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Rusija Padės Floodlights at dange r points

Abi pusės ruošiasi 
smarkiems mūšiams 

prie Madrido
Sprendimas Suvalki

Ispanijai
Lojalistai ruošiasi pradėti ge

neralinį ofensyvą, o ,sukilė- 
liams įsakyta tuojaus paimti 
Madridą

jos Įvykių Byloje

Rusija atsimesianti nuo neutraliteto su
tarties ir pradėsianti ginkluoti Ispanijos 

lojalistus. Italija gi ir Vokietija 
' pripažins sukilėlius

MASKVA, spalio 21. — Iš 
gerai painformuotų šaltinių pa
tirta, kad sovietų Rusija yra 
niteisprendusi padėti Ispanijos 
valdžiai ir nutarė tuojaus pra
dėti siųsti ginklus ir amunici
ją išgelbėjimui Madrido.

Rusijos komisarai yra nusi- 
sprendę pirmiausia siųsti lėk- 
tuvuu, kurie yra taip reikalin
gi apgynimui sukilėlių apgulto 
Madrido.

Rusijos valdžia yra nusita- 
ntei nebenusileisti nė vieno co
lio ir nebeatidėlįoti sreverimosi 
priemonių■» pastoti kelią fašisti
nių valstybių laužymo Ispanijos 
neutraliteto. Rusija gi yra ap
kaltinusi Vokietiją, Italiją ir 
Portugaliją už teikimą ginkluo
tos pagelbos Ispanijos sukilė
liams.

su-

su-

se-

Komisarai atvirai pripažysta, 
kad Europa susilaukė labai rūs
čių dienų. Jie todėl yra nu
sitarę užimti griežtą poziciją, 
kaipo vienintelę priemonę išlai
kyti taiką Europoje.

Tuojaus visoje Rusijoje pa
sklido tūkstančiai skaisčiaspal- 
vių posterių, šaukiančių “šalin 
nagai nuo Ispanijos”. Išspaus
dintame reikalavime primena
ma, kad fašistai ir naciai pa
deda Ispanijos sukilėliams ir 
kad todėl sovietų Rusija tuo
jaus turi parūpinti ginklus ap
gultam Madridui.

Nors tik valdžios viršūnės 
Kremliuje težino smulkmenas 
valdžios nutarimo, tečiaiis vis
gi pasklido žinių, kad Stalinas 
ir valdžia sprendžia, jog Euro
pa vistiek sparčiai slenka prie 
karo—ir kad todėl atėjo lai
kas, kada Ritei jos balsas turi 
garsiai suskambėti Europos po
litikoje.

Komisarai mano, kad nieko 
negalima pralaimėti, o galima 
daug ką laimėti užimant griež
tą poziciją prieš Rusijos am
žiną priešą—Vokietiją.

RUSIJA ATSIMES NUO NE
UTRALITETO SUTARTIES
LONDONAS, sp. 21.— Iš iš

tikimų šaltinių patirta, kad 
Rusijos ambasadorius Ivan 
Maiski ateinančiame neutralite
to komitete susirinkime oficia- 
;....... ............................................
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Chicagai ir apielinkei federa- 

Lio oro biuras šiai 
našauja:

Apsiniaukę, tiek
Vakar 2 vai. po

ratura Chicagoj buvo 46°.
Saulė teka 7:10, leidžiasi 6.

dienai pra

pat šalta.
piet tempe-

liai praneš, kad Rusija nebe
jaučia pareigos susilaikyti nuo 
teikimo pagelbos Ispanijos su
tarties, kadangi fašstinės zvals
tybės vistiek nepaliovė laužiu
sios sutartį ir ginklavusios 
kilėlius.
Nepalankumas neutraliteto 

tarčiai didėja
Dar nenustatytas laikas

kamo neutraliteto komiteto su
sirinkimo. Tečiaus Rusija, bul? 
pritariant Anglijai, reikalauja, 
kad susirinkimas įvyktų šią 
savaitę. Jis yra atidėliojamas 
laukiant Vokietijos, Italijos ir 
Portugalijos atsakymo į užme
timus dėl jų ginklavimo suki
lėlių.

Diplomatiniuose rateliuose 
kalbama, kad nepalankumas 
neutraliteto sutarčiai didėja 
tarp visų valstybių, išėmus fa
šistines valstybes.
" Nepalankumas neutraliteto 
sutarčiai persimetė ir į Angli
jos organizuotus darbininkus. 
Išrodo, kad nacionalė taryba, 
susidedanti iš bendro Darbo 
partijos ir unijų komitetų, ku
ri ikišiol rėmė valdžios neut
raliteto politiką, gali pakeisti 
savo nusistatymą ir pareika
lauti leisti Madridui pirktis An
glijoj ginklui, nes nepasiliauja 
svetimų valstybių ginklavimas 
sukilėlių.

Ne rusų rateliuose kalbama, 
kad Rusijos paskelbimą atsime
timo nuo neutraliteto sutarties 
tuojaus seks žinios, jog Rusi
ja jau yra pasiuntusi ginklų ir 
amunicijos Madridui.

Ispanija jau gavusi ginklų
Tiesioginės, bet necenzurito- 

tos žinios iš Madrido tvirtina, 
kad valdžia gavusi iš užsienio 
didelį siuntinį ginklų ir amu
nicijos. Gauta net tankų ir 
kanuolių. Siuntinys buvęs iš
krautas prieš kelias pastarąsias 
dienas.

Esą gautas tokis didelis gink
lų siuntinys, kad dabar Madri
do valdžia žiuri į ateitį su di
desniu pasitikėjimu ir yra įsi
tikinusi, kad ji dabar gali su
teikti sukilėliams nemalonų 
siurprizą.

Gal delei to ginklų siuntinio 
dabar staigiai pasikeitė visas 
valdžios tonas. Dar vakar val
džios nariai buvo nusiminę, bet 
šiandie jie reorganizavo visą 
savo armiją ir kalba net apie 
generalį ofensyvą.

ITALIJA IR VOKIETIJA PRI
PAŽINS SUKILĖLIUS

RYMAS, sp. 21. - 
informuoti šaltiniai
kad Italija ir Vokietija tuojaus 
pripažins Ispanijos sukilėlių vai-

Scientiflcally lighted highway
* 1 f i

Planuojama pavojingesnėse vietose naktį apšviesti kelius taip, 
kaip šiuose paveiksluose parodoma.

Pabėgęs kalinys už
mušė du žmones, 

pats užmuštas

10,000 Michigano au
tomobilistų prarado 

laisniiis
MOUNT PLĖŠANT, Utah, 

sp. 21. —Henry Olsen, 30 m., 
ūkininkas, vakar pabėgo iš ka
lėjimo, nušovė savo 15 metų 
podukrę ir prasigrudęs per 
žmonių minią nušovė savo žmo
ną, su kuria jis buVo pasime
tęs. Olsen vėliau liko nušau
tas šerifo.

Olsen buvo areštuotas už grū
mojimą savo žmonai.

LANSING, Mich., sp. 21. — 
Valstijos sekretorius paskelbė, 
kad daugiau kaip 10,000 auto
mobilių Michigano valstijoje 
prarado savo laisniiis einant 
nau'jais finansinės atsakomy
bės įstatymais.

Landon važiuoja į 
rytus

Gerai pa
tvirtina,

Kiaušiniais apmėtė 
ir neleido Browde- 

riui kalbėti
sp. 
ra-

TERRE HAUTE, Ind., 
21.—Vakar čia turėjo per 
dio kalbėti komunistų , kandida
tas į prezidentus Browder. Ka
dangi jau pirmiau jo prakal
bos buvo sutrukdytos, jį areš
tuojant ir išlaikant kalėjime 25 
valandas, tai šį kartą viešų 
prakalbų neruošta, tik pasiten
kintu prakalba per radio.
—Bet atvykęs prie radio sto
ties Browder rado didelę minią 
žmonių, kitfri jį apmėtė kiauši
niais ir neįleido į radio stotį. 
Kilusiose muštynėse keli žmo
nės liko sužeisti. Sumušta ir 
poras laikraščių fotografų.

Neįvykus prakalbai per ra
dio, Browder šiandie sugryžo į 
New Yorką.

Teismas taipjau atmetė jo 
reikalavimą uždrausti trukdyti 
jo prakalbas.

SAN DIEGO, Cal., sp. 21— 
Vidurmiesčio biznio distrikte 
kilo didelis gaisras, kuris pri
darė per $2,000,000 nuostolių.

džią, kaip tik fašistinės suki
lėlių armijos spės užimti Mad-

LOS ANGELES, Cal., sp. 21. 
—Vakar pasakęs čia savo pa
prastą kampanijos prakalbą, re- 
publikonų kandidatas gub. Lan- 
don išvyko skersai visą Ame
riką, baigti savo rinkimų kam
paniją rytinėse valstijose. Ke
ly jis padarys kelis sustojimus, 
kur laikys ilgesnes, ar trum
pesnes kalbas.

' Gryšta į rytines valstijas 
gub. Landon per Arizoną, Ok- 
lahomą. Oklahoma City jis 
kalbės penktadienio ryte iš trau
kinio.

Vokiečiai turės 
nevalgyti

BERLYNAS, sp. 21. — 
dangi Vokietijai trūksta žalia
vos, o ypač maisto, kurio ji 
nenori importuoti iš užsienio, 
tai naciams įsakyta nevalgyti 
to maisto, kurio labiausia trū
ksta. Tuo įsakymu, kaip tik 
pasireiškia kario maisto truku
mas, naciai pirmiausia jį turi 
paliauti valgę.

Ka

MADRIDAS, sp. 21. — Val
džios vadai yra nusistatę ko
voti iki mirties dėl Madrido ir 
įsakė visuose frontuose pradėti 
generalinį ofensyvą.

Visos verbavimo stotys yra 
pilnos savanorių, kurie būriais 
stoja kovon už savo laisvę ir 
tuojaus yra,gabenami į frontą.

Kiekvienas kokios nors darbi
ninkų organizacijos narys yra 
pasiruošęs į generalinės mobi
lizacijos pašaukimą, kuris gali 
būti paskelbtas bile valandą. 
Tai sustabdys visą Madrido 
pramonę, bet kartu bus pasta
tyta prieš fašistus gyva siena.

Visa lojalistų armijos vado
vybė yra pertvarkoma, stipri
namos yra visos lojalistų pozi
cijos. Premjeras Caballero pa
reiškė: “Kas nė atsitiktų, mes 
esame Į pasiryžę pasilikti savo 
vietose”. Ir lojalistai, subūrę 
visas savo jėgas tikisi sukilę- 
liuš;s nę tik. atstumti nuo sos- 
tinės, Kėt jtioš ir visai nuga
lėti. .■*

Paimti Madridą, liepia gen 
Franco 4

SALAMANCA, Ispanijoj, sp. 
21.— Sukilėlių diktatorius ir 
vyriausias komanduoto jas gen. 
Franco įsakė kaip galima grei
čiausia paimti Madridą.

Nors buvo manoma, kad jis 
pamaži sups Madridą ir bandys 
marinant badu priversti pasi
duoti sostinę, staigiai jis pa
keitė savo, taktiką ir įsakė kuo- 
greičiausia miestą paimti. Tai 
vyriausia galbūt dėlto, kad jis 
tikisi, jog Rusija atsimes nuo 
neutraliteto sutarties ir padės 
ginkluoti lojalistus. Tada suki
lėliams nebūtų jokios progos 
laimėti civilį karą.

Ir sukilėliai tuojaus atsiliepė 
į gen. Franco įsakymą, pradė
dami smarkią ataką ties EI Es- 
corial, silpniausioj lojalistų 
fronto vietoj. Bet lojalistai ne 
tik atmušė ataką, bet padedami 
šarvuoto traukinio pradėjo 
smarkią kontrataką. Tas trau
kinys sukilėliams padarė didelių 
nuostolių. Bet jis patekęs į 
sląstus tunely, kurio abu galu 
laiką sukilėliai.

Prasidėjęs sukilėlių ofensyvas
LISBON, sp. 21. —Ilgai lauk

tas visuotinas sukilėlių ofensy
vas prieš Madridą jau prasidė
jo ir visu frontu siaučia labai 
smarkus mušis. Mūšyje daly
vauja ne tik pėstininkai, bet 
taipjau kavalerija ir lėktuvai.

CHICAGO.—-Šiandie į Chicago 
atvažiuos su prakalbomis pabė
gęs nuo demokratų Al Smith. 
Norėta jam surengti paradą, 
bet policija neleido, nes tai be- 
reikalingai sutrukdytų judėji-
mą gatvėse

Nubausti: 12 asmenų sunk, darbų kai., 5 
paprastu kai., 7 lygtinai, 11 išteisinta

KAUNAS, spalių 8. — Vakar 
vakare, apie 19 vai., kada ža
dėtas buvo paskelbti toje by
loje sprendimas, žmonės urna 
rinktis prie Kariuomenės teis
mo durų. Pranešama, kad 
sprendimas anksčiau 20- vai. 
nebus paskelbtas. Bet ir po 20 
vai. teismas dar negali paskelb
ti sprendimo. Laukiančioji 
publika tarpusavy kalbasi. Tarp 
kitko kaltinamasis Varkala pa
pasakoja, kad jis buvo Karo 
mokykloj kartu su tos bylos 
prokuroru pulk. Įeit. Matulevi
čių; tik vėliau jis iš K. M. bu
vęs pašalintas už “Glovackio 
vadavimą”.

Apie 22 vai. publika, kiek 
tilpo, suleidžiama į salę. Salė 
pilnutėlė, visas praėjimo takas 
užimtas stovinčių. Belaukiant 
sprendimo ir spaudos atstovų 
žymiai gausiau, negu jų buvo

2 užmušti, 6 sužeisti
CHICAGO.—Du žmonės liko 

užmušti ir šeši sužeisti nelai
mėj su automobiliu prie 134 ir 
Halsted gatvių, Harvey. Vienas 
užmuštųjų esąs Niek Fosco, 
Chicago kontraktorius.

ALBANY, N. Y., sp. 21. — 
Augščiausiojo teismo teisėjas 
Schenck uždraudė valstijos sek
retoriui įtraukti į New Yorko 
valstijos balotą kun. Coughlin-
Lemke fašistinę Union partiją

Prokurorui pasiūlius, teismas 
nutarė nuteistiesiems sunkiųjų 
darbų kalėjimu kardomąją prie
monę pakeisti areštu ir juos 
tuoj suimti. Kitiems— kard. 
priemonę palikti tą pačią arba 
panaikinti.

Būrelis tuoj areštuotinų pa
vardėmis iššaukiami (keliolika 
žmonių) ir policijos apstoti ve
dami į areštuotųjų kambarį. 
Mosuodami rankomis jie atsi
sveikina su likusiais kaltinamo
jo suolo draugais.

(Dabar “Naujienose”’ eina 
labai platus tos bylos aprašy
mas, kuris užsitęs dar kelias 
dienas).

pe matyti net “Liet. Aido”, ku
ris nieko nerašė apie šią bylą.

Apie pusę 23 vai. (10:30 
vai. vakare) įeina teismas.

— Bus paskelbta rezoliucija 
P. Sakalausko ir kitų byloje,— 
visiems stovint praneša teismo 
pirmininkas.

Ir toliau daugmaž:—Lietuvos 
Respublikos vardu Kariuome
nės Teismas, savo viešame po
sėdy Kaune, išžiūrėjęs P. Sa
kalausko ir kt. bylą., daugelį 
kaltinamųjų rado kaltais jiems 
patiektais kaltinimais ir pasky
rė sekančias bausmes:

P. Sakalauskui—3 mt. s. d. k.
Po 2 mt. grasos kalėjimo:— 

Rutkauskas, Jočytė, Pr. Balčiū
nas ir K. Kalašinskas.

Po 1,5 mt
Stravinskas, Pr. Juodžbalis, 
Ant. Marazas, K. Gustaitis.

Sunkiausia bausmė teko Bo
liui Juodjžbaliui—6 mt. s. d. k.

VI. Bašinskui paskirta 3 mt. 
s. d. k.

Po 1 mt. papr. kalėjimo: — 
Jurg. Bartnikas, Pr. 
kas, Jz. Jankauskas,

Veiverys—8 mėn.
Įėjimo.

Lygtinai nuteisti:
Gustaitis-r-8 mėn., o V. Bajo
ras, Ant. Žilinskas, Jurg. Sku
čas, Jon. Grincevičius, Jotau- 
tas ir Karčiauskas—po 1 met.

Išteisinta 11 asmenų: K. Juo
dis, O. Jočienė, Pr. Grinkevi
čius, Ad. Urnavičius, Kaz. Ta
mošiūnas, Mot. Siaurusevičius, 
Pran. Petrušauskas, A. Pyra
gas, Pov. Bubnys, Iz. Pečiokas 
ir Petr. Kruvelis (bet jis lai
komas suimtas kitoj byloj).

Bylos priekis—atsišaukimus 
ir kai kuriuos kitus teismas 
nutarė perduoti saug. depart. 
muziejui, rašomą mašinėlę nu
tarta grąžinti ‘savininkui Iš
laužu klebonui Gurevičiui. Da
lis priedų palikta prie bylos.

Bylos išlaidos uždėtos nuteis
tiesiems, bet jiems nepasigalint 
sumokėti —atlyginti iždo, lėšo- 

• mis.

—K. Varkala, A. 
Pr.

Stravins- 
Mačys. 
papr. ka-

Andr.

Prezidentas Azana 
k keturi ministe-

MADRIDAS, sp. 20.—Ispani
jos prezidentas Azana ir ketu
ri ministeriai atvyko į Barce- 
loną, Katalonijoj.

Sukilėliai labai krykštauja 
dėl prezidento Azana pasišali
nimo iš Madrido ir šaukia, kad 
Madridas dabar tikrai greitai 
pulsiąs. Bet valdžia paskelbė, 
kad jis ir ministeriai išvyko į 
Barceloną vieninteliu tikslu ap
lankyti kitus lojalistų frontus 
ir pakelti tuose frontuose ko
vojančių lojalistų ūpą.

Bet gali būti ir kita išvy
kimo priežastis. Jei sukilėliai 
Madridą paimtų, tai prezidentas 
Azana lengvai gali perkelti sa
vo sostinę į kitą miestą ir ta
da Madridas pasidarytų, tik 
paprastas miestas, o valdžia 
veiktų iš kito miesto.

Madrido gi gynimas paliktas 
kietos valios premierui Largo 
Caballero ir kitiems likusiems 
valdžios nariams, kartu su ša
lies gynimo komitetu.

LONDONAS, sp. 21. —Eina 
gandų, kad karalius Edvardas 
VIII padovanojęs savo artimai 
draugei, amerikietei Mrs. Wallis 
(“Wally”) Simpson $125,000 
vertės emeraldo karolius, auto
mobilių ir suteikęs daugelį kitų 
brangių dovanų.

SEKMADIENIAIS 
NAUJIENŲ 
OFISAS VĖL 
BUS ATDARAS

• Dėl biznio padaugėjimo 
ir Chicagos ir apielinkių 
lietuvių patogumo Naujie
nų Ofisas vėl bus atdaras 
Sekmadieniais nuo Spalių 
18, 9 vai. ryto iki 1 vaL 
po pietų.

Apgarsinimus sekmadie
niais galite, paduoti tele
fonu ir vėliau, pradedant 
nuo 4-tos iki 8:30 vai. 
vakaro.

Canal 8500
bus NAUJIENŲ 

ADMINISTRACIJA.
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iįebegaliiąą, įsitikėti. Įjunkai 
&t$įu tarčdį l^ękie gryl^aį. Ž^or 
!ųiės» kurie įę. turėjo k,ieį

fefev#) ko ifetį ir k<?> 
tikėtis.

šiandien jau visai kas kita, 
žmonės atgavo pasitikėjimą. 
Bankai tyko sutvarkyti. Będąif’ 

bgi nębąrąįlpą taip, 
skursti, kaip seniau. Smulkes
nių biznierių ūpas irgi page
rėjo. Ta$ tie ęląįykąi; balsuo
tojams reikia turėti galvoje.

Tai apskritai apie balsavL 
muA. Tąčiąų mums tųęį rųęę- 
1}i, taipj sąfet,, pietinę pų- 
litika. Aš jau keliais atvejais 
•rašiau, jog lietuvis Jonas De 
Righter kandidatuoja antraip 
terminui į valstijos legislatų- 
rą. Tarnaudamas legislaturoje 
DeRighter- įrodė, jog jis tąi, 
vietai tikrai tinka. Pirmą kar
tą rinkimus jis laimėjo surink; 
'damas apie 40,000 balsų. No
minacijose jis irgi labai dau£ 
balsų surinko. Galima tad ti
kėtis, jog lapkričio * 3 d. jįs 
surinks vėl daug balsų ir bus 
išrinktas. Bet jo išrinkimas 
juo labiau bus užtikrintas, jei 
mes ne tik patys už jį bal
suosime, bet ir raginsime ki
tus balsuoti. ,

Ieško priekabiu
Yra žmonių, kurie vis 

ko ieško ir nori kam

ftas turį <jąug fe
ir kalėjimas nieko ąę^ęiškia. 
Pavyzdžiui, imkime William 
McKitterick, vieną* stambiųjų- 
Nela Park dirbtuvės, dalinin
kų. Ęovo mėnesį važiuodavau 
namo jis su savo automobiliu 
užmušė vietoje du žmones. 
Teismo metu aiškiai buvo įro
dyta, kad, McKįtterick buvo, 
pusėtinai įsigėręs. Surado pas 

Jį ir butelį, žinoma, policijai 
teko jį gabenti į daboklę. Ten 
su juo sunku bębuvo. ir Wr- 
kalbėti, — tiek jis buvo gir
tas.

Bęt kai yra pinigų, t.ąi, pa
galiau, viskas gerai baigiasi. 
Teismas, paskyrė jąm nuo, vie
nų iki dvidešimtį vęiįų kalė
jimo. Jau tada buvo galimu 

‘manyti, jog kalėjime, ilgai jejn 
neteks sėdėti. Tas samprotavk 
mas dabar pasitikrino. Štai 
laikraščiai praneša, kad NĮc 
Kitterick jau laisvas, nors ka
lėjime nesėdėjo nė šešių mė
nesių. Esą, iš kalėjimo buvęs, 
paleistas todėl, kad jo sveika
ta visiškai susilpnėjusi...

Labai keistas motyvas. K*- 
da patenka į kalėjimą netur
tingas žmogus, tai jo sveika
ta niekas nesirūpina. Tačiau, 
matyti, visai kitoks reikaląs 
su turčių svęikątą: jiems, įr 
bauda yra dovanojama, kad tik 
jie galėtų savo “brangią svei-.

* .*<* * F > >

Rinkimams besiartinant
Netrukus 'bus rinkimai. Rin

ksime prezidentą. Kaip ir pa
prastai, prieš rinkimus prasi
deda smarki agitacija. Tačiau 
šiais metais ta agitacija ypač 
yra “karšta”. Dabartinė admi
nistracija yra puolama iš vį- 
sų pusių. Jai primetama viso
kios nuodėmės, visokie grie- 
kai. Netrūksta ir šmeižtų.

Nieko čia ypatingo,
tai labai naturališkas dalykas. 
Tačiau pažiūrėkime į faktūra. 
Galime kalbėti šiaip, galime 
kalbėti taip, o vis dėlto, turį- 
me dabartinei adminųstrącijai 
pripažinti, ir tąm tikrų nųopęl- 
nų. Juk mums nesunkų prisi
minti tos sąlygos, kokios bu
vo susidariusios prięš ketve
rius metus. Atrodė, jog jokioj-, 
mis fipansiško/pią įstaigomis

visa

ęhfcago, Įfl.
ę!Vi,SĮ45Į-L..-W " ' ..... „i1.." "/į1*'-’... ’V’!»5y*'3 .-į ''.t',":'; ,

Vis$į kvailu. Vįi^ 
jųjįį grįžo sveikas. $$4,, 
tftš Wę, Prij-:
dejęą sutikti. Tąį viskas. Me
tinės iar kitokios sukaktuvės 

Juk Ą&A W 
giamos. ^ęre^gįąrpą ji$ su
kaktuvių kitiems lakūnams, 
kurie perskrido per Atlantą, 
tad kodėl jos šiuą atvejų 
ri būti, ręngįąmos?

Polic^jnkamą feęosi 
" ..

PoMpijo^ $ęektPriu$ Ness 
vig ęgpAŲaiiijg ęęr vryųtę šok- 
dinęs policininkus. Ne vienam 
“kaperiui” kinkos dreba ma- 
taąt,. kaip jų draugai turį aį- 
sįsveiktetii su, uniforma įr eiti

1 Polįcįjo^ diręktoriąus parei
gas Npss eįn;ą jau antrus me
tus. Per tą truimpą laiką jįs 
įsąvo depąrtamęnte padavė tiek 
daug permainų, kiek nebuvo 
padaryta per dešimtį metų. Jis 
pašalino visus policininkus, ku
rie buvo susitepę kyšiais įr 

tgraftu. Kai kuriems ftet teko 
;ir s.u belange susipažinti,

šiomis ^ienomis, devynįenis 
policijos viršininkams teko s,u 
direktoriaus Ness. rūstybe su
sipažinti.. JĮie visi liko suspen
duoti ėmiipą kyšių, iš viso
kių rakętįęrių.

Ness uždavė pusėtiną antau
sį įr savo pirmtąkųnąms pasa
kydamas, ka.d iki šioj ni.ękąs 
nežiūrėjo, ką policija daro įr 
kaip ji elgiasi. Ęe't dąbav jįs 
'padarysiąs tvarką. Įr atrodę, 
kad policiją jis' pųsętinąi su
tvarkys. Tenka nukentėti įr 
tiems poįicinįnkąms, -kurįe 
“griešijo” PV^hibįęij.OS laikais. 
Jei tįk įrodomą, kad bęt ku
ris ppįięinįnkąs draugavę su 
bųtlęgerįąis ir ėmė. iš j.ų ky
lius, tai jis turį iš p.oljęijos 
departamento, pasitraukti.

ĮĮirektoriaite Ness vąįymąs 
parodė įę kitą įdomų * f&kt^. 
■Butinį.,, kad,pfeLMh - > ftfeo 
privisę daug kyšininkų ir že
mos doros žmonių, kurie pą- 
laikė ląbai artimus santykiuos 
su butlegeriais bei kriminalis
tais..

Clevehmdiečiąi ijęflg.įajsj
J Teko, nugirsti, kad grįždamas 
iš Lietuvos Clevelande sustos 

!,įr pasakys prakalbą adv. Jpr 
nas Borden-Bagdžiųnas, Rrą- 
ikaįbas jam, žinoma, rengs vier 
itęs kavalierius, kad sustipriiif 
:tų kelią savo, pasekėjų dvą- 
sią.

į Jei tos prakalbos įvyks, taj 
clevelandiečiai turės, pusėtinąi 
klausimų svečiui apie Lietuvos 

i reikalus.

Didiką
t Eisher. Body kompanija prą- 
’nešą, kad ji išleisianti pusę 
• milijono dolerių i paididinimui 
savą dirbtuvės. Vadinasi, tos 
kompanijos biznis tiek page
rėjo, kad ręikia dirbtuvė di
dinti

Reikia pažymėti, kad toje 
kompanijoje, dirba nemaža^ 
skaičius, lietuvių.

Darželis fprniaĮiškąi 
atidarytas 
>•.. i . •

Lietuvių Kultūrinis Darželiu 
Jau liko formališkai atidary
tas. Visos ceremonijos įvyko 
spalio, 10 d. Dalyvavo daug 
clevelandiečių bei iš apylinkių 
lietuvių,.

l

kaž- 
nors 

įskaudinti. Tačiau dažnai bę- 
da su jais yra ta, kad jie “ieš
koti” pradeda ar tai perdaug 
Vėlai, ar perdaug anksti. Vą-

apie tai

tų arba kada pietus dar nėra 
pagaminti.

• štai vienas gudragalvis per 
tautiškąją spaudą ieško iš p. 
Gugio, SLA iždininko, kažko
kios trijų tūkstančių dolerių 
dovanos. Jis. norįs žinoti, kur- 
tie pinigai dingę.

i Mano supratimu,
reikėjo rašyti tiada, kąį tas 
reikalas 
skelbtas. Juk tada, rodosi, gą- 
na aiškiai buvo pasakyta, iš 
ko ta dovana susidarė.

“Gudrus” paklausias
• Viename laikraštyje paste
bėjau paklausimą p. Grigaičiui. 
Tas klausimas labai “gudrute” .- 
girdi, kodėl nėra rengiamas 
Vienerų metų paminėjimas nub 
Vaitkaus grįžimo?

Pasakysiu, jog tas paklaų-

buvo spaudoje pą-

IJięžSJlmo, ‘' Ubonnjų ir VeUervi^^—• 
Žemo greit palengvina skausmus nUo 
safivelnina IrKaėiJs. uuo Šczenj<oą,'spUQ- 
gnj ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
ųijlįjon.ų kaipp. dvarus ir sausrus vais-

Dra&ąąnjjnųį. odop IritapiJjj.- 
tas Good Housekeeplng Burėau. No. ■ 
4874. 3J5c, ęOc, ir SJ.. Visi valąMuip- 
kąl. u šlaitui, , • •

Kardinolas Pacelh, kuris da^ąr lankosi. ĄmeriĮ^pję. Jis atvykę 
iš Rymo.

StOĮp 
Itching 
Skili -

žemo
POR SKIN iRRITATlOb

iitfi

<

tu-

Ketvirtadienis, spaL 22, ’36
iįei^ęipjB turi j 

Wt<$s k Ifitį.
da- 

lykaš> kad, rodosi, ir kalbėti 
apje tai ųeapsimoka. O j,uo la- 

ta žmoflgį’ AWri^ U^iąffis, ku-
įjnia. įfe W <įėlfc>. tįJF Pro»os vis°-
- ' “ ...-i-—įiomis laisvomis naudotis.

Bus daugiau žinių
* Savo naujojo biznio atidary
mu tyuyąu pusėtinai sugaišęs, 
'tad n£$aįįėjąų daugiau ir žinių 
parinkti. Mfanąu, jog dabar gy- | 
yenimąs įeis į normališkąs vč- |

prašysiu,(Jauniau, 

. Ney^ę priekaištai • • 
,gai kuirie tautiškai riusista-

Geo. P. Cunningh^W
DISTRIBUTORIUŠ

t ką<į aš dalyvavau diskusijų 
vakare. Sako, kad, girdi, aš 
ątsįsYęį^ineą sų **
kažkur nuklydęs,

Tie priekaištai jokioj ver
tės neturi, ūmiausia — kas 
jpą UeUvxb<?
(taugębųj $$$ ’^įįyf|ė, ,wa

Lietuva irgi nėra kažkoks ab
straktas, kabantis tarp dan
gaus ir žemės.

Kai m,es kalbame apie savo, 
šajk taj tu^inje galvoje

v * A’- V ’ « • V

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS 
COIL boXes RENDON

.. ■"rsMerw L. _ __

Skęlbiąiąf Naujienose 
wudą dėlto,

;yrą
‘ ~ Ofiso’ TeL Boulevard 5913 T

; DR.BĘRTASU
7S6 Wesl 35lb St

• Gor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo, 1-3 nuo 6^0r8:3A 

Nędčliomią pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

’^el. Kenwoo4; $107

e

Pristatoųie Alų Visokiems

fe W gal6siu 6017 SOUTljl ĄVEftŲE

Phiojie PROspect 7565žinių parinkti.
— Jonas Jarus.

tųvos gerovę mes turime ^alr; 
vąjię. yi^s>s, įteigęs žmonių ge- i
r°iW.
k«?XW ®

dąs,.
KSlfe sj* fe
kais, W 
i>m AsJfeį, M

"i. "

*

ir gąįį būti ligosį

Phone Canal

GYDYTOJAS IR ČHIR

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englėwood 7151 Radcliffę 1191

D& d. Jf. TĄRULIS
’<z PIRMAS HĘTUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

OFISAS:
6331 SOUTH HALSTED STREE^T 
Valandos: nup 10 v. r.—5 po pietų 

ir nuo 7 iki 9 vak vakaro.

ADVOKATAI
! Dąųgęlįs, žrppnįų. mąžaį kreipia !

?• i užritimą) vidurių. *•
d,ri jo, daug ką4 jaučiasi nes- ADV.??A?AŽ u o*l^affiar turi e-alvos skaudė įima ir Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. rnaov ą,aivos sKaudejįmą « K b> 1431-1434—Tel. Central 4411-2 

jgt01ą a^tąto, JeigV uzkietejimąs Namų Ofisas_3323 So. Halstęd SL 
<įąĮ jo sųšiĮęąąs. jūsų ąt-' - ----------

į sįą^ųriąą/ ir todėl jus. lengviau ga- 
te> lįąg įąri i^s^s. vąfeįįs gą- ^rfl; llgą‘
ru< l|^i}įąyįųį. I | pakastas užlpątėjimas *), tankai

ęfes. l^MTO fe kai jus valgoj maistą
rg trokštą s^’O. laoliftms gg !lt,,ria™e wa mažal ™nkštaus ™ais' 
vęs;. ka,<į w
tx? tvąrkxtw;

Valandos vakarais nųp, 6; iki 8:30. 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Paprastas užkietėjimas*), tankiai 
■ s V i. Ą_ T   ® ■  jLt 1 Ą. MA. — f m X.

JW>., . „ ., •rA?«r>. , T

kųįąnię jrjrą' rnąžąi minkšĮaus mais- 
įtįd, ‘hrik”’ Jv.sUt systemą negauna pa- 
kąąbąn)ąj’ vidujines mankštos. Ant 
jjjaiip^s jus, Šiąndien galite gauti 
prik^ m Ws padaro-
mąs p^ję. Kellogg ir vadinasi ALL- 
wt 

; Ęuno, tas “hųlk” kuris yra ALL- 
įlj^ĄN’ sugeria drėgnumą ir susi- 
ifę^ipąbją į švel-

Jąįąį i&įąj$ ^#$#4 natūralūs ________ ______ __
įWfeąntią įpąistąs taipgi duoda 13241 s. Hatetąd'SL Tef, Cajumet 

Jj,ų]^S vįtąniįną B įr geležies. Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5

Į Paduokit ĄLL-BRAN kaipo cereal " Rezidencija: 
!su pienu ąrbą grietine, arba kepkit 3407 Lowe A v*'. TeL Yards 2510 
!su’ mųfiin?, duona ir tt. Du šaukštai — ....... ............. .......... .............. ——■
į dieną pakankamai. Užsisenėjų- Ą Ą QT ĄlYTę!
isiuose, atsitįiririuą?ą;dxąllgykit ALlį- r ' /

tąnkiąųT Jeigu nepagelbės, ADVOKATAS,
pasitarkit su savo gydyto jum. 1,11 W.Washingto^St.

ALL-BRAN garantuojamas pęr Ro.1?’? ™ . .
° \ Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakarn.‘Kellogg ęęmpany kuipo veiklus Ofiso Tel. Central 4<90. 

liuosuojantis maistas nuo užkietėjį-
mp*‘). Parduodamas, visose groser- Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
nėse. Pądąromas per Kellogg, Battle |i namų TeL: — Hyde Park 8395 
Creęk, Mįchįgąn.

^Užkietėjimas vidurių atsirandu 
nuo stojos, “k,ųįk” vaJgiuosje.

r-i-

Laidotuvių Direktoriai

LįętŲįVO^ ži^ęįęųite,
įfeįTO W būti ne t.įb 

pęW^W^, b^V br Wyą.
fe fe fes.

pfe fetyw*. {M fei 
Ii ąąy^} ų.,ų,o^n,QJjieą ^eik-

kas padaro Old-Golds ciga- 
Yetus tebiau-si^velfetais, i) 
2 eilės cellophane juos 
laiko visųpmęt dWuv< 
šviežume. 7 <

.IOS1TH J, GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800, 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Ręs. 651,5 So. RQękwell St.
Telephone: Republic 9723

KLlŪRGEMONis
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose teismuose 
I Bridgepbrto ofisas:

---------- 7262 
i vai.

I po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 -

I N.',X J.'«*» ' ••• ' *

duoda
kad pačios Naujienos 
v™.

... ...j;4l.!.-r..'!7lJBĮit.
\į. •' ' ' ’ > - y, •< ■ - * Pr

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. 
W .... .  . ...................

AMBULANCE PATARNAVIMAS J?I£$Ą ĮR WTį 
Turįme Koplyčias Visose Miestų Dalyse.

10734 S'. Michigan
lt >v,4 . *«•«. *r»M> • t.wav • • • •• - « "

Tei, PuUmaę. 5703

S. M. SKUČAS
5RML Wk S^eet, r fffojirųe 8877

W, lifrd Pfacę Cą^al ŽS^^Cicero 5927

i

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomiš Ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Te Ottįfie Wentworth 6 
ęz. Hyde Park $3^ 

auna
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So, Halsted St 

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

DR. STRLKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6įki8 

vąk. Nedalioj ^pągal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
^Jaipų TeL: Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
•Telefonas Virginia 0036

i Ofiso valandos nuo 2—4 h; nuo 
6—8 v. vąk. Nądėlioj- pagal sutartį

Phone Boulevard 7042 •

DENTISTĄS 
4645 So, ĄshJanjd Aye. 

arti 47th Stręęt
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

’ Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nąktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4A nuo 7 
iki 8:30v/NedėL nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija. 1 **
33/35 So? Halsted St,;d‘

OHIGAGO. ILU ... ib •

4605-07 S. Hermitage Avėįiuę Phoneš Yards 1741-1742 
Brighton Park- Skyrius, 4447 S. Fąirfield, Laf. 0727 

r;\fgk"d.'LĄ€HĄVICŽ.......
42-44 fet, St. Teh Puįlnm 1270 C»nal %15. 

f »■ " ■■ • - ; ! ' • '' ,L

----- -------- t!T!

8319 Lituanica Avenue Phone Yąrdą 1188

J. LIULEVIOIUS
4092 Ąręher Avenue, Bbbhe LaJayette 8572

8807 Lituanica" Avenue Phone Ęoulevard 418%
SB—SB—S— II II I ^l■■l■lll ■ II II I ‘iMlMlM

Ą. PETKUS
1410 Spųtb 491h Coųrt 1 Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 JJo, HalsĮted Street Boulevard 4089

66& West 18th Street
■.t '.'t i.1,". - .

Phone pan^J, 01,74

L J. ZOLP
1646 West 46th Street ' PhOnea Boulevard 5208-84M

/• 'A"”;' L-.. .
L. PĄTĄRNAVIMAS dieną ir NAKTĮ 

YARda 1741-^1742
U

J? S 7- *

P^YSICĮĄN-SU^GEON 
Office 4070 Archer Avenue 

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

Office & residence 2519 W. 43rd SL 
, Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadienį susitarus.

Rez. 6609 SO. AR'ĮESĮAN AVĘ. 
Tel. Prospect 3403 *

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
' OFISAS 

3156 Węst 5.9th SU 
Tel. Hemlock 599$.

v
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AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SĘRNER

LIETUVIS OPTOM13TRISTAS 
Tek Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Ęreivas AKU 

IŠ,taiso,
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

i Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 
Nedeliomis nuo 10 iki,12 yaE dienos

drt vaiiush, opt.
LIETUVIU 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins alpų įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemime, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
ęlektra, parodančią mažiausias klai
das, Spęcialė atydą atkreipiamą į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10: iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712. South Ashland Ąy.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI. .

KITATAUČIAI
DR. HĖRŽMAN 

iš rusuos. ;
Gerai lietuviams žinomas per 85

-metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ' . .

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jausiųs mėtojus* Xį-Ray ir lęitąkius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1034 W. 18th; ŠV, netoli Morgan St.

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

Tel, Cąųal- 3110, 
Rezidencijos telefonai,:

i Superįor 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAį 
Amerikos Lietuviu Daktarų 

Draugijos Nariai

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

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

Tek SeeĮey 7330
Namų telefonas ' Brųnsvick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
gydytojas ir chirurgas

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vąl., Nedėli.ojnis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Garsmkitės “N-nose

Dr. Charles Segą!
OFISAS 

47?9 So. Ashlandį Avę. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS.:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo. ’7, iki 8:3|0'vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MID.WĄY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr.MauriceKahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE.

Ofiso valandos:
Nuo 40 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietų

7 iki 8, va). Nedėk nuo 10 iki’ 12 
ą«z. Telępljone PLĄ?A

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vailfų if visų 
chroniškų ligų,

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
.VatandM: 2-4,. 7-»■ 

liomis ir šventadieniais 10—12
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u VEIKIA AMERIKOS LIETUVIU KON
GRESAS LIETUVOS DEMOKRATINEI

TVARKAI ATSTEIGTI
-

Dr. A. Montvidas, Vykdomojo 
Komiteto Narys. Dalyvaus 
Pittsburgho ir Brooklyno 
Konferencijose Ateinantį 
Mėnesį.

Lapkričio mėnesį įvyksta 
dvi svarbios konferencijos A- 
merikos Lietuvių Kongreso. 
Viena, lapkričio 15 dienų, 
Pittsburghe, o antra, lapkričio 
22 dienų Brooklyne.

Vykdomasis Komitetas savo 
posėdy apsvarstė svarbų šių 
konferencijų ir nutarė pasiųs
ti į jas savo atstovų. Juomi 
bus Dr. A. Montvidas. Taigi, 
pittsburgiečiai ir brooklyniečiai, 
gerai privalo prisirengti prie 
konferencijų ir įtraukti į jas 
ir tokias organizacijas, kurios 
ikišiol prie Kongreso dar ne
buvo prisidėjusios.

šių kolonijų draugam paty
lom pašnibdždėsiu į ausį: At
vykus Dr. Montvidui pasinau
dokite proga ir surengkite pra
kalbas. Jis yra geras kalbėto
jas, bet jau senai yra maršrli
tavęs su prakalbom. Abiejo
se viršminėtose vietose jis iš
bus po dvi - tris dienas.
Reikalauja Siųsti Delegacijų į 

Lietuvą
Montello, Mass., Amerikos 

Lietuvių Kongreso vietinio ko
miteto sekretorius drg. Baro
nas rašo:

“Amerikos Lietuvių Kon-
gre-so Vykdomajam Komi
tetui:

“Gerbiamieji!
“Montellos Bendro Fronto 

konferencijoj, laikyto j rugsė
jo 30 dienų, 1936 m., Lietu
vių Tautiško Namo Svetainėj, 
atstovaujant\detegataKQ$ jųgo. 
9 draugijų, kuriose randasi 
1,160 žmonių vienbalsiai ta
po nutarta, kad:

“Amerikos Lietuvių Kon
greso Vykdomasis Komitetas 
kuogreičiausiai pasiųstų į 
Lietuvų nuo Amerikos lietu
vių pažangiosios visuomenės 
specialų komisijų ištyrimui 
antifašistinių politinių kali
nių padėties.

“Montello Bendro Fronto 
Pildomasis Komitetas:

“A. Sauka, pirmininkas,
“S. Baronas, raštininkas.”

Kas liečia pagelbėjimo Lietu
vos anti-fašistiniam politiniam 
kaliniam, siuntimo delegacijos 
į Lietuvų bei pasiuntimų tie
siai aukų, gaila sakyti, bet ir 
Amerikos lietuvių spaudoj ne- 
viskų galima viešai skelbti.

Pavyzdin, man tik kelios die
nos atgal teko kalbėtis su vie
nu kųtik gryžusiu1 iš Lietuvos 
amerikiečiu lietuviu. Jis ten 
išgyveno apie keturis mėnesius 
ir plačiai apvažinėjo. Pasitei
ravau jo, kas atsitiktų, jeigu 
gerų velijantis amerikietis pa
rašytų laiške savo draugui Lie
tuvoj pasiūlydamas pagelbų 
prieš Smetonos diktatūrų ko-

. Bosses Won't 

vojantiem? štai kų jis man at
sakė :

“Jeigu norėtum pražudyti 
draugų, tai pasiųsk jam ką- 
nors panašaus per laiškų! Kiek
vienas laiškas Lietuvos žvalgy
bos yra atidaromas pašte ir 
atydžiai peržiūrimas.”

Taigi, iš to galite suprasti, 
kokis tai sunkus ir painus dar
bas yra susisiekti su musų 
draugais Lietuvoj, nors mes 
juos ir gerai žinom. Tačiaus 
galime užtikrinti, kad Vykdoma
sis Komitetas deda didžiausias 
pastangas nugalėti visas šias 
sunkenybes, nors- neviskų gali
me viešai skelbti.
Daug Chicagos Draugijų Pasi- 

mokėjo Metines Duokles
Vykdomojo Komiteto vice

pirmininkas, drg. R. šniukas, 
turbut pats yra joniškietis, pri
davė nuo Joniškiečių Labdary
bės ir Kultūros Kliubo metinę 
duoklę $3.

North Sidės organizacijos: 
LDS. 112 kp., ALDLD. 86 kp. 
ir Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo kuopa pasimokėjo vi
sos po $1.

Tolimosios South Sidės (Ro- 
selando ir kitur) organizacijos 
net penkios ant syk pasimokėjo 
per draugę J. Urmonienę. Se
kamos organizacijos pridavė po 
$1. Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo Roselando kuopa, ALDLD. 
114 kp., SLA. 139 kp., LDS. 
2 kp. ir Golden Star Club.

ALDLD. 146 kumpos sekreto
rius drg. A. Grigas pridavė tos 
kuopos duokles $2 ir draugiškai 
pabarė Vykdomąjį Komitetų už 
neveikimų. Bet tai tik baikos, 
vietiniam draugam galima žo
džiu pasiaiškinti, matytumėt 
•kaip mus per laiškus iš kitų 
kolonijų apibara !
Norwoodo Trys Organizacijos 
Jau pasimokėjo, Kitos Tuoj Pa

simokęs
Iš Norwood, Mass., drg. J. 

Galkauskas rašo:
“Gerbiamas Drauge:
“Šiam laiške prisiunčiu 

money orderį ant $12, tai yra 
metinės duoklės į Amerikos 
Lietuvių Kongresų. Sekamos 
organizacijos pasimokėjo:

“Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Keistučio Draugija 
$5.

“Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 133 kp. $5.

“Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
9 kp. $2.

“Kitos organizacijos jau 
yra nutarusios prisidėti prie 
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
bet duoklių dar nesumokėjo. 
Kaip sumokės prisiųsiu.

“Draugiškai,
“Norwoodo Lietuvių Orga

nizacijų Bendro Komiteto iž
dininkas,

“J. Galkauskas.”
Iš Plieno Karalystės Darbinin

kiškas Patarimas

Iš netolimos Chicagai kai-

minkos, Gary, Ind., drg. A. 
Steponau‘skas prisiuntė metines 
duokles nuo sekamų organiza
cijų:

Lietuvių Demokratų Lyga $5. 
LDS. 81 kp. $3.
LJętuvių Darbininkų Pašal- 

pinės Draugijos $5.
štai kų jis rašo:

“Spalių 11 dieną Lietuvių 
Darbininkų Pašalpine Drau
gija laikė susirirfkimų ir 
svarstė, klausimą ar reikalin
ga prisidėti prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso. Po trum
pų diskusijų vienbalsiai nu
tarė, kad būtinai reikia prisi
dėti ir visiem bendrai veik
ti, kad pagelbėjus Lietuvos 

liaudžiai atsteigti demokratinę 
tvarkų.

“Todėl LDPD. jau trečia 
iš eilės Gary, Ind., prisideda 
prie Amerikos Lietuvių Kon
greso pasimokėdama $5. 
Draugija taipgi išrinko komi
tetą, kuris veiks sylyg nuro
dymais Centralinio 'Komiteto, 
kad pagelbėti Lietuvos liau
džiai atgauti laisvę ir demo
kratines teises.

“Bet, rodos, kad Kongreso 
Vykdomasis Komitetas bis- 
kį snaudžia. Todėl, vyrai, 
biskį subruskite! Mes nori
me matyti spaudoj daugiau 
apie jūsų veikimą, tada ir 
daugiau organizacijų dėsis 
prie Kongreso ir stos į ben
drą darbų.” 
Tikra teisybė!
Gary draugam galiu pranešti, 

kad trumpoj ateity Chicagoj 
įvyks lokalė konferencija, į kut 
rią bus pakviesti delegatai ir iš 
Gary. Tada arčiau susipažin
sime apie veikimų ir ateities 
planus.
Stambi Detroitiecių Auka Lie
tuvos Pilitiniam Kaliniam ir 
Ispanijos Respublikos Gynėjam.

Detroite prie Amerikos Lie
tuvių Kongreso vietos komite
to regis priklauso bene 18 drau
gijų. Atrodo neperdaugiausiai, 
sulyg dydžiu kolonijos, bet tik 
pasiskaitykite ką rašo to ko
miteto sekretorius J. Overai- 
tis:

“Gerbiamasis:
“Detroite draugijos prieš 

fašizmų prisiunčia Clevelando

NAUJIENOS, Chicago, III.

Harry w.odrlnK W- Boschcr '
Harry Woodring, karo sekretorius, kuris įsirašė į Raudonąjį

Kryžių. ■

išrinktam Vykdomajam Ko
mitetui $74.88. Pinigus mel
džiam paskirti sekamai:

Vykdomojo Kokni teto 
iždų $25.

“Lietuvos politiniam kali
niam $24.88.

“Ispanijos respublikos gy
nimui $25.

'“Pinigus malonėsite pa
siųsti per jum žinomas ir pa
sitikėjimo vertas įstaigas bei 

komitetus.
“Draugiškai,
”J. Overaitis, sekretorius,

“John Besasparis, ižd-kas.” 
Kas gali sukirsti Detroitą!?* 
Ačiū, draugai, reikalavimą iš- 

pildysime. Ispanijos respubli
kos gynėjam aukas iš Ameri
kos visos progresyvės sriovės 
siunčia per The' International 
Spanish Solidafiiy Committee, 
kurio pirmininku '■ Jungtinėse 
Valstijose yra kriaučių unijos 
prezidęntas DaVid Dubinsky.

Mrs. Aneliti yK. Jarusz
Phyšical Therapy 

...... and Midwife
6630 s- Western "» BĮlil Avė., 2nd floor 

C IBS Hemlock 9252
r Patarnauju prie

• Mindymo namuo-
* se Ar lig°ningse» 

d 11 o(^u massage ėlectric t r e a t- 
ment ir magne-

g tic blankets irtt.''fe iš® Moterims ir mer- 
|į|; ; 1 ginoms pat a r i-
* mai dovanai, i

— $1 -00000 r“l
DOVANŲ! Į

Mes kai tik užpirkome mil
žiniškų kiekį geros 
MALĖ V O S 

ką nacionale grandinine krautu
vių grupė dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $1 OE 
nuo dabar už galioną ■ ».ww 

—visos spalvos flat ir gloss.' 
Aukščiau paminėta dovana bus 

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

dyleriai Cliicagoje.
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 ELSTON AVENUE. 

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telėfonai ARMitage 1440.

Skyrius to komiteto randasi ir geidaujama, kad lokalių komi- 
Chicagoje, ir per jį perduosim tetų sekretoriai prisiųstų vie- 
detroitiečių aukų Ispanijos liau
džiai. 

t ’

Išsiuntinėta Draugijom Vykdo
mojo Komiteto Pareiškimas 

šiom dienom išiuntėm vi- 
om organizacijom (kurių tik 
turėjom antrašus) Vykdomojo 
Komiteto pareiškimą/ Kurios 
orgaiylzacijos dalyvavo Cleve
lando Kongrese, o negavo to
kio pareiškimo, butų geistina, 
kad jų sekretoriai greitai pri
siųstų savo antrašą man,

Tuos pareiškimus galime ir 
privalome įteikti ir tom orga
nizacijom, kurios Clevelando 
Kongrese nedalyvavo. Butų pa-

NEDAUŽYKITE 
MANJS KADA 

TUŠČIA

WANNA

Kas nors turės užmokė
ti kai jus sudaužysite 
arba numestite bile ko
kį daiktą ar indų, nes 
reikės į jo vietų pirkti 
kitų, kurio padarymas 
kainuoja. Tai tinka ir 
jūsų tuščiai bonkai. Jei 
jus sudaužote arba ne- 
sugrųžinate, tada tie 
nuostoliai prisideda prie 
pieno kainos pakėlimo. 

. Už tai-visuomet išplauk 
mane'Hr stiįrųžink sa
vo pieniui hrba krautu
vei iš kur esi pirkę*.

AČIŪ!
I . « ■■ . ’1 . .
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tinių organizacijų antrašus, ar
ba patys apsiimtų paskleisti 
Vykdomojo Komiteto pareiški
mų savo kolonijos organizaci
jose.

Geriausi Degtinė.. Gerki!
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 Sontb Halsted Street 
Visi Telefonai YARDB 0801

VIENINTELIS DI8TRIBUTOBI8

Loant
 Ta u pyki t Pinigus

Kad Užtikrinti ir Pagerinti 
savo Gyvenimų Ateityje

Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap
drausti per Federal Savings and

Insurance Corp., Washington, D. C.. Reikalaudami savo sutaupytus 
gus visuomet galite atsiimti.

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

Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.

pini-

j/? <ūjfil.fycutfic

Visais Amerikos Lietuvių 
Kongreso reikalais kreipkitės į 
Vykdomojo Komiteto sekerto
rių sekamu antrašu :

L. JONIKAS,
3150 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Kire People with
Halitosis ( BREATH)

t

People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

<71th the best to ehoose from these days, en»- 
ployers fsvor the peraon who is most attrao 
tlve. In business Life as in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) Is conaidered the 
worwt of fauna.

Unfortunstely everybody suffers from this 
offensive condition at some time or other— 
many m ore regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food partleles sldpped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Deeaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your . 
breath is to um Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomea sweet and agreeable. It 
-*v*U not offend others.

If you valus your Job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptlc, regularly. Lam> 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
*ha!itosis with LISTERINE

PETERI PEN
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prieš Ispanijos liaudį. Fašistiškiems sukilėliams padeda 
viso pąsąųlio fašistai, pirmoje eilėje fašistiškos italų, 
vokiečių ir portugalų valdžios,

Svetimų fašistiškų šalių "karo mašinos

mfoahftiį 
Chicagoje — pai1 

Metama 
Pttsei meta 
Trim* mėneaiama 
Dviem mfijjtaRiąroji 

Vienam mėnesiai __ _
Chicagoj per išnešiotojus

Viena kopija  -------------------------8c
Savaitei --------—------- - 18c
Mėnesiui —...—75c

Suvienytoje Yal|ti|oseb ne Chicagoj, 
paštui

Mątams ____________   $5.00
Vusei metą 2.75
Trims mtaęsiama ------ -
Dvienj ajėiMejiaa^ą 1.00
Vienafa .75]

Lietuvon if Mtaf totaluose 
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Metanta $8.00
Pusei taėtą 4.00
Trims 2.50
Pinigu reikią efestl pašto Money 

M. 
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Policijos sauvaliavimas ir huliganizmas

Subscription Hales:
$8.00 pein fo Canadą
$5.00 W yeąr outside of GMcaflo
$8.00 per year ta Chlcago

Entejęd M Matter
March fth UH M tM Office 
of Chfcaife IR. under tha tct of
March 9riį
t .1,1 w ,i'įĮi'w*W**,W-'*III■B'l'H"' ■>J"^l

CMcago
sekma 
drovė, 
in. Telefonas CtiMi Orderiu

Prieš kiek laiko Terre Haute, ppliėijos virši
ninkas neteisėtai suareštavo komunistų kandidatų 
Browderį, atvykusį pasakyti prakalbų mitinge. Užva
kar Browderis vėl atvažiavo į Terre Haute ir norėjo 
kalbėti per radio iš stoties WB0W. Policija šį kartų 
kalbėtojo nestabdė, bet syširinko aplink radio stotį mi
nią Žmonių ir bombardavo Browderį supuvusiais kiau
šiniais, taip kad jisai negalėjo į stotį įeiti.

Aišku, kad tuos hūliganus kas nors sukurstė. Gąl 
būt, polieija. , . •

Cariškoje Rusijoje kitąsyk policija organizuodavo, 
juodašimčių gaujas. Bet Terre Haute yra Amerikoje. 
Kodėl valdžia nepasirūpino to huliganizmo sustabdyti?

L»J| i >i i >. i I I'. »■, I I.'I iM —

Darbiečiai laimėjo Norvegijoje

Svetimų fašistiškų šalių ^karo mąMnos” anot tp 
kųrespon^ento, laimi karą prieš Ispanijos dęmbkrątiją, 
tuo tarpų kąį demokratinės valdžios stovi nuošaliai.

Kalbėdamas Rotary Klubo ąušĮrinkimę, Chicagoje, 
Mowrer pareiškę, kad sukilimą Ispanijoje padarė men
ka privilegijuotų gyventojų mažuma, kurios netikusią 
valdžią žmonės kentėja per ilgus laikus, bet, galų gąle, 
jų nuvertė. Ta mažuma dabąr stengiasi su ginklo pa- 
gelbą atgauti prarastų galią.

Kad teisėtoji Ispanijos valdžia nėra komunistiška, 
matyt iš paskiausių parlamento rinkimų rezuWųt šių 
metų vasario 16 d. buvo renkamas Ispanijos parlamen
tas. Iš 473 visų atstovų ^liaudies fronto” partijos išrin
ko 268 atstovus; centras, kurią svyruoja tarpe kairiųjų 
ir dešiniųjų, 48 atstovus, o konservatoriai ir fašistai — 
157 atstovus.

“Liaudies fronto” partijos, iš kurių susidaro dabar
tinė Ispanijos valdžia, turi didelę (Jaugumą pariamente. 
Bet toje dąugbmuje skaitlingiausia partija yya buržua^ 
kiniai liberalai (Azana partija) su 146f atstovais. Pq įų 
seka socialistai-, kurie tpri 98 atstovus. O komunistai 
turi tik 16 atstovų, ir įvairios kairiosios smulkios gru
pės 18 atstovų, , *

Iš šitų faktų aišku, kad tas riksmas apie Ispanijos 
<<kqmunizimą,x yta grynas bumbugas. Ispanijos fašistai, 
su kitų šalių fąšiątų pagelba, smaugia ne komnuizmą, 
bęt Ispanijos liaųd[į.

;■ u ~ H.į.Hįi įp^ifri.11 , . . įį, lĄjį;1 "^1'1 įįįl'

* i * o ’Norvegijos parlamento rinkimuose Darbo Partija 
laimėjo dvi naujas vietas. Ji dabar turės 71 atstovą — 
tik 4 vietas mažiau, negu pusę viso atstovų buto, kuris 
susideda iž 150 narių. ’ '

Tokiu budu darbįęęiąį dar neturės.daugumos Į>ųr- 
lamente, bet jie sugrįžta stipresni.

Du nauji mandatai nėra labai žymus laimėjimas, 
bet svarbu, kad Darbo Partija atmušė suvienytos opo
zicijos atakas. Prfė§ ją buvo susijungusios visos buržu
azinės partijos —z konservatoriai, liberalai ir ūkininkai. 
Jie gąsdino balsuotojus “raudonu” baubu, ypatingai pri
kaišiodami valdžiai sovietu eks-komisarą Trockį,, kuris 
dabar gyvena Norvegijoje,

Norvegijos valdžia yra darbiečių rankose nuo kovo 
mėn, 1935 m. Jos premjeras Johan Nygaardsyold yra 
senas socialistas.

Tenka čia pastebėti, kad Norvegijos Darbo Partija 
po pasaulio karo buvo prisidėjusi prie Komunistų In- 
ternacionalo. Tai buvo Viena is nedaugelio soęialistų 
partijų pasaulyje, kurias buvo sužavėjęs rusiškas bol
ševizmas. Kita tokia partija buvo Italijos socialistų 
partija. Italijoje tas socialistų nukrypimas į bolševizmą 
iššaukė fašistišką reakciją. Bet Norvegijos darbininkai 
laiku susigriebė ir nuo Maskvos atsimetė. Nuo to laiko 
Darbo Parija pradėjo eiti stipryn ir stipryn ir šiandie 
ji jau turi savo rankose valdžią, tuo tarpu kai komunis
tai Norvegijoje beveik visai išnyko.

Taigi visose Skandinavijos šalyse — Danijoje, Šve
dijoje ir Norvegijoje — matome nesulaikomą darbinin- 

jose
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ŠVEICARIJOJE NUTEISĖ DU 
“GESTAPO” AGENTU.

' *

Du Vokietijos slaptosios poli
cijos (geheimė Staatspoližei ąf^- 
ba “Gestapo”) agentai, HĄgo' 
Roemęr ir Ęeinrich Mueljęr, 
bandė, pagrobti buv. Vokietijoą, 
kaPclėrj' BrųepiPgą, kuris dą- 
bat gyveną Šveicarijoje, ir pąr- 
gąbentį į Vokietiją. Šveicarijos 
teismas juodu už tai nubaudę 
vieną keturių, Antrą šešių įpė- 
nesių kalėjimu.
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JUGOSLAVIJOJE UŽDRAUDĘ
SOČI AUSTŲ PARTIJĄ

Jugoslavijoą valdžią už.drUų-; 
dė steigti socialistų partiją it 
įsakė visiems UiKrąščią’mš nė 
vienu žodžiu apie šį faktą ųe- 
ninėti. ;

kų judėjimo ąugimų. O fąšiapias ir komunizmas 
neprigįja. .

Anglijoje bus miestų rinkimai

MAISTO, o ĮQE MARSAVIMp!
T - ■ • • .

Pragoję gauta žinių iš Aukš
tosios Silezijos apie didėjantį 
gyventojų nepasitikėjimą, ku
rie negali gauti mėsos, miltų 
ir bulvių. Beuthene, Hindeb- 
burge, Gleiwitze ir kitose Vie
tose moterų minios gatvėje 
šaukia: “Mes norime maišto, ro 
ne paradų!”

SOVIETŲ SĄJUNGOJE 1)11)8-
JA KLASIŲ SKIRTUMAI

Anglijos parlamento terminas dar nepasibaigs apie 
ketvertą metų, nes rinkimai įvyko pernai. Juos laimėjo 
konservatoriai, žadėdami griežtai ginti Tautų Sąjungos 
autoritetą ir neleisti Mussoliniui užgrobti Etiopiją. Bet 
po rinkimų konservatoriai balsuotojus apgavo, parduo
dami Etiopiją fašizmui.

Britanijos žmonių sentimentą* patikrinti bus proga 
neilgai trukus, nes lapkričio mėn. pradžioje bus miestų 
rinkimai. Anglijoje, išimant Londoną, ir Wales’e bus 
perrenkamas ’ 'trečdalys miestų tarybų narių lapkričio 
2 d., o Škotijoje — lapkričio 3 d.

Londono miesto taryba būna renkama kitu laiku ir 
Visa kartu. Paskutiniuose rinkimuose, dveji metai at
gal, darbščiai Londoną jau užkariavo, taip kad šio di
džiausio pasaulyje miesto administracija šiandie yra 
socialistų rankpsė.

Dabar darbiniai tikisi žymiai sustiprinti savo jė
gas kituose miestuose.

i 'H 11 '< t'"............. rirm

Pasaulio fašizmas prieš Ispanijos liaudį

nacionalizmą- 
diktatūrą vį 
Ekonoininiai 
visuomenėje

■IIĮĮIĮ. ........... J

Chicagos Daily News užsienio korespondentas, Ed- 
gar Ansėl Moivrer,:kuris buvo Ispanijoje ir per du 
nešiu laiko savo akimis sekė pilietinio karo eigą, sako, 
kad Ispanijos fašistai kovoja ne prieš komunizmą’, bet

Sovietų Rusija eina ne j so
cializmą, bet į 
Asmeninė Stalino 
labiau stiprėja, 
skirtumai Rusijos 
eipą didyn.

Tokius įspūdžius gavo ĘįJ 
Charney Vladeęk, žydį socialis
tų dienraščio “Forvvard” ipąpą- 
džerius, kuris neseniai lapkėąi 
Ęurępoje į? praleido ąpie mė
nesį laiko Sovietų Sąjungoje. 
Jisai sakosi turėjęs geresnę 
nuomonę apie Rusijos “socializ
mą”, bet jisai nusivylęs tuo, 
ką Rusijoje matė.

“Diktatūra darosi vis la
biau ir labiau asmeninė”, sa
ko Vladeck. “Prie dabartinės 
sistemos pegali tinkamai plė
totis nę viąpa pramonės ša
ka ir jokia kita sritis, nes 
tą Sistęma slopipa kuriamąją 
iniciatyvą, nepakenčia sava-, 
rankiškos minties ir verčią 
žmones susilaikyti nuo politi
kos klausimų svarstymo.” 
Jisai pastebėjo labai didelių 

skirtumų darbininkų ir ūkinin
kų uždarbiuose ir 
sąlygose. Sakysime, kolęktyV^ 
ūkio narys Bftltgudijoje gauną 
2 kįĮogrąmų atlyginimo 
už darbo dieną, o Ukrainoje —

Ketvirtadienis, spal. 2Ž, *36 
yai buvę pakviesti į nuovadą 
pąsitarti, bet jie ątsisąkę dt į 
nuovadą, reikalaudami, kad val
džios atstovai atvyktų į turga- 
Vįętę. Liudytojas nevykęs į tur
gavietę. Tada buvus išrinkta 
neitrali vieta — miesto savival
dybė.

Pasitarime dalyvavęs iiųdylo- 
iasa Marijampolės komendantas 
ir Marijampolės apyg. saug. 
polic. viršininkas čenkus ir aš- 
tuoni ūkininkų delegatai. Ta
riantis, minia rinkoje pradėjus 
triukšmauti. Tadą Vienas ar du 
delegatai buvę paprašyti ęiti 
minios nuraminti. Po to mipia 
truputį aprimus-
Su ūkininkų delegaciją buvę ta

riamasi <—5 valandas.
Delegatai nusiskundę, kad jų 

reikalavimai nenueiną kur rei
kia. Jis pažadėjęs Ūkininkų’ rei
kalavimus įteikti ten, kur rei
kia, bet reikalavęs tuojau nu
imti nuo kelių sargybas, Buvę 
susitarta streiką baigti, bet 
Vienas delegatų pasakęs “Pa
žiūrėsim, ką pasakys Pakuo
nis?“ Delegacija miniai prane
šus, kad susitarta. Grįždamas į 
Marijampolę liudytojas matęs, 
kad sargybos prie kelių tebėra.

Kitą dięną liudytojas gavęs 
pranešimą iš Veiverių nuova
dos Virš., kąd ten susirinkę 
streikininkai kliudo turgui. Liu
dytojas nuoy. viršįnįnkui davęs 
reikalingų nurodymų ir į Vei
verius lengva mašina pasiuntęs 
valdininką ir 4 policininkus.

Marijampolės polic, Ą. Balt
rušaitis kartu su kitais buvęs 
pasiųstas i Veiverius. Turga
vietėje norint vieną suimti, ki
ti puolę policiją. Liudytojas ga
vęs smūgį į galvą ir netekęs 
sąmonės. Be to, peršovę jo ko
ją.

(B,us daigiau)
....... . ?*-.■... .. «."■!. -jr'■■■.'■■e........................... ............................... ......

Iš Lietuvos jau atėjo 
KULTŪRA No., 8-9
šiame numery apart įdomaus 

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

filizofija ir tvirtovės dina
miškumas—š. S-kaą.

Naujų laikų antisemitizmas 
—B. Nikolajevski.

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

toja”—J. Radžvilas.
Reportažai—rEug. Rėza.
Saules Šviesa ir Energija— 

J. Jurginąs.
Vėjavaikio pavasaris—s. Le- 

vy,
Tarpinė lytis—A. Sliusąrion.
GALIMA GAUTI NAUJIE
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žmonių minią, Ūkininkų atsto- centai,

Komunistų Intemącionalo 
Septintą Kongresą (įdomus 
budos Patekti į Komunistą 
Internacionalo Kongresą — 
su Hitlerio polįęijoa pągel- 
ba! — “N.” Red.) ir kelias 
dienas su revolveriu kišęniu- 
je laukė progos nudėti Sta
liną ten pat ant estrados ?” 
Sėdėjo su revolveriu kišepiu- 

jęi 1—^tąi, vadinasi, kėsinosi nu
žudyti ! Tokiu argumentavimu 
pat? Bimba statę save antį juo
ko. Ne? juk aišku, kad jeigu 
tas “suolęalbininkąs’’ nedrįso 
net išimti revolverį iš savo ki- 
šeniaus, tai jisai nesikėsino.

Jau šiandie tuyėtų “Laisvės” 
redaktorius suprasti, kad tokią 
šlykštybę, kaip tie sušaudymai 
Maskvoje, apginti negalimą, 
čia jam nepadės nei advokatiš-

gaus neužmušė, tai. kalbamą 
ąpie “žmogžudystės pasikėsini
mą”.

Rodos, visai aišku, ką “pasi
kėsinimas” rriškt^J tai ne
pavykęs nusikalstamas darbas. 
Bet “Laisvės” Bimba ir šitam 
paprastam žodžiui nori duoti 
kitokią prasmę, negu kad jisai 
turi kitų Žmonių kalboje.

Jisai ginčijasi su vienų ‘‘Nau
jienų” bendradarbiu, kuris pa
rašė, kad “prieš Staliną fakti- 
nai jokio pasikėsinimo nebuvo”, 
ir sako:

“Ar skaitė tas ‘Marksis
tas’ Maskvos teismo rekor
dus? Ar ten jis matė, kad 
trockistai teroristai vienas 
po kitam kartojo, kad jie 
buvo sudarą sųękąlbj Staliną 
nužudyti, kad vienas iš jų 
Vokietijos slaptosios polięi- ki sofizmai, nei lietuviškos kai 
jos pagelba buvo patekęs į bos darkymas.

t     IIII'ĮI.

nuo 5 iki .12 kįlogramų- So
džiuje vystosi turtingų ūkinin
kų, “kulbkų*’ Wsa-

Miestų darbininkų padėtis 
esanti daug blogesnė, negu ūki
ninkų. Vidutiniškai darbinin
kui pąlįęka apfo 150 rublių Pė& 
męnesį pragyvenimui, atėmus 
buto randą.

“Už tuos pinigus jisai ne
gali nusipirkti pakankamai 
nė reikalingiausių daiktų. Ru- 

, bams pinigų nelieką.-’
Prįęžastią — nepaprastas 

brangumas, MPora batų Maskvo
je kaštuoja >210 rublių, mąrškii 
niąį — nuo'9Q iki 100 /rublių ; 
eilė rūbų, UŽ kuriuos reikėtų 
mokėti New_ Yorke $18.75, kąš-. 
tųoją,600 rublių. j

Bet dalia žmonių uždirba 5 
ir 10 kartųB daugiau, negu dar- 
bbd^kU^ Jai d^bturių di
rektoriai it‘!ddrijuisWtoriat jų 
algds siekia, iki l,;įO0,£,0.00 ir 
3,000 rub/ių per mėnesį. Be to 
j i e dar turi j vairi ų / pr i vilegi j ų: 
automobilius, vasarinės reziden
cijas iy visokios rųŠies, patari 
hayimus.

žodžiu, Rusija jau turi savo 
buržuaziją., jį dąr nėra teisiš
kai įšitvirtiUpsi sąvo pozicijose, 
žemė ir pramonė formaliai pri
klauso valstybei, o ne atski
riems žtadnėms. Privatinės lįkL 
ninko sutatfpos galį būt bet ka
da valdžios sukonfiskuotos. 
Dirbtuvių manadžeriai, kurie 
gauna, aukštas algas, gaji būt 
Jš jų vietų pašalinti. Viskas 
prikįąųšų nųb Šalinę valius. 
Bet tokia padėtis nėrifatgerespė, 
kaip kapitalizmo tvarkoje.

Tenai, kur žtaonių gyvenimą 
tvarko hę; jstątymaą, bet vieno 
diktatoriaus valia, nė vįęnas 
žmogui nugali turėti paskatini
mo ilgesniam Jaikui planuoti ar
ba taupytu f^es jisai nėra sau
gus. Tokiose sąlygose žmogus 
stengiasi iškilti 'nė darbu, bet 
pataikavimu diktatūrai. Todėl 
prie diktatūros ekonomiškas 
gyvenimas ne'išVėttgiąmąį turi: 
būti sustingęs.

Bet galima numanyti, kad 
laikui bėgant Stalinas pats bus 
priverstas įsteigti kokią nors 
pastovią teisinę sistemą, kuri 
Užtikrintų gerovę augančiai so
vietų buržuazijai.

KĄ REIŠKIA ŽODŽIAI

Iki šiol ipes manėme, kad 
žodis “pasikėsinimas” yrą kiek
vienam suprantamas. Tas žodis 
yra gana dažnai vartojamas 
laikraščių žiniose. Jeigu, pavyz- 
džiui, vagis ikišo ranką į sveti
mą kišenių t ir bandė ištraukti 
laikrodėlį, bet buvo sučiuptas,

gyvenimo pirma negu jam tai pavyko, tai 
i kalbama apię ‘pasikėsinimą’ -pa* 
vogti”. Jeigu piktadarys šovę 
U ręvolvęm i •žmogų» bąt ųe, 
pataikė arba pataikė, bet žmo-

Suvalkiečių byla Ka
riuomenes teisme

Adv. Tumėnas kįąųsia, kodėl 
tik ąštųonis? Uudytojas atsa
ko, ’kąd ąštųoni šęviniąi tebuvę 
jo revolveryje, šaudydamas liu
dytojas Žiūrėjęs pepatąikyti į 
uniformuotus policininkus, žmo
nių rinkoje buvo susibūrę apie

Po susirėmimo liudytojas su
rinkęs sužeistuosius policinin
kus, Ten pąt matęs abu nušau
tus 'ūkininkus, s

Veiverių vyr. polio. P. Baro
nas matęs, kai nuo Mauručių 
streikininkai sugrąžinę autobu
są. Kąį Veiveriuose atbėgęs 
Gustaitis ir šaukęs “tėvelį nu
šovė”, liudytojas jį suėmęs.

Marijampolės polic. vadas eit 
nąs ir ąpskr. virš, pareigas J, 
Adomaitis sako, kad pernai 
rugp. ftiėnt buvę pastebėtą, kad 
visa Suvalkija pradėjus lūkėti, 
Ne tik prie įleūtą, bet ir prie 
vieškelių streikininkai pradėję 
Statyti sargybas ir trukdyti ju
dėjimą., Liudytojas kreipęsis į 
departamentą įr gavęs leidimą 
naudotis pOlic. rezęrvu. Polici
jai leidęs vartoti ašarines du- 
M .. " - '

Valdžios atstoyų pasitarimas su 
Ūkininkų delegacija Prienuose.

Liudytojas sako, kad Prienų 
rajono ąą’ug. polję. virs, Klipš- 
tas.. jam paskambinęs, kad Prie- 
iiuose susirinkusi žmonių mk 
nia ir jąį pavyksią išskirstyti 
tada, jei į Prienus atvyksianti 
iš Marijampolės apskr. vadovy? 
bę, ’

Liudytojas nuvykęs į Prie-r 
nūs, Ten radęs tūkstantinę

(Tęsinys)
Kaip liudytojai vaizduoja susi

rėmimą Veiveriuose

Spalių 1 d. — Iš ryto keli liu
dytojai policininkai dar pasako
ja apie įvykį šaltupio Slėnyje.

Rezervo polic. M. Pareigis sa
ko, kad šaltupio slėny radę bū
rį žmonių, apsiginklavusių laz
domis, basliais ir akmenines. 
Liudytojui Šaltupio slėny su- 
žeidę kair, ranką.

Vyr. puškar. Br. Macas tada 
tarnavęs polic. rezerve. 16 vy
rų buvę pasiųsta į Suvalkiją. 
Važiavę Alytaus link, šaltupiio 
slėny radę susirinkusių žmonių, 
čia įvykęs susirėmimas. t

Sužinoję, kad Prienuose mi
nia nori padegti policijos busti-, 
nę. Iš Kauno į Prienua tuojau 
atvykus1 įtolioįjos mokykla ir 
Wp PoliommkUt nįęiko tęn 
nebuvę.

J. Valiūnas, rezervo policinin
kas, taip pąt buvęs sužeistas. 
Paug“ šaudyta. Daugiau nieko 
neatsimenąs,

Polic, rezęrpv, ipolic. J, Savįc- 
kąs buvęs autobuso vidųję draų^ 
ge. SU suimtaj^iais, Suimtieji 
buvę ramus.

Kai Šaltupio slėny minią pra
dėjus mėtyti akmenis, tąi kilęs 
pavojus įr suimtiesiems ir po- 
lięinipkąms, dėl to suimtieji au-; 
tbbuse sugulę ąnt grindų. Kai 
minia autobuso langus išdau
žius, tąi policija paleidus ašari
nes dujas, kurios pro langas 
įsiveržusios į autobusą ir visi 
bendrai verkę ir policininkai ir 
suimtieji.

Rezerv. polic. H. Bertaiti§, 
sako, kad iš jo kažkas atėmęs 
lązdęlę, Jis buvęs autobuse, 
Liudytoją autobuse mušę duo
nos kepalu,

Susirėmimo mętu vienas ak
muo pataikęs i liudytojo pisto-. 
lietą ir jį sugadinęs,

Veiverių nuov. virš. M. 
Radzevičius

jau pradeda pasakoti apie susi
rėmimą Veiveriuose.

Lazdo’mis ir kt. įnagiais neši
ni streikininkai susirinkę į rin
ką ir jėga vertę vežimus pasi
šalinti. Tada liudytojas pa
skambinęs į Marijampolę polic. 
vadui ir klausęs, kas daryti. 
Policijos vadas įsakęs išskirsty
ti, atsiuntęs 4 policininkus pa
galbon ir leidęs ginklą vartoti. 
Per tą susirėmimą iš minios 
du buvę nukauti ir šeši sužeis
ti, o policininkai 8 sužeisti.

Atrodę, kad Gustaitis minią 
cementuoja. Veikliai pasireiškę 
Mąčys, Veiveriai if Bartnikas.

Marijampolės nuoy. virš. pad. 
M. Rinkevičius polięijos vado 
Adomaičio pasiųstas su polici
ninkais atvykęs į Veiverius.

šaudyti į žmones pradėjo ta
da, kai iš policininko Lazausko 
pečių pamatę tekantį kraują. 
Liudytojas paleidęs aštuonis 
Šuvius.
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Po Eilutę Kasdien
(Iškirpkit šias eilęs ir pasidėkit atminčiai. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkini),
„ ■■■■■■■■ ii '■.■y

Sudiev, KvietkeĮil
Sudiev, kvietkeli tu brąngiąus|aą; 
Sudiev, ir laimė man bėdnam, 
Matau—paskyrė taip Augščiausias, 
Jog vargt ant svieto rslk vienam... 

štai diena jau ir ta ądyna, 
Kurioj, man reikia atsiskirt— 
Oi, širdis alpsta .,. Pięva$ žino,, 
Kaip reiks gyvent ir kur numirt!

Ir dilgė nevisur žaliuoja, 
šaka be rasos peprigys, 
Ir medis pakirstas ’syyrųają, — 
Kaip mano širdis bėpagys!

Aušra man nepridųos skaistupio, 
Nė ramus vėjas neramins, 
Nė saulė neatneš linksmumo, 
Nė tamsi nąktis užmigdins.

Kaip gaili rasa skalsiai krinta, 
Taip mano ašaros riedės, 
Jau gailestis man širdj atimta, 
O! kas kentėti man padės!

Neg’ tik berželis—svyruonėlis. 
Per amžius vergdaųis^ nūm’ 
Neg’ tik prakalbins tas paukštelis. 
Kurs savo lizdo neb’^trąs,

Kasdieną man ašarų pietūs 
Atneš nelaimių debesys^. 
Nors kryžiai kris, kaip smąrĮęus lietus, 
Bet meilės tik neb’užgesys.

Mylėjau tava ir mylėsiu, 
Kol mane žęmėms neįkąs. 
Sparnuotoms mislimis atlėksiu,

&
Ir krašte svieto širdis ras. 

Ir tavęs niekur neuf ’ w* 
Jog dūšia mano čia 
Tegul iš meilės ir nujnį^iy— 
Miręs dėl meilės Dievui tiks.

A. Vienožinskis.
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Kas priešingas pm 
Rooseveltui?

1933 metais, kovo mėnesy, 
musų respublika pergyveno 
taip tamsias valandas, kad fi-. 
nansiniųi baronai ir ekonomi
niai rojalistai ėjo pas ką \ tik 
užėmusį šalies prezidenti vie-. 
tą Frankįin D. Rooseveltą. 
Sulenkę kelius jie maldavo 
prezidentą, kad jis gelbėtų 
juos nuo komunizmo,

Franklin D. Rooseyelt ėmė 
veikti tuojau įr energingai- 
Momentalįąi uždare visas ban
kas įr tuoj vėl atidarė jas, 
jau kooperuojant kongresui 
ir įęgiąlaturomSf O toms ban- 
koms, kurio# nepajėgė įeiti 
kontaktan su valdžią, teko lik- 
vidutis įr prisiimtį ątsakomy- 
bę už žmonių įdėlius, šalies 
finansai, šalies kreditas tapo 
atsteigti.

Kita problema. Privati 
pramonė bedarbius samdyti 
nepajėgė. Kasyklos ir dirb
tuvės stovėję uždarytos, Išk
leistą NRA, aktai pramonei 
sutvarkyti ir bedarbaims dar
bo parūpinti. Prezidentus 
Rooseveltas savo energija įr 
veiklumu netik bedarbiams 
pirmų pagelbą suteikė, bet 
ir pačią buvusią ekonominę 
tradiciją likvidavo.

Viena didžiausių problemų, 
kurią Franklin D. Roosevelt 
drąsiai pasitiko, tai ūkio, 
žemdirbystės reikalui. Repų- 
blįkonąi per dvyliką metų 
pripažino, kad ūkininkų padė
tis yra kritiška. Jie žadėjo 
ūkininkams pagelbą, bet sąVQ 
prižadų niekuomet neištesėję. 
Prezidentas Rooseveltas išgel
bėjo ūkininkus. Tai liudija 
faktas, jogei daugiau neberei-- 
kia daryti ūkių “forgložurų”; 
kAd 1936 . ’ ūkininkai
pirko automobilių daugiau, 
negu kada nors pirma šalies 
istorijoj.

Jis nesustojo ir prie ukįo 
reikalų, didžiausios ir svar
biausios viąos šalies proble
mos, Prezįdentas Roosevel- 
įąs saukėsi kongreso pagel- 
bos, kad apsaugoti tam tik
rais įstatymais, Security ak
tu, žmones, kuriems tenka 
dirbti pramonėj ir konreręi- 
joj.

Jeigu prezidentas Fran'kįįn 
D, Roosevelt pralaimėtų šių 
moty lapkričio mėnesio tre
čios dienos rinkimus, jeigu jį 
nugalėtų ekonomiški rojalis
tai ir privilegijuotoji klase, 
tai ką turėtumėm tada?

Tada republikonų partija, 
kurią valdo ir tvarko Herbęrt 
Hoover, ir vėl sėdėtų batye, 
ir šalis atsidurtų tokioj put 
padėty, kokioj bMYQ Hooverįo 
prezidentąvimo įąikąis.

47 milionai Amerikos dąr- 
bininkų pripažins, kad pręz. 
Roosevelto valdžia elgėsi tei
singai su jais, kaip su Jung
tinių Valstijų darbininkais ir 
gamintojais. Ar tie 47 milio-r 
n ai priešinasi prezidentui 
Retose veltui? Ne!

Ar 10 milionų vyrų ir mo
terų, kurie sulaukė gyvenimo 
žiemos ir žiuri pirmyn į žy
dinčias jiems sepatvės pensi
jas, priešinasi prezidentui 
Rooseevltui? Ne!

Ar 6 milionai žemdirbių ir 
ukMnkų gaminančių Amerir« 
kos Jungtiniu Vąlstijų gyven
tojams maisto produktus prie-: 
šinasi Rooseyeltui? Ne!

Ąr likusi dalis šios šalies 
gyventojų, kartu imant pra
monininkus ir profesionalus, 
priešinąs! Rposvęltui? Ne!

Priešinąs! tik sauja parink-? 
tų Morganų, Rockefellerių, 
Melionų, Hearstų ir jų patais 
kupė ‘Idvosybės Lygą”, ku
rie neigia Amerikos Jungtinių 

z Valstijų energija Ir prineipus, 
siekdami privilegijų, ka4 ja* 
siąemti (langiau tarto
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O kaip jus? Ar 3 dieną 
lapkričio mėnesio balsuosite, 
už laisvę ir demokratiją, ąv 
už ekonomiškus rojąUątųa 
(karąliuaL kurie griauja vi
sas jūsų gyvenimo progas? 
Amerikos Jungtmm Vaišijų 
demokratijos ąteitią jūsų ran
kose įr priklauso nuo jūsų są
žines

— Adu, Cftąrles P. Kai.

Svarbus susirinki
mas jau Čia pat

TARP MUSU , 
BIZNIERIŲ

..........("nii h>ifiu .

Chernauskas Coąl Co.
Cherriauskas Coal Co. pata

ria pirktį auglį dabar, nes šiuo 
laikų ąnglįs yrą pįgešųė ir yra 
didelis pasirinkimas geros rų- 
šies. Chęrnauakąs Coal Co, 
garsinimas ęina “Naujienose” 
kasdieų, Reikalui prisiėjus 
kreipkitės j Chernąuskas CoaJ 
Ųo., 10QO 0ę. Union avenue, 
teĮ. Canąl 2183.

NAUJIENOS, chieago, fil.

Ęstelles Ęęaųty Shęp
EsteĮlęs $eąuty Shop, 900 

West 35 Street, ši jauna pą- 
nęlė E. Slotkįut.ė yrą ^erąi 
patyrusį savą proteąįjęj. Visą 
darbą gąraątuoja. Rąinos pri-. 
einamos, kurias galima maty
ti kasdieninianįe garsinime 
‘^Naujienose”. Reikalui prisi- 
ėjhą neužmirškite •šioą Beaųty 
Sliop, nes patį panelė S,lętkįu- 
tė yrą gerą liętųyaitė.

21st Plaęe Tavern and 
Restaurant

- Artinantis 
didelis 

Ypač 9

ĘOSELĄND 
rinkimams pasirodo 
politinis judėjimus. 
Yvąrdo dęnąękrątąį rodo daug 
gyvumo.

Vietęs lietuviai irgi neątsi- 
įięką. štąi grupė žmonių, pą- 
aįvadinusi 9 Wą?do Lietuviai 
Pęmękrątąi Boosteriai, su 
Štepępu Dambrausku prieša
ky taipgi nesnaudžia.

Jie ir nominacijų ' vajuj 
daug darbavosi ir dabar, ar
tinantis rinkimams, Vėl ren
gia masinį mitingą, kurs įvyks 
sekmadieny, spalio 25, dieną, 
Strųmiio svetainėj, East 107 
stręet prie Ipdiana avenue, 2 
Valandą popiet,

Bus daug kalbėtojų taip lie
tuvių, taip kitataučių. Tar
pę prakąlbų taps išpildytas 
programas. Kalbės Kl. Jur
gelionis, J. Žuris ir kiti. įš 
svetimtaučių btls keletas tei
sėjų, kongresmanų, Senatorių 
įr kitokių urėdų.

Neprivalome pamiršti, kad 
turime sąvę tautos Žmogų, J. 
T. ?urj, kuris siekiąsi teisėjo 
vietos.

Dar prie progos paminėsiu, 
kad rengėjai yra priširuošę at
silankiusius pavaišinti skanių 
ąlučiu. įžanga į parengimą 
r vaišes visiems .veltui,

-r- Boostėrių Stepukas.

Republikonų —- ^Mokesčių 
Mokėtojįj J*3ra<Ias”

Republikonų kandidatas j gu
bernatorius O. Wąyland Brooks, 
yra įsitikinęs, kad republįko- 
nai laimės lapkričio 8 dienos 
rinkimus. Laimės, kadąpgi 
Aparti j ai į pagelbą ateis para
das mokesčiais ąpkrąųtų pilie
čių, kurie naštos nebegali pa
nešti.”1

Brooks tvirtiną, kad guberna
torius Hornęris surenka kas
met apie $200,000.,000 visokiais 
mokesčiais, kur kas daugiąų/ 
negu kiti buvę gubernatoriai.

RępubUkonąi, atakuodami dę- 
mokrątus, dabartinių laiku dąu- 
giąųąiai muąa ant mokę.a^ių- 
Jie ypatingai atakuoją 1% mo
kestį, kuri federąlę valdžia iš
ims iš visų darbminkų algų 
sukūrimui senatvės pensijų įr 
kitokios socialės apdrąųdos fon
do.
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Nužudė elektros 
kėdėj

ir

Julius Welechka, 
muveris
’Wi er*1    ■

Julius Welechka, muveris 
^nglių pristatytojas, 2507 W-
09 Street, yrą gerai patyręs 
savo bizny per daugelį metų. 
Patarnavimą atlieka už mažes
nį atlyginimą, negu kuris ki
tas muveris Chieagoj. Nedarų 
skirtumo kaip toli tenka va
žiuoti, dieną ir naktį, jis pri-. 
sirengęs yra visiems gerai pa
tarnauti ttž prieinamą kainą. 
Taipjau pristato anglis viso
kios rųšies, kas kokios pagei
dauja, už pigias kaihaš. Jo 
garsinimas eina kasdien “Nau
jienose’’. Neužmirškite Mr. J. 
Welechką.

21st Place Tavern and Res- 
taurant, 701 West 21 st plaee.. 
Sąvipinkai yifa pp. Antanės ir 
Agnės Stųkat, kurįe kąsdieh: 
gamina skanios rųšies valgius 
iš šviežių maistu produktu- . <

Geruliai ,i geriausios. rųšies, 
degtines dideįlis pėsirinkimąs 
ir turį degtines vardų TonyV 
Privatų S'tdck ; alus Fąpst Blųe 
Rįbbon, cigarai. Teįkiąma man
dagus patąrnąvimas. Garsini
mas eina kasdien “Naujieno
se”. •

Tony thė Cleaner, 
Furrier

Tony the Cleaner, Furrier, 
g5.5,5 40 streęt. Seniau^
siųs ir geriausias drabužių va
lytojas ir taisyto j ąsi. Fųįko-. 
čius iąvąlp, sutaiso ir perdir
bą, siuvą naujus pagąl užsa
kymą . prieinamas kainas, 
Gerai yraj patyręs, -savo darbe 
.ir, , darbą. 4gająntMoją, , Gąrsįnir 
mas eina “Naujienose” kįąs- 
Šeštądięnis.. Neužmirškite Tęny 
Lukošius.

Salutarąs Drug &; 
Chemical Cu,

Sąluftąras Drųg & Qhęmicąl 
Co.t 600 West 18 streęt. §ą- 
lutaras biteris yra vienąs įš 
guriausiu bitepių, kurie šian
die randasi makete, Čjį gali
mą gauti tąvernose, ąptiekasę, 
ir reikąlųi prisiėjus kreipki
tės į pąčią įstaigą ąųgščiąu 
nurodytu adresu. Garęinimąs 
einą “Naujienose” kasdieų.

Norintys, gąrsiųtis šiame sky
riuj bį?nierįąį galite pigiai pa- 
gąrsinti sąvo, bį^niųs ir turė
kite Įš to genesnes bizpy pą- 
sękąs. Del .gąįgiųimų ir infor- 
mącįjų šąųkįte Seną Petrą te
lefonų Ganąjį' $500, arba ląiŠ?)

t' .^Šęąąą.'Pątrąs,

Memel Cafe
Memel Cąfę, 1325 North 

Įįąlsted Street, čia yra viso
kių gėrimų- Taipgi gamina 
valgius, su geru skonių ir vie
šiems bųną suteiktas greitas 
įr malonus patarnavimas. Vi
sus kviečią atsilankyti sayie. 
ųinkės motiną ir duktė, Ęmmia 
ir Emily. Jų gąrsimmąs ęipa 
“Naujienose” kas antradienis, 
penktadienis įr šeštadienis ąu 
gražiais paveikslais, Kiekvie
nas vyriškis ir moteriškė tm; 
retų atlankyti Memel Gąfe įr 
paviešėti čią vąląndą kitą ląi- 
ko. i

Politikieriams po 
metpkalėti

• • >• . ■. , : -i . ■ ■

Teisėjas į^pępki Paskyrė 
bausmės po metus kalėti trims 
prąejusię pąvasąrįo nominacjj'ų 
>ą|sayimM teisčjąms ųž tęįsmot 
jąniekinim.ą Nubaustieji yrą; 
Mrs. Elįząbeth Socket 2,8: mę- 
;ų, 940 Įdąxwęlį st,; lyilĮiam 
VVbeelęr,negras, 919 Mąxwelį 
st., įr Ąndęrsųn \yįĮliąnis, irgi 
negrąs 1307 So, Morgan stręeL.
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Chicagos Golfininkai
I r--. I

Lietuvių Golfįninkų Sąjun
gos nariai, įĮnkąmąį krikštavo 
praėjusį šękmadięnį Glėhea^ęs 
Gpuntry <61^. Tai buvę ją už
baigęs-sezoho balius. Drąsiai 
galiu sakyti, kąd golfininkų 
toks didelis skaitlius 'fliėtų-t 
Vių) daf pirmą kartą buvo sų-» 
širihkęs Gleheagleę golfų aik
štėj. Sulig tikietų skaitlium 
pasirodo, kad golfininkų butą 
lj‘17, bėt sųteirihktts į Glęn-; 
eagles svetainę, tai buvo už
pildytą šokių salė ir valgomo
ji sveįąihė. Gal būt buvo dau
giau 117, neš Sąjungą šiemet 
turi 163 narius.

Septintą vąląndą Pr- g. į. 
Bložis kvęčiųąrsąjųngįę^iųs pa- 
kyįetė užimti vhW IW sta
lų. Einant į valgyklą jąunąs 
vaikinukas užrašinėj o dalyvių 
Vąrdus, ę pohia Matė BloŽįępę 
it jauną graži kėltębkššė męft, 
giną segiojo ratAįonas (gyvaą) 
rožės. Stalai buvo labai grą-. 
žiaį Simetriškai sustatyti įr 
ąnt stalų gražių rožių bukięn 
tai, o prie to dar po bonkųtę 
^t; Magdalenos ašarų. Pirm 
negu pirmininkąs atidarė pro-s 
gramą, prie kai kurių stalų 
pradėjo dainuoti ♦‘Lietuvą mu
šu brangi”...

Pįrminįnkąš D. Pivariunas 
ątidarė programą įr pastatę 
Dr. S. Biėžį yakąro Vedėją. 
Dr. S. ftięžiė pasakęs keletą 
žodžių pirmiausia pašaukė kal
bėtu p. Joną Brenzą, Metropo
litan bahko prezidentą, paskui, 
kalbėjo L. šimutis, Dr. L. Za-. 
Iešką, Vanągąitiš, C. P. Kai, 
A. Dębbš ir pati ‘♦kąltmįnkė”.: 
kaip vakąro vedėjas perstatė, 
tai ponia Marė Ęložienė. Mat j 
Bložienė buvo soęialės komisi
jos pirmįnipkė ir jo.ą tas va
karas ^^nępgiąmąs įr tyąr- 
tomas Jpoo^y- 
inai?- 
bąi^dani^įe^Įękavo ąav<? /pa- 

būtent Dr. L.
Pakalniui.
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0 Kuomęt sjęirąįgąi golfįnankų 
šokėjai, tąi apgailestavo, kad 
pergreitai reikia namo važiuo
ti.

Patartina, kad ir kitą metą 
Golfo Komisįjęs 
pasektų (ponios Marės Bložis 
metodą rengti balių—šokams.

— Dalyvis.

Pąęt^kiąie Lietuvos liąudžįąį 
atsteigti demokratinę tvarką 
Lietuvoje!

Wm SuRzda Tavern
Sųkzda Tavern, 6101Wm.

So. Rącine avemte. Šioj užeit 
goj spalio 24 dieną įvyks pat 
re, kur bus skanių paršiukų 
ir kitokių užkandžių -veltui ir 
groą gera mužiką, Visus kvie? 
čia šeštadienio vakare sąvinin- 
kas atailankyti į parą.

Atsiklausimas d ė 1

f' .
šiandie įvyksta pir^nąs vie

šas apkąlbėjimas > ąųmąnymjo 
pašalinti iš Chicągps tayern'ų 
vadinamas gąspadiųes arba sve
čių priėmėjau, Tuę klausimu 
aldermauų komiteto posėdis bus 
laįkomąs pųpięį.

Anksti trečiadienio rytą, 1 
valandą, tapo nužudyti elektros 
kedęj Frank Karc^ykę^ski $7 
metų ir Andrew Bogacki 26 
metų. Jie buvo rasti kalti pu- 
ŠQYe policininką Jerome Mę- 
Cąuley. Nužudytųjų piktadarių 
lavonus giminės paims laidotu
vėms.

Jos. Jacikas Tavetn
’ r * *

Jos. Jacikas Tąvern, 6556 S. 
State street. Tai gerų tautie
čių užeigą, kur visuomet lai
koma geros rųšies vynas, degt 
tinę, alus, cigarai. Penktadię- 
riiais veltui žuvis. Mandagus 
patarnavimas. Savininkai Jos. 
ir Ęauliną Jacikąi.

skendimo
P-lė Frąnces Givlįp 27 me

tų, 11 West Divisiom avenįųe, 
įšoko į Michigan ežerą. NejįU- 
Btątyta asmenybė Vyrae įšoko 
į vandenį paaW ; ir' 
įvilko ją į Wią.

f P-lė Eįligėbeth Peląney 35 
siąemti daugiau” turto 1411 rb?^e'
000,000 Jungtinių Valstijų pi- Vard, įšoko 1 e?erą. Policinin- 

Tik šitie yra kas Denis Mahoney išgelbėjoliečiu lėšomis, 
priešingi. ją nuo paskendima.

John Gričius, Tailor
John Ginčius, Tailor, 8^1 

West 34 streėt. šis siuvėjas 
yra gerai patyręs Savo ama
te it pataria visiems drau
gams ir tautiečiams nelaukti 
žiemos šalčių, o tųpjap pasi
taisyti rubus, vyriškus ir mo
teriškus funkočius. Darbas yra 
garantuojamas, šis siuvėjas 
garsinasi “Naujienoje” kas
dien.

tį demokratinę sątvąrką Lįetu-

Visi Roselando, West Pull- 
mano, Burnsides ir Mount 
G?eenwood lietuviai kviečiami 
dalyvauti tame susirinkime ir 
pareikšti savo protestą Lietu
vos fašistams, kurie sutrempė 
Lietuvos demokratinę tvarką 
ir dabar terorizuoja Lietuvos 
liąųdį.

Svarbios prakalbos įvyksta 
petnyčioj, spalio 23 d., Stru
milos svetainėj, 158. E. 107th 
St., prie Indiana Avė.

Susirinkime kalbės P. Gri
gaitis, Naujienų redaktorius, 
ię L. Pruseika, Vilnies redak
cijos narys. Dainuos Lietuvių 
Darbininkų Aido choras vado
vaujant H. PeČiukąįtei. Įžapgą 
veltui.

Šis masinis susirinkimas yra 
rengiamas Roselando ir ąpię- 
linkės organizacijų, kurios yra 
■sudaliusios komitetą tikslų pa
dėti Lietuvos liaudžiai atstęig-

komas | 
mąjs. $ 

gęlbįnįnkąips, 
Ząįęskąi rh'j.

Užsibaigus programui, Pr. 
G. I. blofe iišąųkė yąrdųs 
golfo losimo laimėtojų, čem- 
pįonas 1906 m. lįkęsi Jonas 
Miiię^įukas iš Evąpąton. An
tros klases pirmą pw gavo 
Joe Kesser (Ęaąęrauskas) jš 
Cicero, vąiątminUaą, Trečios 
klasės pirmą prizą gąvo Tom 
Žemaitis, Peoplę Furniturę C0. 
knygvedis,,

PO užbaigos programa įr do
vaną dalinimo prasidėjo šo
kiai. §ąlę, girdėjau nuo jau
nuolio, yra Įąbai ideališką šo
kiams... Šviesos pritaikytos, nę- 
plięški į akia įr griadya ge
rai pritaikytos, šokiai tęsėsi 
iki dvyliktos valandos nakties-

— Komitetas.
Į *.* » V » ♦

Merginus holdapų 
bizny

Antradienio vakare į Sulli- 
yan laidotuvių įstaigą atsilankė 
keturios merginos. Merginos 
pasakė ofiąo prižiurėtpjųi, kad 
jos norėtų pamatyti, koplyčią. 
Kai jas prižiūrėtojas įvedė į 
koplyčią, tai viena jų atrėmė 
į prižiūrėtoją nikelinį “revol
verį’’ ir paliepę atidaryti pini
gų šėpą, čia merginos pelnęsi 
$650;'iš prižiūrėtojo jos dar at
ėmė $40 vertes laikrodį įr $10 
pįųigąis. Paliepusios prižiūrė
tojui atsigulti ant grindžių, 
męrgįnos pąsišalino.
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L PASKOLOS ant NAMU
B

Skolinai^ Pinigus ąnt Firnąi
Morgičių lengvais išmokėjimais

pinigai yra apdrausti iki $5,000,00 pęr Federąį Są- 
vings and Loan Insurance Corporation.

Dėl informacijų kreipkitės į

AND LOĄN AJSOC1ATION 
Of CtilCAGO

2202 WEST ėERMįAK ROAD 
,f Ben. J. Kazaniluskas, Rast. *’

1JZ
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GERKIT TIK GERĄ

^inbros/^

Pirkit Įąbiau-siišvelnintų 
!- Okl Golds Cigarętų yįenią, 
u pakelį. P. LoriliąrcJ hęndro- 

i vę OId|
Golds jusu nepatenkins.
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GERIAUSIA
DOVANA—

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad taš alus yrt 
padarytas iš geriausios rųšies pro 
dūktų.

, . . . . • A ■■

Urmn (Wholesąle) kainomis pri 
statę, į alines ir kitąs įstaigas;. \i 
šuomęt kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar 
nąyimą.

2415 West 64th Street l. nobkus
Biznio Telefonas BOULĘVARD 7179 Rea, HEMLOCK 6240

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU- 
jĮĘNĄS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Vjs.a šęiinyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termomętrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

Chicagoje ..............
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje ...........     $5,00

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

I ĮJĮ, t ■H—III

$8.00

■'"Ap.llll | |Ų Į—I —

NAUJIENOS,
1709 Sję. Hąlaled
Chięągo, JUipąis.

Aš čia prisiunčiu $.......... už Naujienų prenumeratą ■
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo............................. 'į 

.....dienos šiuo adresu:
I Vardas ............
■ Adresą?

aaMB 'Mtaa* Mm' '



Dvi Kurnu

pirmą po atostogųmo

Galionus.
1248

Stato “Mikado

choras

most

PREZIDENTĄ
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X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

South Town Bali Room, 631d 
S. AshlandAve., šeštadienį, 
spalio 31; 1936. Įžanga 55c. 
9 valandą vakarę.

Nedavė leidimo 
Smith’o parodai

prisirašyti 
malonėkite 

susirinkimų,

Prašo sumažinti 
taksus alui

sugrįžti namo 
prižiūrėti savo biznį.

— Senas Petras.

nes albumo išleidi

buvo 
Jaunimo 
rinkimai 

Sekami

Townsend išvijo 
Smithą

lietuvybės šalininkai

Pagelbėjo jiems savo kolegas 
išpurvihti

Miko Petrausko, 
r koriipozitoriaus,

Likvidavo kooperacinę 
krautuvę

Brighton. Parko Moterų 
Kliubas.

sekmadienį 
Lietuvių 
valdybos

Dainininkams pianu pritarė 
p-lė Aldona Briedy te.

Buvo suvaidinta vieno veik
smo komedija 
tęs. Vaidino kliubo ' narės ii 
veikėjos N. Mickevičienė ir A 
Baltienė

šiandie Chicagon atvyksta 
Alfred Smith, buvęs aštuon: 
metai atgal demokratų partijos 
kandidatas į prezidentus, o da
bar nuėjęs pas republikonus. 
Chicagos atžagareiviai demo
kratai prašė miestą duoti lei
dimą jiems surengti paradą 
p. Smitho pagarbai. George 
Donohite, Chicagos parkų diš- 
trikto superintendentas, atsisa
kė tokį leidimą duoti.

Alfred Smith kalbės šį va
karą operos trobesy nuo 9:30 
iki 10:30 valandos. Jo kalba 
bus transliuojama per radio 
National Broadcasting kompa
nijos tinklu.

“Didis Demokratas’* 
Šimutis Nuėjo Re- 
publikonams Talkon

Garbingo 
dainininko 
pasiaukojimu ir liaudies mei- 
e Chicagos lietuviams įkurta 
tyros dailėš-kulturos lydinys 
—• BIRUTĖ. Kaip Mozė žydus 
iš nelaisvės išvedę, taip gar
bingasis M. Petrauskas lietu
vių 'jaunimą, .išvedė iš smuk
lių svetainių ų teatrų rumus, 
o liaudies dainos1 tapo papuo
štos ir pakeltcfe į “klasiškus’’ 
kurinius.

Morris Nielsen 32 metų ma- 
levojo elevatoriaus rėmus prie 
Dorchester avenUe ir 63 gatvės. 
Paslydo kopėčios. Kad nenuvirs- 
ti žemyn ir nesusižeisti,, Niel
sen nusitvėrė už elektros vie- 

Užmuštas momentaliai.

Young Matrons Club 
balius

vys. Turtingesnėse 
kolonijose, 1 kaip 
Parkas, Marųuette 
(žiUr

rejlrezentatyvį balsų 
— iš visų apielinkių, 

visokių (įsitikinimų 
Paskelbti balsai buvo 

didžiumoje tarp 
gatvėse, o taipgi ir

Gelbėjosi nuo žaiz 
dos, žuvo

Klaidos pataisymas.
Spalio 16 dieną įsiskvelbė 

klaida aprašyme L. M. Dr-jos 
Apšvietos. Į komisija įėjo ne 
K. Katkevičienė, kaip pasaky
ta, bet K. Keturakienė.

— A. M.

Vytautas Beliajus 
kvietimą atsilankyti 
trupe į Detroitą ir 
vauti parengime.

Brighton Parko Moterų 
Kliubas laikė įmėnesinį susi
rinkimą 
spalio 14 dieną A. Zabukų na- 

Susirinko pusėtinas 
Aptarta

Kongre- 
Tvarkai 

Išda- 
Kliubas 

Kongre- 
darbuotis, užsi- 
metiniQ mokes- 

Išrinktos at- 
A. Žabu-

Spalio 24 dieną grupė jau
nų moterų > Young Matrons 
Club narių, rengia labdarybės 
balių Southmoor viešbuty, prie 
Stoney Island avenue. Į šio 
baliaus rengimo komitetą įei
na Mrs. P. Dargis, Mrs. H. 
Aempert ir Mrs. F. Brada. 
Mrs. P. Dargis yra baliaus ti- 
kietų pardavinėtoja.

— Senas Petras.

Cicero

Micholas Mitchell 55 metų, 
1634 Arcade avenue, kėlė vir
ve viedrą su smėliu ant stogo. 
Virvė truko, viedtfas nukrito 
Mitchelliui ant galvos ir 
mentaliai užmušė jį.

Pulk. Jacob Ruppert, Jung
tinių Valstijų Bravarininkų 
asociacijos prezidentas, kalbėda
mas, asociacijos suvažiavimui 
Drake viešbuty, Chicagoj, pa
reiškė, kad nuo panaikinimo 
prohibicijos federalė valdžia su
rinkus jau taksų už legalį alų 
$930,006,000. Ruppert įrodinėjo, 
kad taksai alui turėtų būti su
mažinti.

Naujosios Gadynės 
rengia vakarą. Chicagos lietu
vių visuomenė jau gerai žino 
šį chorą, atsižymėjusį gražiu 
dainavimu, * *: kadangi ?? • jis : 'tusri; 

jaunimo.; 
ir senesnių

ROSELAND.—JuozJipa's Ta- 
lačka, 147 East 107 Street, ta- 
vem biznio savininkas, susir
go apie porą mėnesių atgal ir 
turėjo važiuoti į ligoninę. Da
bartiniu laiku jisai sveiksta ir 
tikisi neužilgo 
r vėl

muose 
būrys kliubo narių, 
visi bėgantys reikalai.

Išduota raportas iš 
so Demokratinei 
Lietuvoj Atsteigti. 
vė atstove A. M. 
nutarė prisidėti prie 
so ir toliau 
mokėdamas 
Čio du dolerius 
stovės iš šių narių 
kienės, O. Bruzgulienės ir J. 
Burokienės.

Taipgi bus rengiamos pas
kaitos sveikatos klausimais. Į 
komisija įėjo O. Bruzgulienė, 
A. Zabukienė ir Z. Puniškienė.

Buvo pakeltas klausimas 
apie moterų suvažiavimą Chi
cagoj. Jis plačiai apkalbėta 
ir prieita išvados, kad toks 
suvažiavimas yra būtinai rei
kalingas įvykinti šią žiemą ar
ba ateinantį pavasarį. Tapo 
išrinkta komisija šiuo reikalu 
rūpintis. Tai jau dviejų drau
gijų komisijas turime.

Prezidento rinkimų klausi
mu visos susirinkimo dalyvės 
pasisakė už Franklin Delano 
Rooseveltą ir už Adv. J. T. 
Zurį į teisėjus.

Brighton Parko Moterų Kliu
bas neseniai gyvuoja, bet ga
na atlieka visuomenės kultū
ringų darbų.

Kurios norite 
I prie šio kliubo, 
ateiti į sekantį 
kurs įvyks lapkričio 11 dieną 
adresu 2605 West 43 Street, 
7:30 valandą vakare.

S. L. A. albumo klausimu.
Ar verta įdėti paveikslas į 

albumą? Tokį klausimą pa
statė ‘'Tėvynėj ’ spalio^ 2 dieną?

Taip, tamtsa, verta, nes tai 
graži atmintis bus musų atei
nančiai gentkartei ir istorinis 
leidinys. Ar mės sulauksime, 
kad kas nors išleistų antrą to
kį albumą? Gal ir išleis ku
ris iš musų laikraščių, kaip 
“Naujienos“ ar kitas? Tuo 
gi tarpu pasiskubinkite pasių
sti savo paveikslą arba kliu- 
bų ir draugijų, o kai bus iš
leistas albumas, tai gailėsites, 
kad neįdėjote paveikslo.

A. J. Viznis rašo, kad netu
ri drąsos siųsti paveikslą. Tad 
meldžiu priduoti man paveik? 
slą ir penkinę, o aš mielu no
ru pasiųsiu juos albumo lei
dėjams 
inas sudaro nemažas lėšas.

Kurie tik neturite drąsos 
pasiųsti savo paveikslą, tai 
priduokite man adresu, A< 
Misčiukaitienė, 3121 So. Mor
gan Street, Chicago, Illinois, o 
aš pasiųsiu juos albumo lei
dėjams.

Linksmas Joniškio 
čių vakarėlis

gavo pa
su savo 

ten daly- 
kurį ruošia 

Dailės choras, šis parengimas 
įvyks lapkričio mėnesio pirmą 
sekmadienį. Beliajus su dešim
čia trupės narių rengiasi bū
ti. šie nariai ketina važiuoti: 
Vytautas Beliajus, Veneta Gry
bas, Birutė Kremianis, Venus 
Tumosa, Mildred Jakubka, Ju- 
lia Rakštis, Stasė Staškus, Al
binas Ažukas,i Juozas Simbal, 
Feliksas Tarnas 'ir' pianistė 
Helena Pečukaitė. '

Praėjusį sekmadienį Belia- 
jaus grupė dalyvavo North 
Sidės lenkų tarpe. Lietuvių šo
kiai lenkams labai patiko ir 
lenkai pareiškė, kad tai buvo 
gražiausias numeris visame 
programe. j

Paškilbęs Dr. Towsend, va
dinamų senatvės pensijų fondo 
įkūrėjas, pavarė laukan iš or
ganizacijos kunigą Geraldą L. 
K. Smithą, savo pirmą padėjė
ją, taip sakyti, pirmą leitenan
tą. “Draugučiai” townsenditai 
pradėjo peštis.

kadattįhH 
sutraukęs puikaus. 
Bet choras turi 
gerų dainininkų ir vaidintojų, 
kaip J. Virbicką ir eilę kitų.

Ateinantį sekmadienį, spa
lio 25 dieną, Naujosios Gady-' 
nes choras ruošia vakarą. Pir
mą kartą lietuvių kalba sta
toma scenoj operete “Mikado”jj 
versta iš japonų kalbos. Sako, 
muzika labai graži ir dainų 
melodijos gyvos.

Vaidintojų sąstatas susidaro 
iš tvirtų musų meno jėgų, ii/ 
pilnai pasitikima, kad vaidin
tojai savo roles atliks gerai.

Vakaras įvyks Sakalų sve
tainėje, 2343 So. Kedzie avė.' 
Taigi šios operetės pažiūrėti 
važiuosime visi Chicagos lie
tuviai.

Jos vaizdingai per
statė girtuokliautiančią moterį, 
kuri dinerkomis ir pantukėmis 
neša iŠ saliuno degtinę ir alų 
ir geria per dieną, o kai vy
rai pareina iš darbo, tai pa
sisako, kad serga. Visiems bu
vo daug juoko iš vaidinimo. 
Kreditas šioms draugėms ten-, 
ka ir už tai, kad jos daug dir
bo vakarėliui surengti.

Po programo p-lė Briedytė 
prie piano, gi smuikininkas 
Misevičius, kornetistas Rakau
skas ir keli kiti jaunuoliai pra
dėjo groti šokius, šoko jautai, 
šoko seni. Mačiau ir dėdę Vai
tekūną šokant su Naujienų 
gražuole.

Turiu dar pasakyti, kad p. 
Vaitekūnas yra pasiryžęs duo
ti gerą teatrą Joniškiečių kliu- 
bui ir svarbiausią rolę ketina, 
pavesti p-lė Ambrozaitei.

Kadangi žmonių atsilankė 
daug, tai prie bufeto sunku 
buvo prieiti. Teko matyti pp. 
Šalkauskus, Chepulius, šlakiu- 
skus, žagariečių Kliubo pirmi
ninką p. P. Arlauską su žmo
na ir daugelį kitų Joniškiečių 
prietelių ir rėmėjų.

Niekas neatsimena kada to
kią gerą nuotaiką yra turėję 
Joniškiečiai savo vakarėly, ko
kia buvo praėjusį sekmadie>-

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORNUS — SUKIETĖJIMUS 

NAUJIKAUMUS?
Atsilankykit j Shapiro Čeverykų Krautuvę— 
kur čeverykai bus tinkamai pritaikyti.

Mes užlaikome didelj pasirinkimą jvairio 
dydžio ir rūšies čeverykų yyrams, moterims 
ir kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patari
mai DYKAI.'

Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu

Lietuvių Jaunimo ' • •

Praėjusio penktadienio vaka
re Lietuvių Liuosybes svetai
nėje atsibuvo pardavimo aktas 
Lietuvių Kooperacijos bučėr- 
nės. Legalius reikalus atliko 
advokatas J. J. Grish’ius.

Kiek tekų t nugirsti, bučernė 
kaipjbuvo^.Įąip,jr;ibus, tik jau 
nebe kooperatyve, o , privati p. 
Petrulio globoj. Artimoj atei
ty {vyksiąs jos atidarymas.

Įdomus susirinkimas
Taipjau penktadienio vaka

re, spalio 16 dieną, įvyko Chi
cagos Lietuvių Draugijos sky
riaus arba Cicero Lietuvių 
Kultūros Draugijos susirinki
mas. Tos draugijos narių čia 
yra netoli 400. Tai gražus skai
čius. Jeigu butų sutartis ir 
geri norai, galima butų daug 
kas nuveikti.

štai ir šiam susirinkimui vi
si gavo atvirutes, rodos, turė
jo atsilankyti nors pusė, susi
pažinti su veikimu ir pradėti 
veikimą, ba neužtenka vien 
duokles užsimokėti. Jeigu visi 
tik tiek darbuotųsi, tai jau se
niai musų draugijos ir kliu- 
bai butų išnykę.

Visi su malonumu klausėsi 
įdomios paskaitos, kurią pa
teikė Inž. K: Atfgust. Jaunas 
Balakas gražiai grojo akordio- 
ną, o V. Ascila su V. Gunau- 
skiene •padainavo kelias liau
dies daineles. Ir visą tą pro
gramą susirinkusieji gavo vel
tui. Apie 10 valandą vakaro 
patenkinti ėjo namo.

Vienbalsiai nutarta turėti 
parengimą. Norima statyti sce
noje veikalą “Blinda“. Reika
las pavesta komisijai, kuri tu
rės išduoti raportą ateinančia
me susirinkime lapkričio 20 
dieną.

Deformed—Normai 
nebusite pilnai paten

kinti, mes pritaikysim kitus čeverykus. Jus džiaugsitės musų čeve- 
rykais ir vaikščiosite su šypsą veide. — čeverykai pigiomis kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max Shapiro vaikų kojų ir čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus dėl egzaminacijos dykai

V Atdara vakarais

, Visi 
spietėsi aplink Miką Petraus
ką, nes Petrauskas lietuvių 
vardą pakėlė svetimtaučių tar
pe. BIRUTĖ susilaukė garbės 
narių-rėmėjų, Apšviestiitaai ir 
dainos mėgėjai, M. Petrausko 
vadovybėj, šuoliais žengė pir
myn. Tiktai prisiminus, kad 
BIRUTĖ dainuos ar teatrą vai
dins, buvo užtikrinimas, kad 
geresnio parengimo Chicagoj e 
nėra. BIRUTĖ buvo tokioje 
pagarboje laikoma, kad už ją 
nieko geresnio Chicagoje ne
buvo. ;..

BIRUTĖ, Amerikoje augu
sio jaunimo remiama, išaugo į 
pilnametę gražuolę ir prisivi
liojo sau lygų draugą asme
ny muziko, kompozitoriaus Jo
no M. Byansko,

M. Petrauskas buvo birutie- 
tėms ir birutiečiams tėvas, o 
inžinierius ir pianistas J. M. 
Byanskas yra Visų birutiečių 
malonus draugas ir idealis mo
kytojas. Laikau-j sau už gar
bę, kad man malonėjo BIRU
TĖS dabartinis ; direktorius pa
rodyti savo siėlą. Kad išgul- 
dant minties^ rtėstelbti, paduo
siu gerbiamo .VL‘ inžinieriaus ir 
muziko Jono M? Byansko žod
žius angliškai:-u M

“I met Mikas Petrauskas, 
founder of “Birute“, very soon 
after his arrMalm Chicago, 
when he callėld to visit my 
parents — I Was very protai 
to be asked to Į)lay for him..... 
SOon after that, I was play- 
iriį accompanimėnts for both 
Petrauskas and the late Dr. 
Kasputis who livfcd together 
in the Universal Bank Build-t 
ihg at 33rd and Halsted St. 
Since “Birutė“ was founded, 
I have always had a deep in- 
terest in its wėlfare and haye 
contributed in many ways to- 
ward its existence, along with 
others who have its ideals at 
heiart.

About three yėars ago, I be- 
came the direėtor of “Birutė“ 
and consider as mjy 
successf ui undęrtaking
production of Mikas Petraus
kas Lithuanian opera “Eglę, 
žalčių Karalienė,“ in the spring 
of 1934. Anotfrer interesting 
bit of work waS in connection 
with my selection as musical 
director of the Lithuanian 
Day at the World’s Fair in 
the summer of '1934........... .
Music is an essential part of 
me and because I feel that 
others also appreciate its uni- 
versal appeal, j will probably 
continue to further the cause 
of Lithuanian music striving 
always to do all that is phy- 
sically possible? to do toward 
its ideal presentation.“

Kaip visi prakilnesni lietu
viai spietėsi aplink Miką Pet
rauską, žinodami, kad tiktai 
gero bus iš jojo darbuotės, taip 
galime tikėti ir iš dabartinio 
BIRUTĖS direktoriaus Jono 
M. Byansko, BIRUTEI yra 
lemta garbė šviesti Chicagos 
lietuviams.

“Birds of feather flock to
gether” — taip geri lietuviai 
bus gerųjų darbuotojų it mag
netu sutraukti pasilinksmini
mui prirengton vieton.

— A. K. Rutkauskas, M.D.

Leonardas šimutis, katalikų 
dienraščio, “Draugo”, redakto
rius, tituluoja save dideliu de
mokratų šalininku, bet aną die
ną nuėjo republikonams pagel
bėti savo kolegas apipurvinti.

Sekmadienį vakare, dalyvau
damas J. T. žurio pagerbimo 
bankiete, L. šimutis kėlė de
mokratų dorybes į padanges,' ir 
tam tikslui kalbėjo net keturis 
kartus, o šeštadienį...

Dienraštis “Chicago Ameri
can“, griežtai republikoniškai 
nusistatęs Hearsto laikraštis, 
cituoja L. Šimutį:

“šio miesto lietuviai yra su
judę dėl aukštų valdžios kaštų. 
Jie reikalauja, kad mokesčiai 
butų numušti. Yra aišku, kad 
politiški samdiniai yra mokes
čius ėdą siaubūnai, kuriuos mes 
turime prašalinti.”

Dienraštis taipgi cituoja ir 
Brighton Parko parapijos kle
boną, kun. Antaną Brišką. Kar
tu su L. šimučiu tas kunigas 
patarnauja republikonų kandida
tui j mokesčių apeliacijos tary
bą, George F. Nixon, kuris to
je pat žinioje demokratus išva
dina mokesčių švaistytojais, ap
gavikais ir sako, kad demokra
tams reikia duoti pamoką.

“Chicago American” pridūrė, 
kad L. šimutis yra pirminin
kas Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Susivienijimo, kuris 
“Chicagoje turi 25,000 narių.“ 
A. L. R. K. S. visoje Ameriko
je teturi ąpie 12,000 narių.

KLAUSYKIT
Šiandien, Spalio 22

Beveik penkiolika šimtų 
Chicagos lietuvių jau “pabrė
žė kryžiukus” “Naujienų” 
šiaudiniuose balsavimuose. 
Apie savo nusistatymą prezi
dentiniuose rinkimuose jau 
pasisakė dalis Brighton Par
ko, Westsidės, Marųuette Par
ko, Town of Lake ir Bridge- 
porto lietuviai. Ir jų kandida
tas, didžiule balsų didžiuma, 
yra dabartinis prezidentas, 
demokratas Franklin D. Roo- 
sevelt. Čia telpanti lentelė 
parodo vakar dienos rezulta
tus. Kandidatų stovis, sudėjus 
daiktan vakar surinktus bal
sus, ir pirmiau paskelbtas 
skaitlines, atrodo toks:

Rooseveltas 
Landonas . 
Thomas .... 
Browderis 
Lemke ....... 
Aiken .......
Colvin ..... .
Landonas, republikonų kan

didatas, ir kiti penki kandi
datai tebėra atsilikę tolį nuo 
Roosevelto ir vargu jį bepasi- 

flietuvių
Brighton 

Parkąs 
pirmesnes skaitlines)

Praėjusį sekmadienį p. Yuš- 
koš salėj Joniškiečių Kliubas 
davė šaunų vakarą su šokiais, 
muzikaliu programų ir vaidi
nimu.

Dėdė Vaitekūnas pasakė 
grasią įžanginę kalbą, trum
pai nušviesdamas Joniškiečių 
L. K. kliubo 11 metų darbuo-

8 vai. vakaro
Iš RADIO STOTIES

WHFC
1420 Kilocycles.

(J. F. Budriko valandoje)
KABĖS ADVOKATAS

CHARLES P. KAL
Nurodydamas lietu v i a m s 
ateinančių rinkimų svarbą 
ir didelį reikalą balsuoti už

Už Ka Lietuviai Balsuos
I Prezidentus

Viedras užmušė 
žmogų

Praėjusį 
laikomi 
Draugijos 
ateinantiems metams 
nariai tapo išrinkti:

Vytautas Beliajus, pirminin
kas; Albinas Ažukas, vice-pir- 
mininkas; Birutė Kremianis, 
raštininkė; p-nia Aniceta Zli- 
binaitė-Munarinienė, iždininkė; 
p-nia Elena Dambras-Juškie
nė, narė be pareigų (Officer- 
pro-temps); p. Jonas Mutaa- 
rin, maršalka.

Vytautas Beliajus, Birutė 
Kremianskaitė ir Elena Juš
kienė yra įkūrėjai šios drau
gijos treji metai atgal.

Ateinančiame 1 susirinkime, 
kurs įvyks lapkričio 8 dieną, 
bus paskaita apie karo užbai
gimo šventę.

Beliaj'aus grupe vyksta 
Detroitan.

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

Walter Worones 24 m. ir 
Lillian Milewski 17 m.

Franklin Anderson 22 m. ir 
Sophie Rudovic 21 m.

Walter Savickį 41 m. ir 
Frances Narug 41 m.

Po to estradoj pasirodė 
“Naujienų” gražuolė p-lė Sofi
ja Ambrozaitė. Visi pasitiko 
ją delnų plojimu. Vienas vy
ras, kurs pasisakė, kad buvo 
atvykęs tikslu pamatyti p-lę 
Ambrozaitę ir susipažinti su 
ja, užkvietė p-lę Ambrozaitę
į Birutės rengiamą vakarą.

Suskambėjo gražios dainos. 
Dainavo A. Dočkienė. Jos skam
bus balsas visiems labai pati
ko. Dainininkė tapo apdovano
ta puikiu gėlių bukietu. Ji dar 
sudainavo dainelę “Kur spanų 
gražybė“, o po jos padainavo 
kelias daineles p. Stasys Rim
kus. Publika prašė, kad 
daugiau dainuotų, nes 
džiaugėsi jo dainavimu.

Landonas randa pritarėjų. Bet 
Town of Lake, 18-toje ir kito
se panašiose kolonijose, be
veik visi balsuotojai eina su 
Rooseveltu.

Union partijos kandidatas, 
Lemke, ikišiol tėra gavęs 11 
balsų. Įdomu tas, kad jie atė
jo išimtinai iš katalikų tarpo, 
Tas yra greičiausiai dėl to, 
kad jį remia katalikų kuni
gas Coughlin, paskilbęs savo 
kalbomis per radio.

Šie šiaudiniai balsavimai 
bus tęsiami per visą šią sa
vaitę, ir ateinančią/kad gauti 
pilnai 
skaičių 
įr nuo 
žmonių, 
surinkti 
praeivių 
susirinkimuose ir vakarėliuo
se, kur teko susitikti ir socia
listų, ir komunistų, ir katali
kų ir kitokio plauko žmonių.

“Naujienų“ korespondentai 
dabartiniu laiku renka balsus 
Cicero, Roselande, Melrose 
Parke ir kitose tolimesnėse 
lietuvių kolonijose. Naujas 
pluoštas skaitlinių bus pas^> 
kelbtas rytoj. Sekite balsavi
mus kasdien.

The Florsheim Store

SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY
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T0WN OF LAKE ..... 28 ——• ■■Ma 2 ■MKM
MARQUETTĘ PARK ... . 39 1 .. ..... " —— . — —- /

WEST SIDE ................. . 79 7 -- ■ - . 1 3
BRIGHTON PARK ....... 122 13 3 •■MM.

Viso šiandien .......... 268 21 3 3 3 —•

Buvo paskelbta ....... 980 75 20 13 8 1 1



Pętę Ęąljm

STIKLIUKĄ
- v >.■ < ■ *

AUTO

teisi

yięną Jungtiniu Valą-

Įdomi paskait

Celumet 4258

Tęl, ęOUlevardi 7314

Chepiieal Co

Courier
XYZ

IMCHTO

ielection

1739 So. Halsted ęi>icąg<CHICAGOS

4*:7b

6.66

jis užtrunka teią- 
klijentai užpildo.

4.00
4.95
7.20

3.05 
2.00 
2.70 
2.75

3.85

3.05
4.10

3.40
3.15

$4.25 
4.50 
5.00 
5.25.
5.00Į

2.10
2.30 
2.?5 
2.45. 
T.95
1.80

$7.50 
-7.95 
8.95.

NAUJIENOSE
GARSINKITES

10.75 
10.75* 
1,0.76

8.45
12.50 

0.20 
8175
8.85

■ ,;r
13.40

5.75, 
4.50
8.25
7.15, 
7.26

6,75 
7,(55 
7.75 
820,
6.30
6.76

$ 7.75
■ 8,20 

0.30 
9.75

11.00 
11.00 
11.00 

8.75
12.25 

0.45 
9.00 
9.10

13.65 
6.00 
4.75
6.50 
7,.40 
7.50

Komunistei reiką 
Jauja vietos

liūs, augscius, 
sųsjžeidę

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu< 

' dentat telkia patarnavimu 
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria, stiklus. Medijais ekzami- 
nacija' ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba 
gydymas': 
cosė vėins, dowl

.ŲGIJĄ, tai bus 
tiųęs, Draugijos.’ 
k Cnicagos Lie-’

Joseph Andrekovitz 32 m. 
63^ Oakdąlę ąvenuę, mėgino 
pabėgti iŠ kauntes kalėj iųip.

Tęny Stęaįiųs Tąyęyn 
r-“ — - **• -

Kviečiu visus 
atsilankyti 
Tayem—G 
užkandžiai.

ir Pontiac automobiliu.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Vtctorv 1696

dienomis įeinu į 
Jį pilną žmęnių.

ektlenain Užtikrina 
rimą Ir. geriausia

Bąlsąy.imų 'viršilos Ilįinoią 
valstijoj nedavę Ipmuhistų kan
didatams viętęs balotuose. Da
bar komunistai iškėlė dėl to dvi 
bylas

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Visi draugai ir tautiečiai nelaukite 
žięmog Šalčių. Nupjaus sukruskite 
pasitaisyti rubus vyrišku^ ir mote
riškus furkaučiils; darbas yra garail- 
tųpjamas. Tel. YĄRt>S 5335.

‘ 821 WEST 34-TH STREET

shingtone, o kitą Jungtinių Val
stijų Apslpritięs Tęismg. piieste, 
WK‘ '■ .........

'31st; and* Gillespiė Hom,ęę<ųn-< 
ing Sunday, November fst.

Tąidęgtfaę, kuritfa^fams 
tikrą malonumą! ^

• Tavernų savininkai reika
laujant mūsų atstovo pašaukit 

VI^TORY 5382

Masinės, prakaJboa tikslu Lietuos liaudžiąj padėti, atąteigti Lie- 
tuyoįę. demokratę, tvarką įvyks penktadieni, spalių 23 d. 
Strumilos syęt., 107 ir Indianą Avė,, 7,:3(į yąl, v^f. Įžan
gos nebus. Kalbės R Grigaitis ir L. Bjuseiką. Dąinuos Liet. 
PmSmjMu dj,<W “AŠĮflft”

]£as ners turi ap 
mokėti

p Lašt Sunęlay was the Hal- 
jlpyeen nieeting of the L.Y.Sr, 
būt the costumes werę a rare 
sight (we ęoųld hąędly see 
«ny)- HeĮen Dambrąs

Parduos Caponęs na 
mą aukcionu

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir ^agrabams

pagerinimui SĮ^ękįę Lągopps 
pąrko. Tąs pąrlĮaą randasi 
Npjctlv Cfeago, ąpįęlinkej.

tie Avenua 
le 5727.

e Nų^ritusy nuo' trečio aukš
to; ląngę, yąkar/ užsimušė Bes- 
się Jąękąy 74 wtų senele. i Jį 
bųyoy ipptjųa Pft. Ę. J. JĮįrVo$ 
Jyąhtijps ąyęi&ąt.ęs direkto-

Kriminaliame teisme vakap 
prasidėjo byla prieš nepįlną- 
protį 15 mėtų ^žmogžudį; Rq-

f The 7f ■ •
i Krctfiį

ęhęesę
? Spceads 
ne^-desigaMĮ*-IS

Swankyswig glasses I

namuose. Raudongysles 
virkfitimu, kyla 'ir vaįri-

,S PARK HOSPITAL

Antrądd.ęųj, spąŲo. 2f) di^ną, 
federalė valdžia nutarė par
duotu au^ęiojąu Al. Gąp.onėą 
rezidencijų, Miami mieste, Flo
ridoj, kad. iškolektuoti prir 
klausančių valdžiai taksų

Capojąės ręzįęljąn.ęi- 
ja Floridoj, sakoma, kašta
vusį j#ni apję $250,000,

Dvigubas, CęlĮoplyąiie Qld| 
GoMs suVyi^iojĮirių® 
sausrą, Ąrėgm.^ *iljsęą iįt 
kiekyj VHą

žemyn
iš paklodžių virvė, kurią jis 
per langą leidosi. Nuo, sųšį- 
krėŲmo Andrekovitz., vięnos 
kojos ir rankos kąųląį spX0r

• Sparkling glassęs strercn with 
bright stars... the new Swanky- 
8wigs. Ydull want to collect a 
whole sėt And while you’re doing 

arauainted _______
with all seven ę 
o f tįhe delicioąą HZ- 
Kraft Cheese I > ’ "* 
Spreads. They’rė l h * i
marv.ęįąus for [ L * 
sandwichęs,sająds Į *v * 
ąnd appetizers. I _

> ąrtį 4,000 narių, šia-
. _ _____ 10 metų amžiaus. Drau-

iąvo narius bei išmoka pbinlftlnes, bet 
,J ° PaMĮP98 skyriąį: $6, $10 ir 
$300, palaidojimo; reikalams $50‘. Narių, 

skyriaus—50c, ‘ 75į arba $1.25. ’ 
DRAUGkJ.03. atatovąs greitu, laiku atsilankys 
as, kad plačiau, supažindintų vietos lietuvius 
. Tuo pačiu metu 'jie stengsis Draugijai nau-

Illinois valstijos vieškelių <įe; 
.pąrt^ent^ pąskyy?, $$50,- 
'ORO, gatves W{iįV Opokoj 
iVįbįgaį t^įss>ipįp už ^a-

NlŽAyrįmą ^cįrtąis. pi- 
pigąįa, ęątajsyti ąi g^jyes.

Mrs. N*. Munarin and Mr. Al 
Ažukas are. to prepare a lus- 
cious menu, while Mrs. H, 
;Yu£ka andi Miss Kremiąnis arę 
■o» th,e Progrąm Committee. 
f The meetipg o£ Novembeę 
8, is to Bear agajn a lectuęe. 
Thią time the s.ubjeęt wilį be 
jęeįated, to ArmisŲce Day. Be 
thęrę.

Lašt week the. šame housę 
sąxy two of įts/ resięįęnts com- 
mence New Years. John Gel-, 
žainis’ birthday’ was on Oct. 
13, whdp Al Ažukas had his 
ęn Oct. 17. Gopd luęk to both 
of yo,u and many more happy 
Onos, to ęųmę.

, John- Fisher, Illinois valstijoj 
socialistų kąn,dįdąta^ j guberna7 
torius, varo vajų , apielinkėse, 
kųrįoą rąndasį ų$ Cįąęagos, ri7 

^.o^įs člįępomis j® įąĮJ?.ę? 
sekąmoąę vietose:

į ]?ęorįa Friday, Octobeij 
j^3xd; Gąįesburg, Saturday, Oc- 
tober 24th; South Chicago. steel 
;$$tiąęt, Community Hall^ 
;Ųųion Bank Building, 3026 Ė, 
,S2»dt Street, Sunday afternoon, 
i’October 25ih; Bėlmont Heights 
■at Leyden Ho,ūse Hali, 3457 N. 
Oketę Avenue, Sunday evening, 
iGctober 25th; Taylorville, Mpn-. 
day, October 26th; Decatųr, 
Tuesday, October 27th; Du- 
Quoin, VVednesdąy, Qctoįer 
'28^ į Conųty/ ępprĮ Ęo,uąę, 
'Cairo,, Tįųrąda^ Qpįpj^. 29th\ 
Marion, Friday, October 30th>

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiąndien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne- 
^ųjagumų. Plačiai yrą psųduodąmas 
aptiekose ir vartojamąs Tavernose 
geras. gei;ti. su degtine ir be degtines. 
Reikalaukite visi 
ras Biterio. ] 
Canal 11-33.'

639 West 18tl 
■ čhičągp; i* '■ ’ “ * ,Į* ' " W T į/

Tautinės grupės Ghicagoj 
ypač yrą kviečiamoj ątsilan,- 
■lyįtj Į viųžą ’j^Įįąjtų, įųi;iį 
duos, Edgųr Ausel Mowrer, 
dįęnrąščio the Daily Nęys 
užsieni# kOKeąppndentąs 
ryžiuj per po#ą ų>etų. Kalba
ma paską^a ręngįama 8:30 
.valandą vakare ketyi^tącUęn3r, 
spalio 27 dįeną, Thorne Hali, 
prie East (Suporior ir Lake 
Sbpre Ųrive. ’p-jiąs Mowięer 
kalbės tema “Kokia yrą Tęį- 

’sybė Aęię Euęoęą?’.’
Bilietus pąskąįtaį gąįimą 

gauti Ūniversity College ofi
se, 313 Ęaąlį Chįęago, ąvenue. 
Bilietų kainos nuo 50 centų 
,ikį $į. Pąskąįtą Jungia, 
‘Nortįiy^ęstęrn ųnįyęrsįteto UnL. 
versity College Tarptautinių 
Sentikių, kįiubąs.
- Pirmas Amerikos - laikraštį-i 

ninkąs, pąsįękjgs Ispąniją, kaj 
ten prasidėjo sukilimas, p,. 
;I\įowrer palaikė transatlantif- 
WMrs ’safeeĮĮųs ųžjiifti.us, sįiįV- 
ųędąmąj vąj^džįus apijašyiųns 
iš mušiu įąąko. ir ąprašinėda- 
rąąs ąsw.enįs, kurtę dįrigųęją 
grumtinčins.

r Amerikos korespondentas 
Europoj nuo pasaulio karo 
laikų, p. Mo\vrer matė, kiek
vieną politikos krintį ir kįek- 
vieną ąlęėmiiĄą. Europį Jis 
^irb.O.' trijose Europos sostinė
se, Londoųę, Bnryžjuj ir Ber
lyne, ir gyveno Berlyne de- 

Wt«4-
; Budrus studijuoto jas tautų 
ir jų yąjįoyų,’ drąųgąs va^ty- 
;bęs vyrų ir diktatorių, ir Pu- 
hitzerio prizo 193,3 mętąis laj- 
jių.ęįojjas, p. Mowręr supjęąųta 
iEuropos milHarę politiką, pą- 
,^įsta žymiuosius asųį^nįą ii, 
•įvykins, kurie šiandie formuo
ja" išžiūrą Europoj o, gal iį 
viso pa&aulio.

Adv.. K. Gugio ofise kuone 
visuomet užtiksi keletą žmo
nių, o kąj 
mabuty, tai 
jo rąš^nę.

Ir šįomis 
jo. raštinę.

Mano, dėmesį tuojau atkrei
pia į save mažo ūgio, senyvas, 
didele ruda ir gerokai maišy
tą su žilais, plaukais burzda 
žiųogu.% paųašus, sakytųrų, į 
profesorių Biržišką.

P-no Gugio ofise nėra, ten
ka laukti įo, ilgokai. Kąi ku
rie kliįentai ima nerimauti, 
ir vienas dar# pasįąbą, kad 
Adv. Gugis, beteisindamas kį- 
tus, bene į,us pakliuvis Pats 
į kalėjimą.

Greta manęs sėdįs žmogus, 
užkalbiną manę. Tačiau, jo 
angliška kalbą nė truputį ne 
geresnė už mano, jei ne prą- 
stesuė. Klausių jo, ar lietu,- 
yys. esąs. Basįsako,. ką4 ru
sas. Mėginame kalbėti rusišį- 
kai, bet mano rusiška kalba 
maišosi su lenkišką, ir vieųąs 
kalbąme rųsįškai, o 'kBa.s len
kiškai. Barzdotas senelis 
pažvelgė į mus, nusišypso.

Bet štai ir Gugis įbėga. Su
siduria jo akys su barzdoto 
senelia akimis. Jis stengiasi 
ką tąį prisiminti, pagalios 
prataria/ “Tai tamsta csj 
G ūse v - OrenburskP’.

”Tak, tak, gospodin Gugis”, 
atsiliepia barzdočius.

Neužilgo, tenka man įeiti į 
privątį p,. Gugro kambarį. Ap
kalbėjęs savo, reikąįą klausių, 
kas yra tas kreipiąs į save dė>- 
mesį rusas.

Gugįs aiškiną, kąd, jįs. yra 
buvęs stąiąbųs rusų rašytojas, 
žinomas rusų liaudžiai, atvy
kęs į Ameriką 1922 mętąįs, 
vėlesniais laikais buvęs Risi- 
joj ir vėl Amerikon sugrįžęs.

Iš ąpsirčdyųio, iš, išvaizdas 
ątrodo, kad jam gyvenimas, 
nesišypso, kad jis matęs šalto, 
ir šilto, ir tur būt šiandie 
vargstą vargą. Q visgi stam
bus rašytojas, bet pasenęs, iš
semtą energiją, svetimoj ša
ly jis gal b.ut skursta ir varg
stą aršiau, negu m,es, Įjūrių 
dauguma tik paprąstą, juodą 
darbą esame pratę dirbti. O 
toliau kas? . . . Visų likimas 
vienodas, —A. G.

CRICĄGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICĄGPŠ LIETUVIU PRĄŲGJJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: VZąųfcegan, Nąrth Chi? 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gėry, Hąmmona, Calumet City, 
Chicago Heights, Haryey, Micnigan City,' Aurora, Jėlięt, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Parlį DeKalb, Kankakee, Racihe, Kenosha ir tt.

2 KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTU MIESTELIU* M įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHICA,GOS LIETUVIŲ D 
įkurti šios Draugijos’atstovybių centrai—Lietuvių J 
Lietuviu Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys 
tuvių. Draugijas nariąk ’

3, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI 
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 
gija ne tik šelpia sergančius 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3. 
$16 per savaitę. Poųhrtinė—.y/" 
mėnesiniai mokesčiai pųklausė. nuo

4a CHICAGOS L

chąrmjng.h'‘Vi'Herę are
šults: Vytautas Bęįįajųs, Pres.; 
Albinas Ažukas, Viėe-Pres.;

[Mrs. N. Zlibiųąą-Mųųąrin, 
Treąsurer; Mrs. 1 H. Dambras- 
Yūšką/ Ofįicer-pro4emps, and 
Mr. ' John Munarin, Sargeant- 
?t-Ąrms, A1Į of thęro, W hope, 
are a capabįe body of office- 
holders, and* a lot is to be ex- 
•pected froin them.

A great deal of anticipation 
is cherished by the members 
from the Thanksgivįng dinner 
to be given by thą L-Y.S. aųd 
to membeii ohly. -

Petroleum Cąrbęn SHJ1 Rųn 
PetVdlSuhi* CafobH Lilmp, Egg------
MILLERS CREEK LUJUP ----------
MILLEBS CftEEK, EGG--------------
BLACK BANĮ?, LUMI’------------------KIETOS ANGLYK—ANTHRACITE 
Cheetnut (PefinBylvAnla) *'
Eaatern Kentue'ijr Screenipsa ’ _— 
Illinois' SOreeninjra .J—---- *—------

ęiautog Nųt-r-3x2 __ ..■■■■■■

Amerikos sociąjistų partiją 
varo rinkimų vajų visų siųąrr 
kurnu. Pastarosiomis dįenoiųįs 
Norman Thomas kalpėjo Chų 
.ęągojy ■ ęi^ht Stręet^ teątre ir. 
’GHicž^os ’ Įiityęį^rtętė'.’^ ^karttį’ 
su juo kalbėjo Daniel H.oan, 
'M&waukee meras.

A.K.TAVERN
Geras pajievėžiškis — 
atsilankyti. Užlaiko
HIGH įtfB

3329, S. LitųarŲcą Avė

kai nutruko sušukta ' senelę blizgučiui, jisai ją nų-:L ’
■ " ' žudė, o blizgučiais . bandė' palį- ĘU pę?

duoti, kad pasidaryti pinigų. , * —-———-
■ Nužudyto ji’ buvo Agnės Rof- L Dąąg mąž y^PĄ dąi’bį-. 
feis, invalidė hašlė, gyvenusi. įninku tui^sįą darbų per ži^mą. 
'atsiskyrime, Nortlisidėje

Laidotuvių Direktoriail

E
 JUOZAPAS fą
UDEIKIV

IR TĖVAS tl 
REPublic 8340

372 Ęastį 71,st Street
_j draugus Ir pažįstamus 
į njanp naujai atidarytą 
iriausios, rųšięs Rcmąąiir

372 East 7 tat Street 
TcL Stęvvart 6m

M1 ■— 

LIG0NINE&- 
HOSPITAL&

taksai extra- i, - ą 3j 4 Toji, 
Tonas

. JO*'
$ 8,Q0 

8X5 
0.50

10.0Q.
11.25
11.25
14.25 

ff.00 
13,00 

0.70 
0.25 
0.40

13.90
6.25

ir visados Salnta- 
ašaukite telefonu

į Įlabąę,. vis did^jąnt pragy- 
fyenimo ’ į sąlygonę^ i# iųokesr 

Ję^ęfįųą Ąųfįmįąųi$^rąi^ąjbąį ^ą^tinąš ^Gla*' 
'drųįien.ę^^: į8X9.B,o. Ųnįon ąvę.,Tlykas pįųnųptį ir? būtį taupių 
.Aplanke dar antiįą partiją taj ir taupyti tik dėlto, kad mes 
’p]j. DomiųikąS/? Rti^kys su ppr Lyįsųpmęį tuijįųie apsįmokėtį 
lija Miliaųskįeųeįi 5638, .ųįį saXQ;
Trip ąveųųė jAęiiicagp. , > kįąt kęįd daiktą m’eą ųeąų^ąes- 

’ Man buvo [įįll^smą tokius,^ftųn^jėm, siųiąj^^lum^ni ar ga- 
brąngiųs 1 svečius, matyti mUj- 
'siį, vargelį tarpe. Svečiai m$- 
ne. pavaišino, ir gausiai apdpr 
vanojo, uz ką tąnų jiem?
'dingą, ačiū. ■ y j įpymą ir grąžinimą, pieno in+ 
1 Labai mes esame pasiilgę Austriją sako,: “Kas nors turi 
[savo draugų, >sų z kuyiais ^ apmokėti įąį jus daužote ko- 
daiSe gyvenome. ™ ' 
/kas mušti’ 
tiems, ktirie^dar žada mus r 
lankyti, tariame ačiū iš ank7 
štę.—lyįiačas ^fltraždds; lųstir 
tutįon; Ward 42, Oak Forest, 
'Illinois. r ' ’■

KASDIENINIS BĘMO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE > 
SU Utgriut lįra itedamaį tiktlu pagelblti Buuų tkattytojamt tutinuH, kur. galima tunlpUįM 
UgMų T^ptattų Iii ntpapraitų daiktų. Maitų ir. reikmenų. ’Jaigu. U telpanUų Ha įkeitimų 
heaidita imtiraeU kd. ieikbt, įakmktta NoujUpa* Gmfl 8600, (č

M Jeigu t# M (at įa/tas gtųį^

įteiksi pprčiapai ir kįti šilti va*, 
iai, Pabst Blue Ribbpp oų Tap alus,vi 

sokio’s geros ’ rųšies degtinės ir savi- 
pinko vardų, A. Stukas Tony’a Pri-

degtinėj cigaįąį Są 
vimnkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
701 W. 21st Place

TeL CĄNAL 7.522.

P A R E G l M AI

LIETUVA
BRAND,

Stvaight Ameikan
Wskęy

12 MENESIŲ SENA

PocahpųtįaĄ Mine Run Screened 
5. tonai ar daugiau' $7.40, tonas. 

Smulkesni; $7.15 tonas.
■ ...........—.. ................... įU

Z PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO.

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

ę PAVEIKSLAI- 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS 
PROTOGRAFAS 
"420 West 63rd Street

Jaunavedžiams duįbdą $5.00 Rražk 

k
Tel, Eoxlęwoodl M8»e-6M>

i Banis Studio 
VISOKS FOtOGRAFIšKAS 

darSas atliekama

1 , Oak Forest, B
, . z -.■it ■;>. . !

! Maųe,? jfeųąoąrži'SJęąz^ apf 
jląųkytį ątvą^iftvo, į Qo^ Ęų 
ręst ’ prieglaudą. ąekmaįMn^ 
’sp alįę. 48 ’;PP- BroųiS;- 
l.o.vas Witkus žiųo.ųa ir mą- 
'no b^ąngį sesuo -

. ROSELAND.
Kalinauskas, lOfityT So. MichL 
^ąn. ąyęųųę, kiųrįs' susirgo virš 
ižjęįjįų mėnesių aįgąį įę tųlą ląj- 
kĄ bųyn, įOeto 
bar ąyeikOr tlkjsų kad ar
timoj ateity pilnai pasveiks.

Pete Kalinauskas daugelį 
metų buvo 18 gatvės apielin- 
kės gyyeąįęjaį Ųžląiįę taver
ną, o vėliau cigarų, cigaretų, 
tabaką ir- kitokių ' mažmožių 
.kjjąųtųyę. Pų$ųį ęcKsikęlė j 
'Sfljsęląijdsį 107- gaįyęs. į tar 
vernos bjįęnį. Ne^rįąų užėjus 
ir bjzųįųi sjiięęžėįlja,, o, tąipįfi 
sveikatai ęnjug ąęilfiti,, Kalinai^ 
skas uždarė ir. šį biznį.

Draugai norintys ligonį apr 
.ląiįkytį ^ręip^itę, augščiaų pa
rodytu adresu.

' — Senas Pętrąs.
iRT KNITTING 
L S r- 

F« Selemonavich
WEST sT-RD, STREET 

Svetėrių krautuvė atdara kasdiena— 
ir vakarais ir sekmadieniais.

Telefonas Victory 348(5

• KRAUSTYTOJAI —

JULįUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktj, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tel;' Republic 3713.

25Q7 West 69th St.

• RESTAURANTAĮ 
Ųiąvęraaį resjaurąąt 
GERESNIU VALGIŲ VALGYKLA

’ 750 Wėst '31st Street f 
i'A. A NORKUS, Savininkas.

Tel. Victory 9670.

• BEAUTY SKOPS 
—Grožįo Salonai,

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

Permanent $2.50 
iki ....i........... $5.00 
Permanent be ma
šinos ____ . $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas J......... 35c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50

ftVisas darbas ga
rantuotas.

Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7409, 

MISS. ESTELLE SL0TKŲ3

■ y; wJk<, . t 14, 4 * z “ ' * • , ** j ; s^ir** •* ’* *’** *

u i.. ųj 1^. 1 1^.ctt. 'A1 irau y jv.įu11 a si .j.jj

DAILY BUSINESS DIRECTORY

PROOE 
‘viięNINįEUS "įlSTRiBjjTdRfeR: ; 5 7 WHOLESALE OSllį 

BRIDGEPORT IKJUOR COMPANY& • MYGIMO l>m 
VĖS—KnittingB
THE

Kainos guli pasikeisti be' Įspėjimo ' ' '
TUOJ APMOKANT — 1/^
POCAHONTAŠ ANGLYS Tono

Mine Run, 65% Stambios -------------------$2.40
—Mažos Nut ar Pea"——1-______ ’2.5Q

Krosniui ar. Pečiui --------------------   2.75
Lump ar Egg: —-------------------- ; 2.90

' 3.^
' Nilt Koksai '—--------------- —----—- 3.20

CT.t daj.lstą me?, newwesr 
tųrpjėm, si^ąj^įhtųęąępi ąr ga- 
'dinttfmėm.

Musų apskeibimę, kuris tek 
pa Nai^j ienoje, ir kurip tįįraj 

[iąą yrą garsinti ių bpnkų tau
pymą

>su z kuriais ką- 
S. Bet mažai 

dąįaį beatmeną, ^ jkąd yų ątpiykįmąs, prįąųj^ 
^įpjrief išįąįįų prią lų’oįųkęijps. išT 

" ląįllų į< ąptjąrąąvįmo. Tąi ąta- 
;tįinką tųęėių pįąųo bępfcų ąt- 
yėjuję. Jei jųą jaą sudaužą 
■arba nesųįgfrąžiųą^ tąi top iš? 
laidos ątsitįįtiųąį prisąįąj^į 

įppĄ išįąį^ Ta&
Lįįįte jąą ir« sųgrą^įnk^ą pįenj- 
Kipkuji ąfibSi ^ųt^vivinkiii; iš 
kurio 'pieną pirkote.”

Apskelbi

VVOOD £OAI

COAL &COKE

■MM

3719 S.K.EPZIL AVENUc 
GUAtANTEED COAL

PhONE LAWE‘fiE3^44 
oOnDED lWLIGH i kviečia visus 

m^LLEKS
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“Bet Juk Vakar Rooseveltą Jau Išrinko 
Prezidentu!”"

• ' ' ■' * J ’ '

. 1 . ■ ’ J ■ ■ . . \ 11

“Naujienų” šiaudiniai Balsavimai Didelis
Rūpestis Karštam Prezidento Šalininkui

Ketvirtadienis, spal. 22, '36

Prisiminus apie “Naujienų’* 
šiaudinius balsavimus, vienas 
“Naujienų** skaitytojas papa
sakojo įdomų incidentų.

Dženitorius tame name, khr 
jis gyvena,. pirmadienį rytą 
skaitė. “Naujienas”. Atsiver
tęs šeštą puslapį, jis staigiai 
labai apsidžiaugė.

“Aš iš anksto spėjau, kad 
taip išeis. Aš žinojau. Juk ki
taip būti negali,” galvojo sau 
senelis, patenkintas, kad vis
kas buvo pagal jo norą,

Tą dieną niekam apie savo 
džiaugsmą nieko nesakė. Tik 
rytojaus ’didną, beskaityda
mas “Naujienas**, jis labai 
nustebo.' Su laikraščiu ranko
je nubėgo pas savo draugą, ir 
klausia, “Kame čia dalykas, 
kaip čia gali būti?“

“O kas atsitiko?”

Iš Menjninkų 
veikimo

2-ras susirinkimas įvyks 
spalių 25 dieną.

Spalių 11 d. įvyko pirmas 
lietuvių menininkų susirinki
mas V. Beliajaus bute. Atsi
lankė skaitlingas būrelis me
nininkų. Buvo iškelta įvairių 
nuomonių ir iŠdiskusuota 
kliubo veikimo {programa. 
Buvo nutarta organizuoti Lie
tuvių Menininkų Kliubą.

Ateinantį sekmadienį, spa
lių 25 d., įvyks antras susirin
kimas, p. V. Beliajaus bute, 
adresu 5657 So. Sangamon 
Street. Bus renkama, kliubo 
valdyba ir svarstomi kiti rei
kalai. Visi menininkai privalė 
atsilankyti į šį svarbų susi
rinkimą.

Buvo pasiūlyta įkurti Meno 
Kūrėjų Kliubą, į kurį priklau
sytų visų meno šakų atstovai, 
tačiau tą padaryti butų ne
lengva. —5-kis.

Cicero
Klaida įvyko

Praėjusio šeštadienio “Natf- 
jienose” buvo pasakyta, kad 
S.L.A. 301 kuopa turėjo susi
rinkimą sausio 12 dieną, o tu
rėjo būti pasakyta, kad kuopa 
laikė susirinkimą spalio 12 die
ną. Kai kurie žmonės dėliai tos 
klaidos labai karščiuojasi, tai
gi atitaisau ją.

O dabar pakartoju, kad 
S.L.A. 301 kuopos nariai bu
tų prisirengę. Komisija atsi
lankys pas juos su prašymu* 
paramos. Nes yra rengiama 
Bunco Party. Parei reikalinga 
daug dalykėlių, kitaip sakant, 
dovanų. Jei visi nors po men
ką daiktelį padovanos, tai su
sidarys graži dovanų krūva.

Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoj šiemet švenčia savo 
auksinį jubiliejų. Visos kuo
pos turi parengimus, tad ir 
mes Cicero 301 kuopa nepri
valome pasilikti.

— D.

Pirmas WPA. darbi
ninkų streikų

Vakar laukta, kad bus iš
šauktas WPA darbininkų 
streikas mieste South Bend, 
Indiana. { jį žiūrėta kaip į 
pirmą WPA darbininkų de
monstracijų visoj šaly, kad 
gauti didesnes algas.

Ateinantį penktadienį, spa
lio 23 d., laukiama kitos pa
našios demonstracijos Cook 
kauntėj, reiškia Chicagoj' ir 
apielinkėj.

“žiūrėk, kaip čia yra? Juk 
vakar ‘Naujienos’ jau apie tai 
rašė, o šiandien sako, kad 
žmonėse da vis balsuoja.” 
Sumišęs, negalėdamas supras
ti ką tas viskas reiškia, jis 
rodė draugui į antradienio 
numeryje paskelbtas šiaudi
nio balsavimo skaitlines.

“Tai ką?” nesuprasdamas 
senelio, klausė draugas. “Čia 
tik šiaudiniai balsavimai. Pa
rodo ką lietuviai nori turėti 
už prezidentą. Matai, dau
giausiai balsų gauna Rooose- 
veltas.’*

“Je, matau, bet juk vakar 
‘Naujienose* Rooseveltas jau 
buvo išrinktas prezidentu. Tai 
kam jie vėl balsuoja? Ar ne
gerai buvo?**

Senelis jokiu b'udu negalėjo 
suprasti kas per vieni tie 
šiaudiniai balsavimai...

Nėw Yorke apsivedė 
Henrikas E. Briedis

Jo žmona — anglė Louise 
Marie Samuels

Maria Jurgelonis, “Naujie
nų” biznio vedėja, gavo pra
nešimą iš New Yorko, kad 
Henrikas Edvardas Briedis 
apsivedė su brooklyniete, 
Louise Marie Samuels. Vestu
vės įvyko šeštadienį, spalių 
17 dieną.

H. E. Briedis yra sūnūs 
chicagiečio Vinco Briedžio, 
kurio vardą gabus vaikai pla
čiai išgarsino tarp lieutvių. 
Jo duktė, Aldona yra žymi 
lietuvių pianistė Chicagoje, o 
sūnūs, Viktoras Briedis-pia- 
nistas Hollywpode. Jis akom
panuoja dainininkei, Ruth 
Etting.

s Jaunasis, apsigyvenęs New 
Yorke kiek laiko atgal, dar
bavosi vaistinėje, o vėliau pe
rėjo į apdraudos biznį. Jis yra 
p. M. Jurgelonienės krikšto 
sūnūs. Ji linki jam ir p. Brie
dienei laimingo gyvenimo.

Sekmadienio rytą 
Chicagoj

(Vaizdelis)
Tarpe North avenue ir 55 

gatvės, važiuojant Western 
avenue ankstokai sekmadienio 
ryte matėsi:

Prie Grand avenue automo
bilis u*žmestas ant šalygatvio 
prie kampo, sukniubęs, išdau
žytais langais.

Prie 21 gatvės automobilis 
guli ant šono.

Prie 35-tos ir Western Bou- 
leyard du f ordai, vienas V-8, 
o kitas senas, bet abu broliai, 
matyti, smarkiai pasibučiavę. 
Senasis užmestas ant šalygat
vio, naujasis, kaipo čempionas, 
stovi prie šalygatvio.

Prie 43 gatvės Chrysler už
mestas ant pievos, sulaužytais 
ratais ir iškultais langais.

Prie 55 gatvės arba Garfield 
bulvaro paliktas f ordas, apie 
kurį du policininkai sukinėja
si.

Tai vienos nakties pasėkos 
prie vienos gatvės, o kiek vi
soj Chicagoj panašių reginių 
buvo tą rytą?

— K. č.

Paguldyta Ligoninėje
18 APIEUNKE. — 50 me- 

tų Frances Salius buvo ati
duota Cook apskričio ligoni
nei, gydymui. Ji serga tulžies 
liga. Gyveno, 1720 So. Union 
avenue.

NusižudėSeptynių Vai
ki} Motina >

Finansinių Irupesčių pris
pausta, nusižudė, Minnie Kir- 
schner, 7 mažų vaikų motina. 
Ji išgėrė nuodų savo namuo
se, 1842 Fremont avenue. Mi
rė kelyje į ligoninę. '

Guli ligoninėje suva^ 
žinėtas automobilio

« i ■' ..........................

brightoN PARK. — Šv. 
Kryžiaus ligoninėje guli Stan
ley Bartus, 28 metų brighton- 
parkietis, trumpą laiką atgal 
suvažinėtas automobilio. (

Nelaimė įvyko, ties 43-čia ir 
Westerm avenue. Automobilį 
valdė vienas, Edward J. Mey- 
erhofer, 2223 West 50th Plące

Bartus gyvena adresu, 4201 
South Talman avenue.

■ ' -------------------------------------

Su Dviračiu ir Ruzą- 
va Paklode -Flo- 

ridon!
Jonas Bartkeviėius-Barkley 

mano toli keliauti.

BEVERLY HILLS. — Jonui 
Bortkevičiui, 8415 So. Marsh- 
field avenue pabodo didmies
tis, namai ir šaltas ruduo. 
Svajojo jisai apie šiltus kraš
tus ir ilgas keliones, bet, kai 
kišeniui tuščia, — ne kur nu
važiuosi.

Galvojo, galvojo Bortkevi- 
čius ir pagaliau jam į galvą 
ątėjo Florida. Florida, kodėl 
ne! Ne taip jau toli. Bent ne
liek toli, kaip į Afriką ar 
Braziliją.

Anksti rytą išsitempė jisai 
dviratį ir įsidėjo į krepšį ru- 
žavą paklodę. Mat, kol ten 
dasigausi, gali būti šalta. Nie
kam žodžio netaręs, sėdi ant 
dviračio ir nuvažiavo. i

Jei kur pamatysite j'aūhąį,, 
liekną berniuką, mėlynų akių 
ir šviesių plaukų, bedirbantį 
kojoms ant raudono ir juodo 
dviračio, tai žinokite, kak tai 
Bortkevičius važiuoja Flori- 
don.

Parvirtęs gatvėje ties 2140 
West 23rčL;t>lące,, . susižeidė 20 
metų, Julius Mekenis,4iš CCC 
stovyklos, Graftone, III. ’ ?

J. Lebda, 19, 11949 South 
Lowe avenue, skaudžiai nu
kentėjo pakliuvęs tarp dviejų 
automobilių, South Water 
vaisių markete.

Skolinimo Bendrovių 
susirinkimas

Penktadieny, 23-čią dieną 
spalių mėn., 7:30 vakaro bus 
bertaininis susirinkimas atsto
vų visų TAUPYMO ir SKO
LINIMO BENDROVIŲ (Spul- 
kų), CHICAGOS LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJE, 3131 S. Hal- 
sted Str., Chicago, III.

Laikas sukrusti ir parodyti 
veiklumą Spulkų naudai, šiuo 
tikslu yra šaukiamas šis su
sirinkimas.

(1) Bute pateiktas raportas 
delegato, J. J. Kazanausko iš 
Konvencijos Illinojaus Lygos.

(2) Bus pranešimas apie nu
veiktus darbus dabar esančio-
j e Konvencijoje United States 
Lygos.

(3) Mr. G. M' Briody, at
stovas Chicagos ofįso “Audi- 
tor of Public Accounts“, pada
rys pranešimą delegatams, ko
kius planus “Steito” valdžią 
turi dėl musų spulkų.

(4) Bus svarstomas planas, 
kaip išjudinti lietuvišką visuo
menę į spulkų darbą7.

Į šį bertaininį susirinkimą, 
šaukiamą vien informacijos dė
liai, kyiečiami atsilankyti vi
si direktoriai ąpulkų ir jų 
draugai, kurie padeda dirbt 
spulkų darbą.

— J. P. Varkala,
Sekretorius ir Auditorius.

NAUJIENOS,- Chicago, UI.

Policija Ieško 17 Me-1 
tų Jaunuolio J.

Damijonaičio
Išėjęs į mokyklą spalių 8 d., 
nebegrįžo; papildęs vagystę.

Chicagos policija ieško 17 
metų Waukėganp, 111., jau
nuolio, Jurgio Danhijonaičio.

, Spalių, 8 d., *apie 7:30 išė
jęs mokyklon, jis namo nebe
grįžo. Policįja; sako, jog* jis 
papildęs vagystę. Pabūgęs, 
kad gali pakliūti, berniukas 
ir pabėgęs iš nainų.

Jaunuolio tėvai gyvena ad
resu, 526 May st Jų klausė 
apie sūnų, bet tėvai atsakė, 
kad nežino kur jis gali būti.

Kitas lietuvis, dingęs iš na
mų yra Edvardas Vidunas, 
3124 South Avors Street. Jo 
ieško žm6na», .Vidiinas yra vi
dutinio amžiaus, mėlynų akių, 
ir plikas. Kai dingo, dėvėjo 
rudą Siutąi ir šviesiai mėlyną 
kepurę.

Iš Garfield Parko 
kolom jos

Garfield Parko, kaip ir ki
tų kolonijų darbo Žmonės gru
miasi savo kasdieniniu užsi
ėmimu, siekdami vis ką nors 
prakilnesnio, ir rodos, jau at
eina šviesesnes dienelės, rodos 
bus nugalėti tie daugybės die
nų vargai, jau čia pat liuo^ęs- 
ne valanda. Bėt bėga diena po 
dienos laukiamas giedrumas 
Vis tolinasi, darbo sunkume iš
nyksta. ; '

Spalio iį, dįęįą Garfield 
Parko Vyrų ir Moterų Pašal- 
pinis Kliųbąs. turėjo mėnesinį 
susirinkimą. kartą buvo pa
skaita sveikatos klausimu. 
Prelegentas b$vo Dr. Marke
ris. Kalbėjo apie grybus ir jų 
nuodingumą, (patarė nežinomų 
grybų nerinkti, nes įvyksta vi
sokių nelaimių ir pagalios mir
čių dėl užsihiįjįlijimo grybais.

Nutarta surengti linksmą 
rudeninį balių. Balius įvyks 
šeštadieny, lapkričio 7 dieną, 
McEnery Hali, 4039 West Ma- 
įlson Street. Paprastai Gar- 
field parkiečiai tą vietą vadi
na Matuko svetaine. Nors 
įžanga maža, bet iš anksto 
pirkdami tikietą gausite pi
giau. Norėdami įsigyti tikietų 
paklauskite bile vieno kliubie-

■ ■

y Nuo savęs turiu pasaldyti, 
kad Garfield Parko kliubas, kai 
surengia Matuko svetainėje 
balių, tai seni ir jauni turi 
linksmumo ir tikrai jaučiasi 
smagiai.

Dar vienas pasilieka atsimi
nimas, tai tas: komisijos na
riai patylomis šnekasi ir ska
niai juokiasi. Paklausiau kokia 
yra linksmumo priežastis. Sa
ko, geras kliubo narys, Cicero 
laidotuvių direktorius A. Pet
kus, prižadėjo dovaną kliubo
baliui. Paklausiau: kodėl ne<- 
pranešate apie?tai visiems? At
sakė: dar negauta, tik priža
dėta. i

— Kliubietis.

Peštynes Jei politi- 
kieriaus palikimo •: • i

1 11

Šiomis dienomis mirė Illi
nois valstijos atstovų buto na
rys David E., Shariahan. Ne
užilgo prieš mirtį Shanahan 
apsivedė su savo sekretorė 
p-le Helen Troessch, 41 metų, 
iš Springfield, III. Testamente 
Shanahan savo turtą paliko 
pačiaįi. Dabar artimi Shana- 
hano giminės! pareiškė, kad 
jie testamentą kontestuos tei
sme.

, (Ne laiko, tie pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo
jau t neįkainuojamų Old 
iGolds Cigaretų labiau-su- 
I švelnintą šviežumą.

įvažiavo su automobi
liu i ežerą

Praleidęs vakarą kabare
tuose ir gerokai įgėręs, Jo- 
seph E. Gaiviu, sėdo automo
biliu važiuoti namo. Bet ne
toli nuvažiavo, nes įvažiavo 
tiesiai į Michigan ežerą, iš' 
kur policija jį išgriebė.

Galvin gyvena 1201 N« Ke- 
nilworth avenue, Oak Parke. 
Jis yra vice-prezidentas Mo
torola radio bendrovės.
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Draugyste Palaimin
tos Lietuvos

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė mėnesinį susirin
kimą Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj spalio 14 dieną.

Susirinkimą atidarė pirm. 
J. Jackas; valdyba buvo susi
rinkime visa.

Priimta nauja narė Mary 
Kalanias.

Raštininkas perskaitė proto
kolą, kurs tapo priimtas.

Iš Auditorijos raporto pa
aiškėjo, kad Auditorija yra 
puikiai išdekoruota ir baras 
padidintas; dabar jis du kar
tus. didesnis, negu buvo pir
miau.

Svarstyta draugijos vakaru 
klausimas. Vakaras įvyks 
lapkričio 22 dieną Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Komi
sija pranešė, kad didžioji ir 
jaunoji Birutės pildys progra
mą, o tikietų bus pasiųsta po 
keturis kiekvienam nariui ir 
narei. Nariai prašomi padėti 
surinkti programus iš biznie
rių.

Atsimaldavo trys ligoniai, 
jiems pašalpa išmokėta. Dar 
serga keturi nariai.

įplaukų buvo tą vakarą 
$210.85 Draugystės turtas 
viršija $10,000.

Susirinkimą; Uždarė pirm. 
J. Jackas. • — Korespondentas. 
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Jaunas lietuvis lai
mėjo Western Union 

Kontestą 
t

Suinteresuota automobilių 
nelaimių ir kitų sužeidimų 
prašalinimu, Western Union 
bendrovė surengė tam tikrus 
kvotimusJkontestą /tarp jsavo 
darbininkų.

Vakar kvotimų rinkimai 
buvo paskelbti. Pasirodė, kad 
buvo du laimėtojai, vienas iš 
jų-pj aunas lietuvis, Frank 
Belskis. Jis yra Western 
Union firmos pasiuntinys, iš
nešiojus telegramas. Western 
Union yra stambi telegramų 
firma.

Penki plėšikai prieš 
vieną L Korbą

BRIGHTON PARK. —Penki 
plėšikai tamsiame . sedan au
tomobilyje, užpuolė, apiplė
šė ir sumušė, 22 metų, I. Kor
bą, 3334 West 38th Street.

Piktadariai užklupo jaunuo
lį prie 38-tos ir Kedzie ave
nue, apie antrą valandą ry
to. Atėmė iš jo ką turėjo ir 
skaudžiai suspardė.

CLASSIFIED APS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movint? 
3406 So. Halsted Street

Phone Yardi 3408

[ CLASSIFIED APS.
Business Service
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965
—O—-
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PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

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

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metu.

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgi&ų. 
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

COAL
_________ Anglys z_____ _
ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar nakti
Telefonas KEDZIE 3882

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

INCORPORATED
Garbingas storis ir geras patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimus pilnai tai irodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

SAUGIOJI ŠĖPA TINKANTI DĖL 
OFISO ARBA KITO BIZNIO PAR
SIDUODA LABAI PIGIAI DĖL 
STOKOS VIETOS NAUJIENOSE. 
DĖL INFORMACIJŲ PAŠAUKITE: 

CANAL 8500.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

---- ----■'■-r.............       —
IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 

RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Stoni fikčerius dėl 
bile kurio bizuio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

R. E. SOSTHEIM & SONR 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)

Financial
Finan sai-Paskolos

MES PERKAM
MORTGIČIUS

CHAPMAN & CO., Ine.
135 So. La Šalie St.

Franklin 0576

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI alaus ^pardavėjai 
alga ir komišenas, gera proga dėl 
gerų vyrų. M. Dzimidas, 4138 Ar
cher Avė. tel. Lafayette 0401.

PAIEŠKAU AGENTŲ
Pardavinėti kerosininius pečius— 

Oil Burners po krautuves ir na
mus; geras uždarbis agentams. Pi
gus, geras ir visi vartoja lietuvių 
išdirbystės. Užsisakyk vieną.

P. KUSCHUS.
78 Ward St., Hartford, Conn.

REIKIA Cabinet dirbėjų, patyrę 
ant rakandų ir pin games.

Rock-Ola Manuf. Corp.
Chicago and Sawyer Avenues.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MOTERIS bendram namų darbui, 
lengvas skalbimas, savas kambarys. 

Van Buren 4261.
PATYRUSI mergina bendram na

mų darbui, skalbti—apsibūti — 
Kreiptis tarp 9 ir 11:30 ryto. Gera 
alga. New Castle 8447.

REIKIA patyrusios merginos ben
dram namų darbui. Geri namai. 
Būti, nėra virimo. $7.00. Spaulding 
3166._____________________________

REIKIA patyrusios merginos 
bendram namų darbui, geri namai, 
nakvynė, savas kambarys, vana.

Hollycourt 3172.

REIKIA merginos bendram namų 
darbui, geri namai ir alga, savas 
kambarys ir vana. Longbeach 4671.

REIKIA patyrusios • merginos 
behdram namų darbui, geri namai 
—mėgti vaikus, gera alga.

Buckingham 5757.

MERGINA lengvam namų darbui 
be skalbimo — prižiūrėti 3 metų 
vaiką. Savas kambarys, nakvyne.

Fairfax 1413.

REIKALINGA mergina gyventi 
prie mažos šeimynos; geri namai, 
mažai darbo, šaukite Lawndale 9788

PATYRUSI moteris 35 iki 45 len
gvam namų darbui, prižiūrėti kūdi
ki, nėra virimo, nė skalbimo, mažas 
apartamentas, nakvoti ar ne.

Buckingham 9543.

Help VVanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

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

For Rent
RENDON 5 kambarių flatas $20 

mėnesy, naujai išdekoruotas. • 
6943 So. Claremont Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
ne, Parduosiu už pirmą pasiulyjimą 
arba mainysiu į automobilį. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. 711 W, 
34th St. .

, ,iif, i .............. f...... irt .nu piMi

GROŠERNĖ parduosiu pigiai .ar
ba mainysiu į mažą namuką ar 
bizniavą lotą; biznis išdirbtas.

2709 W. 71st St. Hemlock 4283.

PARDAVIMUI pusė taverno biz
nio, pigiai, gera vieta. Kreiptis 

3517 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

PARSIDUODA prie 6943 Clare
mont avenue 3 flatų budinkas su 
gerą aplinkuma. Pardavimo prie
žastis — mirtis.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, po 4 kambarius, gerame 
stovyje, apdaryti porČiai. automatiš
kas karšto vandens Šildymas. Gra
žioj apielinkėj. 6837 So; Talman 
Avė., 1-mos lubos.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
hamas, Bridgeporte, 6—5 kambariai, 
prieinama kaina, priežastį patirsite 
vietoj. Galima matyti vakarais po 6. 

838 W. 34th St. 2-nd floor.

BARGENAI
Marąuette Parke — dviejų pa

gyvenimų, medinis namas. 5 ir 6 
kamb., apšildomi, lotas 37%xl25 
pėdų. Kaina $4,700. Lengvus išmo
kėjimai.

Bizniavęs namas ir Storas prie 
gatvekarių linijos. Kaina $4,600. Iš
mokėjimui.

Turime įdidelį ^pasirinkimą kitų 
bargenų ir lotų. Kreipkitės į

Mr. Lėkis ar Mr, Busse, 
7149 S. Western. Hemlock 3900.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEIIEŠKOT
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

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


