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Ispanijos ambasada paskelbs,

Italijos užsienio reikalų minis
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užėjo. Spėjama, kad 
stovy įgriuvo ir pri-

Mussolini giriasi 
8,000,000 durtuvų

Europa Nusigandusi 
Naujo Karo Pavojaus

Francijos policija 
suėmusi 500,000 
bombų Ispanijai

Liepia vokietėms 
taupyti maistų

Skaitykite 
Kasdien

d’Italia

plau- 
todėl

Prisibijoma nutru 
kimo Japonijos ir 

Chinijos ryšių

Ispanijoj esą išžudy 
ti 15,272 kunigai 

ir vienuoliai

bom 
dirb 

kitoj

Automobiliai užmu 
še 7,089 žmones

it renta jį, Hik bijodamies 
Blum valdžios rezignacijos

Rusija buk siunčianti ginklus Ispanijos 
lojalistams, kuriuos Italija ruošiasi sulai

kyti. Francija šalinasi Rusijos.

Vokietija pripažino 
Italijos užkariavimų 

Ethiopijos

6 mėn/kalėjimo už 
girtavimą

Francijos radikalai 
nutarė remti liau

dies frontą

Browder čia turėjo kalbėti 
rūgs.. 13 d., bet atvykęs rado 
salę užrakintą.

Išardė Browderio 
susirinkimą

TAMPA, Fla., spalio 25. — 
Gauja žmonių, kurių vadas dė
vėjo Amęrikos Legiono kepurę 
įsibriovė į tuščią lotą, kuria
me nuo vėliavomis papuoštos 
estrados kalbėjo komunistų 
kandidatas Earl Browder ir su
sirinkimą išardė.

Keliolika .žmonių liko sužei-

MjARIJAMPOLĖ
dienomis Marijampolėje plentus 
lyginantis volas suplojo po sa
vimi darbininką J. žiemį, ku
ris tuoj ir pasimirė.

Velionis paliko žmoną,ir aš- 
tuonius vaikus, žuvusį darbi-' 
ninką palydėti į kapus susirin
ko daug žmopių.

PASPRINGUSI BLV 
NAIS

LW0W0, Lenkijoj, sp. 25.— 
Lwowo universitete kilo riau
šės prieš žydus, kuriose keturi 
žydai studentai liko sunkiai 
sužeisti. Dėlei to universitetas 
liko laikinai uždarytas.

pagelbos
nes nebuvo kas ją 

išėmus kelias misijų

Baigiasi nuožmus 
karas Afrikos 

Liberijoje

PAPILYS, Biržų apskr. — 
Rugsėjo 21 d. šio miestelio 
ūkininko B. Trečioko nenaudo
jamam šuliny rado prigėrusį 
K. Remeiką, Gudelių kaimo, 
Papilio valsčiaus. K. Rameika 
šuliny išbuvo 7 dienas kol pa
šaliniai jį 
neblaivam 
gėrė.

GARLIAVA.— Kampiškių k 
Garliavos vals. pil. šiugždienė 
vakar valgė bulvinius blynus ir 
bevalgydama užspringo. Staiga 
buvo vežama į ligoninę, bet ko1 
atvežė į ligoninę —šiugždienė 
mirė. Jos gerklėje rasta bul
vės gabaliukas, kuris patekęs 
buvo į blyną.

Francijos valdžia norėtų 
kytis nuošaliai ir nesileisti 
velti į gręsiantį karą. 
Franci ją gali įtraukti į karą 
jos pačios komunistai, kurie, 
žinoma, netylės, jei Rusijai 
tektų stoti į karą ir Francija 
bandytų pasilikti nuošaliai.

Senatvė įveikė vie 
nišą — pabėgo 

iš miškų

28 Ru
Ispa

ŽYMIAUSIŲ LIETUVIŲ 
P OJE TŲ MĖGIAMIAU
SIOS EILĖS IR DAINOS.

Pasak policijos, dalis 
bų buvo, daroma vienoj 
tuvėj
Bombas paskui sudėdavęs pats 
Christophe.

Areštavo WPA dar 
bininkų organi- 

zuotojus *

su’stabdyti už- 
dirbtuvių laike 

sustabdys 
tarp ko-

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

Apsiniaukę, veikiausia lietus 
ir šalčiau.

Saulė
5:54.

LYONS, Franci joj, sp. 25. 
— Policija padariusi kratą 
Lyons ginklų fabrikanto na
muose ir radusi 500,000 pa
degančių bombų, kurios buvo 
skiriamos išsiuntimui į Barce- 
loną, Ispanijoj.

Andre Christophe, 40 m., 
likęs areštuotas. Policijai jis 
prisipažinęs, kad 100,000 bom
bų jau* likę išsiųsta į Barcelo- 
ną, kuri remia Ispanijos

BERLYNAS, sp. 25. — Ofi
cialiai paskelbta, kad Vokieti
ja formaliai pripažino Italijos 
užkariavimą Ethiopijos.

Vokietijos naciai tą žinią 
pąsitiko labai palankiai, nes 
tai reikš didesnį naciškos Vo
kietijos ir fašistiškos Italijos 
susiartinimą.

WAUKEGAN, III., sp. 25.— 
Policijos teisėjas Clarence 
Brown nuteisė šešiems mėne
siams kalėj iman WPA darbi
ninką Harry Mahan, 41 m. Jis 
prisipažino girtas prižiūrėjęs 
einančius per gatvę mokyklos 
vaikus. Taipjau nuo rugp. 23 
d. jis jau penkis kartus buvo 
areštuotas už girtavimą ir el
getavimą.

COLOGNE, Vokietijoj, sp 
25. — Naciai įsakė šeiminin
kėms paliauti eikvoti maistą 
Esą daug maisto nueina nie
kais ir yra būna išmetama, 
kuomet tas maistas galėtų bū
ti sunaudotas. Jei esą pasi
liautų visiškas maisto eikvoji
mas, tai Vokietijai užtektų sa
vo maisto ir jo nereikėtų im
portuoti iš užsienio.

NEWARK, N. J. — Dr. George Harley, chiropraktas, ir 
slaugė Auna Green. Jie liko areštuoti už laikymą ligoninės, ku
rioje buvo daromos nelegalės operacijos.

EILUTĘ 
KASDIEN

Camille Chautemps., Ji 
aitrius ginčus su jau- 
partijos nariais, kurie 
atplėšti partiją nuo 
fronto už tai, kad ta

me fronte dalyvauja ir komu
nistai. Jaunieji radikalai, ku
rie rodė aiškius .fašistinius pa
linkimus, buvo priversti atsi
sakyti nuo savo griežtų rezo
liucijų, kada tapo paskelbta, 
kad suskaldymas liaudies fron
to ir nutraukimas ryšių su ko
munistais prives prie greitos 
premiero Blum rezignacijos, o 
tas savo keliu gali privesti prie 
įsigalėjimo Franci joj e fašiz
mo.

pasiūlyta 
senųjų radikalų politikų—Ed- 
ouard Herriot, Edouard Dala- 
dier ir 
užbaigė 
baisiais 
bandė 
liaudies

WASHINGTON, sp. 25. — 
Surinktomis žiniomis, 132 di
desniuose Amerikos miestuose 
automobiliai šiemet per 42 sa
vaites užmušė 7,089 žmones, 
— biskį mažiau, negu buvo 
užmušta pernai. Pernai gi tuo
se pačiuose miestuose per tą 
patį laiką buvo užmušta 7,439 
žmonės.

Tiek žmonių užmušta tik 
tuose miestuose. Skaičius už
muštų visoje šalyje yra kelis 
sykius didesnis.

BOLOGNA, Italijoj, sp. 25. 
— Diktatorius Mussolini čia 
kalbėjo apie “taiką”, paremtą 
8,000,000 “gerai nusmailintų 
durtuvų”.
* Jis girėsi dideliais fašistų 
atsiekimais, kurie atnešė dar 
didesnį skurdą Italijos žmo
nėms, bet užtai sukurė milži
nišką karo mašiną, kuri dabar 
buk įstengsianti palaikyti “tai-

WASHINGTON, sp. 25. — 
Workerš Alliance, kuri nori 
atstovauti WPA darbininkus, 
trys vadai liko areštuoti už 
suorganizavimą tos organiza
cijos narių eisenos prie Bal
tojo Namo, tikslu įteikti pre
zidentui Rposeveltui peticiją, 
reikalaujančią pakelti WPA 
darbininkų algas 20 nuoš., mo
kėti mažiausia $40 į mėnesį ir 
pripažinti Workers Alliance 
kolektyvėse derybose tarp 
WPA darbininkų ir valdžios.

Valdžia uždraudė eiseną, nes 
ji neturėjo tam leidimo. Tada 
apie' *300 **<|arbininkų nuėjo ša- 
lygatviais prie Baltojo Namo 
ir niekam jų peticijos nepri- 
imant, ją įteikė Baltojo Namo 
policistui. Tada maršuotojai 
patraukė linkui WPA raštinės, 
bet liko policijos sustabdyti ir 
išsklaidyti. Trys vadai liko 
areštuoti, bet tuojaūs liko' pa- 
liuosuoti . už mažą kauciją.

Vėliaus darbininkų peticiją 
sutiko priimti prezidento sek
retorius.

COCHOCTON, O., sp. 25.— 
Senatvė įveikė Ohio kolegijom 
profesorių-vienišą, privertė jį 
apleisti miškus ir ieškoti prie
glaudos namuose, “kur ket” 
rios namo sienos sudaro d

DENVER, Colo., sp. 25. — 
Burlington naujovinis trauki
nys Zephyr nustatė naują 
traukinių greitumo rekordą, 
atvykdamas į čia iš Chicago 
ir padarydamas tą 1,017 my
lių kelionę į 12 vai. 12 min., 
arba vidutiniškai po 83.4 m. 
į valandą.

3HANGHAI, sp. 25. — Ame
rikos ambasadoriui sėdint Pei- 
ping ir visai nesirūpinant Chi
nijos ir Japonijos santykiais, 
Anglijos, Francijos ir Rusijos 
ambasadoriai su dideliu susi
domėjimu seka padėtį. Jie 
taipjau veda skubias derybas 
su Chinijos užsienio reikalų 
ministeriu gen. Chang Chun, 
nes daugelio spėjama, kad 
staigus Chinijos diktatoriaus 
gen. Chiajig Kai-shek išvažia
vimas ,į šiaurinę Shensi pro
vinciją pranašauja greitą Chi
nijos. atvirą nutraukimą ryšių 
su Japonija.

jam kamba- 
laiką griež- 
apsigyventi 

dabar senat
vė — jis yra virš 84 m. am
žiaus — privertė jį pasinau
doti pasiūlymu, nes jis jau ne
begali atlaikyti, sunkių gyver 
nimo sąlygų miškuose, ypač 
žiemos metu.

MONROVIA, Liberijoj, sp. 
25. — Manoma, kad jau visai 
baigiasi labai nuožmus karas 
vakarų Afrikoj, kuris užsitęsė 
keturius metus.

Oficialiai paskelbta, kad Li
berijos valdžios milicija suėmė 
Kroo genties vadą Nimley, ku
ris per keturius metus vedė 
kruviną karą su Liberijos re
spublika.

Visa Liberijos armija iš 
1,000 kareivių buvo pasiųsta 
numalšinti tą karingą vadą, 
kuris 1932 m. Liberijos pa
krašty įkūrė 100 ketv. mylių 
autonominę teritoriją. Jam pa
sirodė, kad Liberija yra ne
teisinga jo gentei ir kad to
dėl bus geriau gyventi atsi- 

I metus nuo Liberijos.

Per tą karą pusė Liberijos 
armijos žuvo. Taipjau žuvo ir 
apie 20,000 čiabuvių. Daugelis 
jų mirė nuo bado, žaizdų, ar 
net ir liko suvalgyti kitų ba
daujančių žmonių. Tūkstan
čiai čiabuvių vyrų, moterų ir 
vaikų liko išžudyti, ar buvo 
palikti mirti džiunglėse. Jokios 
medikalės pagelbos nebuvo 

Įteikiama 
teikiu, 
stotis.

šimtai čiabuvių kaimų liko 
išnaikinti ir sudeginti, o jų 
gyventojai išvaryti į tropikų 
miškus mirti. Daugelis ištisų 
kaimų persikėlė į Francijos 
Gvinėją. \

(Liberija yra nedidelė neg
rų respublika vakarinėj Afri
koj, sukurta prieš šimtą metų 
daugiausia Amerikos negrų).

LISBON, spalio 25. — Portugalijos valdžia nutraukė di
plomatinius ryšius su Ispanijos lojalistų valdžia ir Ispanijos 
ambasadorius apleis Portugaliją veikiausia ateinantį antradie
nį, išvykdamas į Londoną. Oficialis pranešimas nepaduoda jo
kios priežasties staigiam nutraukimui diplomatinių ryšių.

(Portugalijos nutraukimas ryšių nepakeičia padėties, nes 
Portugalija faktinai nutraukė ryšius nuo pat "civilio karo pra
džios, atvirai teikdama sukilėliams pagelbą, leisdama jiems or
ganizuotis Portugalijos teritorijoj, taipjau trukdydama dagi 
ambasados susižinojimą su savo valdžia. Valdžios radio ir laik
raščiai atvirai rėmė sukilimą, o nepriklausomiems laikraščiams 
buvo visai uždrausta rašyti apie sukilimą. Diplomatiniai susi
žinojimai su ambasada buvo cenzūruojami, Ispanijos valdžios 
pranešimai sujaukiami, kad ambasada jų negalėtų suprasti. 
Visas sukilėlių vyriausias štabas visą laiką buvo ir tebėra Por
tugalijoj).

PORTUGALAI PASKANDINO ISPANŲ LAIVĄ.
LONDONAS, spalio 25 

kad Portugalijos motorinis laivas Ciudad de Macao be jokio 
įspėjimo paleido keturius šuvius į stovėjusį Bata prieplaukoj 
Ispanijos laivą, jį uždegė ir paskandino. Kapitonas ir 40 žmo
nių įgula žuvo kartu su laivu.

Tada tas patsJaivas paleido keturius Šuvius į Bata subgu- 
bernatoriaus ręzidenęiją.,.Namas nebuvo pakjiudytas, bet šau
dymas tarp/gyventojų iššaukė didelę paniką.

(Vienas Portugalijos laikraštis nuginčijo žinią apie por
tugalų paskandinimą ispanų laivo, bet Portugalijos valdžia apie 
tai. tyli).
HITLERIS IR MUSSOLINI VEIKS IŠVIEN PRIEŠ ISPANIJĄ.

BERLYNAS, spalio 25
teriui, Mussolini žentui grafui Ciano apsilankius pas Hitlerį 
tapo sutarta, kad Vokietija ir Italija veiks išvien prieš Ispa
niją. Jos veiks išvien ir derybose su kitomis valstybėmis klau
simais, kurie liečia Ispaniją.

Europa susirupinusi iškilus 
pavojui karo dėl Ispanijos.
LONDONAS, sp. 25. — Eu

ropos sostinės, kurios jau dau
gelį sykių buvo gąsdinamos 
“karo pavojum”, dabar vėl 
dreba iš baimės dėlei gręsian
čio karo dėl Ispanijos. O ka
ro pavojus vis labiau didėja.

Paryžiaus žiniomis 
sijos laivai su ginklais 
nijos lojalistams jau esą 
kia iš Rusijos į Ispaniją.

Esamomis žiniomis, jie 
kią iš Juodųjų jurų ir 
Mussolini buk ruošiasi pasių
sti Italijos karo laivus tuos Ru
sijos laivus sulaikyti.

Tuo pačiu laiku sukilėlių 
vadas gen. Franco įsakė savo 
lakūnams skandinti visus Ru
sijos laivus.

Madridas paskelbė naujus 
kaltinimus prieš Vokietiją dėl 
jos gelbėjimo sukilėlių.

Anglija gi iš kitos pusės pa
skelbė, kad ir Rusija yra su
laužiusi neutraliteto sutartį, 
jau pirmiau siųsdama ginklus 
ir amuniciją Ispanijos lojalis
tams.

BIARITZ, Francijoj, sp. 25. 
— Stipri radikalų socialistų 
(ištikrųjų tik liberalų) parti, 
ja savo metinėje konferencijo
je vienbalsiai nutarė ir, toliau 
remti liaudies fronto socialis
to Leon Blum valdžią.

Bet nutarimas remti liau
dies fronto valdžią padarytas 
tik su sąlyga, kad valdžia stver
sis priemonių 
ėminėjimus 
streiko ir taipjau 
susirėmimus gatvėse 
munistų ir fašistų.

*

Rezoliucija buvo

Susirupinusi Francija įspėja 
Rusiją.

PARYŽIUS, spalio 25.—Per 
pusiau oficialį laikraštį Le 
Temps, Francijos valdžia ašt
riai įspėjo Rusiją, nesitikėti 
Francijos pagelbos, jei Rusija, 
remdama Ispanijos lojalistus 
ir juos ginkluodama, pati įsi
veltų į karą s# Italija ar Vo
kietija, nes tokis karas nelie
stų Francijos interesų ir todėl 
Francija į jį nesimaišytų.

Bet visgi Francijos valdžia 
yra labai susirupinusi padėti
mi. Ispanijos sukilėliai, remia
mi Vokietijos, Italijos ir Por
tugalijos, paskelbė, kad jie 
skandins visus rusų laivus. 
Prisibijoma, kad ir Italijos lai
vynas gali sulaikyti ar net pa
skandinti Rusijos laivus.

RYMAS, -^p. 25— 
kų laikraštis .Venire 
apskaito, kad Ispanijoje likę 
išžudyti 15,272 kunigai, vie
nuoliai ir vienuolės.

Taipjau likę sudeginta ir 
išplėšta 18,987 bažnyčios, vie
nuolynai ir katalikiškos moky
klos.

(žinoma, šios skaitlinės yra 
perdaug perdėtos ir kunigų Is
panijoje niekas bereikalingai 
nežudo. Bet* jos parodo, kokią 
didelę naštą turėjo nešti Ispa
nijos liaudis ir kokią didelę 
dykaduonių armiją turėjo ji 
užlaikyti. Nestebėtina, kad Is
panija buvo viena iš pačių ne
turtingiausių Europos valsty-
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žilagalvis G. Orą Streinb : 
kuris pasitraukė iš dailės f 
kulteto Wittenberg kolegijoj. 
Springfielck O., dėlei sumenku- 
sios sveikatos ir paskui išgy
veno 12 metų pašiūrėj medy
je palei Mad upę, dabar per
sikėlė gyventi į Jason Blair 
namus ties Urbana.

Daugelį metų atgal, ka ’ 
sumenkusi sveiksta privertė ’’ 
pasitraukti iš kolegijos ir e p 
sigyventi miškuose, Steinber 
ger išgelbėjo gyvastį Mrs 
Blair, kurią buvo užpuolęs įdū
kęs jautis.

Nuo to laiko Blair namuo
se buvo paliktas 
rys, bet jis visą 
tai atsisakinėjo 
namuose. Tečiaus

NAUJIENOS ’ ’' 4. -------
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ADVOKATAI

Kiti Lietuviai Daktarai

signalo

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

Phone Mbnroe 3877

Sumanymas prieš 
tavernų “viešnias’*'

7.70
6.05
6.50

Šmitienei išbūrė la 
bai liūdnų ateiti”

1/4 
Tono

$2.40
2.50 
2.75 
2.90

3.20
3.20
3.20
2.65
3.65.
2.90
2.70
2.75
3.85
2.20
2.15
2.10
2.30
2.35
2.45 
1.95 
1.80.

5.90
5.90
4.75
6.75
5.25
4.90
4.95

7:20
3.90
3.75
3.65
4.10
4.15
4.35
3.40
3.15

$7.50 
7:95 
8.95 
9.50

10.75 
10.75 
10.75 

8.45
12.50 

0.20 
8.75 
8.85

13^40 
7.75, 
6.50
6.25’

Tono
$4.25

4.50
5.00
5.25

Rez. TeL 
Radcliffe 1191

Šiomis dienomis aplankiau 
ponus Schlagerius; kurie lai* 
ko gražiai įrengtą užeigą ties 
kojinių' (pančiakų) dirbtuve. 
Patyriau, kad jų duktė Harriet 
lanko Wisconsin universitetą, 
kuris yra Madison mieste.

■ P-lė Schlager yra ne tik ga1- 
bi studente, bet ir pasižymė
jusi plaukike.

Varpai: 
jaunavedžiams

tai yra< kostumu 
ti Buicką, nes labail, šusidbmč

— Beparty vio- Politiš 
Dovanos pasižymėju 

Vedybų varpai. — Vii

Ofiso Teb
EnglewoocT 7151

KENOSHA, Wisi 
mų diena artinasis 
su r

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7- iki 9 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Teb Boulevard 1401

Rinkimams besiartinant: 
ko1 Kliubo veikla. - 
siems mokiniams. — 
grybai ir grybai.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell Si.1 
Telephone: Republic 9723

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

DR. L DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Taip Ghicagos 
Lietuvių

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

DR. STRLKOL’IS 
Gydytojas' ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
« vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

Ofiso Tel.: Bdujevard 7820 
Namų* TeL: Prospect 1930.

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Atcher AVenue? 

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

Office- &» residence 2519 W. 43id St. 
f Tet Lafayette 3051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus seredi. 

Sekmadienį susitarus.

Ofiso Tel. Dorchester 5194* 
Rez. TeL Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurges 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—4) vab vak. Nedė. 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

PIRMAS LIETUVIŠKAS 
OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 

OBSTETRICIAN
OFISAS:

6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 10 v. r.

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

A. Montvid, NE D.
Westį Town State Bank Bldg- 

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

Tel; Sėeley. 7330’
Namų, telefonas Brunswick 0597

Skelbimai Naujienose 
duoda1 naudą dėlto, 
kad- pačięs Naujienos’

18 GAT. AI’IĖLINKE. — 
Spalio 21 dienų p-nia Agnės 
Stl/kiene ir jaunuolis Tadau- 
šas Stukas, 701 West 2 T plaCe, 
išvažiavo į Binghampton, N. 
Y., pas p-nios Stūkienės brolį! 
ir kitus gimines rytinėse val
stijose. .Chicagiečiai mano ap
lankyti taipgi Sbranton, Pa., iri 
kitus miestus per porą savai-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hemitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Briglitoh Park Skyrius, 4447 S. Fairfieldj Laf. 0727

Leo M* Norkus- pa- 
budavojo alaus 

sandėli

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY '

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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų’ ir vaikų ligų’ gydytoja*

’ Atėjusi į Anitos Šmitienės1 
namus, 1802 Melrose street, 
jauna* čigonaitė burė ateitį./Pa
siklojo kartas ant stalo > ir( įbe
dusi akis į juodas karalienes 
ir kojūkus, aiškino riloteriškei, 
kad ją netrukus ištiks netikė
ta nelaimė:

Ir teisingai ji šiburė; Kai či- 
gonkitė išėjo, tai'moteriškė ap
sižiūrėjo- kad’ ji iškradstė jos 
ridikiulj-poketbuka, ir pasiėmė 
$14 pinigais.

S. P; MAŽEIKA 
Ū819> Litūariica Avenue < Phone Yards 1188

gal ir padarysim dylą.
j Taip ir* buvo. Užkalbinta, 
parvažiuota į nairiūs? Už va
landos- laiko atvažiuoja pas p 
Kuraitį į Milda Auto Sales, 
ir dylas tapo užbaigtas. Vadi
nasi; p.. Sabonis, pardavė Bui
cką sustojęs prie Red Lights 
Pirkėjas buvo p. Bielskis, sa
vininkai tavernos 71 gatvėj.
y ~V.B?A\

jiį sunūi’ Andriui suslįainbėj 
yestUvii,

Linki 
mingo šeimyniško gyvenimo.

Kažkodėl musų Kazys atro
do lyg* nuliudįs; Gal nujau
čia, kad ir šią žiemą jam teks 
našlauti: Per daug, nusiminti 
neapsimoka*: nuvažiusime į 
<‘Naujienų,, parbhgimhS ir vis
kas bus getai:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS4 
2201 West 22n(f Street 

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

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

S. C. LACHAVrCZ 
42-44 East 108th St, Tėt Piillman 1270 arba Canal 2515

Jau minėjau, kad American 
Brass Co. darbininkai buvo 
išėję į steriką. Vyriausias- jų 
reikalavimas buvo tas, kad vi
si tos kompanijos darbininkai 
priklausytų unijai. Streikas 
tęsėsi tik kelias dienas. Dar
bininkai pilnai laimėjo. To
kiu budu viena stambiausių 
dirbtuvių musų mieste pri
versta buvo susitarti su orga
nizuotais darbininkais.

šiomis dienomis paskelbė 
streiką Shop and Wrench 
kompanijos darbininkai. Strei
kuoja 150 darbininkų reika
laudami, kad butų grąžinti į 
darbą pašalintieji darbinin
kai Juo labiau, kad tie dar
bininkai buvo pašalinti ne tai, 
kad jie bandė uniją suorga
nizuoti. Kaip atrodo, kompa
nija bus priversta darbininkų 
reikalavimą patenkinti. Vadi
nasi^ yra numatoma, kad 
streikas netrukus baigsis.

Nariai Ghicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

ĄMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

TAKSAI EXTRA 
1

Tonas
$ 8.ob 

8.45
' 9.50

10.00
11.25 
11.25 
11;25. 

9.00
13.00 

9.70 
9.25 
9.40

13,90 
7.25 
7.00
6.75' 
7.65 
7i76;- 
8.20 
6.30 
5.75

. ? ? A.. MASALSKIS
8807 Lituenica Avenue Phone Boulevard 4189

EŽERSKIS IR SŪNŪS 
10734 S. Michigan Avė. Tėli Pulltnan 5703

LACHA WICZ ii- SŪNUS
2814 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

Telefonas Yards 0994*
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTET ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2- iki 8 po pietų 

7* iki 8 vai Ned€L nuo 10 ikt 12 
Rez; Telephone PLAZA‘ 2409-

. .. s J. LIULEVIČIUS
4092' Archer Avenue* Phone Lafayette? 8572

Ghicagos aldėrmattų’ specialfe 
komitetas priėmė sumahyriią 
patvarkymui, kurs pašalintą iš’ 
saliunų vadiriamas ‘Mėšhihs’*. j 
Sulig tuo sumanymu, jeigu 
miesto taryba jį* priims, bus 
draudžiama tavernoms samdyti 
bet kurią moteriškę, kuri ra
gintų bet kurį Uostumėrį pirk
ti’ jai, arba1 sau, arija kam? ki
tam: Tačiau sumanymas ne
draudžia taveriioms saihdyti 
rtiotefiškęs kaip biznio prižiū
rėtojas arba patarnautojas — 
veiterkas. Well... šį mandrų* dax 
lyką turės1 dar užgirti visa 
miesto taryba.

Ėalšavi- 
KeiiV* vi* 

kitur, taip ir pas mūs su
sidomėjimas politiškais klau
simais yra labai didelis. Vi
sur diskusijos, visur kalbos 
apie tai, kas rinkimus laimės 
ir už ką reikia balsuoti:

Suprantamas daiktas, kad 
ypač darbininkai turi susirū
pinti tuo, kas bus krašto šei
mininkai. Juk vos tik- dabar 
pradedama atsipeikėti iš tos 
nelemtos depresijos, kuri per 
kelis metus mus kamavo. Vėl1 
tokią suirutę pergyventi tik* 
rai niekas nenori. Todėl šį- 
kartą mes turime balsuoti už1 
prezidentą RoOseveltą, o vals
tijos rinkimuose remti progre-1 
sistų koaliciją. Būtent^ La- 
Folette į gubernatorius, Amlie 
į senaatorius, Piper į valstijos’ 
senatą ir* t. t. Jei norime ge
rovės, tai būtinai remkime 
tuos kandidatus.

Kitas dalykas, — lapkričio 
3 d. ne tik patys balsuokime, 
bet rinkime savo ipažįstamus, 
kad’ jie atliktų pilietiškas pa
reigas.

Rez. 6669 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.-: ’ nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 'i 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS'

3156 West 59th St
Tel. Hėmlock 5998:

Ne lauko, nė pinigo ir nė1* 
pastangų, nepaisoma, saugo- 
jant neikainuojamą Old 
Golds Cigaretų labiau-su- 
švelnintą šviežumą.

2'ir 3 4 Tonui 
Tonai ar Virš

$ 7.75
8.20
9.30
9.75

11.00
11.00
11.00.

8;V5
12.25

9.45
9.00
9.10

13.65
7.00,
6.75
6.50
7.40
7.50
7.95

ADVOKATAS
111 W. Washingtbn St.

Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso Tel. Central 4499

P-nas A. Kvedaras, žinomas 
musų kolonijos veikėjas, spar
čiai Čina geryn. Reikia ma
tyti, kad netrukus vėl jį ma
tysime režisuojant1 scenos vei
kalus; — H. L.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Sfc 

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4 nuo 6- iki; 8 

NėdŠliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

MrSi. Anėlia K. Jarusz
Physical Thęrapy 

,„ .,,.w and Midwife
' 6630 £>. Western 

Avė., 2nd floor
* tHemlock 9252 

llll Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 
d u ot*u massage 

. electric t r e a t-
ment ir magne- 
tie blankets irtt.H Moterims ir mer-
ginoms pat ar i- 
mai' dovanai.

• MAR^UETTE PARKL—Pla
čiai* visiems žinomas biznierius 
p. Leo M; Norkus, Ambrosia 
niaus dįstrįbutorius, persikėlė! 
gyventi į Maręuette Park apie- 
linkę ir ten, prie savo namo, | 
pabudavojo naują sahdėlį: alui 
užlaikyti.

Jb namas randasi antrašu 
2415 W. 64th St., Tėl. Hemlock 
6240.

P-as Norkus turi keturių pa
gyvenimų mūrinį* namą prie 
kampo S. Autesian ir 64-tos 
gatvių; Užpakalyje prie: ėlės 
pabudavojo vieno augšto- mū
rinį namuką panašų į trijų ka
rų garažą;

Paklausus ar štymą įvedė į 
tą naują namuką atsakė, jo- 
gei štymas nereikalingas, nes 
aš turiu ledą laikyti, kad alus 
nesugestų. Girdi, kada jį kas 
nors pašauks dėl alaus, dieną! 
arba naktį, tai jam nereikės 
važiuoti į bravarą pasiimti, ba

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

Naujai susikūręs Bepartyviš 
Politiškas Klubas spalio 14’ dl 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą pas p. J. Vitkų. Susirin
kimas buvo gana gyvas. Svar
styta įvairus dienos klausimai 
bei planai kitai žiemai. Matj 
yra sumanymas, kad per žie
mą klubas rengtų vakarus; 
prakalbas an prelėkcijas.

P-nas F. Marchulaitis pasiū
lė labai gerą sumanymąi Bū
tent, kad klubas paskirtų vie
ną ar dvi dovanas tiems lie
tuvių vaikams, kurie labiau
siai pasižymi savo tnokslingu- 
mu aukštesnėse mokyklose. 
Tai bus savotiškas ^paskatini
mas gabesniems vaikams. Be 
to, klubas tikrai nepadarys 
klaidos musų jaunimu besirū
pindamas. š’iaip ar taip, o 
ateitis juk jaunimui priklauso; 
Po kelių metų jie turės užimti 
senesniųjų vietas.

Kitas klubo susirinkimas 
nutarta laikyti lapkričio 10 d. 
Vadinasi, ant/adienio vakarė. 
Susirinkimas įvyks toje pat 
vietoje, būtent, pas p.* J. Vit
kų, 4711 Sheridan Rd.

Visi, kurier įdomaujate klu
bo veikla, esate kviečiami at
silankyti. Ai>ie šį. klubą vie
tos spauda* gana plankiai ra-

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktj 
Ofiso valandds: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki ^30j-Ned«L_nuo X0jki.12a.mj 
; DR. S. . N AKELI S 
: GYDYTOJAS* IR CHIRURGAS 

, .Ofisas ir Rezidenciją.
3335 Hųlšted Stį

■' CHICAGO. ILL.
i'-' '* ’*■ : ‘ < s1 Q ... j-a'. A.1 k- .. ......

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas višuose teismuose- 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av^. Tel. Yards 2510

Pereitą penktadienį 
ųuette Park ąpielinkėje 
kaiV p. Kastą Sabonį su 
Buičku. Klausiu* kur važjnčja' 
ir ar negalėtų' duoti mari rai
dą. Sako, mielu noru, prašau 
lipti į; vežimą. -

Susėdom ir važiuojam Wes- 
tern avė. į pietūs. Atvažiavus1 
iki 71’»-inos reikėjo sustoti prie 
Red Light

svstęjo ir 
kitiį važiuptįąj^rij) kurių? tartpe 
vienas žmogus labai atydžiai 
žiurėjo į Sabonio naują Bui-

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 Sos Ashland1 Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Šią. ilgą kelionę atliks nau
ju Dodge automobiliu, kurį p 
Antanas Strikas praėjusį pava
sarį nupirko.

—- Senas Petras.

K P. SU GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central‘4411-2
Namų ofisas—3823 So. Halsted' St* 
^Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

’ Tel. Boulevard* 1310.* 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

; DKBERTASH
, 756* We8t 35th St.

' Cor. of Sfcth and Halsted SI 
Ofiso valandos nuo 1^8 nuo6;80i 

Nedėlipmis pagal sutarti.
llBK 4910 SO. MICHIGAN BL 

Tel. Kenwood 5107

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street PKoneė Boulevard: 5208*B419

\ U s.Tk. sWbA&' ' ~
718 West 18th Street

Ėeliajaus grupė dalyvaus parengime Detroite lapkričio 1! 
dieną Lietuvių Auditorijoj, prie 25 ir Vernor Highway W. Pro
gramą parengimui ruošia Detroito Dailės Choras vadovaujant' 
Dėrmeikiui. Detroitiečiai taipgi pildys programą. Dalyvaus ją 
choras ir solistai. Paveiksle matome artistus Vytautą Bėliajųį 
,Wenetą Grybas, Birutę Kremianis, Venus Tumosą; Mildred’ Ja- 
kubką, Stasę Staškus, Juliją Rakštis, Juozą- Simball, Feliksą 
Tarną ir Albiną Žuką.

Kalno* Rali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ'APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Ktln. 65%’ Stambios ---------------—

Mažos Nut ar Pea ................... ■
Krosniui: at PeClui ——:—;---------- -

Lump ar. Egg- į.—.. 
COKSAl—-KOPPERS AR 80LVAY 
Pečiaus Koksai  ------------- ■' .—

Nut Koksai' -----------------------------------
Pea.- Koksai —. . , , ,

Petroleum Carbon* Štili Rfin - ----- --------
Petroleum Carbon ■ Lump.. Egr----------- —
MltLKRŠ CREKK LUMP_________-
MILLERS CREEK,, EGG_________ ____
BtACK BAN1*I LUMP..______ ;________ _
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania) -------------- —
Indtftiia Lupip ------- -- ------ ------------
Indiana Ekst 6x4 ............... ............ .......
franklyn county anglys

“ 1 — Stambios ----------- ______
Plautos Nut—3x2 —  ..........

E»r------------------------- ———
Lump --------- -- ——  - —r

M’ILMINGTON Nut 4x'2 Valytos ___ _
WLMINGTON Mine Run — Stambios.

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

DENTISTAS
4645 So; Ashland* Avė; 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki/8 vakaro. 

Seredoj’ pagal sutartį.

Kastas Sabonis 
sižymėjo kaipo? auto 

selsmanas

.jR.OSELAND. — Spalio 19 
dieną susirgo Andrius ..^lata- 
rinskas, 10807 So. Michigan 
avenue; Nors ligonis nesijau
tė gerai ir pirmiau, tačiau vis 
dar vaikštinėjo, o nuo pirma
dienio jau atsigulė į lovą ir 
dabar randasi daktaro priežiū
roj. Dar gal ateity teks vykti 
į ligoninę ir pasiduot apendi
cito operacijai.

Pažinties draugai prašomi 
aplankyti ligonį augščiau: mi
nėtu adresu. Nuo savęs linkiu 
ligoniui veikiai pasveikti.

— Senas Petras.

Mar- 
pasiti 
nauju užlaiko alų prie savo namų

VBA

Krito negyva 
si i Y,ęšįiiyĮįį;pūotą

M.’ - ■ - T v 5 M

/ feRIGHTON iPARK. — At§- 
jusi į vestuvių puotą salėje; 
4559 South Richmond street, 
šeštadienio vakare krito negy
va Miss Clara Ruczynski., Ji 
buvo moterų skrybėlių ir ke
purių gamintoja, 8443 Colfax( 
avenue. Daktarai sako, kad 
mirtį atnešė širdies liga.

Salėje vestuvių puotai buvo! 
susirinkę apie 300 svečių. JieJ 
šventė sutuoktu’ves Harry Naw-! 
racay ir Frances Bednarz,: 
brightonparkietės. Jaunasis gy-! 
vena South Chicagojė,. o jau-; 
noji, 4559 S. Riohmond st. ’

Aną kartą rašiau, kad mu
sų kolonijos veteranai, ponai ____
Braze;' neseniai minėjo 35 me- -.mS?'"ą®“ 
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį. šiomis dienomis jie su
silaukė naujos marčios. Mat

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių DirbtuvF

P. J. RIDIKAS
3354 So.( Halsted Street Boulevard 4089

JiKRADŽIŪŠ!
668 West 18th- Street Phone Canal'6174

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas' per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo,. nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai • akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama 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 Av.
Phone Boulevard 7589

UETBVIAI
COAL&COKE

5719 S KEDZIE AVENUE 
GUA2AN1EED COAL

WOOD COAL

PHONE I.AFAYETTE
BONDEO VVEiGHT

v. v: •: ■ vflFc čč
f:* : ' :<•»; :<

teįe-'y.



ŽemėNamai
Arson

Politika
Rudens oras ir namai

Henry Hornerio
Rekordai

nuo

garbingo

laimi!Radionas 1937

Priminimas
SekiteLoan

pini

Jos.F.Budrik
Kasdieni 101N JSSOCIJTION lf CHICItO

NAUJIENOSE

NATHAN 
KANTER

Visiems Didelis . Pasirinkiipas 
Gerų Rudeninių čeverykų

laimėjus jie 
vėl suvadžioti

Nepamirškite peržiūrėti ne
kilnojamo turto bargerius, ku
rie yra garsinami Naujienose 
kasdien.

apdraudos 
Per pasta- 
metus ap- 
biznis žy-

Tukstančiai rado paleng
vinimą genantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
.naudojamas per 70 metų*.

Kodėl aš esu už 
Rooseveltą?

llllllllllll®llllllllllll®lllll®IIIIIIIIIIIHIIIIIim

Už Ką Lietuviai Balsuos l Prezidentus? I

Tarp lietuvių 
agentų .

Patyrimas rodo, kad rudens 
metu pasodinti krūmokšliai ir 
medeliai prie namų labiaus pri- 
gija iš pavasario,- negu tie, ku
riuos sodina pavasarį arba va
sarą.

Lengvai suprantamas daly
kas, kad medeliai rudens metu 
neturi tokio greito keitimosi 
proceso, koks eina, kai medelis 
yra pilname žaliavimo procese. 
Todėl ir jo persodinimas rude
nį labai mažai pakenkia jo svei
katai. Pavasarį, kada visa gam
ta išsijudina, "kartu ir persodin
ti medeliai atgija be susitruk- 
dymo.

legalizuoto gembleriavlmo

Teisingose darbininkų unijo
se buvo įsigalėjusios grupęs 
gengsterių, kurie laikydavo pa
vergę narius. Mašininiai šau
tuvai ir revolveriai buvo jų 
konstitucija ir dažniausia jie 
pavartodavo tą 
įvykiuose, apie

Aš esu už 
kad noriu 

bininko 
partija, 
sybę valdžios rūmuose 
matyti ir džiaugtas 
teisingu uždarbiu, 
jaustis patenkintas, 
vienas mokės savo 
pagal uždarbį. Aš 
venti saugioj

Žieminiai langai ir 
durys

Amerikoj, kurioj visi esame 
lygus. •• •' ■ '. ': ■ • ■

Todėl aš esu už Robseveltą.
Povilas šaltimieras. ;

Philco, Zenith, RCA. 
Victor, General 

Electric >
Kaip daug smagumo yra 
klausytis programų su nau
ja radio.
Kainos žemos. (Didelė nuo
laida ant seno radio.

Thomas J. Courtney 
rekordas

Krūmokšlių ir medelių 
sodinimas.

Yra patirta- iš gyvenimo, kad 
ankstyvas rudens laikas tai ge
riausia^ laikas malevoti namus, 
nes po vasaros karščių medis 
būna pilnai Išdžiuvęs ir kai ka
da net plyšėtas.

Geriausia proga tie plyšiai 
užpildyti maleva, kad žiemos 
drėgna ir šaltis, negalėtų toliau 
gadinti medžio tvirtumą. Mū
riniams namams yra svarbu 
rumalevoti visos palangės ir 
langų rėmai iš oro pusės,. Pati 
maleva, uždėta iš rudens, ge
riau susigeria i medį ir ilgiau 
laiko, nes gauna progos povai 
išdžiūti.

Valstybės gynėjas Thomas J. 
Courtney yra ir vėl kandida
tas to ofiso urėdui, žemiau 
paduodama trumpas rekordas 
jo nuveikto darbo: ,

1932 metais vagiliai pavog
davo po 100 automobilių kas
dien. šiapdie jie tepavagia tik 
po 9,per dieną, ’

Plėšimų arba .roberies bųdavp 
45 kiekvieną dieną; šiandie yrą 
tik 15 per dieną, kas reiškia 
sumažėjimą 66 2/3%. '

Didžiausi kriminalistai pa
sauly buvo Toųhy ir Kintas— 
gengsteriai, kurie specializavosi 
vogti gyvus žmones ir pavogę 
reikalaudavo sumokėti jiems 
tam tikras sumas pinigų. Jie 
buvo milionieriai gengsteriai.. 
Thomas J. Courtney pasiuntė 
juos į kalėjimą visam amžiui.

konstituciją” 
kuriuos mes 

laikraščiuose skaitydavome ži
nias, ' kad rasta nušautas žmo
gus, ęįjC... : ' ■/ '
•' Kita kriminalistų klasė buvo, 
kaip mes vadiname, “habitual 
criminals’’—uŽkiėtęję . krimina- 
lįstąi, antrą ar trečią, kartą nu- 
bausti už tą patį kriminalįnu-

Naujienų Šiaudinių
Balsavimų Rezultatus

šiuomi laiku galima gauti gerų 
bargenų spąlkose, nes nekurios 
turi perėmę po kelioliką namų 
nuo skolininkų ir jų tikslas yra 
tuos namus paversti i pinigus 
kaip galint greičiau, nepaisant 
kaipų, kad vėl tuos pinigus ga
lėtų paleisti apyvarton. Ypač to
kius namus, kurie reikalauja 
kiek pataisymų, jiems neapsi
moka laikyti bei taisyti ir sten
giasi kaip greičiau parduoti. 
Nusipirkęs žmogus toki namą 
tankiai gali patsai pataisyti, su
taupydamas nemažą dalį iškaš- 
čių. —W. V. M-us.

Tel Canal 1679
JUSTIN MACKIEWIGH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.

Jau nekartą šiame skyriuje 
buvo minėta, kad pribrendo lai
kas atsigavimui nąjnų pirkly- 
bos ir budavojimo. Nes darosi 
namų stoka ir nuomos kyla. 
Kas išgali, dabar yra laikas 
pirkti namus bei lotus kol dar 
yra bargenų — depresijos lai
kų; kurie suspės dabar pirkti, 
atėjus pavasariui nesigailės. 
Statyba ir medžiagos iki šiol 
labai mažai tėra nupigusios, o 
dabar vėl jau pradeda kilti 
aukštyn, tat naujų namų nebus 
galima pigiai pirkti, pagal- tuos 
ir seniau budavotų kaina turės 
kilti. Perkantieji investmento 
tikslais turės progą pasidaryti 
gražaus pelno.

Čia norėtųsi priminti, kad

P-as V. Lėkis, dirbęs už Ge
neral Manager prie Brittigen 
firmos didmiestyje apie 14 me
tų, dabar persikėlė į Marųuette 
Park ir dirba South Western 
Realty Co. antrašu 7149 So. 
Western Avė. Firmos savinin
kas yra p. L. F. Busse, žino
mas budavotojas ir real esta- 
tihinkas. P-as Lėkis yra pusė
tinai suamerikonėjęs, tačiau lie
tuvių kalbą vartoja neblogiau
siai. Linkėtina jam geros klo
ties su nauja firma.

šiodavos šaujamas mašinas,( 
“golf bags”? Vaikštinėja mies
te užsikabinę tą “golf’ bag”, o 
viduj mašininis Šautuvas. Ir šį 
gengsterių praktika išnaikinta.

Abelnai, visas kriminalių nu
sižengimų kiekis sumažintas iki 
56%. Thomas J. Courtney už
sitarnavo tautinės garbės ir jį 
indorsavo Chicago ' Bar Asso- 
ciation, Chicago Crime Com- 
mission, įvairios unijos, biznie
rių asociacijos ir net republi- 
koniški laikraščiai, kaip Tribūne, 
Daily Ne^vs, o taipgi pavie- 

i.—Ch. P. Kak

INCORPORATED

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

“Kokia yra Tikroji
Tiesa Kalbant 

apie Europa?” 
edgar ansel mowrer 

Pasižymėjęs Daily News Korespon
dentas atsąkys į šį labai svarbų 

klausimų!
ANTRAD. VAKARE, SPALIŲ 27, 

THORNĖ HALL 
Chicago Avenue prie Ežero.

8:30 v. vak.—-Įžanga 50c, 75, $1.00

Inžinierių apskaitliuota, kad 
namas, kuriame yra sudėti du- 
beltavi langai ir durys žiemos 
metu, duoda apie 30 nuošimčių 
sutaupos aut kuro. Tokia dide
lė sutaupą daugiau negu pilnai 
apmoka tą ekstra kainą už žie
mos langų ir durų sudėjimą. .

Ypač naudinga būna tokia 
apsauga nuo šalčio apielinkėse, 
kur yra didelis atvirumas ir 
stiprus vėjai.

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

Dėlto,
kad išrinktas 1932 metais 

jis nereikalavo atostogų po 
sunkaus vajaus darbo, o tuo
jau pradėjo veikti, paskelbda
mas bankų moratoriumą pani
kai ir nerimui nuraminti. Prez. 
Rooseveltas turėjo drąsą. Pir
mu savo darbu jis nuramino 
Ameriką. Visas pasaulis leng
vai atsiduso, nes pamatė, kad 
užėmė vadovybę valstybėj drą
sus, energingas ir protingas 
kovotojas su depresija — Ame
rikos naujas prezidentas Frank- 
lin Delano Rooseveltas.

Aš esu už Rooseveltą dėlto, 
kad apdraudos kompanijos 

pradėjo skleisti viltį ir pasiti
kėjimą žmonėse, nes jos pir
mos pajuto geresnius laikus ir

Tik aklas partijos šalininkas gali nematyti Prezi
dento Roosevelto nuveiktų darbų, kraštą vaduojant 
iš tos ekonominės nelaimės, kuri grąsino jam sto
jus valdyti 1933 metų pradžioje. štai ką sako 
rekordai: ; . i

• Nacionalės pajamos pakilo nuo 36 
iki 65 bilionų dolerių!

• Bedarbė sumažėjo iki 27 nuo
šimčių! .

• Automobilių gamyba pakilo iki 
337 nuošimčių!

• Plieno gamyba pakilo iki 338 
nuošimčių!

• Departmentinių krautuvių pre-
* kybą pakilo 70 nuošimčiu!

• Eksportas padidėjo daugiau negu 
42 nuošimčiu!

• Statyba padidėjo 111 nuošimčių!
• Farmų grynos pajamos , pakilo 
. 141 nuošimčių!
• Stakų kainos pakilo
' šimčių!

. • Boridsų kainos pakilo 25 nuošim-
' čius! ■ .■ ’ '

. • Bankuose indėliai padidėjo iki 38 
nuošimčių!

Nagi, republikonai jei butų ' 1932 metais išrinkę 
Jiooverj, ar bebūtų šakę kttd ^ai kas laimėta yra 
jrepublikono i “stebukladario” žmogaus, Baltajam 
name, nuveikti darbai? žinoma, kad taip. Bet 
kodėl jie šiandien drįsta pajuokti ROOSEVELTO 
nuveiktus darbus. Tai yra ne kas kitas kaip par- 
tijinis akluiiiašl'•.
Bet balsuotojai NESIDUOS taip lengvai 
apgauti! Jų pačių GERBŪVIS rupi jiems 
labiau negu partija! štai kodėl Lapkri
čio 3 dienų jie vėl rinks į Prezidentus 
ROOSEVELTĄ, o j Illinojaus guberna
torius HENRI HORNERĮ!

Aš esu už Rooseveltą dėlto, 
kad šiandie norai jam jly- 

gaus asmens užimti preziden
to vietą. Nes kaminai rūksta 
fabrikuose, apdraudos, paskolų 
ir kitokių finansinių įstaigų 
reikalai sutvarkyti ir ateitis 
žadą geresnę dalį darbinin
kams. Kiekvienas kapitalistas 
trokšta kontroliuoti žmones, 
bet permato, kad Roosevelto 
priežiūroj tai bus neįmanoma*; 
todėl kapitalistai ir priešingi 
šiam patyrusiam vadu*! ir šlie
jasi prie republikonų, nes re- 
publikonatns 
lėtų žmones 
apgaudinėti.

IVERSAL SHOE STORE 
.. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav. 

3337 So. Halsted Street

pastebėjo, žmonių norą užsisa
kyti Amerikos apdraudos sky
riuose. Tik pamąstykite kiek 
pinigų' įr apsaugos butų žuvę, 
jei prezidentas Rooseveltas ne
būtų suraminęs žmonių ir jei 
nebu'tų sutvarkęs 
kompanijų veikimą, 
ruosius keturius 
draudos kompanijų 
miai pagerėjo.

Rooseveltą dėlto, 
pasilikti su dar- 

žmogaus pripažinta 
Aš noriu matyti tei- 

Noriu 
darbininko 
Aš noriu 
kad kiek- 
dalį taksų 
noriu gy- 

ir progresyvėj

Įt3Ęr!'! J'" ' Balsuokit už visų demokratų tikietų.
RINKITE NEABEJODAMI! ROOSEVELTĄ ir HARNERJ

t
 Taupyki! Pinigus

Kad Užtikrinti ir Pagerinti 
savo Gyvenimų Ateityje 

' ' ■ < - 
Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap 
drausti per Federal Savings and 
Insurance Corp., Washington, D.

Reikalaudami savo sutaupytus 
gus visuomet galite atsiimti.

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

Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų, 

STANDARD FEDERAL SAVINOS

HENRY HORNER panaikino Valstybės ne- 
judomojo turto mokesčius!

ATSTATĖ Valstybės kreditų ir subalansavo 
biudžetų t

SUMAŽINO valstybės IMaidas daugiau .kaip 
22 nuošimčiu t

SUTAUPĖ kostumeriams $^.000.000 suma
žindamas g-aso ir elektros mokėjimo dydi!
I’RAVEDE ’ senatvės pensijų {statymų t —
NUMAŽINO automobilių valstybės laisnio 
mokesčius!
TASAUGOėO 4.000 farmų Farm Credit 
Cotnmittee pagelba t

IŠSAUGOJO mokyklas pilnai apmokant ifi 
paskirstomojo fondo)
PASTATE 3,475 mylių kelių!

APGYNĖ valstybė nuo įsiskolinimo mokes
čių sumoj $10,000,000!
ĮRODĖ savo dorų ir tinkamų tarpininka
vimų darbininkų rekaluose I
ĮSTEIGS valstybės apdraudos departamentų 
šėrų savininkams apsaugoti I

NUGALĖJO
lių!

pravedė
mų I

VISUOMET
Visuomenės reikaluose!

balsavimo jstaty-

Niekad nesumuėamas

Žymus radio programas WCFL. 
5 vai. p. p. Nedėliomis spansoruo- 
jamas Budriko. 

----- --------------

Ar balsuosite Lapkričio 3 dienų už 

Tikrą Darbą Ar Tik Už Pažadus?
UŽ PATYRUSIUS ar NEPATYRUSIUS!

sižengimą. Thomas J. Courtney 
ir jo ofiso pastangomis 128 to
kie krminalistai yra nuleisti 
visam amžiui kalėti.

Ketvirta kriminale grupė bu
vo padegėjų žiedas 
riiig.” Tai tokie, kurie bile ką 
pasamdė uždegti kaimyno na
mą. Jie buvo ’ taip įsigalėję, 
kad jų biznis siekdavo net mi- 
lionus dolerių. Thomas J. Court
ney 56 tos rųšies kriminalis
tus pasiuntė į kalėjimą ir su
mažino ugnies reketą net iki 
$11,000,000 per metus.

Atmenate kaip gengsteriai ne- niai žmonės

Dabar galima gauti kaimininiam taveme.

MUTUAL LIQUŪR Cū. 
4707 South Halsted Street
Vis! Telefonai >YARDS 0801

' VIENINTELIS DI8TKIBUT0RI8

Ką Paroda Mums Rekordai?
FAKTAI Rodo j Grįžtantį

Biznis Eina Gerai — Kam 
Mainyti?

BALSUOKIT Už

Q9democr*tic

□
 For Pretldent
FRANKUN P. ROOSEVELT

□
 For United States Seaater 
JAMES PAMILTOM LEWIS

□
 For Governor
HENRY HORNER

■““] For Lleutenant Governor.
__ JOHN STELLE
— For Seeretary ot State

EDWARD J. HUGHES
— For State Audltor

EDWARD J. BĄRRETT
““l For State Treaiurer
_J JOHN C. MARTIN
~”1 For Attorųey Genenl
LJ OTTO KERNER
— For Tni»tee« Unlrmltr of niiaoli 
_J LOŲIS C. MOSCHEL

JAMES M. CLEARY
_J HOMER MAT ADAMS

For Congrotių 8tate*at«Large 
_J LEWIS M. LONG

_J E. V. CHAMPION

Gedausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU, SENUMO!



Pirmadienis, spal 26, 1SS6

NAUJIENOS
The LlfhtranUn Baily New»

Published Daily Except Sunday hy 
The Lithnanian News Pdb. Co^ Ine 

1739 South Ralated Street 
Tėlephone ^CANafl <8500

Subscrlptlon Kates:
$8:0o per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c .per copy.

Užsakymo kalnai
Cfiicagoje — paštu:

Metama  $8.00 
Pusei metų ........................  4.00
Trinu mėnesiams . ..............   2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei

Entered as Second Class Matter 
March 7ih 1914. at ihe Post Office 
of Chicago, Ui. under the act of 
March 3rd 3879. ; '

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aekmadienhn. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Hiilštea St, Chicago, 

111. Telefonas Canai 8500.

. ;8o 
18c 

•Mėnesiui 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštui
Metams__________________ $5:00
Pusei mėtų ...___ «...________  2.75
Trims menesiams _________ 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams $8.00
Pusei mėtų _ __________ _ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

kalbėtoju yra garsinamas Thomas.Bet Krzycki kalbės 
ne pas thomasiečius, bet pas rooseveltiečius!

Tai kaip dabar šitą faktą wderinti su Hoan’o “už
ginei jimu”?

Ber paskutinius kelis metus Mihvaukee’s meras iš 
viso keistai elgiasi Socialistą partijoje. Jisai uoliai rė
mė partijoje vadinamą “kairųjį sparną” ir padėjo Tho- 
masui partiją suskaldyti. Bet -tuo .pačiu laiku jisai or
ganizavo Wisconsino valstijoje, kautu su la-follettiečiais 
Progresyvią Farmerių-Darbininkų Federaciją, kuri in- 
dorsavo Roosevelto kandidatūrą. New Yorke jisai kar
tu su ’Thomasu kovojo prieš socialistų “senąją gvardi
ją”, kuri reikalavo, kad komunistai nebūtų priimami ą 
Socialistų organizaciją, kol jie griežtai neatsisako nuo 
komunistų programo. O Milwaukee’je, pereitą pavasa
rį, kai komunistai viešai indorsavb Hoanb kandidatūrą, 
į merus, tai jisai jų indorsavimą su panieka atmetė !

Pavojingas fašistiškas entuziazmas Į Apžvalga
Nusipolitikuojantieji katalikų vadai nuo pat pra

džios pilietinio karą Ispanijoje Ibe jokių rezervų stojo 
fašistiškų sukilėlių pusėn. Jų spauda 
“Darbininkas” ir “Amerika” — diena iš dienos deda 
tendencingas žinias apie Ispanijos įvykius, smerkia res
publikos valdžią ir jos gynėjus ir atvirai rodo simpati
jas maištininkams, pakelusiems ginklą prieš teisėtąją 
Ispanijos vyriausybę. j

šitas fašistiškas klerikalų entuziazmas privertė jauį 
ir kai kuriuos katalikus vadus susirūpinti. Štai R.-K. 
Susivienijimo organas “Garsas” įspėja, kad Ispanijos; 
fašistų pergalėmis pilietiniame kare “nepravartu per 
daug džiaugtis”. Jisai nurodo, kad '“musų toks didelis, 
džiaugsmas fašistų laimėjimu mus su fašistais identifi
kuoja ar nors parodo musų krypimą, simpatiją fašiz- 
man”. Iš to galį būti daug žalos katalikams, nes —

“Dabar kuo kaltinama fašizmas, -tuo ir Bažny
čia. Be galo sunku išaiškinti kad ir musų katali
kams, kad Bažnyčia Čia tiek džiaugias, kad laikinai 
fašizmas mažesnis blogumas ir už tai pasirenka
mas. Bakau, tik laikinai, nes visa fašizmo ideologi
ja da tik 'Vystykluose. Kai tos idėjos įsikūnys, taps 
praktika, jos bus neatšaukiamai ir griežtai Bažny- 

, čios rpasmerktos.”
Jspėjimąs visai vietoje. Bet “Garso” -rašytojas vis- 

ttiek daro per daug koncesijų fašizmui. Jisai už gnr- 
pinigą tą fašistų propagandos skleidžiamą melą, kid 

fašistai Ispanijoje kovoja prieš “komunizmą”. Jie kovo
ja ne prieš komunizmą, bet prieš demokratiją.

Jau daug kartų buvo faktais įrodyta, kad komunis
tų; Ispanijoje yra visai nedaug, ir tie patys atkartotinai 
yra pareiškę dabartinio pilietinio karo metu, kad jie 
šiandie visai neturi tikslo steigti - Ispanijoje “sovietus”- 
arba eiti prie diktatūros, bet stoja tiktai už “buržuazi- 
mę” demokratinę respubliką.

Valdžioje^ jirieš kurią sukilo Ispanijos fašistiški ge
nerolai, nebuvo nė vieno komunisto ir ne vieno socialis- 
įto. Ji susidėjo -vien tik iš buržuazinių rėpUblikonų. Ta 
valdžia tikėjimo laisvės nevaržė, katalikų bažnyčios ne
persekiojo. Ji- tik vykino parlamento priimtą .įstatymą 
;apie bažnyčios atskyrimą nuo valstybės. Bet ”Garso” 
(rašytojas sako, kad “laikinai” fašizmas esąs “mažesnis 
blogumas”.

Tas fašizmas, kuris su ginklu rankoje sukilo prieš 
teisėtą, .žmonių Išrinktą valdžią ! Kuris įstūmė kraštą j 
kruviniausią pilietinį karą! Kuris pasikvietė talkon mo- 
ihametonus maurus Iš 'Afrikos Ispanijos -žmonėms šildy
ti ! , • . ' .

Jisai vistiek esąs ne taip blogas, kaip respublikos 
valdžia, išrinkta milžiniškos žmonių daugumos balsais!

Jeigu net ramiaus galvojantieji musų katalikų va
dai eina šitaip toli ^.-savo fpataikavime fašizmui, tai, iš 
tiesu, reikia pasakyti, kad fašistiškas rūkas per daug 
apsuko galvas musų klerikalams. Sunku besitikėti, 
jie išsipagiriotų. *

Keistas Hoan’o elgesys

“Draugas”,*

kad

ĮRODYTA “PRISIPAŽINIMŲ” 
MELAGINGUMAS MASKVOS 

BYLOJE

gana:

savo gyvenime nėra >buvęs Ko- 
penhagene!

Tai ve kokios rųšies yra tie 
“prisipažinimai”, kuriais rėmė
si Maskvos teismas, • pasmerk
damas -mirčiai Zinovjevą, Ka
menevą ir k. teisiamuosius. Nė< 
-ra jokios abejonės, kad tuos 
“prisipažinimus” jiems padikta- 
vo žvalgyba. x ; •

žodžiu, ta visa byla buvo be-’ 
gėdiškiausia 'komedija, kurią 
Stalinas sugalvojo, norėdamas 
nugalabinti savo įoponentus. j

■ . A ....... v X--------  J f

KOMISARAS JAGODA • | 
PAŽEMINTAS

“Naujienoms” teko 
daug pasiginčyti su komunis-’ 
.tais dėl tariamųjų trodkistą byri 
los Maskvoje, kurios rezultate; 
buvo sušaudyta Zinovjevas, Ka- 
menėvas ir 14 kitų bolševikų.,’ 
Mes atkartotinai pabrėžėme,' 
kad teisiamųjų pasmerkimas,! 
pasiremiaht vien tik ją “prisi
pažinimais”, nesutinka su teiri 
singumo taisyklėmis, kurios: 
yra vartojamos civilizuotame 
pasaulyje. Nes “prisipažinimai” 
būna, dažnai išgaunami iš su
imtų žmonių kankinimu, gąsdi
nimu, melagingais prižadais ir 
panašiomis neteisėtomis prie
monėmis.

Musų nuomonė pasitvirtino, feismas buvo pasmerkęs mir-t 
Pasirodo, kad tie sušaudytąją čiai, nepaisydamas to fakto^ 
Maskvoje bolševikų “prisipaŽi- ikad pasmerktasis, pagal sovie- 
nimai” yra ne tik įtartinos ver-į tų įstatymus,. ;turi teisę gyven
tas. Jau surasta tikriausių jro- ti 72 valandas po" teismo spren- 
dymų, kad kai kurie tą “prisi-; Himo. Matyt, ir Stalinui pasi

darė nejauku, kad jio taip sku
biai buvo nugalabinti.

0ARBININteŲ iNTERNACIO- 
NALŲ REZOLIUCIJA APIE

•ISPANIJĄ ■

Buvęs sovietų' GPU (žvalgy
bos) galva Jagoda, kaip jau ži
noma, tapo iŠ tos vietos paša
lintas ir perkeltas į .pašto ko-j 
imisariatą. į

Jagoda (jo tikroji pavarde 
yra Jahuda) liepė sušaudyti Zi-’ 
movje'vą, Kamenevą ir 14 kitų 
(bolševikų, kuriuos Maskvos

“Pareiga visą valdžią, o! 
ypač Francuzijos ir Britam-į 
jos, Šituos kaitinimus tuo-; 
jaus ištirti. Tarptautine sūri 
tartis tarpe valstybių, kad 
jos susilaikytų nuo ginklų; 
siuntimo į Ispariiją, yra ga
lioje tiktai tol, kol jos sąži
ningai laikosi visi. Bet ka-; 
dangi šitą naują sutartį lau-J 
žo Vokietija ir Italija, ‘tai ki-: 
tos valstybės-turi ją ,peržiū
rėti iš naujo. j

“Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas ir Tarptauti
nis Profesinių Sąjungą Susi
vienijimas Užtikrina Ispani
jos darbininkų klasę, kad jie 
pilnai solidarizuojasi su jos 
didvyrišku demokratinių, pi
lietinių ir pelitinių Ispanijos 
žmonią teisių gynimu, šitoje 
kovoje tarptautinis flafbinin- 
kų judėjimas nėra ir miėkuo- 
mėt negali būti neitralus?*

i 

čia matome, kad tarptauti
nių darbininkų, organizacijų 
centrai jau rugsėjo (septembe-į 
rio) mėnesį viešai pasisakė; 
prieš neitralitetą Ispanijos pi-; 
lietinio karo, klausime ir ireika-* 
lavo, kad valdžios peržiūrėtą 
iš naujo nesikišimo sutartį, ku
rią 'laužo fašistiškos valdžios, 
remdamos Ispanijos sukilėlius. ; 

'Daug vėliau pakėlė balsą; 
prieš tą sutartį sovietų valdžia,’ 
nors komunistai dabar ‘nori 
Maskvai 'atiduoti už tai visą 
kreditą. -

Beje, Internacionalų valdybos! 
šiandie 'vėl laiko tuo pačiu klau-j 
simu posėdį Paryžiuje.

KATALIKAI PASAULIEČIAI 
PRIEŠ KUN. COUGHLINĄ

Iš -New York© mums tapo, 
prisiųstos Katalikų Pasauliečių 
Sąjungos (Catholic Laymen’s 
Lėague) laiškas, po kuriuo par 
sirašo sekretorius WilŪam R. 
Wallace (18 Fletcher Street). 
Laiške keliama protestas prieš 
demagogišką kunigo Coughlino 
veikimą .politikoje.

Minėtoji katalikų organizaci
ja ypatingai smerkia kun. 
Coughlino agitaciją už dolerio 
nuvertinimą 500%. Jos laiške 
skaitome:

“Kas jam galvoj, kad tai 
pastūmėtų šio krašto Žmones 
slidžia spakalne į chaosą ir 
suirutę, nelaimę ir pražūtį? 
Visa, kas Coughlinui rupi, 
tai, matyt, tiktai tas, kad ši
tokiu pragaištingos infliaci
jos keliu visi pasaulio diktar 
toriai įjojo į valdžią.” 
Toliaus ta Katalikų Pasaulie

čių Sąjunga nurodo, kad kuh. 
Coughlin kursto žmonėse fana
tizmo, neapykantos ir smurto 
jausmus. Jisai siundo tamsias 
minias prieš žydus. Jisai den
giasi savo kunigišku rubu, neri 
švariais žodžiais koliodamas 
prezidentą, ir grasina “kulko-į 
-mis vietoje baliotų”.

Sąjungos laiške nurodoma,- 
kad Goughlinas dagi nėra ame-! 
rikietis. Jisai pasaulio karo me
tu tarnavo Britanijos armijoje' 
ir prisiekė būti ištikimas Britą-; 
nijos karaliui. Į Ameriką jisai’ 
atvyko tiktai tada, kada čia} 
jam .pasitaikė gauti parapiją. į

dytojas sako, kad policininkai 
taip be tvarkos šaudę, kad liu
dytojas stebisi, kaip jie vieni

pažinimų” yra vi^ai melagingi.

/ ............. ..... ..... .. •

Prieš kiek laiko rubsiuvių Amalgameitų unijos 
Ridentas Hillman įdėjo spaudoje pareiškimą, kad 
Krzycki (tos unijos vice-prezidentas ir buvęs Socialistų 
partijos pirmininkas) dabartiniuose Jungtinių Valstijų 
prezidento -rinkimuose remia ne Thomasą, ;bet Roose- 
veltą. Prieš tą pareiškimą išėjo su labai griežtu “užgin- 
čijimu” Milwaukee’s meras Daniel Hoan, dabartinis 
Socialistų partijos pirmininkas ir uolus Normane Tho- 
maso pritarėjas. Laikraštyje “Milwaukee Leader” jisai 
pasakė, kad ta • žinia apie Krzyckį yra “melas”, nes 
Krzyckis balsuosiąs ne» už ką kitą, tik už įSocialistų par
tijos kandidatą Thomasą.

Tačiau iš Buffalo, N. Y., dabar pranešama, Įcad ry
toj vakare Leo Krzycki kalbės masiniame mitinge (Len
kų Sąjungos salėje), kurį rengia to miesto Amerikon 
Darbo Partijos skyrius Roosevelto kandidatūros pare- 
mimui. Tų patį vakarą bus Buffalo .mieste, kitoje ;salė-j 
je, Įr Thomaso šalininkų prakalbos, kuriose švarbiausiu

pre- 
Leo

ninku
nis sekretorius, ipayąšė ilgą- 
straipsnį apie tą Maskvos “ra
ganą bylą”, išanalizuodamas 
faktus, kurie buvo paskelbti 
kaltinimo akte, teisiamąją pa
rodymuose ir ją kalbose. Pa
vyzdžiui, jisai užtiko įdomą da
lyką “prisipažinime” Golcmano, 
kuris teisme pasakojo, kad pats 
Leonas Trockis,, buvęs T sovietą 
karo komisaras, '“|sakė” jam 
užmušti Staliną. Golcmano pa
rodymai yra labai svarbąs by- 
joje, kadangi jie sujungia pa
smerktuosius su Trockiu. Apie 
jį kaltinimo akte sakoma:

“1932 metais Jisai (Golc- 
man)) gavo -pats iš >*L. Trockio 
instrukciją <apie teroristinių 
aktą ruošimą .prieš VKP (b) 
-jr soviėtą vyriausybės va- 
dus.”
Teisme Šis svarbus liudinin-j 

kas ir kaltinamasis pasakojo,’ 
kad su Leonu Trockiu jį suvedę 
į pažintį Trockio sūnūs, kuris 
gyvena po vardu “Siedov”< Štai, 
kaip tatai įvykę:

“Aš susitariau su Siedovu, 
kad mž dvieją-triją dieną aš 
atvažiuosiu į Ropenhageną, 
sustosiu viešbutyje BriStoP, 

z ?ir (tenai mes susitiksime. Tie
siog iš stoties aš nuėjai ij 
viešbutį ir > ilsimam svečią 
kambaryje susitikau su Sie
dovu. Apie dešimtą valandą 
ryto mudu atvažiavova pas 
Trockį.”
Viešbutis “Bristol”, -kuriame, 

susiliko su Trockio sunum, at
vykęs-į Kopenhageną, yra pa
minėtas prieškarinėje Danijos 
“BaedeckerUo” (keliauninką in-į 
formaciją) knygoje. Bet vėles-; 
nėse tos knygos laidose viešbu-! 
čio “Bristol” jau nebėra, kaJ 
dangi 1917 metais tas viešbutis^ 
buvo NUGRIAUTAS ir dau-į 
giaus nebebuvo atstatytas.

Vadinasi, tokio, viešbučio Ko
penhagoje 1932 m. visai nebu-! 
vo. Taigi aišku, kad Golcmanas 
tenai su Trockio sunum susi-į 
tikti negalėjo. Trockio .sunusį 
sako, kad jisai dagi niekuomet

pasak Golcmano, jisai 1932 m/

Suvalkiečių byla Ka 
riuomenes teisine

Rugsėjo 28 d. šią metą ^a-: 
ryžiu j e susirinko Profesinių 
Sąjungą Internacionalo ir So
cialistinio Darbininką Interna
cionalo valdybos ir, pirminin-? 
kaujant- Jouhaux ir De iBrou- 
ckere, syaršte Ispanijos pilieti
nio karo klausimą.

Diskusijose visi delegatai pa
reiškė darbiuiriką solidarumą 
Su Ispanijos laisvės dr demo- 
kratybės .gynėjais. Jie ipasakė, 
kad darbininkams negali būti 
neitraliteto kitame klausime. 
Bendras mternaoionalą valdybą 
posėdis vienbalsiai pfiėiriė to
kią rezoliuciją:

“Tarptautinio Profesinių 
Sąjungą Susivienijimo gene
ralinė taryba ir Socialistinio 
Darbininką Internacionalo 
vykdomasis komitetas, susi
rinkę Paryžiuje rugsėjo 28 

... d. 1936 m., patvirtina savo 
•pareiškimą 'iš liepos fnen. 28 
d., kad sulig esančios tarp
tautinės teisės taisyklėmis 
teisėta j ai Ispanijos valdžiai 
turi būt leista įsigyti reika-: 
linges apsigynimo priemones, 
šita valdžia atstovauja mil
žiniškai Ispanijos žmonią 
daugumai, be ^skirtumo reli
ginių ir politinių įsifikinimą?

“Išklausę draugą Pasenai 
Tomaso (Ispanijos 'profeši-' 
nių sąjungą centro atstovo')’ 
ir Jiminez de Asua ((Isparii4 
jos' socialistą partijos atsto
vo) pranešimus apie padėtį 
Ispanijoje, mes pabrėžiame 
•svarbumą pareiškimo, kurį 
padarė Išpahijos užsienių i rei
kalų minieteris Tautą Sąjun
gai apie tai, kad generolai,, 
sukilusieji prieš valdžią, ku-; 
ri buvo išrinkta vasario 16 
d., yra aprūpinami ginklais, 
lėktuvais ir tankais iŠ Vokie
tijos ir Italijos (tiesiog arba 
per Port ugalįijos tarpininką-, 
vimą) net ir po to, kai jos 
^pasirašė -nesikišimo sutartį. ’

^(Tęsinys)
Mockų, kodėl po to, gražaus * 
ūkininkų ir vyriausybės atsto
tų susitarimo 'Prienuose esą ' 
areštuoti Ūkininkai Straivins^ 
kas ir Kruvelis. Po to minia 
pardejus triukšmauti, reikalau
dama areštuoti Mockų, bet Moc
kus areštuotas nebuvęs. Moc
kus sakęs: jei jąs man^ areš- i 
tuosite, tai kas saugos jūsų 
turtą?.. Mockus ant Marazo 
buvęs piktas už Adlius dobilus 
ir bulves, pasodintas Marazo 
žemėje, (kurios neužauguaios.

Prokuroras klausia liudytoją, 
ko ta minia tada įį Šilavotą su
sirinkus.

Liudytojas manąs, kad žmo
nės,. greičiausia, norėję sužino
ti, kas nutarta -Prienuose, nes 
buvo girdėję, jog *ten 'buvęs -pa
sitarimas su valdžios atstovais ; 
kiti atėję j pamaldas, o dar ki
ti' prie šventoriaus remonto.

Liudytojas paklaustas j ko
kias pamaldas. Į Savulionie- 
nės motinos metines.

S. Gudanavičius matęs, kai 
viršininkas Radzevičius ir kitas 
policininkas pažiūrėję į gulintį 
Gustaitį, kuris gulėjęs ranką 
atmetęs aukštyn, atsitraukę ^at
gal ir viršininkas į gulintį Gus
taitį paleidęs porą šūvių. Pdli- 
cininkas irgi šaudęs. Gustaitis 
rėkęs: “Jėzus Marija, vyrai gel
bėkit!” Gustaičio veidas visas 
buvęs kruvinas. z į

— >Ar niekas nesipriešino,) 
kai viršininkas paliepė išsiskir-Į 
styti? — klausiamas liudyto-; 
jas, kuris atsako, kad vienas iš; 
minios atsakęs: “Tai ką mes, 
darom?”

K. Kavaliauskas įvykį Veive
riuose atpasakoja nuo pradžios.) 
Liudytojas matęs, kaip 'vienas: 
policininkas, priklaupęs, 'šaudęs; 
;į minią. Kitas policininkas, vy
damasis Gustaitį, šaudęs .jam' 
'j kojas.

St. Jočionis atvažiavęs į.Prie
nų malūną. Matęs susiririkusių 
daug žmonią. Girdėjęs šaudant.

A. Uzas matęs, kai virš. Ra
dzevičius brauningą įrėmęs j 
Gustaičio krutinę ir šovęs. Kai

< sužeistas Gustaitis be lygsva
ros bėgęs, tai į jį šaudęs kitas 

' policininkas.

M. Starkevičrenė buvus par-. 
duotuvėje ir išgirdus šaudant 
Bėgus laukan prie vaikų. Ma
čius A. Gustaitį, kuris rėkęs: 
“Peršovė tėvą!”

A. Vosylius. Kai pradėję šau
dyti jis buvęs malūne ir stovė
jęs ant laiptų. Paskui pabėgęs 
į antrą aukštą, kur radęs tei
siamąjį Kalašinską. Matęs per
šautus ir kruvinus J. Gustaitį, 
K. Gustaitį, Karčiauską ir Ma
cį, 'kurie nepaprastai tekę. To
liau gulėjęs sužeistas vienas po
licininkas.

A. Raguckienė mačiusi Gus
taitį, sužeistą į galvą. Polici
ninkas Gustaičiui šaudęs į ko
jas.

K. Tilindis šaulio uniformo
je. "Buvęs ;prie malūno ir <matęs 
įvykį. Nuov. viršininkas davęs 
3 m. laiko išsiskirstyti, bet, po 
pusės minutes jau pradėjęs 
šaudyti. Gal kokius tris sykius 
viršininkas šovęs j gulintį Gus
taitį. šovęs# ir į kitą gulintį, 
kurio liudytojas nepažinęs. Liu-

klausiamas liudyto-;

J. Jankauskas seniūnas. Liu
dytojas sako žinąs, kad virš. 
•Radzevičius turėjęs piktumą 
ant peršautojo Karčiausko. 
Prieš keletą metą, kada Radze
vičius buvęs dar paprastu poli
cininku, už Karčiausko motinos 
skolas jis, Radz., aprašęs Kar
čiausko kumelaitę, bet tą die
ną Karčiausko nebuvę namie, 
kumelaite buvus naravista ir, 
atitrukusi, labai suspardžiusi 
Radzevičių. Del to Radzevičius 
ir buvęs piktas ant, Karčiaus
ko.

M. Sabienė tą dieną atvažia
vus j Veiverius pas gydytoją. 
Mačius, kai policininkas šovęs 
į Pečioką. Paskui kritęs Gus
taitis ir, sužeistas, voliojęsis 
Veiverys. Be to, mačius, kai 
krito sužeistas policininkas.

Buvo nuklausti dar keli liu
dytojai, kurie apie įvykį Veive
riuose kartojo tą patį, ką ir 
kiti liudytojai yra pasakę.

Dr. Petraitis pakviestas šioje 
byloje ekspertu, baigus tardy
ti liudytojus, tpadarė paskutinį 
pranešimą apie nukentėjusiųjų 
sužalojimą. Policininkai, regis, 
tik du esą sunkiai sužaloti, o 
kiti leng vai.

Pr. Juodžbalis šaltupio slėny
je sužalotas sunkiai — peršau
tas šlaunikaulis lūžo ir dėl to 
dabar jis truputį šlubuojąs.

Po to posėdis apie 18 vai. 
baigtas.

šiandie šalys papildo teismo 
tardymą ir pradeda kalbėti pro
kuroras, o puskui advokatai.

P. S. Pertraukose teisiamieji 
ir liudytojai kalba/ ne tiek apie 
savo bylą, kiek įdomaujasi ir 
vienas kitą klausinėja apie La- 
peno bylą Apel. rūmuose.

(Bus" daugiau)
------ 1----------------- *—

Iš Lietuvos jau atėjo!
KULTŪRA No. 8-9
Šiame numery apart įdomaus 

inž. Vaclovo Bielskio nekrolo
go, kurį paraše prof. Leonas, 
telpa dar ir šie įdomus straips
niai ir beletristika:
- Filizofija ir tvirtoves dina
miškumas—š. S-kas.

Naujų laikų antisemitizmas 
—B. Nikolajevski.

Der Nordmolch—Karei čapek.
Ąpie Kritikų—J. Radžvilas.
Petro Cvirkos “žeme Maitin

toja”
Reportažai—Eug. Rėza.
Saulės Šviesa ir Energija— 

J. Jurginas.
Vėjavaikio pavasaris—S. Le- 

vy.
Tarpinė lytis—A. Slitfsarion.
GALIMA GAUTI NAUJIE

NOSE — Kainuoja tiktai 45 
centai.

J. Radžvilas.

Eilute Kasdien
(Iškirpklt Šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkini).

Moterės Meilė— 
Mačiau, kaip einant ji 

Su jaunikiu linksmai šnekėjo, 
, Ir kaip diena graži 

Ant laimes jųdviejų žiurėjo; 
Abudu kaip linksmai 

Ne vieną dieną šnekučiavo; 
Nematė, kaip urnai 

Sau laikas bėgo ir garavo. 
Mačiau aš vėlei ją, 

Kada prie kryžiaus ji stovėjo, 
Kada šaltam kape 

Ji Jauną laimę palydėjo.
Mačiau, kaip mėnuo jai 

< I baltą .veidą aiškiai švietė, 
Ir žvaigždės nuo dangaus 

Užmiršt pasaulę ilgai kvietė. 
Jausminga jos širdis 

_ . Nevieną ašarą išbarstė, 
Tyli, graži naktis 

'Viena tik jos kančias apsvarstė. 
Ir verkė ji viena 

Suašaroms per maktį Čielą, 
O .jai mėnesiena 

Vis kvietė ant kapelio mielo. 
Mačiau aš* vėlei ją

Ant baliaus. Daug jaunų sus’ejo. 
Ji su nauja suknia 

Vėl su jaunais linksmai erzėjo; 
' Ir vėlei ji puiki, 

Jr vėlei veidas jos raudonas, 
Širdis jos nekantri 

Vėl geidžia meilės ir i malonės.
P. Vaičaitis.
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Bazaras
CONRAD’AS

PH0T06RAFAS 
420 West 63rd Street 

Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią
dovaną. Modernišku Vestuvių. Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel.; Emriewood 5883—^840 
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Už Ką Lietuviai Balsuos 
į Prezidentus

KUR’ SURINKT!
RALSA!

CICERO* ............
TOWN OF LAKE 
ROSELĮ-AND ..
HARVEY, ILL 
NORTH1 SIDE 
EAST CHICA'GO

Buvo paskelbtu

VISO ................ 1603 3:

3 1

119 37 38>

'vanos , bus išdalintos paviė- 
niams- asriiėriiiris.

Įžanga tik 25c asmeniui.. Vi- 
si, kas norite smagiai laiką 
įkrAleištl ir dčVaną dar gauti/ 
j^rąšomU atsllariltyti, o musų 
darbščioj i komisija, p-nios A\ 
Misčikaitlfenč, O. Jonikienė ir 
M; Sėhultž maloniai jJriimš. 
Grieš* sriia^i muzika šokiams. 
Visi apsimaskavę keliaukite į 
Lietuvių Auditoriją.

t M. Zolpienė, pirm.

Niigrftvė gazo 
tankus

Prie 32nd 
ąt. ir Lituanica avė. riogsojo

DAILY BUSINESS DIRECTORY
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1511 112“ 32 33

šios dienos rezultatai:
Rooševell’................... 92’
Landon ......................... 7
Tllomaš ........................  5
Browder .... ................ 5
Rezultatai' priduoti iš Cice

ro,. Town of Lake, Roselandj 
E.> Chicago, Harivey, Northsi- 
de.

Įdomu* tas, kad Harvey, I1K 
ir Northsidėje vienbalsiai nu- 
balsuųta už Rooseveltą. Apie, 
E. Chicago negalima Spręsti, 
nes skaitline labai maža.

Naujos skaitlines bus pas
kelbtos- rytoj.

Tikisi Suorganizuoti 
200^000’ laisvą Ame

rikos Lietuvių
Nor4> suburti* tautiečius' kovai 

prieš Lietuvos valdžią

Ir Šunes Grieštai- Na-
J,

Apie tai patyrė ir Algirdas 
Stankaitis

WESTSIDE. — Anot repub- 
likonų ir visų kitų- Roosevelto 
administracijos kritikų, WPA 
pašelpos darbų} darbininkai i— 
ne dirba, bet “boondogglina”. 
Kitais žodžiais, jie dirba ne
reikalingus ir beprasmingus 
darbus. Pavyzdžiui, iškasa duo
bę ir vėl atgal į ją supila že-* 
mes. Taip bent sako tie kri
tikai;

štai dabar atsiranda ir šuo, 
kuris yra labai priešingas 
“boondogglinimui”. Kai užva
kar jaunas lietuvis, Algirdas 
Stankaitis bandė “paboondog- 
glinti”, tai jis’ susilaukė blogų- 
pasekmių.

Stankaitis, 20 metų jaunuo
lis, yra WPA darbininkas; Už
vakar dirbo Douglas Parke, 
kur dabar daromi pagerinimai. 
Bedirbant, prie Stankaičio pri
ėjo šuo. Liūdnai Margis pa
žiurėjo, pakraipė uodegą ir at
rodė pusėtinai draugingas; 
Stankaitis nutarė valandėlei 
mesti darbą, ir, pradėjo* “boon- 
dogglinti”. Priėjęs prie šunies 
jį užkabino, bandė paglostyti. 
Norėjo jį priglausti.

Bet šuo pasirodė griežtai: 
nusistatęs prieš “boondogglini- 
mą”, ir, kai Stankaitis pasida
rė perdaug draugingas, tai ėmė 
ir sukandžiojo jam rankas ir 
pirštus.

ROSELAND. — Apie 200 
žmonių, penktadienio vakare 
susirinko protesto mitinge, ku
rį' ‘Strumilos svetainėje suren
gė Roselando ir apiėlinkės or
ganizacijos.

Mitingo tikslas buvo subur
ti RoselandO'liethvių jėgas ko
vai prieš ęlhbartihę valdžią Lie
tuvoje ir už demokratijos at- 
steigimą,

Kalbas pasakė Dr. Antanas 
Montvidas, Demokratijos Koir 
greso pastovios* tarybos1 narys 
ir L. Pruseika; “Vilnies” re
dakcijos narys. Montvidas nu* 
švietė Kongreso darbuotės4 pra
džią ir pareiškė,' kad> akciją 
plės- kalbomis po visas Ame^ 
tikos kolonijas ir organizuoda
mas į daiktą, laisvąsias Ame
rikos lietuvių, spėkas.

L. Prtfseika pareiškė įsiti
kinimą, kad laikui bėgant, 
Kongresas galėš kalbėti už 
200,000 ar daugiau tautiečių, 
Pakol kas jis atstovauja’ apie 
75,000 organizuotų Amerikos 
lietuvių;

Prakalbų tvarką, pavyzdin
gai vedė J; Pučkorius, bendro 
komiteto pirmininkas. Progra- 
me taipgi pasirodė Aido> cho
ras, kurį veda' dainininkė Ele
na Pečiukaitė.

Aukų- lėšų padengimui ir 
Kongreso reikalams surinkta, 
$14;08.<

KIovainiečiŲ, rozali- 
mieeių domesiui

' ■ - — - ■ ■ f ■ ■

Klovainiečiai, rozalimiečidi ir 
viso" to krašto lietuviai jaii 
matėte1 skaudoj ir girdėjote iš 
di^ahgų; kad irietai atgal1 susi^ 
organizavo Kiovainiečitj* Kiiii^- 
baš;

* Šis k'liubas* nėra1 pašalpiriiš, 
jis* yra' vien draugiškas. Na
rių jau suširašė abfe pusę šiin- 
tb. Susirinkimus kliubas laiko 
kas mėntiO paskutinį sekma
dienį' 2 valsiridą'’ popiet p.' SHk- 
metb svetainėj į 1500 So;, 49 
aVenue/ Cicero.

Sulig nutarimu, vasaros me
tu susirinkimų; nelaikyta, buvo 
atostogos. Bet dabar jau lai
kas sukrusti, pradėti žiemos 
sezono veikimą.

Todėl, gerbiamieji, po> ilgą 
atostogų ateikite šį sekmadie
nį spalio1 25 dieną,. 2 valandą 
popiet į Shameto svetainę, 15 
Street ir 49 avenue, Klovainie- 
čių Kliubo susirinkiman. Turė
sim pasiiaririią. apie savus* rei
kalus; Viši' gausite įstatriš ir 
mokesčių* knygutės; Prašau vi
sus būti Ihiku. Prašau' taipgi 
jatšiVėštf naujų1 narių: kliUbtiii: 
juk' daug yra šio krašto lie
tuvių, šerių- pažįstamų* tai’ Ko
dėl5 jiems nesusitikti* su* saViš*

bridgeport
--------- - . 

sena Peoples Gąs and Coke Co. 
didelė murinę gaso stotis;

Praeitą, mėnesį ta stotis ta
po nugriauta ir mūrų likučiai 
mašinomis > suversti į skiepus, 
kur buklavo nuleidžiamos gazol 
lankos. Dabar yra užskleidžia- 
mą ant* viršaus žemė.

Iš apylinkės žmonių teko 
girdėti, kad toje vietoje bu* 
siąs įrengtas parkutis, bet ma
nau, kad tai yra tik spelioji- 
jųai; nes žemė priklauso kom* 
panijai; o ne miestui.

Pagerinimas
Pradėdamas budavoti didelis 

Ashland’ Avė. tiltas prie 35
gatvės skersai kanalą. Jau pa-
budavotas šalia laikinas tiltas 
ir gatvėkarių bėgiai atšUkti
nuo' senojo į laikinąjį: tiltą*
Automobilių trafikas, regis;

riukreiptas į Damen aVė.
— Nifekutis;

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS-ALFABETO TVARKOJE
/ - ■ > ” • •

VeHimuH tiktlh ]>agęlbM mutą tkaltytojamt tmiraMt kūf į/attmt tuulpirįitt 
Įitalttų'paprMt^ Ir; tupaprattą daiktų, intaitų ir. reikmenų, Jeigu tt telpančių: Ha eHeltŪnų 
Mįalit^tueiraeti Ikf Mkati paiaukite NaujienaU Canal 8500, Pfdacf}e-

'lt būt galima gauti.

R

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

r:

sukelti šiam istoriškam pamin
klui keletą desėtkų dolerių. 
» Pfašoįrie, kas* galite, aukau
ti ir pasižadėjimus pranešti 
pirminirikei M; Zblpienei/ 3562 
So. Halsted strėet, tel. Yards 
2576. Būsime tariistbms dėkin-

Sekantis šios lygos susirin
kimas' įvyks- trečiadieny, spalio 
2Š1 dienų; 7:30 valandą vakare 
!Fellowship House, 8315 W. 33rd 
place. Kviečiame visas moteris 
ir paneles atsilankyti *ir susi- 
pažiriti su l^ga.

— Ml Zblpieriė, - pirm;

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga rengia bazarą/ kurio pel
nas skyriamas yria Pittsbur- 
gho universiteto lietuvių kam
bario naudai. Bazaras įvyks 
gruodžio 5 ii? 6 dd. Sandaros 
svetainėj, 814* West 33rd st.

Komisijos narė p-nia An
driulienė atlanko įvairias įstai
gas prašydama dovanėlių Ba- 
žarui. Butų1 malonu, kad liė- 
tuvių1 draugijos ir visuomenė 
paremtų atsilankydami į’ Baza
rą ir aukaudami, ką nors, kad

Korespondentas

V

r

t • 
i >

Pradžioje spalių mėnesio šv; 
kryžiaus ligoninėje, buvo pa
daryta operacija p. Kivelienei, 
3443* Lituanica Avė. -

Ji yra Dr. Biežio priežiūro
je ir greitai sveiksta, taip kad 
šį šeštadienį galėsianti grįžti 
į natrius.

Gr'yžo iš ligonines
Nors ir nevisai pasveikęs, 

gryžo iš Speedway Hospital 
eks-kareivis Ted Masilionis, sa- 
įVininkas Ted-s Tavern, 919 W. 
Š5th St.

GACHAUSKIS

Halloween vakarėlis
Spalio 31 dieną įvyksta įvai

rių parengimų. Daugelis j ait
rių ir senų- apsimaskavę vaikš
tinėja* gatvėmis ir linksmina
si.

Orui- atvėsus nėra didelio 
smagumo vaikštinėti gatvėmis. 
Taigi Lietuvių Moterų. Drau
gija Apšvieta rengia Maskių 
balių spalio 31 dieną Lietuvių 
Auditorijoj (mažojoj svetai
nėj).^ Už maskes ir kostiumus 
bus- prizai. Už didžiausią gru
pę $5 pinigais,, likusios 35 do-

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA' nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris* nuo 15 ild 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagosf apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago/Gary, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City,, Aurora; Joliet, Rockdale; 
So. Charles, Melrose-Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt. i 

2 KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ,, jei įsirašys* didesnis' 
skaičius naujų- narių į CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI JĄ j tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai-^-Lietuvių Kultūros1 Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagoš Lie
tuvių Draugijos nariai.

3„ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI nrtjdąusa arti: 4-000 narių; šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių, nuo 15 iki 30 metųi amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka* pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje; Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 it 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai- priklauso nuo skyriaus—50e, 75, arba- $1.25. į 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į? čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais; Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite- kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA, 1739 So. Haistfed St.,' Chicago, IU.

Niekutis.

KAZIMIERAS MISEVIČIUS 
Persiskyrė su* šiuo pasaulių 

Spalių 24 d.,. 10:20 vai. vak., 
1936 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Pąmarliškių kaime, Pa
nevėžio parap.’ ir apškr. 
z Amerikoj išgyveno 30 metų;

Paliko dideliame ’ pabudime 
moterį- Elzbietą, po tėvais 
Kizaitę, sūnų Albertą 14 metų,

• augintinę Aldoną; švogerį Jb-» 
ną Kizą ir švogerką, Grasildą

’ ZklMortėnę iri jos* šfeiriiyrfą, 3 
pusbrolius-—Petrą; Mykolu ir 
Antaną ir moters Dišius,; An- 
tonett^ Jbkantienę ir Elzbietą 
Grigalienę, o Lietuvoje 3 bro- 

' liuš, Ignacą; Juozapą ir Pran-1 
ciškų, seserį Elzbietą ir jų 
šeimynas.

Priklausė’ prie Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubo ir Keis- 

« tučio Kliūbo.
Kūnas pašarvotas randasi 

2843 W. Pershing RoadJ arba 
W. 39th St.

j. Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį* Spalių 28 ęū 8 vai, ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėji
mo Panelės šv. parapijoš baž
nyčią; kūridje' atsibus gedulini 
gos pamaldos' dž velionio sie
lai a iš- ten1 bus nulydėtas* į 

- šv. Kazimiėro kapines.
Visi A. A. Kazimiero Mise* 

vičiaus giminės, draugai iri pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti < laidotuvėse ir 
suteikti1 jajn paskutinį patar
navimą ir atsisVėikinimą;

Nubudę bekatiier, 
Moteris, suttus,- augintinė/ 

švogerką, pusbroliai 
ir» giminės.

Patarnauja, laid. dir. J; Liule-
• vičiusv. TeL. Lafayette- 3572..

Biržos vertelga misi 
žudė

yra pasižymėjęs pfer W.B.B.M. 
Stotį ir kuris išpildo labai pri
taikintas daineles labai gra
žiai. Tai dainininkas Jack 
Savage (Lietuvis). Akompa
nuos artisto muzikalia trio. 
Kiekvieną pirmadienį, dainuo
jama po kurinį , ir anglų, kal
ba, kad užinteresuoti musų 
jaunimą] geresnių Lietuviškų 
Radio programų; Pasakys kaU 
bą kauntės klerkas* Michael J. 
Flynn ir kandidatas į teisėjus 
J. T. Zuris. Prašau šįvakar pa
siklausyti....Pranešėjai ' šio
programo Povilas šaltimieras.

. VES^—Knjtting Mills
THE BRIDGEPORT KNHTING ’ 

M I L L S 
F. Selemonavick 

504 WEST 88-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną*- 

ir' vakarai^’ ir sekmadieuiaiB* 
Telefonas Victory 8486

• KRAUSTYTOJE! 
MOVERS

JULIUS WĖLICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtUmo koip 
toli* dieną ar naktį; priimu* senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori: Reikalai atėjus 
pasaukite tel. ReputiHc: 8713. v 

2507 West 69th St.

Robert Curtis, 42 metų Chi- 
cagos biržos vertelga, kalbėda
mas per telefoną su draugu 
New Yorke nusišovė. Curtis 
ndsižude miestely Abilene, 
Texas, viešbučio kambary. Ma
noma, finansiniai sunkumai bu- 

Į vus saužudystės priežastiš;

John F. Eudeikis- Ensemblis 
vėl išsipildys pirmą dalį Lie
tuviško ■ Radio1. programo, ku
ris bufe1 leidžiamas šįvakar iš 
W.H:F.C. Stotie^ (1420 kilbe.) 
9 :00' vai. vak. Antroj daly gir
dėsime j aliną artistą, kuris

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

r AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANLKAT
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me^ 
kanikai; kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac autombbilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street
• Victorv 1696

• RESTAURANTS
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA^ 

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

Tel. Victory 9670.

• ANGLYS—CO AL

Sahitaras Drug & 
Chemical" Co;

( AUGUSTAS
Peršiskyrė- su’ šiuo pasauliu 

Spalių 24: dieną], 5:10 vai. va
karo, 1936 irti.,: sulaukęs pusės 
amž., gimęs Svęnčionių apskr., 
Rimšių parap., Megeisių km.

f

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko didėliame nuliudimb? 

moterį Barbora, PO pirmu* vy
ru. Urbonienę, du posūnius: 
Kazimierą- ir’ Pranciškų; mar-

< čią'i Mort»; ajnukąį Robertą, po
dukrą Oną ir daug kitų- gimi-

* niu, o Lietuvoje motinėlė Ci-
< ciliją.. Priklausė prie Unity

Pašalpinio Kliubo.
Kūnas pašarvotas randasi 

3548 So. Union' A^e. GhicagO.1
Laidotuvės įvyks Treč., Spa

lių. 28 d., 8 vai; ryto iš narnų 
į šv. Kryžiaus parap. bažny
čią*, kurioje atsibUs- gedulingos* 
pamaldos už velionio- sielą, o 
iš ten bus nulydėtas -į šv. Ka
zimieru kapinėm.

Visi A; A. Augusto Gachaiusko 
giminės,- draugai- ir pažįstami; 
esat" nuoširdžiai k'viečianii da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam1 paskutini r patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris,, posūniai, marti, po

dukra ir, motina.
J . ,
. Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
L’ deik’is; tel. Yards 1741

<

f

ANDREW GASAVIC

Pocahontas: Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

sa.L$i!G AVB 

TTL. MHJBUIC Z 84O2r

Salutato Bitelis yra1 vienas iš ge
riausių Biterių< ką; šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge* 
ta - gyduolė dėl vidurių ar kitų- ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi, ir visados Saluta
ras Biterio. 
Canal 1183’.

r/>639 West 18th SU 
CHICAGO, ILL.

Pašaukite telefonu

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių* 23 d’, 3520 valu po pie
tų, 1936 nr., sulaukęs 211 metų- 
amžt, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
’ tėvą Karolį, 3 seseris: Jėan 

McNamarą,. Pėarl Blahoš, Vio- 
. let Gasavic ir gimines.
p Kūnas pašarvotas randasi

J

Kūnas pašarvotas 
Mažeikos koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvėš įvyks Pirmadie
nį, Spalių 26 d.,. 2:00 vai. po- 
pietų iš. koplyčios bus1 nulydė
tas į Liet, Tautiškas kapines.

Visi A. A. Andrew 'Gasavic 
giminės, draugai^ ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

k jam paskutinį patarnavimą, ir 
atsisveikinimą*

Nubudę liekame,
Tėvas, Seserys ir

C
Patarnauja ląitUdir. S. P. Ma 

- Žeika. Tel. YARDS 1138.

E
I 5

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Faney 
GoodsShop 

Mes darome Kemstitching.
3108 SO. HALSTED STREET

■■■■- ............ ...... iw.iiin.Mi. ....... . Į III i.........* IIII t

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailbr

Visi draugai ir tautiečiai nelaukite 
žiemos šalčių* tuojaus sukruskite 
pasitaisyti rubus vyriškus ir mote
riškus furkaučius; darbas yra garan
tuojamas. Tel. YARDS' 5835.

821 WEST 34-TH STREET
........—IMI

J

■»

i 7 
Giminės.

h 

I

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio. Salonai

Estelle’s Bėauty Shop 
. 9»3 W. 35tK St 
Permanent $2.50 
iki $5.00
Permanent be ma
šinos ...J... $5.00 
Shajnpoo ir- Sudė
jimas ........... 85c
penkt., o šešt. 50č 
Plaukų, DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga> 

(rantuotas.
Del sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

»TAVERNOS
21-st PLACE TAVERN

& RESTAURANT '
Stoikai porčiapai ir kiti šilti vag

iai* Pabst Blue Ribbon on Tap alus,vi
sokios gefos rųšies degtinės ir savi
ninko. vardu A. Stukas? Tony’s > Pri- 
vate Stock degtine ir cigarai. Sa^ 
vininkai*—

ANTANAS IR AGNĖS STOKAI
701 W. 21st Place

TeV CANAL 7622.

A L TAVERN
Geras panevėžiškis — kviečia Visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLERS 
HIGH LIFE alų;

3329 S. Lituanica Avė.

MISS. ESTELLE SLOTKUS 
j LiJ - - - t - l-r; - »• .m .. 1- »J f-> : - • ■ 8 _

ANTANAS BAUBUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių- 25-tą d, 9 vai. ryto. 
1936' im, sulaukęs pusės amž; 

j- gimęs Lietuvoj, Batakių vals.
SkaiUfed^ilėŠ parap.. Liaudgi- 

f nų kaime.
; Amerikoj išgyveno 28 metus; ■ 

kaliko dideliame nuliudime .
>’ moterį Tofiliją/ 2 podukros— 
Į Hblefri ir žėntą Joną Steinmuel* 
r ler, Bėrnice ir. žentą SalvAdor< 
* Santoro ir antikūs, pusseserę 
t Marijoną ir švogeri, Jurgį Jod- 

galvius ir šeimyną, dėdę, An
taną ir MąrijOną Slėnius ir gi
mines Amerikoje. Lietuvoje— 
2 brolius Pranciškų ir Juoza
pą, seserį Petronėlę ir švoge- 
rį; brolienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3259 Sb. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 

! Trėč., Spalių 28-tą d., 8 vai. 
ž ryto i£ namų į šv. Jurgio1 pa- 

rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos patnaldos už’ vė- 
lionid' sielą* o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Baublio 
1 giminės; /draugai iri* pažįstami 
; esat nuoširdžiai’ kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti
- jam paskutinį patarnavimą ir 
[atsisveikinimą; V

Nuliude liekame.
MotferiflĮ, podukros? žentai, pus- 
seserė, švogeris, dėdė1 ir ginu.

Patarnauja laid. dir. A. M. 
s. tėl. Blvd. 4189.

(

KAZIMIERAS SKRODENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 24 d., 9:30 vai. vakaro, 
1936 ni. . sulaukęs pusės amž;, 
gimęs Tauragės apskr., Stulgių 
parap., Sotgalių kaime.

3 Amerikoj išgyveno
' Paliko dideliame 
moterį Kazimierą, 
Šimutaitę, 2 sūnūs

' rą-ir Joną ir dukterį
. Joną; pusbrolį Juozapą- Bur- 
r kauskį, 2 pusseseres Mikaliną 
■ Barkauskaitę; Aleksandrą Da

nilevičienę ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4605 So. 

Hermitage AVe.
f Laidotuvės įvyks Ketvirtad., 
.. Spalių 29 d., 8 vai. ryto iš’ J.

F. Eųdeikio koplyčios į šv. 
•' Kryžiaus parap. bažnyčią, ku- 
{ rioję atsibus gedulingos pa

maldos už vėlięnio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi- 

•miero kapines.
Viši A; Ai Kazimiero1 Skro- 

denio giminės, draugai ir pa
žįstami ęsat nuoširdžiai kvie- 

- Čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
r Moteris, sunai, duktė ir 
r giminės.
’ Patarnauja laid. dir. J] F. Eu- 
deikis, tel. Yards- 1741;

29*jpetus. 
nubudime 
po tSvaisv 

Kazimie- 
Oną, brolį

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

x sveikatos Klinikas 
Kompetentiški gydytojai; o ne stu

dentai, teikia’ patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikale ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba . rfamuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

Tony Strainis Tavem
372 East 71st Street

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

872 East 71frt Street 
TeE Stewart 6203.

BiėneiaM1 OMM Tvertam* |< VbM 
Pasaulio, Dalia 

loveikis 
KVTETKININKAS

: Gėlės Vestuvėms. Bankietams' 
ir Pagrabąms3316 So. lmsted Stl

Tel. BOUlevard 7314 
................. a.. . ..... i ..............

ILaidotuvių Direktoriail

> JUOZAPAS
VDEIK1
. IR TĖVAS
REPublic 8340

Jos. Jaeikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad* esu Tavern biznyje. 
MUsų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtine; vynas, Ambrozia1 alūs; 
cigarai ir cigaretei, žuvis penkta- • 
dieniais veltui įr muzika šeštadie- 
nais; Užprašome visus- draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į musųmau-i 
ją uže^gą^

Savininkai'
6556 S. State St tel. Englewood 2792

Golden Gate Buffėt
Geriausios rūšies degtinė,-
Pab'st Blue Ribbon alūs ir cigarai. 
Penktadieniais žilvis4 veltui. Mūzika 
ir mandagus patarnavimas; <

RAPOLIS BUDttlfeAS ir 
MAUK VALlNčlUS, 

Savininkai. /
Tel. Lafayette 4296 
4070- Arrhfer* Avė. 

---------------------- :-------------------------- -

Garsinkitės “žilose’

vynas, 
cigarai.



IEŠKAU apsivedinrui merginos ar 
naŠliukės be šeimynos apie 40 me
tų, esu vaikinas pusės amžiaus, tu
riu pastovų darba. Rašykite teisin
gai, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. Box 529;

1/
SPORTAS

&

. • •£• r.*

City

G&t

Street, vakar

konduktoriaus.

M
v

VIDUTINIO amžiaus Žmogus ieš
ko darbo už janitorių arba janito- 
riaus pagelbininką, porteri j taver
ną ar kito biznio vietą. Paremkit 
mane. Darbas man labai reikalin
gas. Saukit Hemlock 0707, klauskit 
Tony. .

r Situation VVanted 
Darbo Ieško

jr

---- O----
PAIEŠKAU ženitoriaus vietos. Esu 

pusės amžiaus vyras, gerai patyręs 
šitame darbe: Suprantu plumberio 
ir karpenterio darbą. Kreipkitės i 
Naujienas,.Box 527.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Povilo Varno; seniau 
gyveno Detroit, Mich. Chicagoj gy 
veno apie 6 metus. Malonėkite at
sišaukti arba kas žino praneškit, 
neš turiu svarbų reikalą.

ANTON KREST, 
2901 So. Union Avė. . Chicigo

4 ■

iS f

“Mirė Mano Motina 
Kur Yra Tėvelis?”

“Naujienų” žinios nupiešia liūdną vaizdelį 
. apie 23 metų jaunuolio likimą

minaitis, bet ir to turbut, nete
ko. Be darbo, be pragyvenimo 
paliko jaunuolis.

• Kovo 17 d., 1936 metais. 
"Naujienos” pranešė'.

“Apie 23 metų jaunuolis lie
tuvis, Antanas • Kanaverskas, 
3008 Emerald
buvo įsuinitas už apiplėšimą 
gatvekario
Anot policijos, sekmadienį jis 
apiplėšė ir sumušė Matthevv 
Lafferty, viename Halsted gat
vės gatvėkaryje.

Krito Negyvas Bekal
bėdamas Su Draugu

—------------- >v ■ ■

Bekalbėdamas su draugu, 
staigiai krito negyvas Timothy 
Kelly, 66 metų miesto inspek
torius. Jis gyveno, 1021 East 
68th street. Nelaimė įvyko 
prie 5Į-mos ir Ashland gatvių 
kampo, kur jis dirbo. Kūnas 
paguldytas Mclnerny lavoninė
je,, prie 46-tos ir Wallace gat- 
vių.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Trys Lietuviai Auto
mobiliųNelaimėse, 

Bet Stebuklas!
■ i j. ■■ ‘

Girtuoklis Supiaustė Du 
Townoflakiečius

Pifrffiądięnis, spal. 26, 1936

(LASSIFIED ADS 1

Spalių .3 4., 1934 met. “Nau
jienose” tilpo sekama, žinia:

“2 metu atgal mirė mano 
motina. Mes gyvenome New 
Yorke, o tėvas- Bronislovas ka
naverskas Chicagoje. Jis visai 
nežino, kad motina mirė. Taip 
pasakojo iš New Yorko Chica- 
gon atvažiavęs Antanas Kana
verskas, jaunas 21 metų vaiki
nas. Kelionė jam buvo sunkia 
Važiavo zuikių, prekiniais va
gonais. Naktimis miegojo po 
atvirų dangumi.

“Jis jau kelintą dieną vaikš
čioja po lietuvių apielinkes, vi
sur klausinėja savo tėvo. Bet 
niekas neturi tikrų žinių.

“Kaip pasakoja jaunuolis, jo 
tėvas vienų laiku gyveno 18-je 
apielinkėje... Canalport avė. 
Bet ten nuėjęs, jo nei ženklo 
nerado. Kur tai išsikraustė, bet 
kur, niekas nežinojo.

“Motinai mirus’, tęsė jau
nuolis, *aš palikau su mažu 
broliuku. Dėl depresijos, -ne
galiu nei sau. duonos pasida

iryti, nekalbant apie broliuką. 
Aš žinau, kad tėvą suradęs ir 
jam pranešęs apie motinos 
mirtį, gaučiau iš jo pagalbos.’ 

“Jei kas turi žinių apie 
Bronislavą (Bruno) Kanaver- 
ską, lai tas asmuo ar asmenys 

, susižino su jo sunumi Anta
nu Kanaversku, telefonuojant 
į ‘Naujienas,...”<

Bet niekas neatsišaukė. .Tė
vo nerado. Kuriam laikui jį 
priglaudė vienas tolimas gi- nuolis, Antanas Kanaverskas.

Automobilio Mirti
nai Suvažinėtas Ant 

Kavaliauskas

T0WN OF LAKE. — Neži
nomas girtuoklis, sutemus, už
puolė ir apipiaustė du Town 
of Lake gyventojui, Vincą ir 
Oną Slaninko, 4403 So. Wood 
Street. Užpuolikas turėjo ran
koje peilį, kuriuomi kapojo į 
užpultuosius.

FRANKIE HART 
' M

Šiandien vakare White 
patalpose risis Frankie' Hart, 
pasižymėjęs pusiau sunkiojo 
svorio rįstikas. Jis yra nepa
prastai greitas ir vikrus. Jo 
oponentas bus Rudy Kay, ku-. 
ris irgi priklauso pirmaeiliams 
ristikams.

jį PARDAVIMUI minkštų . 
pečius, apšildo 4 kambarius, dišių 
šėpa, nauja geležinė lova su mat- 
rasu ir springsais. 827 W. 34th PI. 
J-męs lubos iš užpakalio..— Nei vienas nebuvo sužeistas. < - £

BRIGHTON PARK. - 
viakaris, nesustojęs prie “thru 
street, kryžkelės, įvažiavo į 
jauno lietuvio Marąuettepar- 
kiečio automobilį,

Susidurimąš įvyko prie 51- 
mąi ir Californią gatvės kam
po. Automobiliu važiavęs jau‘- 
nuolis, 24 metų. Edvardas Bar- 
skis,’ 6211 ■ South Richmond 
street, išliko nesužeistas. Bet 
jo automobilis, Poųtiac išdir- 
bystės coupę, buvo gerokai ap
lamdytas.

Gatviąkario motormonas bu
vo Arithony Kellman, 2600 W. 
39th street.
/ ■ -į'*!." Į '■ • v-t ■

Automobiliai tenųkentėjo, o 
šoferiai išliko sveiki, kai prie 
53-čios ir Marshfield susidūrė 
kiti du lietuvių automobiliai. 
Viename važiavo, Arnoldas Il
tis, 46 metų, 1839 Gunderson 
Avė., Berwyn, Illinois, o ki
tame Paul Matas, 36, 4082 
South Wells street. Pirmasis 
važiavo Plymouth sedanu, ant
rasis /valdė trokų, priklausantį, 
Alert Laundry bendrovei, 
S. State street.

Dar Vienas Lietuvis 
III. Politikos Dirvoje RISIS BUVUSIS ČEMPIONAS

Arcadia Gardelis svetainėje 
(4444 N. Broadv^Žy) risis au- 
stralietis Stan Btfresch su 
Walter Roxy iš Detroito. Dar 
visai neseniai Roxy buvo pa
saulio čempionas pusiau sun
kiojo svorio. Tačiau jis dabar 
“išaugo” iš tos ristikų klasės 
ir turi ristis su sunkiaisiais.

Kaip jam seksis su “bege: 
motais” ristis, parodys atei
tis.

P-s Kišunas tvarko kandidato 
/ Otto Kerner reikalus

Lietuvių vardai vis dažniau 
ima figūruoti politikos rate
liuose, Chicagoj e. Yra lietuvių 
kandidatas, J. T. žuris, į mu- 
nicipalius teisėjus. Į to teis-1 
mo sekretorius kandidatuoja 
Victor Schlaeger, vedęs lietu
vaitę, Viktoriją Milaševičiutę.

Dabar pasirodo, kad demo
kratų kandidatas į Valstijos 
vyriausius prokurorus, Otto 
Kerner, turi lietuvį už propa
gandos ir biznio, reikalų vedė
ją. Tuo lietuviu yra p. Kišu
nas.

Supažindinimui svetimtaučių 
spaudos su p. Kerner, p. Ki
šunas rengia vakarienę, Leo
nardo restaurante, prie Divi- 
sion ir Milwaukee gatvių. Ten 
yra kviečiami dalyvauti visų 
slavų ir lietuvių laikraščių at
stovai. Vakarienę įvyks trečia
dienį, spalių 28 d.

Gimipės gyveną Brighton Par
ke ir Clevelande prašomi at
sišaukti; 3

BRIDGEPORT. — Vakar 5- 
tą valandą ryto automobilis su
važinėjo. ir mirtinai sužeidė 
Antaną Kavaliauską, 811 37th 
Place.

Lietuvis tuo laiku.ėjo iš dar
bo. Po automobiliu pateko ties 
37-tos įr Halsted gatvių kam
pu.

Velionio kūnas randasi St. 
Mažeikos koplyčioje, 3319 Li- 
tuanica avenue, kur pirmadie
nį rytą įvyks koronerio tyri
nėjimas. Prasidės apie 11 vai. 
ryto. ,

Velionis minėdavo turįs se
serį Brighton Parke ir kitų gi
minių Clevelande, Ohid. P-a 
Adomaitienė, gyvenanti, adre
su,4 3738 South Halsted Street, 
prašė “Naujienų” paskelbti, 
<ad giminės atsišauktų.

Nelaimės kaltininkas s buvo 
Charles Gilmore, 112 East 50th 
street, juodveidis. Jis važiavo 
Dodge autonąobiliu. Dabar jis 
yra 
jos

5723
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Mes kai tik užmirkome mil
žinišką kiekį geros

REIKIA patyrusių apereitorių ant 
paduškų, hemiuing, binding ir drei- 
pų. Kreiptis 624 West Adams, pir
mas aukštas.

Teisių bendras

REIKALINGA mergina dirbti i 
tavern prie valgių — pageidaujama, 
kad turėtų patyrimą. 4311 So. Hal- 
sted St.

MERGINA bendram namų darbui, 
kiek virti, vakarais pasilikti —. $6 
—$8. 7230 Paxton Avė.

Help Wanted—Femalė 
* '* Darbininkių reikia

Apsiginklavęs pasenusiu re
volveriu, jaunuolis atėmė nuo 
konduktoriaus, apie keturias- 
dešimts dolerių popieriniais 
pinigais ir grąža.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

REIKALINGAS siuvėjas ant vy
riškų ir moteriškų drabužių ir kad 
suprastų kailių darbą. W. Novik, 
809 W. 19th St. arti Halsted St.

Tel Canal 8889

DIRBTUVĖMS vaikinų reikia. 
Ali Trades Employment Bureau 

16 W. Jackson Blvd. 
Antras aukštas.

BARGENĄS. Tavern su nuosavy- . 
be. šokiams svetainė ir dining room. 
Yra extra lotas.

4633 So. Rockwell St.

NELAUKIT 
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

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

užrakintas 'Deering polici- 
stotyje.

REIKALINGAS shearmanas ir 
sorter arba laborer. Atsišaukite 

2463 So. Loomis St.

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo ir prižiūrėti 
4% metų vaiką, valgis ir kambarys 
su mokesčiu sutiksime. Atsilankyki
te, 6821 So. Rockvvell St. po 6 va
kare; 2 lubos iš užpakalio.

Help Wanted—-Malė 
’ Darbininką Reikia

PAIEŠKAU AGENTŲ
Pardavinėti kerosininius pečius—

Oil B.uyners po krautuves ir na
mus; geras uždarbis agentams. Pi
gus, geras ir visi vartoja lietuvių 
išdirbystes. Užsisakyk vieną.

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

Praėjo mėnuo, antras..,.
Šią žinią Šiandien Jolieto 

kalėjime skaitys, vienas kali
nys, labai nusiminęs, jaunu, 
bet jau raukšlėmis subraižytu 
veidu. Žvilgterėjęs pro langą, 
jis pagalvos, kad dangaus 
mėlynę, kalėjimo grotų vir
balų neišdalintą į mažus ke
turkampius sklypus, jis tepa- 
matys gal už penkių, gal už 
dešimties metų. Jis atsimins, 
kad jam taip nereikėtų kentė
ti nelaisvėje, jeigu mirtis ne
būtų užmerkusi akis jo moti
nai; jeigu jis butų suradęs 
tėvelį, kuris jam butų ištiesęs 
pagalbos ranką.

Tuo kaliniu bus musų jau-

18 METU LIETUVAITE, JAUNUOLIU UŽ
MUŠTI BAISIOJ AUTOMOBILIO NELAIMĖJ

Telšių bendras kliubas turė
jo pasilinksminimo vakarą spa
lio 17 dieną Neffo svetainėje. 
Atsilankė gražus būrys. Kitų 
tarpe matėsi p. Rimkus ir Bu- 
driko skelbėjas p. Valančius. 
Visi linksmai laiką praleido.

Telšių Bendro Kliubo sekan
tis susirinkimas įvyksta antra
dienio vakarė, spalio 27 dieną, 
pas pp. Balčunus, 2215 West 
23 st. xPrašome visufc narius 
atsilankyti ir naujų atsivesti.

— Telšiškis.

Keturi kiti sužeisti; užmuštoji yra Agnės 
Stančius; susidūrė su gatviakariu

t —

BRIGHTON PARK.—18 me
tų lietuvaitė buvo užmušta bai
sioj automobilio-gatviakario 
susirėmime prie Kedzie ir ■ 42- 
tos gatvės kampo, anksti šeš
tadienio rytą.

Užmuštoji yra 
čius, 2735 West 
duktė Felikso ir
čių, paeinančių iš Dubois Penn- 
sylvanija.

Kartu stf mergaite buvo už
muštas Coe Young Jr., 4443 
Princeton avenue, De La Šalie 
High School mokyklos footballo 
komandos lošėjas.

Kiti keturi jaunuoliai, vie
nas iš jų lietuvis, buvo skau
džiai sužeisti. Jie yra:

Jonas Paukis, (16, adresas 
nežinomas. Po nelaimės jis pa
sislėpė;

Howard Raddatz, 16, 6036 S. 
Laflin Street;

John Lambert, Jr., 15, 6039
S. Laflin Street,

ir, Carl Siegel, 16, 6601. 
Lowe avenue.

Jaunuoliai praleido vakarą 
dekoruodami svetainę prie 3705 
West 61 st Street, kur mergai
čių draugija, Theta Beta Sig
ma, ruošiasi surengti Hallo- 
we’ęn vakarėlį. Užmuštoji prie 
tos organizacijos priklausė.

Užbaigę darbą, jie sustojo 
lietuvio Vinco Krauklio alinė
je, 4411 South Richmond st. 
Jaunuoliai ten buk išgėrę po 
stiklą-kitą alaus. Taip pasako
jo vienas iŠ sužeistųjų, Carl 
Siegel. Po to visi nutarę išva
žiuoti pasivažinėti.

Prie vairo atsisėdo jaunuor 
lis Lambert. Liudininkai pasa
koja, kad jis nuvažiavo j šiau
rę, Kedzie gatve, zigzaguOda- 
mas iš vienos gatvės pusės i Rennis, 6226 S. Western avė

kitą. Netoliese buvo gatviaka- 
ris, važiuojąs į pietus. Motor- 
monas, pamatęs, kad automo
bilis perdaug arti prie bėgių, 
uždėjo brekius ir atsitraukė 
nuo motoro. Nujautęs, kad 
įvyks susirėmimas.

Ties gatviakariu pakrypęs į 
dešinę, automobilis staigiai pa- 
svyro į. kitą pusę ir šonu tren
kė į gatviakarį. Jaunoji lietu<- 
vaitė ir footbollininkas, sėdėję 
užpakalyje, gatvihkario I įpusė
ję, buvo užmušti vietoje.

Visi sužeistieji, išskyrus 
Paukį, buvo paguldyti St. An- 
thony ligoninėje. Jie taipgi yra 
De La Šalie footballo lošėjai.

Sulaikė aludininką
Ink vesto dėlei policija sulai

kė aludininką Kranklį. Jis tvir
tina, kad jaunuoliams jokių 
gėrimų nepardavęs. Pirmoji 
ink vesto sesija įvyko Fortu’na 
lavoninėje, 2959 West 43rd st., 
bet tolimesnis tyrinėjimas bu
vo atidėtas neapribotam lai
kui.

Velionė bus laidojama an
tradienio rytą. Jęs kūnas pa
šarvotas namuose, 2735 West 
43rd Street. Po pamaldų Bri- 
ghton Parko parapijos bažny
čioje, ji bus palaidota švento 
Kazimiero kapinėse. Laidotu
vėmis rūpinsis J. F. Eudeikis.

Velionė turėjo dvi seseris, 
Helen ir Beatriče, ir brolį, Fi- 
lypą. Tėvas Feliksas, 55 me
tų amžiaus. Motina, Anna, 41. 
Jie užlaiko gėrimų sandėlį, 
resu, 2515 Archer avenue

Automobilis priklausė, 
žeistojo Carl Siegel, tėvuti, bu- 
čeriui, Englewoode. Gatviaka- 
rio motormonas buvo Alex T.

Ekskursijos Chica 
goj

s Sekmadienį, spalio 25.—Sun- 
day ir Uptowi5; grupė susirinks 
8 valandą popiet prie Edge- 
water Beach.Hotel, 5349 North 
Sheridan road. ų Al ’

Spalio 27—U. S. Immigration 
and Naturaliza.tion Service; gru
pė susirinks 10:80 valandą ry
to naujojo pašto trobesy, prie 
Canal ir Van Buren gatvių.

Spalio 29,-— Design fbr Liv- 
ing; grupė susirinks 2 valandą 
popiet -ties namais 4700 So. 
Kedzie avenue.

Spalio 29—Negro Education 
and Recreation; grupė susi
rinks 8 valandą vakare Olivet 
Baptist bažnyčioj, prie Sou'th 
Parkway ir 81 gatvės.

Spalio 30—HalĮowęen in the 
Melting Pot; grupė susirinks 
8 valandą vakare prie Van 
Buren elevatoriaus stoties (400 
So. Halsted Street).

Spalio 31—Renaissance Art 
in Italy; grupė susirinks Dai
lės Instituto koridoriuje 2 va
landą popiet.

Spalio 31 -
paining in Chicago; grupė su 
sįrinks 2:30 popiet miesto sa 
lėj kambary 308. 1 ...

Orui atvėsus musų 
mAs vėl ėmė darbuotis 
trečia savaitė, kai tapo suorga
nizuota “Bijūnėlio” lavinimosi 
klasės vadovaujant p-Iei Onu
tei Škeveriūtėi; ir jau mokina
mą dainuoti, vaidinti ir lietu
vių kalba bei rašyba. Susiren
ka geras skaičius senesniųjų 
“Bijūnėlio” narių ir įstojo ke
letas naujų*. Bėt? dar nėra tiek 
skaitlingas bi$y$ kiek turė
tų būti. ’' ;j • 
; Priaugančio jaunimo čia ne
trūksta. Toluma nuo pamokų 
vietos irgi nesvarbi — nes šeš
tadienio popietį 'tėvai ir vai
tai liuoso laiko gana tuTi, ir 
kas nori, gali atvykti net ke
lias mylias. Į pamokas jaunuo
liai lankosi iš Jefferson, Port- 
age Park, Mount Clair, Gar- 
field Park, iš Rosėlando ir ki-, 
tų kolionijų. Nors “Bijūnėlis” 
ir skaitosi northsaidiečių orga
nizacija, vienok 'jo nariai at
stovauja pusę 'Chicagos.

Svarbesnis yra tėvų noras 
kulturint savo vaikučius, negu 
tolumas pamokų bei kitos są
lygos. . ' # '

Tėvai nusitarė surengti gra
žų pasilinksminimo vakarą 
jaunuoliams Uždušinių vakarą, 
“Halloween Night”, spalio 31 
d., t. y. sakantį šeštadienio va
karą. Bute kostiumų vakaras ir 
už įdomiausius kostiumus bus 
teikiama dovanos. Jau yra pa
samdyta J. Grigaičio svetainė 
— mažoji. Bus šokiai, užkan
džiai, K išsigėrimai, prizai ir 
duos jaunuoliams progą savi- 
tarpy gražiai praleisti laiką.

“Bijūnėlis” jau 'pradėjo mo
kintis gražią operetę “Kalėdų 
Bažaras”, kuribtfš patiekta 
publikai apie Kalėdų šventes. 
Kadangi lošime reikalinga daug 
dalyvių, tai dar pasirodė tru
kumas lošėjų kai kurioms ro
lėms pildyti. “Bijūnėlis” kvie
čia jaunuolius, ateiti ir prisi
dėti šio gražaus sceniško vei
kalėlio perstatymui. Pamokos 
atsibuna kiekvieno šeštadienio 
popietį nuo 2 iki 5 vai., Almi- 
ra Simons svetainėj, 1640 N. 
Hancock Street. •. ♦ / z' ; i

\ ... — Vietinis.

BRIDGEPORT. — Apskričio 
ligoninėje užvakar buvo pagul
dyta 42 e metų, Margarita Ru- 
sackas, 8258 Normai Street. Ji 
serga nervų liga. Moteriške rū
pinasi vyras, Charles 
kas. • 7 .

Balsuokit lapkričio 3-čios die
nos rinkimuose už

DENNIS A. HORAN
Kandidatas į Sanitarinio Dist- 

rikto Trustisą
—- Sanitaru Board Trustee — 

Jis yra toms pareigoms ata
tinkamas ir yra — kaip ir vi
suomet.

Jūsų širdingas draugas. z

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

Prisiunčiame paštu pilną 
kursą anglų kalbos.

Amerikos Lietuviu
3106 S. Halsted'St., Chicago, III.

*1-00000
DOVANŲ!

ką nacionalė grandinine krautu
vių grupė dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $«| 
nuo dabar už galioną ■ «.ww 

—visos spalvos flat ir gloss. 
Aukščiau paminėta dovana bus 

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

dyleriai Chicagoję.
U; S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.
Langų Stiklai už l/z 

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE.

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

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

CLASSIFIEDADS ]
Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408•
STOGDENGYŠTfi

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

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Cd. 
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 BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

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

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

Hemlock 0800

COAL 
Anglys

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 3882

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 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

BARGENAI
Marųuette Parke— biznio nuosa

vybė—krautuvė ir 3 flatai 3-4 kam
barių, Štymu šildomi. 8 metų am
žiaus. $8500.

Keletas gerų bargenų prie 71 ir 
Western Avė. tuščiuose lotuose. Ta
vern ir budinkai—gera vieta.

Turime didelį pasirinkimą , kitų 
bargenų ir lotų. Kreipkitės i 

Mr. Lėkis ar Mr, Busse, 
7149 S. Westem. w Hemlock 3900.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais! 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

ŠIO 
SKYRIAUS

apgarsinimus 
priimam 
telefonu


