—alfabeto tvarkoje
6ii įkyriui yra Vedamai. tikilu pagelbltl iniuij ikaltytoJariiituitraiU.ktirgalima nmiplrlcti 
įvairių papraeių ir nepaprattų daiktų, intakų irpeikmenų. 'Jeigu U telpančių čia įkeitimų 
negalite tuliraeti ko ieikot, palaukite Naujienai, Canal 8500, ifc klautkite Bitnie
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• AUTOMOBILIAI IRI
W0RW PLAYHOUSE

410 S. Michigan—arti Van Buren 
Tęsis nuo ' pietų iki nakties

— 25c iki 2 po, piet.
“GYPSIES”
ALEKSANDER GRANACH 

LALA CHERNAYA
• Tavernų savininkai reika.

j laujant musų atstovo pašaukit 

-------- .

musų atstovo i 
VICTORY 5382

....... - ,, i,,,. . .. . .....y..i. r
41

VIENINTELIS DISTRIBUTORIŲS WHOLEŠALE ONLY

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANYI^
3252 S. HALSTED ST. " CHICAGO

lopos finan- Bessie Sriubiene su-lakšto niekad i
Pagal SLA. 260 kuopos finan
sų sekretoriaus Felix Sinita- 
vičiaus kuopos . susirinkimui 
12 d. liepos 1 pareiškimo, p. P, 
Grybienė, nėra oficialiai ga-[ 
utis nuo kuopos persikėlimo 
lakšto, po kuriuom kuopos' nia B 
sekretorius butų padėjęs sa-^ 
vo parašą,'

SLA. Centro sekretorius M. • ■ ... . j. • _J. Vinikas tvirtina, kad' jis ga
vęs nuo kuopos su sekreto
riaus parašu persikėlimo lak
štą. Vienok iš virš įrodančių 
faktų, kurie mums yra žino
mi, aišku, kad SLA Centro še-i 
kretonus yra apgautas.

Mes patąriam SLA. 260-toš 
kūčpos nariams, kad šitas vi
sas raportas butų pasiųstas 
SLA. P-dom;ai Tarybai, ir te
gu P-moji Taryta tą yišą 
netikusį incidentą sprendžia 
pagal savo geriausią suprati
mą. t - ■

Pasirašd 1
SLA. 260-tos kuopos tyrinė

simo ir kuopos valdybos na
riai:

W. Urbonas, Vice-Prez.
Kaz. Liutkus, Sekr.
3, Pužauskas, Izd. 
Kaz. Maciukas, Org.

gr jžo iš atostogų
ENGLEWOOD. — Praėjusią 

savaitę sugrįžo iš atostogų p- 
Sritfbienė, 543vWest 

63 Street, kuri praleido apie 
mėnesį laiko Wisconsin vaistu 
jos šiaurinėj daly, prie Good
man ir Carter.

Per tą* laiką p-nia Sriubie- 
nė tūrėjo Good Time. Buvę 
claug grybų ir ’ p-nia Sriubię- 
riė pasiuntusi namo vir£ 300 
džiarų grybų. Kas šeštadienis 
savo gražioj ir ardyioj taver 
noj p-nia Šriubienė dutoda , vel
tui oąpsui su grybais. .

— Senas Petras.

■ į ■

automobilį kas ten pavogė, o 
kartu nusivežė ir buvusiu^ au
tomobily ginklus.*

Keturiems elektros 
kėdė šią savaitę

Šią savaitę ruošiamasi nu
žudyti elektros kėdėj keturius

• * I

piktadarius. Jie yra Josepli 
Rappoport, narkotikų, pedlio- 
riuš, kurs užmušė valdžios šni
pą; Peter Christoulaš, graikas, 
nušovęs teatro menedžerį; ki
ti du nužiūrėti elektros kedei 
yra: Frank Korczykowski ir 
Andrew Bogacki, plėšikai, ku
rie nušovė policininką.

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

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių;
DOMININKAS KUKAITIS

806 West 31rst Street 
Victorr 1696

VES—Kiiittmg Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING ‘ 

I MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 8486

• ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

• BEAUTY SflOPS 
—Grožio Salonai

J 5332 Sp, LONG Avė. 
thlaajo.

TKL. RKPUM.IC S 8402.

Estelle’s Beauty Shop

Mirė “motina” 
Streeter

Šeštadienį, spalio 17 dieną, 
kauntęs ligoninėj, mirė p-nia 
Elma Ė6ckwood Streėter.

Apie ketvertą dešėtkų mėtų 
atgal toj vietoj, k;uri, dabar va
dinama Chicagos “auksinė pa
krante”, , ant smiltynių gyveno 
laivelio l<apitonas Štreetėr, ji- 
s^i savinosi didžiulį ežero pa- ... . 
krantės plotą. . Policija kart s,tavim« 
kąrtemis magino išvyti jį iš jo 
“sodybos”, tačiau kapitonas 
kariavo prieš ją. Kartu su ka
pitonu1 stovėjo žmona Ėlma. ‘

Vertė viso turto, kurį kapi-
ap-

Nutraukė senato-, 
• riaus prakalbų

u:.; ...f
Republfkopas kai

sti jos šenatoriū^ Arthiir H,, 
Vanderberg sumanė padaryti 
prezideiitui T, -‘
“interview” 
per radio:

Jisai davė prezidentui klau
simus, o prezidento balso re? 
produkcija, , plokštelės, atšakia' 
nėjo kjąusi’ihus. Ne visa pre
zidento kalba buvo paduoda
ma, o tik ištraukos, kurios, 
nęjgiamai prezidentui sufor
muluotus, klausimus atsakinė- 
damos,, rodosi, kritikuoja patį 
prezidentą. T’iio nepasitenkin-r 
damas senJatorius ; Vanderberg 
dar savo pastabas darė. Sena
toriaus kalbą buvo taip nede
rama, kad Columbia Broad- 
casting ‘System nutraukė kai 
kurioms šalies'dalims jos tran-

Ne laiko, it€ pinigo ir ne 
{pastangų nepaisoma, saugo- 
jant neįkainuojamą Old 
Golds Cigarėtų labiau-su 
švelnintą šviežumų.

. <A.t /■> L

Gers. Nauji’
P jo* > -Įkr1*-1 
į pirkinių ‘ri 

krautuves,

skaityto- 
, r prašomi 
s ėiti i taa• * f ’

kurios skelbiasi

Rodsęveltui tokį 
ir transliuoti jį

PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street......
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas S12.00.............

Tel. Enrlewood 5888—5840

Banis Studio 
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St 

Celumet 4258 — Res. Yards 5034

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

tonas Streeter savinosi, 
škaičiuo j ama $800,000,000.

Pats kapitonas Streeter mi
rė 1921 metais, o praėjusį šeš
tadienį mirė jo žmona. W .. . ...

903 W. 35th St.
Permanent $2.50 
iki ......   $5.00
Permanent be ma
šinos ___ $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas  ...... 35c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvihėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET
.......... ■ iii Hiitil.. III!. Ii ■... • m litai

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

CHICAGOS APYLINKIŲ
i, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutars priimti savo organizacijos, 

nariaįs vįąus sveikus lietuvius, vyrus-ir moteris, nuo.-15 iki-48 metų 
amžiaus šiuose Chicdgos apylinkių miestuose: .Waųkėgafi, North Chi- 
cago, Indiana Harbor, East Chieago/ Gary, Hsmmona, Calurriet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora. Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

2 KIEKVIENAM čfA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis
skaičius naujų narių j CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, . tai Į)US 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos' Lie
tuvių Draugijos nariai. . . , .... ,

3 CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo. 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik 'šelpia sergančius savo narius bąi Išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių- 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25,.

4 CHIČAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas tgreitu laiku atsilankys 
>" į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos-lietuvius

su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis DraUgijaj nau- 
cmiAC^S Yl^rtiviu 1DRAUGIJAr'W39 So/fiSiied^Št^aiicaBo, ‘fll.

WOOt> COAL CO.

Rainos' irair'pakeisti 1>e įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 

/POCAHONTAS ANGLYS
Mino RUP. '65% 'Stambios ----------------

Mažos Nut ar Pea «— ------ —
Krosniui ar Pečiui -------------------

< ■ItMnp , ar:> -Egg t... 
: COKSAI—‘KOPPER8 AR SO1.VAY .

Pečiaūs^Koksal ... ,, in...
jhit Koksai ------------------- ---- ---------

V Pea Koksai  —...... .. ————
Petroleum Carbon Štili Run ----- —.
Petroleum Carbon Lump, Egg...-------------
MILLERS rORJEKK LUMP ---- —. 
MILLERS OREEK, i EGO----- -------------
BLACK BAND ------- ------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut -fPennšylvania) ;—..... —
Eastern Kentucky Sereeningrs ------------
Illirroia .Sereeningrs į—----------------------
franklyn county anglys 
Mine Run — Stambios ——------

Plautos NUt—3x2 ---------------------- -
Egg -- —-a.— ------ ------ ———

■ ...-Lūmp .......—---- .irc .......
W1LMINGTON Eggr. 4x2 Valytos -----

- WLUING^QJC ^..Stambic

Policihirikus apgavo *,
Policijos skvadui duotą ži- 

jiia /apie sdiriitę kilusią Vilią 
Rose užeigoj adresu’7201 Wėst 
Grand avė. Kai Elmwood par
ko poličinmkai; įbėgo vidun, tai 
rado ten viską ramų, o kai iš
ėjo laukan, tai pamatė, kad jtį 

t, - • -v -J :r> 
e   ■■ ■■ m  ■■ ■ ■■■ ii —

rri • - t-. .. j-.Ai

PHONF LAFAYETTE 3244 
BONDEI) VVEIGHT

• 1
1/4

TAKSAI EXTRA
4 Tonai >% '. 1 . 58 Ir 3 »

Tono Tono Tonas Tonai ar VlrS, t
-$2.40 $4.25 $ 8.00 ' $' 7.75 $7.50
i.-2.50 4.50 8:45 8.20 7.05
- 2.75 5.00 0.50 0.30 8.05
- 2.00 5.25 10.00 9.75 9.50 ,

» 3.20 5.00 11.25 11.00 40.75-
- 3.20 5.00 ; 11.25 11.00. 10.75 ■
-8.20 5.00 11.25 11.00 10.75 .
_ 2.65 4.75 .9.00 8.75 8.45
- 3.65 6.75 13.00 12.25 12.50
- 2.00 5.25 .9.70 9A5 9.20
„ 2.70 4.00 0.25 0.00 8.75 .

8.85 L_ 2.75 4.05 9.40 9.10

> 3.85 7.20 13.90 13.65 13.40 0«1 1 l.l.— 6.25 . 6.00 5.75 .
■- 5.00 4.75 4.50

_ 2.10 3.65 '6.75 6.50 6.25
„ 2.30 4.10 7.65 7.40 7.15
» 2.35 4.15 7.75 h .■ 7.50 7.25 r
_ 2.45 4.35 8.20 7.95 7.70 “

1.95
1.80

3.40
3.15

6.80 y 
'5.75'

A. A. .
ADOLFAS STANISLOVAITIS 1

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Spalių 15 d., 3 :30 vai. po pie- .4 

tų, 1Q39 sulaukęs 50 .m. am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., ‘ 
Joniškiu ,par. . I

Amerikoj išgyveno 29 metus. > 
Paliko dideliame huliudime - 

motiną levą, brolį Karolį, pus-- 
< brolius Pranciškų ii; Pranciškų x 
Štani,slovaįčiųs,,Martiną ir Do- , 
hfiinihką : Globius, pusseseres ‘ 
Viktoriją Zaveckienę ir Polo-; 

, nįją Budrienę, ir jų šeimynas, } 
brolienę Marijoną Stanislovai- ' 

i’ tę ir gimines. ?
< Kūnas pašarvotas randąsi , 

3244 W. 111. Mt. Greenwood.
Laidotuvės įvyks antr., Spa- ; 

t .įlįų 20 dieną, ,8:30 vai. rytą iš 
.namų bus atlydėtas . į Visų j 
Šventų pari bažnyčią, kurioje u 
atsibus, gedulingos pamaldos 1 
už velionio sielą, o .iš ten bus - 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka- * 
pines. * z

,... ..Visi.. A.. A. Adolfo Stanislo- « 
vaičio giminės, draugai ir pa- 
žįstartii ig§at, nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, brolis,, pusbroliai, .pus- f 

.seseres, brolienė ir gimines 
PatarriaUja laid. C_. I__11-

X. ggnįi,.„tęl.ęanal,. 2^,15

• UGONINĖS- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS , 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

639 West 18th St. 
■,. CHICAGO, ILL.

• SIUVĖJAI—TAILOR

matines mirties
SUKAKTUVĖS

MONIKA ATKOČAITIENĖ, 
po tėvais Petraiciutė

persiskyrė su šiup pasauliu 19 i
d. spalių mėn. 1935 ni., sulau- ;

,UO,i >1;
Nemakščių r,

huliudime
Vyrą Juozapą, ^ukterį Aįdpną, f

rį Aleksandrą, o Lietuvoje, tris -

kus 28 mėtų amžiaus,, gimus >i| 
Vilnalių /kaimef Nemakščių J 
valsčiuje, Raseinių apskrity. j 

Paliko dideliame nuliūdime d 
Vyrą Juozapą, c|ukterį Aldoną, J 
seserį Oną Kajienierię, , šyoge-J 
rį Aleksandrą, o Lietuvoje, tris J 
seseris ir vieną brolį ir daug » 
kitų giminių.

Taip kaip tamsus debesys 
uždengia saulę, ^ain kaip šal
na nuskina žydinčias gėles, 
taip mirtis užgesino gyvybės 
kibirkštį, musų brangiąja! Mo
nikai. Mamytei, žmonai ir Se
sutei. , Bet ne amžinai toji ki
birkštis bus nuslopinta. Ne
trukus, kuomet akys 'ir musų I 
užsimerks, ji vėl pradės špin- d 
dėti, kituose kraštuose už šio J

• pasaulio ribų. Monika, lauk J 
mus ateinant! '
Nuliuclę lieka, >' • ■ . . < n

Vyras, Duktė, Sesųę, 
Švdgeris *ir Giminės.

JUOZAPAS «
VDElKr

IR TĖVAS į 
REPublic 8340

NAUJIENOSE 
GARSINKITE S

STEFANIJA SORŽICKAITfi
Persiskyrė su Šiuo pasauliu ‘ 

Spalių 1G d.,. 12:45 vai. po piet,» 
1936 m., sulaukus 21-10 mene- - 
šių amžiaus, gimus ChicagOj.x

Paliko dideliame nubudime! 
motiną Kotripą po tėvais Run- . 
kelaitė, tėvą Mykolą, brolį Al- * 
fonsą, krikšto tėvu§ Pranciš- ' 
ką Smilgevičių ir Elzbietą Kaz
lauskienę, dėdes, tetas, tetą 
vienuolę—seserį M. Mariją, gi
mines ir draugus, o Lietuvoje 

' senelius, dėdę , kun. Kazimierą
Runkelą ir 3 tetas.

Kūnas pašarvotas 2320 So. 
Hoyne avenue.

Laidotuvės įvyks Antradie- C 
nį, Spalių 20 d? 8:30 vai. ry- , 
to bus atlydėta iš namų į Au
šros Vartų parap. bažnyčią, ■ 

, kurioje atsibus gedulingos pa- ; 
maldos už vėlidnėės o

, iš ten bus nulydėta į šv. Ka- } 
zi.miero kapines..

Visi A. A. Štęfanįjos Sorzic- 
kaitės giminės, draugai, ir pa- ■ 
žįstami esat nuoširdžiai kvie- j 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna-; 
vimą įr atsisveikinimą. v

Nuliūdę liekame, ; .
Tėvai, broliai ir giminės.

Patarnauj
\cz ir S

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams Ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozįa 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i musų naujų užei
gą. Savininkai > • .

JOS. & PAULINA JACtKAI 
Tel. Englewood 2792 

6556 So. 8t*<e St. - 
kampas North Wait 66 St.

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porČiapai ir kiti Šilti vag
iai, Pabst Blue Ribbon on’Thp alus,vi

sokios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtine ir cigarai. Sa
vininkai— - S;-../.

ANTANAS IR AGNĖS ŠTUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.

A. K. TAVERN
f

Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLERS 
HIGH LIFE alif.

3329 S. Littianica Avė.

Tony Strainis Tavern
372 "East 71st Street

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

872 East,. tjst Street 
Tel. Stewart 6203.

laid. dir. . Laoha- i 
ai, tel. Canal 2515.

■> ■ ■ :■ . J I’ ' . . _•

Skelbimai Naujienose ' 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos
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Už Ka Lietuviai Balsuos
I Prezidentus

I ,| į i. ■■—>.,JIfi, , , ĮU n.!

Pirmieji Balsai “Naujienų” šiaudiniame
Balsavime Didžiumoj už Rooseveltą

Socialistų Kandidatas Norman Thomas 
antroj vietoj; Landonas — trečioj

Automobilių Parodos Viršininkai Dėkoja 
“Naujienoms” Už Gražuoles

,..............  .......... . . ■■■;—-..... ................................................. i. -------------------- ■

A. L. P. Kliubas  30 — 1 •<— — —
Telšiškiai ..................... 29 1 1 — 1 — —
Lietuvos Ūkininkas ......  15 5 — — 1 — —
Atskiri' Balsai .............. 59 5 11 1. 2 ’ 1 1

Viso ....L........ ........... 133 11 13 1 4 1 1
*

“Naujienų” šiaudiniai Balsa
vimai šeštadienį ir vakar jau 
davė skaitlinių, kurios rodo į 
didelį prezidento Roosevelto po
puliarumą tarp lietuvių.

Tos! skaitlinės, surinktos tarp 
narių kelių organizacijų, ir 
įvairiose miesto, dalyse, duoda 
Rooseveltui beveik dešimt kar
tų daugiau balsų negu arti
miausiam kandidatui. Pakol 
kas; šiuose šiaudiniuose balsavi
muose tuo antruoju kandidatu 
yra socialistų nominuotas Nor
man Thomas. Landonas, repub- 
likonų kandidatas, stovi trečio
je vietoje.

Pirmosios ■"Naujienų” Šiau
dinių Balsavimų skaitlinės yra 
sekamos:

Roosevelt — 133
Thomas — 13
Landon — 11
Lemke — 4
Browder — 1
Aiken — 1
Colvin — 1 f
Smulkmeniškas skaitlines pa

duoda pridėtoji lentelė.
Balsai buvo surinkti telšiškių 

vakarėly j e,( kuris šeštadienį va
kare įvyko W. Neffo svetainėje, 
Westsidėje; Amerikos Lietuvių 
Piliečių- Pašalpos ir Politikos 
Kliubo susirinkime, Hollywdod 
svetainėje, Brighton Parke; 
Lietuvos Ūkininko Draugijos

susirinkime, Westsidėje, ir nuo 
pavienių žmonių, Brighton Par
ke, Northsidėje, Bridgeporte ir 
Marquette Parke. Tarp pavie
nių, buvo keliolika Chicagos 
Lietuvių. Vyro choro ir "Pir
myn” choro narių.

Rinkdami bąlsus, "Naujienų” 
reporteris ir korespondentai ap
lankys visas lietuvių kolonijas 
Chicagoje ir priemiesčiuose, 
kaip Cicero, Maywood, Melrose 
Park, Harvey, Indiana Harbor, 
Gary, etc.

Rytoj balsai bus renkami 
Bridgeporte, prie 35-tos ir Hal- 
sted gatvių, prie 47-tos ir Wes- 
terp avenue ir prie 18-tos ir 
Halsted Street.

šiandien gi sekamose vieto
se:
nuo 6 iki 8 ryto—prie Chica

gos Lietuvių Auditorijos;
nuo 9 iki U-tos, Town of 

Lake, priė 46-tbs ir Wood 
Street; ' :

nuo 12 iki 1 po piet, Marque- 
te Parke, prie, * Kartano 
vaistinės, 2555 W. 69th 
Street;

nuo 2-3, prie ligoninės, 69th 
ir California;

nuo 4 iki 5 prie Archer ave
nue ir Western gatvių.

Naujai surinkti rezultatai 
bus skelbiami kasdien. '

komandas pildydamos.
Bet dabar pasirodo, kad pa

saulio tvarka mainosi. Moteriš
kos ne vien gydytojos ir advo
katės, ne vien geresnės biznie- 
rės alinėse, negu, vyrai, bet jos 
pirmenybę ima ir kumštynių 
profesijoje.

Paimkim, kad ir incidentą 
tarp Jurgio Mataičio ir Onos 
Jurgelis, kuris įvyko vakar ry
tą, kuomet visi geri žmonės il
sisi po, šešių dienų darbo, arba 
eina bažnyčion aukštybėms šlo
vę atiduoti.

Ankstūs sekmadienio rytas 
ne laikas jėgų bandymui, bet ir 
Mataitis , ir Ona Jurgelis nu
sprendė, kad laukti neapsimo
ka. Jie pradėjo. Pergalė svyro 
tai vienąpr tai kiton pusėn. 
Smarkioji lietuvė pagaliau su
manė pakeisti strategiją ir mū
šį vienu šuviu laimėti. Ji’ pasi
griebė po ranka pasimaišiusią 
butelį, "džiarę”, paprastai nau
dojamą konfitūrams ir konser
vams, ir ja drožė Mataičiui per 
viršugalvį. Po to, abejoti apie 
jos pergalę nereikėjo. Mataitis 
taipf ir supliuško, o jo viršugal
vį, reikėjo atiduoti St. Paul li
goninės priežiūrai.

Incidentas įvyko po adresu, 
3443 South Morgan Street, kur 
ir Mataitis ir Ona Jurgelis gy
vena. —B.

Į CLASSIFIED ADS.~j
Business Service
Biznio Patarnavimas 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965
. - —o— ’

—ą—

PATAISYK STOGĄ IR
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wal)aee Street 

Tel. Boulevard 0250

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 metu.
virš

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

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

. Hemlock 0800

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

PAĖSIpUępA gražus tikras Jap 
mink kąilio kautas. Kiek vartotas. 
20* mieros, kainavo $250.00, dabar 
už ‘ $65.00. Kreipkitės į Mrs. Jonės, 
1626 So. Halsted St.

Situation VVanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbą už pagelbinin- 
ką kalvių dirbtuvėje. Suprantu ka
limo, tekarnės, plumberio ir kai ku
rias mašinas taisyti. Esu neseniai 
atvykus iš Lietuvos. 1739 So. Hals
ted Št, Box 527. »

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 20-30 metų, gali būti ir iš Ka
nados. Esu Amerikos pilietis. Kat
rai usnelei laimė žadėta atsišaukite.

Naujienos, 1789 So. Halsted St. 
Box 116.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusių degti
nės salesmenų, kreiptis į Roseland 
Tobacco and Liąuor Co. geros pro
pozicijos, 11418 S. Michigan Avė.

Sako, “Naujienų” išrinktoji 
“Miss Lithuania” bus parodos 

pažiba.

Chicago-s 1937 metų auto
mobilių parodos viršininkai 
atsiuntė “Naujienoms” laišką, 
kuriame širdingai dėkoja už 
“Miss Lithuania” išrinkimą ir 
už pavyzdingą konkurso tvar 
kymą.

"Naujienų” baliuje, ispalių 
11 d. išrinktoji gražuolė, p-lė 
Sofija Ambrozaitė atstovaus 
Lietuvius visų tautų

Lietuviai ir lietuvai-
• ■ X.

teg paėmė leidimus 
vedyboms

šie lietuviai ir lietuvaitės te
siėmė laisnius .(leidimus) ve
dyboms:

Emest Parzakonis 32 m. ir 
Meta Govostis 27 m.

John Kazaitis 25 m. ir Ber- 
nice Kucin 20 m. *

Joseph Juzaitis 24 m. ir Pet- 
ronella Ambrose 25 m.

Joe Levolis 31 m. ir Fern 
Marrow 22 m.

George Gregonis 27 m. (St. 
Charles) ir Mary Pavlik 21 
m.

Arthur Tpp 25 m. ir Rose 
Kuzma 26 m. '

Edward Bitten 22 m. ir So
tie Pienis 19- m.

Joseph Korbas 25 m. ir Eve- 
lyn Sedivy 22 m.

įrengimas — $94,673.
Ateity dirbs stoty vienas su

perintendentas, trys jo asis
tentai, 30 klerkų, 81 laiškne- 
šiai, keturi darbininkai — viso 
119 žmonių.

Naujoji Pilsen stotis yra de
šimta pašto stotis pastatyta 
Chicagoj šiais metais.

♦

Motina Sunkiai Ser
ga Ligoninėj,; Bet

Duktė Nežino
BRIDGEPORT. — Sunkiai 

serganti 76 metų Elžbieta Yuš- 
kienė vakar buvo išvežta j 
Cook apskričio ligoninę. Am- 
balansas paėmė ją iš namų, 
adresu, 3257 South Union avė. 
Ligonė turi dukterį, bet toji, 
berods, nežino, kad motinos 
sveikata pavojingame stovyje. 
Yuškienė serga organine šir
dies liga.

Atidarys naują 
pašto trobesį

Spalio 28 dienos vakare, tre
čiadienį, oficialiai taps atida
rytas naujas Jungtinių Valsti
jų pašto stoties trobėsis adre
su 1859 So. Ashland avenue. 
Atidarymo iškilmėse dalyvaus 
Pilsen apielinkės biznieriai, 
profesionalai ir vietos gyven
tojų organizacijos.

Vieta šiai stočiai kaštavo 
$27,000; pašto pastatymas ir 

'r * *

Lietuvius visų tautų gražuo
lių parade, kŪriš Vyks toje 
automobilių parodoje. Paroda 
prasidės lapkričio 14 ir tęsis 
iki lapkr. 21 d. Chicagos 
Tarptautiniame amfiteatre.

Parodos vedėjas, A. C. Faeh 
laiške sako:

Gentlemen: 1
I want to express my per

sonai thanks and the gratitu- 
de of the executives of the 
Chicago Automobile Show 
for the very substantial co- 
operation which zyour valued 
and esteemed newspaper ten- 
deręd in conducting a contest 
to select a young woman who 
would most typically repre- 
sent the Lithuanian nationa- 
lity in "The Brides of The 
Nations’,, the beautiful ensem-

ble which will be the super 
feature of the 1936 expositioh 
to be hęld at the International 
Amphithetre, November 14th 
to 21št.

We believe we have in the 
šelection of Miss Sophįe Am- 
brozaite a most outstanding 
type who will be a credit 
to her natioųąl group.

I also wishrio take advan- 
tage of this ocęasion to thank 
the young ladies who parti- 
cipated in the#J coptest and tą 
statė they werę ąll, uniformly 
bautiful and ,ąfgroup ofwhich 
the Lithuąniąn of Chicago 
may well be proud.

lų conclusioiį I want to 
compliment yąųr executives 
on the able ąn/jl efficient man- 
nėr iii which you staged the 
finais in the Contest at Sokol 
Hali lašt Sunday evening; 
and to thank the group who 
so courteously acted as jud- 
ges. There was nothing over- 
lookęd in your plans for the 
affair, nor anything lacking 
in its consumation.

Agaiii thanking you , for 
your valuable and estimable 
service, I am

Most Sincėrely yours, 
A. C Faeh, ' 
Shoiv Manager.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Building Material
Statybos Medžiaga

JOS. TAVERN VIENŲ METŲ 
SUKAKTUVĖS

P-nia Fili-ROSELAND 
mena ir jos sūnūs Juozapas 
Nezelškiai, 136 East 107 st., 
spalio 10 dieną linksmai lai
ką praleido prie draugų arba 
svečių, kurie atsilankė į jų už- 

vięnųJos. TaVerneigą 
metų sukdktūVėttlb atžymėti, 
kai ši bižnio įstaiga tapo už- 
vardyta sūnaus vardu — Jos. 
Tavern —- po velionies Juozo 
Nezelskio mirties.

Į puotą, atsilankė daug sve
čių, taip lietuvių, taip svetim
taučių, kurie gražiai laiką pra
leido prie* geros muzikos ir gė
rimų. ■ '

, • ■ . f

po velionies Juozo

Senas Petras.

RADIO

Zintak prakišo 
vieną raundą

Keturiuose Chicagos ban
kuose yra Superior teismo fon
dų $126,165, padėtų Frank Zin- 
tako, kaip teismo klerko, var
du. Zintako skandalui kilus, 
buvo išduotas indžionkšenas 
tu‘os fondus sulaikyti. bankuo
se, niekam

Praėjusį 
Allegretti 
kad pinigai 
Edward H.

AUKUOJANT VISAS, 
Pasaulinės Parodos 

Lentas 
Naujos plywood kv. pėd. 
Naujos sienų lentos, kv. 
Naujos insulacijos lentos 
Durys po 25c rėmai ......

2ctik už 
pėd. l%c 

k. p. 2%c 
.... po 15c 

Toifetai $1.50, sinkos, vanos .... $6 
90 sv. stogams dengti roliai.... $1.49 
Paprasta $2.95 maleva už gal. 95c 

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” lentos, rąstai, klevo 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
aiding, plėno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijos.

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Loųis Meituą Lumber Co. 
8800 SO. WEŠTERN AVENUE 

(Įėjimas iš Archer Avė., tuoj už 
Standard Oil stoties) 

Skyriaus yardas 8393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

COAL 
. Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
AUGSTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 8882

■. » /

REIKALAUJA kriaųčiaus, kuris 
galėtų dirbti prie vyriškų ir prie 
moteriškų rūbų — atsišaukite grei
tai; George Skoby, 2415 West Mar- 
ųuettą Road.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA sheep casing selektorių, 
patyrusių tiktai, kreiptis 1335 West 
47th St.

JAUNA. mergina bendram namų 
darbui, patyrusi, 2 vaikai. $7.00.

Arst, 6113 N. Francisteo.
Sheldrake 3018.

MERGINA 20-30 nuolatiniam dar
bui, nėra skalbimo, savas kambarys, 

622 Waveland. Bittersweet 1413

MERGINA lengvam namų darbui, 
prižiūrėti vaikus. Ateiti vakare po 
6. Kernes, 1747 N€ Central Park.

REIKIA merginos ar moters ben
dram namų darbui, nakvoti, nėra 
virimo, lengvas skalbimas. 908 So. 
Karlow Avenue.

Help Wanted—Male-Female
* Darbininkų Reikia

VISŲ rūšių darbai — vyrarts ir 
moterims—ofisų, hotelių, ištaigų. 
Geros algos. Taipgi dirbtuvių dar
bai, patyrusioms ir ne. Wabash 
Employment. 20 East Jackson.

For JRent
RENDON 4 kambariai su porčium, 

pečium šildomas, šviesus, antrame 
aukšte iš užpakalio. Pageidaujama, 
maža šeima, geri žmonės, ir ne ant 
relief gyvenantis. 1049 W. 59th St 
Gelžainis, Tel. Normai 8213.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Mitingas streiko 
klausimu

Illinois Workers . Alliance 
viršininkai išleido atsišaukimą 
į WPA darbininkus Chicagos 
srity susirinkti mitingui Chi
cagos kolizeume kaip sekma
dienį, spalio 18 dieną. Organi
zacijos pirmininkas Cook kaun- 
tėje Robert Foley pareiškė, 
kad ateinantį penktadienį bus 
iššaukti darbininkai į streiką, 
jei WPA viršilos nesutiks pa
kelti algas.

jų neišmokėti, 
šeštadienį teisėjlas 
išnešė sprendimą, 
butų perrašyti ant 
White vardo, lai

kino dabartinio teismo klerko. 
Zintak šitokiam sprendimui 
priešinosi, ir jei pinigai butų 
buvę palikti bankuose jo var
du, tai tuo patim butų pripa
žinta lyg Zintak pasilieka dar 
klerkas. Tačiau Zintak prakišo 
pas teisėją Allėgretti.

Rengimo komisija susideda iš 
čia gimusio jaunimo, būtent, 
Danutės Bruchas, Aldonos Gul- 
binaitės pirmininkės F. Jonai
tis. Jos žada visus pavaišinti 
ir stengiasi, kad kiekvieno at
silankiusio pasiliktų malonus 
įspūdžiai, gi ponios Nora įru- 
gis ir Valerija Buchas ketiną 
pavaišinti atsilankiusius tam 
tikrais gardumynais visa auko
damos Birutei iri parėmimui jos 
jaunimo. Įžang 
niui. Įsidėmėki 
atsilankykit. ? pąremsit birutie- 
čių gražų darbą ir patys malo
niai prąleišįt kalėtą valandų 
gražioje draūgįjąję. Jūsų visų 
lauks jūsų Biriite. —D. M.

tik 55c asme- 
dieną ir viri

■f’

Iš Birutes
Rengiasi prie maskarado

Spalio 31 d. Birutė rengia 
maskaradą gražioje svetainėje 
prie 6319 S. Ashland avė. Ka
dangi tą vakarą pripuola kau
kių ar vėlių diena, tai toks 
Šokis atatinka savo tikslui

šį vakarą 9:00 valandą iš 
W.H.F.C. stoties vėl išgirsite 
John F. Eudeikio Ensemblį ir 
artistą Jack Savage, interesin
gus pranešimus, Roosevelto ir 
Zurio pasikalbėjimą ir kitus 
pamarginimus. Praleisite malo
nų pusvalandį klausydami šių 
įdomių lietuviškų radio pro
gramų, kurie yra vadovystėj 
pranešėjo Povilo šaltimiero. 
Pasiklausykite.....

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

INCORPORATED

PARDAVIMUI tavernas. ir 22 
kambarių ruiming house su forni- 
šiais. Biznis išdirbtas, kambariai 
užimti. 1125 W. 59th St.

PARSIDUODA tavern —Big Davė 
Hali—80 sėdynių, priešais yra teat
ras. Gera vieta atatinkamiems. Par
davimo priežastis—liga. 3589 Ar
cher Avenue. ♦

Garsinkite “N-nose”

Garbingas svoris ir geras patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pilnai tai (rodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemo Pardavimui

DIDIS BARGENAS
5 kambarių namas — akro lotas. 

Kaina $2500.00. Taipgi 5 ir 6 kam
barių bungalow, 5-6 ir 8 kambarių 
pajamų namai. Prieinamos kainos.

CRANE and MORELAND 
5604 West 63rd Street 

Tęl. Prospect 4620

Vyrams Bėda, Mote
riškos Juos Įveikia 

Ir Kumštynėse
Paimkit, pavyzdžiui, kad ir Jur

gį Maltiaitj. pnia Jurgelis be 
vargo jį sutvarkė.

Per metų metus vyrai visuo
met girdavosi, kąd jie yra "bo
sai”. Angliškai tarus, "jie dė- 

Moteriškos gi yra
sai \
ri kėlnes”. 'Moteriškos gi yra 
paklusnios žmogystos, kurios 
tik briausiasir“ sukinėjasi bosų

■t /

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos

. (Gregg Shorthand) 
Prisiunčiame paštu pilną 

kursą anglų kabos.

Amerikos Lieluvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, H.

wwwwwwwwwwwww

PARSIDUODA ofiso šėpa. Tinka 
visiems reikalams. Geros sąlygos. 
Kreiptis Naujienos, 1739 South Hal
sted St.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ........ . $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$185 gražus, nauji parlor

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS 
s Apskaitliavimas dykai

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint? 
3406 So< Halsted Street

Phone Tardą 8408

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikėerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mūs pirm negu pirksite kitur.

« E. SOSTHETM A SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

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

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji- 

• mus duodame gerą nuo
laidą.


