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Pakels Algas 
Skerdyklų 

Darbininkams

RUSIJA STATYSIS
DIDELĮ ORO

LAIVYNĄ
Mano įsigyti karo oro laivyną 

lygų sujungtam Vokietijos ir 
Japonijos laivynui

SS’ SS Lietuvos Naujienos
Darželiui Clevelande

Keturios diiodžiosios* skerdyklų 
/kompanijos pakels algas vi
siems savo darbininkams nuo 
lapkričio 2 d. apie 7 nuoš.

CHICAGO.—Keturios didžio
sios gyvulių skerdyklų kompa
nijos paskelbė, kad jos pakels 
algas savo 80,000 darbininkų 
Chicago j e ir kituose Amerikos 
miestuose vidutiniškai 7 nuoš.

Algas pakelia Swift & Co., 
Armour & Co., Wilson <& Co. 
ir Cudahy & Co. Apskaičiuoja
ma, kad metinis pakėlimas algų 
siekia nuo $8,000,000 iki $10,J 
000,000.

Pakėlimas algų pradės veikti 
nuo lapkričio 2 d.-—už vienos 
dienos prieš prezidentinius rin
kimus.

Apie ketvirta dalis darbinin
kų, kuriems pakeliama algos, 
dirba Chicagos skerdyklose. Li
kusieji darbininkai dirba įvai
riuose kituose Amerikos mies
tuose.

Swift ir Armour skerdyklose 
viso dirba apie 60,000 darbi
ninkų, o Cudahy ir Wilson dirbą 
apie 20,000 darbininkų.

Ex-gubematorius 
suimtas už 
suktybes

LONDONAS, sp. 27. — Čia 
gautomis žiniomis, Rusijos val
džia dėl gręsiančių jos izoliavi
mo Europos politikoje, ruošia
si įsigyti tokį didelį karo oro 
laivyną, kad jis butų lygus su
jungtiems dviejų vyriausių Ru
sijos priešų—Vokietijos ir Japo
nijos—oro laivynams.

Tuo Rusija seka buvusią prieš 
1914 m. Anglijos ginkląvimos 
politiką, kuri daug prisidėjo 
prie sukurstymo pasaulinio ka
ro. Tada Anglija irgi spirėsi 
už įsigijimą tokio jurų laivy
no, kuris butų lygus mažiausia 
dviejų didžiausių Europos vals
tybių laivynams.

Rusija yra įsitikinusi, kad jei 
jai teks kąriauti, tai teks ka
riauti kartu ir, su Vokietija il
su Japonija. Tad ji ir nori įsi
gyti lygų Vokietijai oro laivyną 
Europoj ir stipresnį už Japo
nijos oro laivyną Azijoje.

Dabar Rusija turi apie 5,000 
lėktuvų. Japonija turi 2,100 
senų lėktuvų. Kiek turi Vokie
tija, tikrai nežinoma, bet yra 
žinoma, kad pastaraisiais me
tais Vokietija žymiai padidino 
savo laivyną.

Rusija tikrina esanti užimta 
naminiais reikalais ir karo ne
norinti. Bet ji vistiek esanti 
Įjrivėtsta visuomet būti pasi
ruošusi UaruL ‘-T

LOS ANGELES. — Boulder tvenkinys netrukus pradės 
veikti. Iš Boulder hidroelektros stoties elektra bus siunčiama 
vielomis į Los Angeles (270 mylių).

Ruošiasi patylomis 
pripažinti užkaria

vimų Ethiopijos

DENVER, Colo., sp. 27. — 
Clarence J. Morley, buvęs Co- 
lorados gubernatorius, taipjau 
Denver distrikto feedralinis tei
sėjas, liko areštuotas už nau
dojimą pašto prigavingiems ti
kslams sąryšy su veikimu C. 
J. Morley & Co. brokerių fir
mos, Indianapolis.

šeši kiti tos kompanijos vir
šininkai irgi liko apkaltinti.

Panaikino dviejų 
metų alimentų 

Įstatymus

Lenkai puola žydus 
studentus

VARSA VA, sp. 27. — Nacio
nalistai studentai prekybos ko
legijoj puolė mušti žydus stu
dentus ir vėliau susirėmė su po
licija, kuri dujų bombomis 
bandė sustabdyti muštynes. Ke
li studentai 
areštuoti.

Kolegija tik 
rė, išbuvusi
dienas delei riaušių prieš žy
dus.

SPRINGFIELD,. III,
— Valstijos augŠČiaUsias teis
mas, prieš kiek laiko pripažinęs 
pilnai teisėtais ir galiojančiais 
dviejų metų alimentų įstatymus, 
dabar pakeitė savo nuomonę ir 
tuos įstatymus panaikino, pri
pažindamas juos nekonstituci- 
niais.

Einant tais įstatymais, be
vaikė moteris galėjo gauti ali
mentus tik per dviejus metus, 
po to ji skaitėsi pametusi vy
rą ir vyras galėjo gauti perski
ras.

sp. 27.

LONDONAS, j|pv 27» -tf Ang
lija, Franci j a; jimgt. V aisti j os 
ir kitos valstybės, kurios atsi
sako formaliai pripažinti Ita
lijos užkariavimą Ethiopijos, 
ruošiasi tai padaryti patylo
mis—piftpaižinti įvykusį faktą 
paverčiant savo legacijas Et- 
hiopijoje į paprastus konsula
tus, kurie priklausytų nuo am
basadų Italijoje.

Derybos dėl to dalyko jau ei
nančios tarp tų valstybių.

60 dieną kalėjimo 
automobilistui

Vokietijos karo lai
vas atplaukė Į Juo

dąsias juras
GALATA, £ Turkijoj sj). 27. 

— Vokietijos kruizeris Emden 
praplaukė šiandie pro Istanbul \ 
(Konstantinopolį) ir plaukia į 
Juodąsias juras.

Vokietijos rateliai tikrina, 
kad kruizeris plaukiąs vien la
vinimosi kelionėn, bet kiti 
sprendžia* kad ši kruizerio ke
lionė .turinti vyriausia politinių 
tikslų, nes iš Juodųjų jurų por- 
tų Rusija buk gabenanti gink
lus ir amuniciją Ispanijos loja
listams. Tode-1 tūlų ir tikrina
ma, kad Vokietijos kruizeris 
pasiliksiąs Juodosose jurose iki 
išsispręs Ispanijos krizis.

CHICAGO.— Lietuvių Komi
teto Rooseevltui Remti pirmi
ninkas advokatas K. Jurgelio
nis, atvykęs iš Clevelando, kur 
jis lankėsi Roosevelto kampa
nijos reikalais, parvežė žinią, 
kad šiomis dienomis Lietuvių 
Kultūros Darželiui Roosevelto 
administracija turės paskyrus 
dar $5,000. Su tais pinigais bu
sią užbaigti kai kurie butini 
darželio pagerinimai, šitos prie- 
dinės sumos paprašė visų dar
želių taisytojas Alfred Mudge.

Lietuvių Kultūros Darželiui 
Clevelando lietuviai jau dusyk 
yra gavę pinigų iš Rooseevlto 
administracijos. Pirmą syk ga
vo $29,000, antrą syk $16,000, 
o dabar vėl gaus $5,000. Viso 
iš valdžios bus gauta $50,000. 
žemę darželiui paaukojo Cle
velando miestas. . Sukelti iš 
lietuvių pusės pinigai daugiau
sia buvo payartoti spalvinio 
Birutes fontano įrengimui dar
želyje.

Daugelis kitų tautų irgi tu
rės po darželį. Adv. Jurgelionis 
sako, kad lietuvių darželis vis
gi išrodysiąs gražesnis už kitų. 
Tik ačiū RooSeveltui, lietuviai 
turi tokį gražų paminklą savo 
tautos kultūrai.

Portogąli ja prpažino 
Ispanijos sukilėlių 

valdžią
LONDONAS, sp. 27. — Ang

lijos valdžia neoficialiai paty
rė, kad Portugalija formaliai 
pripažino Ispanijos sukilėlių 
“nacionalistų” valdžią, vado
vaujamą gen. Francisco Fran
co.

liko sužeisti ir

tą rytą atsida- 
uždaryta kelias

NEW YORK, sp. 27. —šian
die buvo šalčiausia spalio mėn. 
diena New Yorko istorijoje, 
šaltis pasiekė 27 laipsnius.

CHICAGO.—John W. Kopala, 
19 m., 714 N. Temple St., ku
ris pasiskolinęs automobilį į- 
važiavo į du kitus automobi
lius ir nesustojęs nuvažiavo, li
ko saugumo teismo teisėjo Gra- 
ber nuteistas 60 dienų kalėj i- 
man.

Negras John White liko nu
teistas 30 dienų kalėj iman už 
neatsargų važiavimą.

Reikalaują atlyginti 
už areštavimą Angli

jos jurininkų

(Portugalija nuo pat pradžios 
sukilimo palaikė labai glaudžius 
ryšius su sukilėliais, leido jiems 
organizuotis savo teritorijoj ir 
sukilėliai zujo iš vienos šalies 
į kitą tarsi jokios sienos tarp 
Portugalijos ir Ispanijos nebū
tų. Net ir vyriausi sukilimo 
vadai randasi Portugalijoj. Per 
Portugaliją taipjau ėjo visas 
sukilėlių ginklavimasis).

Suėmė Telšių miesto 
tarybos narį

PLANUOJA VYŽUONIŲ
miesteli

Marijampole statys 
naują ligoninę

MARIJAMPOLĖ.— Miesto 
apskrities savivaldybės jau 
rudenį pradeda ligoninės sta
tybą. Senoji ligoninė buvo ne
higieniška, neerdvi ir visais 
atžvilgiais netinkama. Naujoji 
ligoninė bus tame pat sklype, 
kur yra senoji. Ligoninės gat
vė panaikinama sklypo sąskai
tom Naujoji ligoninė turės 80 
lovų ir kainuos apie 200 tūks
tančių litų.

ir 
š|

ISPANŲ MUSELĖ” UTENOS 
SCENOJ

UTENA.—Spalių 3 d. Ute
nos ugniagesių pastangomis 
šaulių salėj pastatyta Arnold- 
Bacho 3 veiksmų komedija “Is
panų muselė” su linksmąją da
limi ir loterija.

Veikaliuko pastatymas Ute
nos scenoje, mėgėjų aplinky
bėmis, praėjo gyvai ir nuotai
kingai, palikdamas gana gerai 
pastatyto veikalo įspūdį.

KAUNAS.—Iš įvairių įmonių 
darbininkų delegacijos kreipias 
į Darbo rumus, prašydamos da
ryt žygių, kad butų pakeltas 
uždarbis, nes pabrangęs pragy
venimas.

Vėl eina smarkus 
mūšiai prie pat' 

Madrido

Sukilėliai pamaži stumiasi prie 
sostinės. Lojalistai betgi vie
tomis juos sulaikė

. .J. nu -iiii-TTr m • < 4 ‘ ‘ i

Keista tariamos Par
kerio vagystes byla

KAUNAS.—Aną dieną Vyr. 
tribunolas sprendė buvusio Tau
ragės mokytojų seminarijos 
mokytojo kasacijos skundą, ku
rį palaikė adv. A. Sugintas.

Šios bylos istorija gana keis
ta: 1934 m. gegužės mėn. iš 
“Spaudos Fondo” knygyno Tau
ragėje dingo parkeris (fontani- 
nė rašomoji plunksna), 77 lt. 
vertės. Kadangi knygyne buvo 
kartu mokytojas P. ir policinin
kas, po kurių atsilankymo par
keris dingo, tai pardavėja ne
žinojus, kuris paėmė ir kelias 
dienas tyrinėjo. Pagaliau pri
eita išvada, kad mokytojas par7 
kerį paėmęs. Buvo pranešta 
policijai, kuri nuėjo į mokyto
jo butą ir tariamai vogtą par
kerį paėmė. Prasidėjo byla, 
kurią vietos teisėjas nagrinėjo 
net dvi dienas ir tai sudarė 
Tauragės sensaciją. Teisme 
nuov. viršininkas pareiškė, kad 
seminarijos direktorius kreipę
sis į nuov. viršininką prašyda
mas bylą likviduoti. Nuov. 
virš, kreipęsis į nukenutėjusius, 
tie pareikalavę 2000 lt., tai by
lą ir nepavykę likviduoti. Ta
čiau vėliau mokytojas pristatė 
Vidučinskio sąskaitą, kad par
keris pirktas pas Vidučinskį.

Mokytojas padavė apel. skun
dą^ bet jis negavęs šaukiamo 
į? ąpyl. teismo sprendimą, ku
riuo' ttiokytojfts* Nubaustas vie
nu mėnesiu kalėjimo sąlyginiai, 
patvirtino. Tačiau vyr. tribu
nolas apyg. teismo sprendimą 
paanikino ir bylą grąžina iš 
naujo spręsti. Mokytojas dėl 
tos bylos ir tarnybos neteko.

MADRIDAS, sp. 27__ Suki
lėlių lėktuvai veik kasdie; bom
barduoja Madridą iš oro, bet 
apart gąsdinimo gyventojų di
delių nuostolių nepadaro.

Veik visoje Madrido apielin- 
kėje vėl prasidėjo smarkus mu
šis, sukilėliams bandant prieiti 
arčiau prie miesto. Bet dauge
ly vietų lojalistai padarė smar
kias kontratakas ir sukilėlius 
sulaikė. Dabar sukilėliai vieto
mis yra tik už 10 mylių 
tinęs.

nuo sos-

DR. J. ŠLIUPAS LAIKĖ 
PASKAITĄ

SPRINGFIELD, III., sp. 27. 
— Valstijos teismas nusprendė, 
kad telefonų kompanija nepri
valo mokėti prekių taksų už 
industrinį biznį, bet privalo mo
kėti taksus už rezidencijų ir 
komercinius telefonus.

TELŠIAI. — Saugumo polici
ja areštavo Telšių m. tarybos 
narį Domą Ročių ir perdavė 
vietos komendantui.

gORFI
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giedra, biskį šilčiau į vaka
rą.

Dalinai apsiniaukę, biskį šal
čiau j vakarą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 41°.

•Saulė teka 7:17,
5:51.

MEMPHIS, Tenn., sp. 27.— 
Du chicagiečiai vaikai ir vienas 
iš Beloit, Wis., visi 15-16 metų 
amžiaus, liko nuteisti penkiems 
metams į įvairius pataisos na
mus. Jie nuteisti už apiplėšimą 
vaistinės. Jų vadas, 20 metų 
chicagietis, pats nusišovė kai 
pajuto, kad jam nepasiseks iš
trukti.

VYŽUONOS. — Paskutiniu 
metu Vyžuonų miestelis, Ute
nos aps., pradėtas planuoti nu
matant ir tvarkant gatves, sta
tant ir kreipiant dėmesio jo 
Utenos kurortiniam pritaiky
mui. Matavimo darbus daro 
technikas p. Navickas.

LONDONAS, sp. 27. —Ang
lija pareikalavo Japoniją atly
ginti už areštavimą ir sumuši
mą Formosa saloj kelių Angli
jos jurininkų iš submarinų ap
tarnavimo laivo.

Išpradžių buvo įtariama, kad 
jurininkai fotografavę japonų 
fortifikacijas, bet Anglija vė
liau paskelbė, kad nesusiprati
mas iškilo dėl jurininkų atly
ginimo už pasivažinėjimą tak- 
sikabu.

Iki nebus išlygintas šis inci
dentas, Anglija įsakė koman- 
duotojui Chinijos stoties vice- 
adm. Little susilaikyti nuo pro
jektuojamos “geros valios” ke- 
lionės į Japoniją.

STATYS NAUJĄ KONCENT
RACIJOS STOVYKLĄ

KAUNAS. — Koncentracijos 
stovyklos Kretingoj statymo 
projektas spalių 13 d. seimo 
43 balsais pripažintas svarsty
tinu4 ir jam apsvarstyti išrink
ta 5 narių komisija.

MIRTIS NUO BULIAUS RAGŲ

SIANFU, Chinijoj, sp. 27.— 
Misionieriai gavo nepatvirtin
tų žinių, kad Amerikos laikraš
tininkas ir rašytojas Edgar 
Snow iš Kansas City, Mb., liko 
užmuštas netoli nuo čia. Snow

leidžiasi išbuvo šioj apielinkėj dvi sa
vaites.

IPSWICH, Anglijoj, sp. 27. 
—Amerikietė Mrs. Ernest Ald- 
rich (“Wally”) Simpson, kuri 
yra artimai susidraugavusi su 
Anglijos karalium Edvardu 
VIII, šiandie gavo perskiras nuo 
savo vyro, kuris buvo kaltina
mas neištikimybe. Jis nesiprie
šino perskiroms ir į teismą ne
stojo. Jos susidraugavimas su 
karalium iššaukė didžiausią 
sensaciją Amerikos laikraš
čiuose. Tad ir perskirų teis
mas buvo užsigrudęs Amerikos 
korespondentais. .

4 žmonės sudegė
WALL, S. D., sp. 27. —Ke

turi žmonės, jų tarpe serganti 
7 dienų amžiaus kūdikio moti
na, žuvo gaisre, kuris sunai
kino jų ūkio nąmą 3 mylių at
stume nuo čia.

MAŽEIKIAI.— Spalių 1 d. 
Ivanauskių kaime, Akmenės 
vai.) Mažeikių aps., p. Petraus
ko ūky, bulius “Duče’, apdova
notas šių metų parodoje Kau
ne aukso medaliu, nusitraukęs 
nuo raiščio, subadė šėriką J. 
šaulį. Po 5 dienų Mažeikių li- 
oninėje subadytasis mirė.

paimsią 
bet vai

maisto,

Oviedo 
siaučia

dagi

prie

PHILIPSBURG, Mont., sp. 27. 
—Trys maineriai žuvo prieš lai
ką sprogus dinamito šoviniui 
Algonkin aukso kasykloje.

WEST NEWTON, Mass., sp. 
27.—John Dore, 2 metų, pri
gėrė negiliam žuvų tvenkiny prie 
savo namų.

WETUMPKA, Ala., sp. 27.— 
8 balti kaliniai išsikasė urvą ir 
pabėgo iš Speigner kalėjimo.

TAURAGĖ.—Spalių 4 dieną 
Tauragėje atsilankė d-ras Jo
nas šliupas su paskaita: “Kū
no ir dvasios sveikata”. Prele
gentas savo kalboje vaizdžiai 
išdėstė higienos ir moralės rei
kšmę mus tėvynėj; ragino ir 
nurodė būdų kaip kovoti su pa
plitusiu mus liaudy tamsumu, 
prietarais.

Susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, pavesdamas pre
zidiumui reikalauti iš tautos at
stovybės nedelsiant paskelbti 
eivilės metrikacijos įstatymą.

PRADĖJO PIRKTI ŽĄSIS

ALYTUS.—Praeitą turgadie
nį “Maistas” su kitais pirkliais 
per Alytaus žemės ūkio d-ją 
pradėjo supirkinėti žąsis. Už I 
rųšies žąsis mokėjo 5 litus, II 
rųšies—4 litus, šiais metais . 
Alytuje žąsų pristatoma daug 
mažiau, negu ankstyvesniais 
metais.

Sukilėliai giriasi 
sostinę už kelių dienų, 
džia tikisi sukilėlius sulaikyti 
prie miesto ir juos į sostinę vi
sai neįleisti, : : 5 v .

Madridas yra apgultas ir ne
turi nė vieno geležinkelio. Te- 
čiaus tebėra atdari vieškeliai į 
rytus, kuriais pristatomas 
maistas sostinei. Todėl galima 
mieste ir šviežio 
ir žuvies gauti.

Mušis prie
Smarkus mušis

Oviedo, kurį Asturijos anglia
kasiai vėl apgulė. Jie buvo pa
ėmę miestą, bet atėjo pagelbon 
dideli sukilėlių pulkai ir mies
tą iš angliakasių atėmė. Bet 
kaip tik sukilėliai pasitraukė, 
tai angliakasiai vėl miestą ap
gulė.

Lojalistams labai sunku su 
sukilėliais kovoti, nes lojalistai 
neturi išlavintų kareivių ir ge
rų ginklų, kuomet sukilėliai 
gauna moderniškiausius gink
lus. Ypač pavojingi yra Itali
jos sukilėliams atgabenti maži, 
bet labai greiti tankai. Loja
listai dar neturi ginklo juos su
laikyti.

“PO
EILUTĘ 
KASDIEN”

ŽYMIAUSIŲ LIETUVIŲ 
POETŲ MĖGIAMIAU
SIOS EILĖS IR DAINOS.

Skaitykite 
Kasdien

NAUJIENOSE
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MAMBOS LIETUVIU ŽINIOS

Toronto, Kanada
DAŽNUS PARENGIMAI

mano

iFrances

Provokatoriaus darbas

5 po pietų

236 kp. nuo pat

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAIW34 S. Michigan Avė

Ofisas ir Akini

jie gali daryt 
- nurodyt, kas

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

NATHAN
KANTO

jo baisumus, ku- 
tpergyventi visai

Tono

$2.40
'2.5Q 
2.75 
2.00
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 
i.ęo

Tono
$4.25

4.50 
5.00 

■5.25
5.00 
5.00 
5.00 
4.75 

■6.75
5:25 
4.00 
4.05

7.20 
3.00 
3.75
3.65 
4.10 
4.15 
4.35 
3.40
8.15

Kidžienė, O. Ku
Šimonienė ir M

š. m. lapkričio 7 d., 7 v. v., 
949 Dundas st. W., S. L. A. 
236 kp. rengia šeimynišką sil
kių balių. Tai .pijmąs Toronte 
toks nepaprastas balius! Lin
kėtina, kad -butų pasekmingas.

Srogos 
iųomą 
taip, kad vienas. ar kitas ko

9.40

•13.00 
7.25 
7.00

6.75
7,65 
7.75 
8.20 
6.30 
5.75

7.50 
7.95 
0;20
M#

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tek Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS f 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węst 22nd Street 

'Valandos: nuo 1—8 ir .7—8 
Senedonaiš ir nedėk pagal sutarti 

Rez, 6631 'So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

$7.50
•-7.05 i

8:95
9.5o:

10.75
10.75 i
10.75
,8.45]
12.50

9.20 r
8.75 !
8.85 .

13.40 |
7.75 ’
6.50 j
,6.25
7.15 i
7.25 •

tik pelną iš rendos ,pa- 
— parapijonys -visuomet 

grieb-

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

DR. A. A. R0TH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4/7-^9 val.vhk. Nedė* 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienų.

Čia nieko nuostabaus, nes 
mes visi gerai žinome, kad da
bartiniu laiku Ispanijoj dau
giausia yra fašistinių žurnali
stų, ir jie visuomet stengiasi 
aprašyti fašistų laimėjimus.

Labai panašiai rašo Toron
to vieno laikraščio korespon
dentas C. B. Pyper, kuris da
bartiniu laiku yra Ispanijoj. 
fPagąl C. <Ę. Pypęr ąprašymus, 
tai jau4 turėtų būti sunaikinta 
visa Ispanijos demokratinė val
džia ir fašizmąs turėtų žydė
ti, kaip pavasario gėlė. Bęt 
mes visi gerai žinom, kad to 
dar perą ir dar Ispanijos de
mokratinė liaudis nesunaikinta 
ir jos dar greit nesunaikins^ 

,(Tąsa pusk 3-čiam)

APLINK PASIDA1 
RUS

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

2400 West Mądisęn Stręęt 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:88 
Nedaliomis pagal sutarti.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tek Kenwood 5107

Tęronte . yra komunistinių 
socialistinių ir katalikiškų pa- 
žvalgų žmonės, taipgi yra vie-

S. L. A. 236 ŠEIMYNIŠ 
KAS BALIUS

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

B and Midwife 
6630'S. Westem 

}• Aye., 2nd floor 
Jlemločk 9252 

oBatarnauju prie 
.gundymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u o'du massage 
electric treait- 
ment .ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 

-mai dovanai.

KENTUCKY YEARUNG
VIENU METU SENUMO.

TAKSAI EXTRA 
”1 

’ Tonas
$ ‘8.00

8.45
9.50

.10.00
11.25
11.25
11.25

9.00
’ 13.00

Atėjus rudens sezonui, To
ronto lietuviai nesnaudžia. 
Kiėkvleną šeštadienį būna ku*< 
rios nors draugijos vakaras, 
šokiai ar vakarienės, o kartais 
net ir du parengimai įvyksta 
tuo pačiu kartu. i

Taip antai spalio >24 d. bu- 
vo lietuvių parapijos vakarie
nė ir komunistų Truktų šokiai. 
Pirmųjų, pelnas skildamas pa
laikymui parapijos, antrųjų, 
palaikymui komunistų laikraš
čio, leidžiamo anglų kalba, vie
toj buvusio “Vorkerio”. Ruo
šiant draugijų vakarienes, bi
lietai būna .platinami iš ank
sto. Kiekvienas bilietų platin
tojas turi savo simpatikų ir 
dėlto tokiuose pokyliuose ga
lima matyt įvairių .pažiūrų 
žmonių. Taip ir šioje parapi
jos vakarienėje tarpe gražaus 
būrio lietuvių galima buvo ma
tyt net ir komtmistų. Vaka
rienė, galima sakyt, buvo pa
sekminga visais atžvilgiais iš
skiriant muziką. Muzika buvo 
angliška ir nepatenkino lietu
vių reikalavimo, o tas labai 
svarbu.

Teko pastebėti, kad kai ku
rie parapijonys ir jų simpati- 
kai jaučia didelį pasitenkini
mą dabartine parapijos būkle 
ir tais laimėjimais, dėl kurių 
jie taip “sunkiai” kovojo, bū
tent, dėl nusikratymo parapi
jos salės nuomininkų.

sybę, bet tėkiU dtšitikimu vi-! 
ąųpmet galima pasiteįšjnt pa
teikiant grynus Mitus. Man 
pačiam pradėjus bendradar-, 

teko girdėt įvairiausių išmeti
nėjimų, o vienok nė vienas dar 
neįrodė, kąd <š: ^ųčįąų 
lenkęs su teisybę. :Nors 
rąšįųįąi daųgįaųšiįąi IkaiP ir 
žvalgą — kaip ir kritika. Aš 
po jąją pasirašau savo pavar
dę jr tokių būdų jmų ųį J 
atsakomybę. Nežiūrint Uq, 'jkad 
kai kųrįe turį -ąsmeirti^kii

panijoj.
■Isahelle de Palenda davė la

bai gerą antausį tuo laiku sa
lėj esantiems žurnalistams, 
kad jie nesistengia įvykių ap
rašyti taip, kaip jie tikrumo
je yra\4)et visuomet iškraipo 
ir didgsžt* kreditą teikia fašiz-

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

madieniais susitarus. 7 
OFISAS Z 

3156 West 59th/St 
Tel. ’Hejnlęck 599|.

’ S. M. SKUDAS
718 Węst J,8th Street • Pbone Monroe 8877

DR.HERZMAN
IŠ RUSiJOŠ'

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1934 W. 18th SU netirti Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: » 

Superior 9454 ar Central 7464

lę nuomavo ir reikalus vedš^jstf. 
kun. f 
niškai galimą buvo susikalbė
ti. Nors S. L. A. 236 kp. .pa
rengimai jokios žalos neigi pa
žeminimo parapijai neatnešė, 
vien 
j amų 
varinėdavo intrigas 
davosi žemiausių būdų, kad tik 
minėtą kuoįyą apšmeižti, ap^ 
juodinti ir įrodyt, kad jos na
riai neverti tokią “šventą” vie
tą mindyt.

Bet jiems tas nesisekė kun. 
Baronui klebonaujant, tik da
bar, kada jie turi svetimtaif-4 
tį kunigą, kuris ne tik lietu
vių nepažįsta, bet ir jų kalbos 
nesupranta 
ką tik nori 
yra vertas jų dėmesio, o kas 
ne. Taip antai jįe >perstatė 
S. L. A. 236 kp. narius kaip 
bedievius ir kitokius nusidėjė
lius, kad parapijos salę sam
dyti ta kuopa neverta.

Kuopos delegacija buvo nu
vykusi pas kunigą ątsiklausti 
šireikalu ir trumpai su
traukus štai kokį <atsakymą 
gavo: “Busit parapijonais; ei
sit bažnyčion ir išpažinties — 
gausit salę. Ne — ne.”

Manau, kiekvienas skaityto
jas padarys tinkamą išvadą iŠ 
šio pareiškimo, o aš kaip S. L. 
A. narys norių ,pasakyti, jog 
veltui jus griebiaties atokių 
priemonių, manydami užsmau
gti musų veikimą, žmonės dėl 
idėjos kalėjimuose sutinka pu
ti ir net savo gyvybę aukoją, 
o musų kuopa Jbe jūsų .salės 
daug lengviau apsieis. Neuž
mirškit tos patarlės: :<ką8 ki- 

m duobę kasa, tas pats į i ją 
įkrinta.

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

_ Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.
Dirbtuvė

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.
TėL Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

fai.: nuo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 Bo. Halsted St
GHIGAGO, ILL.

:$u»fašįzmu. Jei jus, draugai, 
njųjns pądėsit šioj sunkioj ko- 

tai . musų pusėj bus laimė- 
^iiųas: tjLernokratija ir laisvė.” 

Isabelle de Pąlencia gana 
ųiškiai kalbųjo ir nušvietė vi
są esamąją Ispanijos būklę. 

"$įe visi .įvykiai, apie
kuriuos pasakojo ipalenėia, ne 
vienam torontiečiiii ašaras iš
traukė ir davė gana gerą vaiz
dą, skas yra per vienas — fa
šizmas, kuris smarkiai plečia
si visose valstybėse ir rengia

Ofiso Tel. Rez. Tel. '
Englewobd 7151 Radcliffe 1191

DR. 13. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSIGIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vaL vakaro.

Tuo reikalu buvo sušauktos 
kuopos moterys ir Teatralė 
Kom. pasitarti. Liko išrinkta 
to balaiųs rengimo kom. iš šių 
moterų: E. 
niutienė, M. 
Yokųbynienė

A.A.SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Craiidon Avenue 
namų Tel.: —- Hyde Park 3395

< Jei JI Sp
£410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins ąjcių įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Politiniuose ginčuose komu
nistai, kąįp ir yiąųr, kitaip 
manančius vadina fašistais ar
ba “pagražindami” sociaįfašis- 
taią, gi klerikalai yisųs kitus, 
kurie neremia jų fcromeĮio, va
dina komunistais. Yra dar vie
na pįlięčių rųšiš”, kuri niėko 
neveikią, bet didėles pasekmes 
turi, — tai nenuilstantys plet- 
įaninkai. Tai žmonės, kurie iš 
visokių pletkų ir žmonių su
dirginimo didelį pasitenkįmą 
tiįrį. Tie “kantaplinio pašto” 
nariai taip susigyvena su sa
vo tais “kilniais darbais”, kąd 
-visiškai nenujaučia kiek jie 
blogo daro draugijiniam ir ben
drai visuomeniniam judėjimui. 
Kalbant su tokiais žmonėmis 
iš tikrųjų nežinai kaip elgtis, 
— ar čia jo kalbai pritart ar 
užsisukus nueit į šalį. Jeigu 
jo kalbai pritarsi, tai jis tuos 
pačius savo papasakotus, kar
tais net ne visai ;gražius da
lykus, dar “pagražindamas” 
perduos tam pačiam asmeniui, 
apie kurį jis kalbėjo, ir i pasa
kys, kad tas ir tas sakė. Tai 
labai apgailėtinas reiškinys! 
Del Šitokių pletkų labai daž
nai nukenčia vjsąi -nekalti žmp- 
nes. Bet jeigu spaudoj tokiuę 
žmones aprašytum, paminėda
mas jų pavardes, -tai jau tikJ 
rai butų “pragaras”. Nors ir 
dabar spaudos bendradarbiams 
prisieina nemažai nukentėta 
Kiekvienas, matyti, norėtų kąd 
apie jį butų kuograziausiai pa-» 
rašyta, bet argi gali spaudoj 
girti tokį .asmenį, kurio dar
bai užsitarnauja papeikimo^ 
Tai butų stačiai absurdas! Np: 
rint išvengt nemalonių apra
šymų per spaudą, tai yra vie-

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

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

.Ofiso valandos:
šiuo 10 iki 12 dieną, 2 Ud S po pieti
7 iki 8 vaL Nedfil. nud’YO^ki 12

Rez. Telephone PLA2A 2409

2 Ir 3 >4 T 
' Tonai ur

$7.75
8.20
9.30

-0.75
11.00
11.00
11.00

8.75
12.25

9.45
0.00
9.10

13.65
v 7.00

6.75

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 Sp. Ashland Avė. 
2-ras 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.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tėl. Cahimet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki'5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Ay*. Tel. Yards 2510

nas kitas kaip ir pereinamo-, 
joje studijoje, — šiandieną nei 
jis s.Q.ciąlįstąs, nei valstietis 
liaudininkas. Pastarieji darbi?, 
ninkišku? atžvilgiu yra, arba, 
.taip sakant, palaiko socialisti
nę miritį, bet dar gerokai stip
rus .pas „juos ir tautiškumas. 

’Ęet juos vadinti fašistąis yj*a 
^didelė klaida !

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sereddj' pagal sutarti.

Nąripi ’ Chicagos, Ciceros Lietuviu 
'LaiflotuviŲ Direktorių Asaciącijas.

AMBULANCE ^PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Kainos "gali pakikenti' be - ispčjhno 
TU(D APMOKANT — • ■
EOCA9ONTA8 ĄNOLYS
J<toa Run. 65% Stambios ------------------

Nut ar:P6a   ——i----- -
Krosniui ar Pečiui -------------------- -

Lump ar Egff-------------- :——
4* _____

Nųt Ko£8,al ;-----------------------------------
.’Pea Koksai ;— / ......—-

Petroleum Carbon Štili Run --------------
Petroleum Carbon Lump, ......—.
MltLERS CREEK lump ______  _
millers crkek, ego_ _____ ___
BT^CK BANJJ LUMP______________
KIETOS ANGLYS—-ANTHRACITE 
Cheatnut (Pennsyl vania) ----------------- -
Indiana Lump ------------ -
Indiana Eggr 6x4 ........... .............. ......
franklyn county anglys 
Mine Run — Stambios ----------------------

Plautps Nut-1-3x2    , :
Ekk------------------------------ -----------

•'LUfllI) f - 81- w* \ 1JI--I i r r m m t —------- -—------ —

WILMINGTON' Nut 4x2 Valytos ....... .
WLMLNGTON Mine Run — Stambios.

“Keleivio” Nr. 41 Kanadoą 
žinių skyriuje koks tąi slapu
kas mėgina išprovoktfot visąį 
neesamus dalykus, jis rašo: 
“Toronte susiorganizavo “poli
tinė partija” iš šešių asmeny, 
kurių tarpe (to slapuko nuo
mone) randasi Voldemaro 
“garbintojų”.

Tai šlykštus melas, kurį ga
li išgalvot žmogus be sąžinės 
arba provdkatorius! Be abejo, 
jis norėjo įkąst Toronto ko
respondentų būrelio narius ir 
tik todėl taip parašė. Aš pra
šyčiau, kad tas slapukas savo 
žodžius patvirtintų ir nurody
tų tų Voldemarininkų darbus, 
jeigu jisai žino, paskelbdamas 
per spaudą ir sykiu lai pasi
rašo savo pavardę, — tuomet 
visuomenė patikės. Nesiimu 
tvirtinti, kas parašė tą šlykš
tų melą. Bet nors tai butų 
mano geriausias draugas, vįs- 
tiek „jis atliko -provokatorišką 
darbą!

ADVOKATAI
K. P. €MIS

ADVOKATAS , 
Miesto ofisas—-127 N. Dearborn Sti 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

S. C. LACHAVICZ
m4'East 108Jh St. Tel. Puilman 1270 arba Ganai 2B15

;■ į ... ,. ...,i ■.   į.............. , , ........ ■_____________________________

Dabar galima gautir kaimininiam' taverne.

MUTUAL UQUOR CO.
4707 South Halsted Street
Visi Telefoną^ YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

ųirttėlis tbųįdąs, butęnt, visuo-atbaigtų sąskaidų sų nuolati- mui, o ne demokratijai ir de- 
inįąis ^Kąnądos žinių korespon- mokratijos šalininkams, 
įde^tąįs, bet iv it^kie pripažį

sta, įkąd bę Kanados žįniy sky
riaus jau jiems “Naujienos” 
atgytų nuohodesnjės. tai, ži-| 
noma, tikra tiesa, mes dabar 
kiekvieną trečiadienį tikimasi, 
jog Naujienose bus kas nors 
parašyta, šituo dalyku aš per. 
■dąųg ^ąlbu, bet yra būtinas 
reikalą^ ir dar daugiau juo su
sirūpinti; reikėtų kelti viešu- 
mon vvįsokiųs ųžkulisiniu‘3 er
gelius, naįkint pletkiųinkus, 
nekreipiant ijokio dėmesio į jų 
pletkus, o geriau dirbt atvirą 
sVįąųomenjnį darbą. Vieųu žod- 
'Žįų, jau laįkas Kanados lietu- 
^.viams surimtėti!

— J. Jokubynas.

Ąštuonį ifųhstf 
isnaniios 1

Spąlįp 2įl d. Areną (GardRs 
sdįėj įvyko nepaprastas susi-- 
riiikiui^ 
mąs čia at
vykusių Ispanijos deįegątų 
pranešimų apie ‘iąpąriyps yidu-^ 
jinį karą ir 
riuos teriką 
Ispanijos <dęxndjkr^tipęi liaud
žiai. Ispanijos delegacija suda
rę šie asmenys: :

Isabelle de Palencia, žurna
listė, Tautų Sąjungos naryą įr. 
viena žymiausių moterų Ispa
nijoj ir visoj Europoj. Ji ye- 
da griežtą b9VU UŽ denąokra- 
tiją ir sociąįfenįą. Marcelino 
Domingo, respublikonų parti
jos „galva ir esamos valdžios 
švietimo ministeris. Luis Sara- 
sola, Romos katalikų kunigas 
ir vienas iš tų, kuris eina sy
kiu sų demokratijos šalinin
kais, o me fašistais.

Iš delegacijos .pirmuoju kak 
bėjo Isabelle: de Palencia. Ji 
pradėjo šiais žodžiais: “Kana
diečiai, mylintys! taiką ir de
mokratiją! JusMšyeikiną musų 
kraštu draųgąi^dtpjąi 
laisvę?; ir demokratiją. “Jąu 
90,000 musų. tąutos kovoto j U 
už demokratiją ir laisvą žuvo,' 
— jų vietas užėmę 'kiti įr .to
liau yeda kovą su šalies prie-

EŽĘRSĘIS IR SUNŪS
10784 S. IMįeKigan Jtve. Tėl. Pųįlman 5703

&MJHAWICZ 4r SUNJJS

46Q5>07 S. rHermitąge Avenue Phbnes Yards 1741-1742
Brįghtan I*ark įkyrius, 4447 S. Fąįrfield, Laf. 0727

Tel. Office Wentxvorth 6380 
Tlez. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna Slakis
V '

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

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

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

vėk. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tėl.: Boulevard 4820 
-Namų Tek: Prospect 1930.

Dėlei aiškumo
Kad butų aiškiau, noriu pa

sakyt f; visai skaitančią j ai Ije^ 
Bąroąu/; su kuriuo ttivių laikraščius visuomenei, 

jog Toronte lietuvių tarpe jo
kių fašistų nėra, ir tas gali 
džiugint kiekvieną dorą lietu-
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Tęl. Virginia 1116. 

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

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
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iki 8:30 v. NedČL nuo 10 iki 12 a. m.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS tai visai silpnas argumentas.' klausimų?...) Vyriausias tno- 
• tėvas tyvas jo atsakymui paremti

(Tąsa iš pusi. 2-ro)
— greičiau fašizmas bus nu
šluotas nuo Ispanijos žemyno, 
o ne demokratinės idėjos.

Antruoju kalbėtoju buvo pa
kviestas Marcellino Domingo, 
švietimo ministeris, kuris kal
bėjo ispaniškai, o į anglų kal
bą vertė Isabelle de Palencia. 
Marcellino Domingb kalba bu
vo gana nuoširdi, iš ko gali
ma suprasti, kad jis yra tik
ras demokratas ir kovotojas u‘ž 
demokratinę santvarką.

Kalbėtojas pasakė: “Mes 
dabar vedam atkaklią kovą su 
fašizmu ne tam, kad paskui 
įsisteigtų vienos partijos dik
tatūrą, bet mes vedame kovą 
tam, kad paskui pas mus gy
vuotų demokratija pilna to žo
džio prasme.”

Paskutiniuoju kalbėjo kuni
gas Solcedo Dpmingo, vienas 
iš tų, kuris griežtai pasiprie
šino fašizmui ir nuėjo su de
mokratijos gynėjais ir šian
dien jis veda griežtą kovą 
prieš tuos, kurie nori demo
kratiją sunaikinti.

Vienas labai aiškus pavyz
dys, kuris rodo, jog Roma aiš
kiai stoja fašizmui į talką, kad 
sunaikintų Ispanijos demokra
tiją ir tuos kunigus, kurie pri
taria demokratijai, — žmoniš
kumo dėsniui.

Kada kunigas Salcedo Do
mingo atvyko į New Yorką, 
tuojau, jis gavo pranešimą iš 
kunigo -Peter Duffy, kad jis 
esąs suspenduotas nuo parei
gų ir, tas suspendavimo aktas 
prisiųstas iš Romos. Kaip ma
tyti, kada popiežius sužinojo, 
jog kunigas Salcedo Domingo 
vyksta su prakalbų maršrutų 
po Kanadą ir Suvienytas Val
stijas, tai tuojau Roma jį su
spendavo ir apšaukė “raudo
nuoju” ir priešu katalikų ti
kėjimo. Bet kunigas' Salcedo 
Doįgįngo^nėfa tokfe baisųjį kajį 
Romos popiežius jį piešia, nes 
jis štai ką pasakė: “Aš esu 
katalikų tikėjimo kunigas, aš 
ir toliau? juo busiu, bet prieš 
tokias žmonių žudynes, kokios 
dabartiniu laiku vyksta Ispa
nijoj, aš negaliu tylėti ir to
leruoti tų banditizmo žygių, 
kurie daro gėdą visai dvasiš
kiai, kuri tik tiki Dievo pri
sakymu - “neužmušk”.

Toliau jis pasakė: “Kur tik 
demokratija viešpatauja, tai 
ten yra laisvė katalikybei. Jei 
mes esam geri katalikai ir 
Dievo žodžio skelbėjai, tai tu
rime kovoti už demokratiją, o 
ne už fašizmą, — nes fašizme 
nėra laisvės katalikų tikėji
mui”.

Skelbiamas Izinias, kad Is
panijos demokratinė valdžia 
žudo kutaigus ir vienuolius, ku
nigas Salcedo Domingo griež
tai užginčijo. Tas viskas esą 
sufabrikuota tų kunigų, kurie 
pritaria fašizmui, kad tuo su
keltų pasipiktinimą katalikiš
koj visuomenėj ir tuo sustip
rintų fašizmo eiles.

Delegatams užbaigus savo 
kalbas, buvo išreikšta didžiau
sia užuojauta Ispanijos demo
kratinei valdžiai ir visiems ko
votojams už demokratiją ir 
suaukota $4,000 dol. medika- 
lei pagalbai.

Kanados Medikų Sąjungos 
narys Dr. Norman Bethune 
spalio 29 d. išvyksta j Ispani
ją ir ten teiks reikalingą pa
galbą sužeistiesiems.

Ispanijos delegacija išvyko į 
Montrealą, o iš ten vyks į New 
Yorką ir j kitus S. V. mies
tus, laikydama prakalbas apie 
Ispanijos esamąją padėtį.

Delegatams atvykus į Mon
trealą ir apsistojus Mount 
Royal viešbutyj, fašistai su
rengė demonstraciją ir reika
lavo, kad delegacija pasirody
tų jiems, bet policija jų visą 
demonstraciją išvaikė ir nelei
do toliau triukšmauti. Bet tuo 
jie nebaigė savo chuliganizmą, 
dar stengėsi įsigauti į salę, ku

rioj kalbėjo delegatai, bet jie 
ten sutiko ne vien policijos 
apsaugą, bet dar nukentėjo nuo 
publikos ir turėjo skirstytis 
nieko nelaimėję. Montrealyj iš 
visų Kanados miestų gal bus 
daugiausiai fašistų, kurie kiek
vieną kiek dembkratiškesnį su
sirinkimą puola i\r sukelia daug 
nemalonumų.

— Rep. XX

Windsor, Kanada
Bedarbiai pradeda nerimau

ti. — Streikai. — Laimi
kis.

Windsoro bedarbiai pradeda 
nerimauti. Nėra tos savaitės, 
kad jie nesurengtų du ar tris 
mitingus. Mitinguose vyriau
siai vadovauja socialistai ir 
komunistai. Mitingai papras
tai yra rengiami darbininkų 
svetainėse. Daugelis bedarbių 
neturi pinigų tinkamai savo 
vaikus aprengti. Dėl šiltesnįų 
drabužių stokos tie vaikai yra 
priversti namie sėdėti vietoje 
to, kad lankytų mokyklas.

Kadangi miesto taryba gavo 
daug visokių rezoliucijų bei 
reikalavimų, tai spalio 24 d. 
buvo priversta sušaukti spe
cialų posėdį bedarbių klausi
mui svarstyti. Prie miesto ro
tušės susirinko didžiausia žmo
nių minia ir laukė, kada bus 
posėdžio rezultatai paskelbti.

Posėdis labai ilgai nusitęsė, 
žmonės ėmė nerimauti. Tuo 
pačiu metu atsirado ir visa ei
lė kalbėtojų. Pasitaikė, kad mi
nioje buvo ir Ben Levert, ku
ris pereitais .metais buvo C.C. 
F. kandidatas į parlamentą. 
Jis tuoj buvo pristatytas kal
bėti.

Levert nurodė, kokiais ke
liais eina Kanados kapitalistai 
ir jų proteguojami fašistai. 
Jis pareiškė, kad Kanados' ka
pitalistai jau yra pasiuntę de
šimtį milijonų dolerių Ispani
jos fašistams, kurie šiandien 
lieja žmonių kraują ir siekia- 
si nuversti demokratišką val
džią. Milijonai dolerių liko pa
skirti apsiginklavimui, nors 
Kanada juk neturi priešų, ku
rie rengtųsi ją pulti. Du mi
lijonai dolerių liko paskirti be
protnamių išlaikymui ir vienas 
milijonas su viršum džiovinin
kams. Tie džiovininkai juk 
daugiausiai yra šių dienų ne
tikusios sistemos aukos.

Tuo tarpu bedarbiams nie
ko neskiriama. Smulkieji na
mų savininkai vis labiau ir la
biau yra apkraunami mokes
čiais, o fabrikininkai ir mili
jonieriai yra laisvi ir jiems 
nieko nereikia mokėti į bedar
bių fondą. Taip dalykams esant, 
sakė Levert, visi darbo žmo
nės turi sudaryti bendrą fron
tą prieš fašizmą, kuris ir Ka
nadoje jau pradėjo galvą kel
ti.

Pagaliau iš rotušės išėjo ir 
pora tarybos narių.'Būtent, fie 
nariai, kurie yra palankus dar
bo žmonėms. Jie pareiškė, kad 
taryba nutarusi siųsti delega
tus į Toronto. Delegatai ten 
pasimatysią su ministeriu ir 
su juo pasitarsią dėl bedarbių 
šelpimo.

Pereitą kartą buvau . minė
jęs, jog sustreikavo Wolker- 
ville Bag kompanijos darbinin
kai. Taigi streikuojama jau 
keturios savaitės ir galo vis 
dar nesimato. Kompanijos bo
sas yra nusitaręs “privaryti 
darbininkus prie pakaros”. 
Apie reikalavimų patenkinimą 
jis nenori nė klausytis.

Valdžia jau yra patrauku
si tą kompaniją atsakomybėn 
už nesumokė j imą mokesčių. 
Esą, kompanija fušeriavusi 
knygas, kad tuo budu galėtų 
paslėpti pelną. Teismas jau tu
rėjo įvykti, bet kompanija ati
dėjo bylos nagrinėjimą.

Tebestreikuoja dar ir Nor-
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linkai. Streikuoja jie jau tre-'ko pieno išvažinėtojas Gorėk oNa, ar tai yra tinkamas veika- Prileiskime, kad mano
.' Viešbutis bando nuo savo kostumerkos nusipirk [ lo supratimas? Podraug nerei-! baudžiavą ėjo, tai pagal kun. buvo tas, kad SLĄ. priklauso 

’i skebų pagalba, ta-^ko “svipsteiko^ (arklių lenkty- Į.kia manyt, kad mes statome1 Dėksnio J ~ 1-------J 7-^
,i tesiseka, Mat. nrie'.niiD tlkieta. To tikietn nusė'ner didelius reikalavimus; vi- turiu baudžiava eit? Tai ab- rieji susivienijimą sugriausią.

den Palmer viešbučio darbi- nusišypso, štai prieš kiek lai- nai,

čią savaitę.' Viešbutis 
operuoti su . ,, .
čiau nelabai tesiseka. Mat, prie nių) tikietą. To tikieto pusė per didelius reikalavimus; 
viešbučio stovi pikietuoto j ai J priklauso jam, o kita pusė ko- sąi ne. Musų reikalavimai ati-
tad svečiams nęparanku ten1 stųmerkai. štai jau dabar jis tinka musų kolonijos išsilavi- 

i i • •• • v • • ' 1 • m V • V 1 • • VT -____ *

sustoti, — jie geriau važiuoja gavo laimės čekį, už kurį New 
į kitus viešbučius. Yorko agentai siūlo penkis 

tūkstančius dolerių.
Kartais ir skurdžiams laimi — Taurinskas.

DEŠIMČIAI METU PRASLINKUS

jau buvo 
ir Duktė-

(Tęsinys)
Toronte tuo metu 

ganėtinai stipri Sūnų 
rų Pašalpinė draugija, į kurią 
man įsirašant po poros savai
čių nuo mano atvažiavimo te
ko numeris 101. Tai reiškia, 
kad SiAių ir Dukterų draugija 
1926 m. spalio men. turėjo 
apie 100 narių. Teko girdėti, 
kad šv. Jono, arba kaip ją va
dina "Joninės” ir gi gyvavo, 
bet kiek tuo metu turėjo na
rių, tai tikrų žinių neturiu. 
Reikia pasakyt teisybę, kad 
per 10 metų ant Joninės susi
rinkimų nė sykį neteko atsi
lankyt, ir todėl apie ją negaliu 
daug ką pasakyt, išėmus tik 
tai, kad kaip pašalpinė drau
gija rūpinasi savo nariais — 
teikia ligoje pašalpą ir rūpi
nasi palaidojimu mirusiųjų. 
Kaip matosi iš jos vardo šv. 
Jono Krikštytojo draugija dau
giausia ir rūpinasi visokiais 
“šventais” reikalais. Yra taip
gi Šv. Jono vardu lietuvių už
laikoma parapija, kurios palai
kymui draugija buvo paskoli
nusi kelis šimtus dolerių, ir ku
rių, rodosi, ligi šiol nėra atga
vusi, kas, be abejo, draugiją 
gerokai susilpnino finansiškai.

Kultūrinė veikla daugiausia 
susidedanti iš parengimų, nors 
ir buvo gausi, bet nevisai pa
sekminga. Parengimų1 daugu-

Dvi eiles, cdlophaitc, ne 
VIENA, 
rinktinio derliauš šviežumą 
Old Golds cigarety.

Buy gloves with whot 
it savęs

Mttra reikalo mok«U AOe « 
daugiau, kad oattreni 
koteli. LUteriuc Tootb Parts, 
didelis tūbas parsiduoda 
Bfto. Ji valo ir apšauto daa 
tie Be to taute vutaupiati 
*8. u* kurtuos raute ar-'pirk 
U plrittualtes ar k> rtt* 
L»mb*rt Pharaisoal Co

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostas. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai ' 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. t Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

for ECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Double lėsted!Doub/eActionf
BAKING

HkV POWDER
Ssme Price Todayas 45 YearsAgo

25 ounces for 25+
FuII Pack • •• No Slack Fillin^ 

ma scenai buvo paruošta per- 
skystai, rolėms tipai nebuvo 
parenkami tinkami, bet šiaip 
kas kokia norėjo, tokia ir pa
siimdavo. Labai ryškiai pri
simena man kartą matytas pa
rengimas v^iŪinipias, kurį 
vaidino vadinantieji katalikai 
ir kur Vytautas ruošėsi karžy
giškam mušiui su savo priešu. 
Pasižiūrėkime į■ scenos “hero
jų” Vytautą, kuris pasirengęs 
tokiam žygiui kalba ugningus 
žodžius, kardu mojuoją, o' 
vaikšto po sceną siauručiukais 
žingsniais, vos kulnis pavilkda
mas ; ar tai karžygis ? Tai 
greičiau panašus į lepšę, bet ne 
į karžygį... Arba vėl lenkų ka
riai buvo parinkti tikri milži-

Dabar Tik Penas 
Už Tabletę Kad 
Greitai Prašalint

GALVOS SKAUSMUS
Įsigykit Greitai Tirpstančio 
Bayer Aspirin Dabar, Negal

vojant Apie Kainas,

Tirpsta per 2 
Sekundes "

Tikro BAYER ASPI- * 
RIN tabletė ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra- | 
deda veikt. Įdėjus Bąy- į 
er Aspirin tabletę” j 
stiklinę vandeni ir kai 
ji 1 tik.,spėja j^ęktį.. 
dugną ji ituoj ištarps- 

. ta. Kas atsitiks s t ik-' 
linėje..«atsit i k s <-ir, 
jūsų skilvyj.

Jus galite gauti dabąr Tikrą BAYER 
ASPIRIN tikrumoje už 1c vieną tab
letę bile kokioj šios šalies vaisti
nėj.

Du pilni tuzinai plokščioj blėki- 
nej^dežutėj dabar už 25c Pamė
ginkite šį naują pakelj. , Džiaugkitėą 
greita, veikla ir susipažinkit su tik
ru BSfyer dąiktu jau dabar* negal
vojant apie kainas.*'. •

Padaryk tai spęčtaliai, jei norit 
gauti greitos pagelbos nuo didelių 
galvos, neurites ar neuralgijos skau
smų. Atsiminkit, BĄYER ASPIRIN 
veikia greitai, (žiūrėki į paveikslą 
aukščiau). ;

O perkant klauskit jo pilnu var
du BĄYER ASPIRIN — o ne tik 
“aspirin” vardu. Įsigykit tuoj kai 
reikės greitos pagelbos.

1 Rė užtu-1 O* ZINĄ
2 pilni p C jį 
tuzinai
Tikrumoje
1c Tabletė.

IEŠKOKIT BAYER KRYŽIAUS

•
 GERIAUSIA 
DOVANA NAUJIENŲ PRENUMERATA

• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus' geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

Chicagoje .............. .....
Kitur Su v. Valstijose ir
Kanadoje .......................

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

$8,00

$5.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago,' Illinais.

Aš čia prisiunČiu $.......... už Naujienų prenumeratą
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo.............................
......................       dienos šiuo adresu:

nimą!
Rodosi, kad 1929 metais pa- 

rapijonys buvo parsikvietę iš 
J. V. kunigą Dėksnį, kuris bu
vo atvykęs su Dr. Bielskiu. 
Apgarsinimuose buvo kviečia
nti visi Toronto lietuviai labai 
kultūringų prakalbų pasiklau
syt. Bet Dėksnys tiek “kur- 
turiškumo” parodė, kad ko tik 
peštynės neįvyko. Kun. Dėks
nys savo prakalboj šaukė į su
sirinkusius: “Kvaily, kas buvo 
tavo tėvas, ar jis nebuvo kata
likas? Tai ko tu dabar prie
šiniesi katalikybei?” žinoma,

> išvedžiojimus ir aš daug komunistų ir kad pasta- 
turiu baudžiavą eit? Tai ab- rieji susivienijimą sugriausią, 
surdas! Dar toliau jisai pra-Į Kiek laiko praslinkus netikė- 
našavo galą Susivienijimui Lie- ta atsirado kunigas Gerneckas, 
tuvių Amerikoje. Bet kada kuris šiek tiek aptvarkė lietu- 
aš paklausiau, kuo jis remia vių parapiją ir išsirūpino iš 
tokį savo pareiškimą, tai ku'-' vyskupo mažą bažnytėlę hnt 
nigėlis susikompromitavęs pra-Į Gorevale ir Dundas gatvių 
dėjo man komplimentus teikti kampo. Bet Gerneckui ilgai 
dėl paklausimo “suredagavimo” gaspadoriaut neprisiėjo, nes 
(mat, prieš tai vos tik buvo parapijonys tuoj jį “iškikino”! 
išvengta peštynių su komunis
tais dėl neva grubi joniškų pa-

—J. Jokubynas.
(Bus daugiau)

Ekskursija

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

EUROPA ...............  Gruodžio 5
NEW YORK......... Gruodžio 10
HAMBURG........... Gruodžio 15
BREMEN .......  Gruodžio 16
Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią ke
lionę j Kauną.
Patogus geležinkelio susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

Chicago, III.
•!•••< rpnj.n

Philco, Zenith, RCA. 
Victor, General 

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

Jos.F.Budrik

411 HV. ’

B HAMBURG - AMERICAN LINE 
N O R T H G E R MA N L L O Y D >

INCORPORATED

3417 So. Halstcd St.
Tel. Boulevard 4705

Loan

pini-

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

Taupykit Pinigus
► Kad Užtikrinti ir Pagerinti 

savo Gyvenimą Ateityje
Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap- 
drausti per Federal Savings and 

5^Insurance Corp., Washington, D.
Reikalaudami savo sutaupytus 

gus visuomet galite atsiimti.
Turtas Virš $1,600,000.00 

Už taupomus pinigus išmokėjom 4%.
Duodame paskolas aut pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
B Patikėtinas llnimentas, 
| palengvina gėlimus Ir 

skausmus nuo ištampy- 
mų Ir išsinarinimų.

! PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras

... žinomas vaistinėse. ■

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

■

įjfefe \ 4 t** ■ A* ii

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.

Vardas
Adresas

I
I
I
I

•J
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Published Daily Except Sunday by
The Lithuąriian News Pub. Co., Ine

1739 Šofcth Halsted Street
Tdephone CANal 8500

—

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada *
$5.00 per year otitside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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March Brd 1879.

Užsakymo kalnai
Chlcagoje — paštu: /<?/■■■'.

Metama ——..... ..........  $8.00
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem menesiams 1.50
Vienam mCnesini ♦75

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieną kopija 8c
Savaitei 18c
Mfinesiui 75ę

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu:

Metams
Pusei metų --------------
Trims mSnesiains
Dviem mėnesiams ~
Vienam mėnesiui _____

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ________ ____________  $8.00
Pusei metų —— 4.00
Trims menesiams ••••••••eąėeaeaeaeee 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

... $5.00 
....... 2.75 

1.50 
___1.00 
a«.w.te ■ ■ ,.7o

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

Popiežius užgyrė Etiopijos užkariavimą
; ’ :• : - - tykių su kapitalistinėmis kitų

Į užkariautos Etiopijos sostinę Addis Ababa atvy- v^ldži.omi® ir net su pa'
JT U C ' v # cif-AT <3 f4a Iii A^Oln foti.

ko oficialus Vatikano atstovas, arkivyskupas Giovanni L
M. Emilio Castęljanį ir išreiškė savo džiaugsmą Halą

tą pavergė. Jisai pasakė, kad italų kareiviai atnešė į 
Etiopiją “ne karą, bet taiką”.

“Stebuklingas žmogus II Duče”, anot to arkivysku
po, atlieka didelį darbą, platindamas Romos imperiją, 
4curi “neša į pasaulį Kristaus kryŽiųB!

Tai ve kokią “krikščionybę” šiandie skelbia Romos 
katalikų bažnyčios valdovai. Jie su kuhu ir siela yra 
parsidavę fašistams, pasaulio taikos ardytojams ih silp
nųjų tautų skriaudikams.

.?r~

čiais fašistais. Galų gale, tau
tos reikalai privertė bolševikus

bet

Koks bus kongresas?

"vice-karaliui” Roddlfo Graiiiani, kad Mūssolini tą kYaš-|talistiška Francija ir Stalinas 
uždraudė komunistų partijoms 
draugiškose sovietams šalyse 
priešintis net karo biudžetanis.

Užsienio politikoje sovietų 
Rusija šiandie yra taip pat na- 
ciohalistiška, kaip ir bet kuri 
“tautiška’1 valstybė. Bet pasta
ruoju laikų vyksta persilaūžy- 
mas ir Vidaus politikoje. Rusi
jos spauda jau kalba apie “te- 
[vynės meilę”, apie rusų tautos 
“didumą” ir t. t. Tąja pačia 
kryptim eidamas, Stalinas sten
giasi perorganizuoti ir politinę 
krašto sistemą; Naujoji konsti-

Į Apžvalgą

Per ginčus dėl kandidatų i J. V. prezidentus yra 
beveik visai užmiršta apie kongresą, kuris bus renka
mas irgi lapkričio 3 d. Tuo tarpu kongresai yra ne ma
žesnis veiksnys valdžioje, kaip prezidentas. Kongresas 

• gali su prezidentu kooperuoti arba ne. Jeigu kongresas 
atsisako priimti tuos įstatymų sumanymus, kuriuos sįu- 

s lo prezidentas, tai administracija negali nięko padaryti.
Koks bus ateinantis kongresas?
Numatoma, kad lapkričio 3 d. rinkimuose daug nau-, 

jų vietų į atstovų butą laimės republikonai. Demokra
tai gali netekti apie pusantro šimto mandatų. Mat, dve
ji metai atgal buvo, kaip sakoma, demokratų “Įąnd-. 
slide”. Republikonų jėgos atstovų bute taip sumenkėjo, 
kad jie dabartiniame kongrese beveik neteko reikšmės. 
Kongresas buvo paklusnus Roosevelto įrankis: ką jisai 
norėjo, tą jisai galėjo pravesti.

Naujame kongrese republikonų atstovų bus daug 
daugiai), negu dabar. Tačiau yra pastebėtina, kad re
publikonų kampanijos manadžeriai nepranašauja, kad 
jų partija kongresą kontroliuos. Matytį jie patys jaučia, 
kad demokratų daugumą šį kartą nebus galima sunai
kinti. Jie žino, kad senate demokratų dauguma pasiliks 
dar ne tik per ateinančius dvejus metus, bet mažiausia 
iki 1940 metų. • •

Tokiu budu ir geriausiame, republikonų atžvilgiu, 
atsitikime, viena dalis kongreso bus demokratiška. Jei
gu rinkimus į; ąts^y# ^utą ; -laimętų ^ępųįlikonaį, tai 
tuometI viena kongreso dalis butų republikoniška, ant
roji demokratiška. O gali būti ir taip, tai visas kongre
sas pasiliks demokratiškas.

Todėl, jeigu butų išrinktas prezidentu Landonas, 
tai republikonai valdžios dar nekontroliuotų. Pusė kon
greso arba ir visas kongresas butų opozicijoje preziden
tui. Landono padėtis tuomet, suprantama, butų gana 
kebli. Jisai butų priverstas pataikauti demokratams; 
gal būt, turėtų kviesti kai kuriuos demokratų šulus į 
savo kabinetą. Kitaip kongresas butų nesuvaldomas. O 
jeigu paliktų demokratų dauguma abiejose kongreso 
dalyse, tai republikonui prezidentui butų dar sunkiau.

Kai kurie politikos stebėtojai todėl sako, kad su 
Landono išrinkimu Amerika įstos į koalicinės politikos 
kelią. Tai butų visai naujas patyrimas šio krašto gyve
nime. Iki šiol Amerikos valdžia visuomet būdavo (bent 
iš paviršiaus) vienos partijos valdžia. Kai valdydavo de
mokratai, tai demokratai; kai republikonai, tai repub
likonai. Viena partija nesidalindavo savo galia su kita 
partija.

Tačiau koalicinė politika gali ateiti ir kitokiu bu
du. Prezidentas Rooseveltas jau.faktinai yra padaręs 
bloką su kitoms politinėms grupėms — su kairiaisiais 
republikonais ir progresistais. Dabar jį remia taip pat 
naujoji Amerikos darbo partija, kuri savo masėje susi
deda iš darbininkų unijų. Taigi, jeigu laimės rinkimus 
Rooseveltas ir jo šalininkai gaus daugumą abiejose, kon- 
greso dalyse, tai .valdžia nebus vienų demokratų ranko
se. Ji bus kelių partinių grupių valdžia, t. y. koalicinė.

“L. AIDO” REDAKTORIUS 
PALIKSIĄS TAS PATS

Vyriausias Lietuvos oficiozo 
redaktorius Jakševičius-Alantas 
buvo pašalintas Už vieną straip
snį, kurio tendencija valdžiai 
pasirodė negera. Bet Kauno 
laikraščiai rašo, kad “nesusi
pratimas”, dėl kurio p. Jakše- 
vičius neteko vietos, busiąs 
likviduotas ir senasis redakto
rius vėl grįšiąs.

BYLA PRIEŠ RADEKĄ, PUT- 
NĄ IR SOKOLNIKOVĄ

Fašistiškas akiplėšiškumas

Franco vadovaujamą sukilėlių

Portugalijos diktatorius anų dienų nutraukė diplo
matinius santykius su Ispanijos valdžia, o užvakar jisai 
jau suteikė pripažinimų Ispanijos maištininkams. Nėra 
jokio abejojimo, kad Portugalija tai padarė, susitarus 
su Italija ir Vokietija. Netrukus, veikiausia ir šios dvi 
valdžias pripažins gen. 
“vyriausybę”.

Tos valdžios rėmė Ispanijos sukilėlius nuo pat pra-r 
džios, begėdiškai laužydamos tarptautinės teisės tai
sykles. Tai buvo žinoma visam pasauliui Bet pasaulis 
nieko nedarė. Demokratinės šalys ne tik nedrįso užtar
ti Ispanijos teisėtųjų valdžių, bet pasižadėjo neduoti jai 
ginklų, kuomet fašistai visų laikų sukilėliams, ginklus 
pristatinėjo.

Su Ispanijos respublika jos pasielgė aršiau, negu su 
Etiopija.- - ■ - :. ; .. ■_ / ... * vfi."”L'dl

“Vietoj e klampoti į kapita
lizmą ir prasmegti (! — “N.” 
Red.), Sovietų Sąjunga at
mainė savo nuomonę ir... 
pradėjo maršuoti į naciona
lizmą.”
Mums gaila komunistų lyde

rio, kad jam tenka pergyventi 
tokį nemalonų 
nusivylimo”

tucija, kurią sovietų kongresas 
priims pabaigoje ateinančio mė
nesiu, padės pamatą jau ne ko
munistų partijos valdžiai 
“tautos valdžiai” nes bus ren
kamas parlamentas visų piliečių 
balsavimu.

Štai kokią evoliuciją pastebė
jo Rusijoje amerikietis Vlade- 
kas, kuris Šią vasarą tenai lan
kėsi. Todėl jisai visai teisingai 
pasakė, kad Rusija eina ‘‘ne j 
socializmą, bet į nacionalizmą”.

Ar dabar Bimbai aišku, kad 
jisai labai juokingai išsišoko, 
išsivaizduodamas, jogei nacio
nalizmas tai priešingas kapita
lizmui dalykas? Mes jam pa
tartume truputį giliaus pastu
dijuoti tuos klausimus, kuriais 
jisai nori rašyti — tuomet ne
bus reikalo “negražiai apsivil- 
ti”.

Anot anglų “Daily Express”, 
netrukus įvyksianti Radeko, 
gen. Putnos ir SokolnikovO by
la. Jie kaltinami “trockizmu“. 
“Pravda” išėjo labai aštriai 
prieš Radeką, vadindama jį “di-. 
džiausiu intrigantu”. Sakoma, 
kad jisai visą laiką susirašinė
jęs su Trockiu, ir pas jį buvęs 
surastas vienas Trockio laiškas, 
rašytas jau prasidėjus ZirioV- 
jevo ir Kamenevo bylai.

Ar ne baisus prasižėngimds 
— susirašinėjimas šu Trockiu! 
Reįkęjo^(Jidelės,>revoliucijoą 
sijoje ir sovietiškos tvarkos įs*’ 
teigimo, kad -toks dalykas pa
virstų “kriminališku” nusidėji
mu. ’

VOKIETIJA GAL NEREIKA
LAUS KOLONIJŲ

jįk ' . •' \,.,4 / ' • ’ ■
. ■■ ■ !■■■■■■—■ i*

Anglijos laikraščiai jįašo, k^H 
Vokietija, / gal būt, tuo tarpti 
nebekels reikalavimo kpldhijų. 
Buvo sumaiiyta Breslau' niiėste 
šaukti Kolonijų Kongresą, bet 
jisai jau tapo atidėtas.

Berlynui kokių tai pasiūlymų 
davę anglai. To rezultate Vo
kietijos valdžia nutariiši kolo
nijų klausinio nebekelti.

MELO FABRIKĖLIS

M. 
me

lo (kai kada du ir tris) sanda- 
riečių Organe. Pereitą savaitę 
jisai parašė, kad “Keleivio” re
daktorius S. Michelsonas nebu- 
Vo SLA narys, kuomet jisai da
lyvavo kaipo delegatas seime. 
Prie šitos “istorijos” jisai pri-. 
deda, kad “ir p. Michelsono 
Sumiš buvd šlubuojantis dele
gatas”. '

Tuo tarpu “Kel.” redaktorius 
sunaus visai neturi. Kęstutis 
Michelsonas, kurį pereitas SLA 
seimas išrinko į Jaunuolių Ko
misiją, yra sūnūs viėno rub- 
siiivių unijos veikėjo Brookly- 
ne.

Nėra tds savaitės, kad 
Vaidyla iiepaskelbtų kokio

NEGRAŽIAI SUVYLfiME”
BIMBĄ

A. B. “Laisvėje” skundžiasi, 
kad jisai jaučiąsis “Negražiai 
su viltas”. Girdi, jisai buvo skai
tęs “Naujienose”, kad Sovietų 
Rusija žengia “nuo socializmo 
prie kapitalizmo”, o vėliau to
se pačiose “Naujienose” tilpo 
dienraščio “Forward” adminis
tratoriais Vladeko pareiškimas, 
kad Sovietų Rusija eina “ne j 
Socializmą, bet į naėionaliztnąHi 

Tai dabar Bimba nežinąs nė 
ką manyti. Sako:

“negražaus 
- jausmą. Bet čia 

daugiausia jisai pats kaltas.
Pirmiausia, jisai turėtų iš

mokti atidžiau skaityti — ypa
tingai tą, ką jisai bando kriti- Į 
kiloti. “Naujienose” riiėkuomet 
nebuvo pasakyta, kad Sovietų 
Rusija žygiuoja, maršuoja, len 
kia arba bėga “nuo socializmo”- 
Buvo sakyta, kad ji stengiasi 
nusikratyti kottiunižiho ir vys
tosi linkui kapitalizmo.

Socializmo Rusijęje dar nie
kuomet nebuvo. Buvo “karinis 
komunizmas”, paskui Leninas 
dalinai atgaivino kapitalizmą, 
įvesdamas Nep’ą (privatinę pre
kybą). Bet Stalinas vėl pasuko 
sovietų vežimą atgal, į komu
nizmą, ne tik panaikindamas 
prekybos laisvę, bet ir “suko- 
lektyvisjiibdamas” ūkininkų že- 
nles. Pastaruoju laiku tačiau 
jisai ėmė iš naujo grąžinti ūki
ninkams privatinę nuosavybę, 
leisdamas jiems turėti savo dt-l 
skirus nuo “kolchozų” namus] 

$£emėš. •* ' t4 /V.- . -1 į* .«£ T

>š ekonomine shri-; 
tvarka nuolatos svyruoja, kaip 
švytuoklė; tarpe dviejų kraštu- 
tįpybių — komunizmo ir kapi
talizmo.' Bėt socializmo tenai, 
kaip nebuvo, taip ir nebėra. So- 
cializmaš 'y'Ca negalimas be vi
suomenėj laisvės, o tos laisvės 
Rusijoje seniai iiebeliko nė še
šėlių. 1 '

Dabai* kitas punktas. Bifti- 
bai atrodo, kad jeigu

su

Suvalkiečių byla Ka 
riuomenės teisine

SUVALKIEČIŲ BYLOJ PRASIDĖJO 
ŠALIŲ GINČAI

Prokuroro reikalaujama aukščiausia bausmė — 
8metų sunkių jų darbų kalėjimo. — Sleževičius 

ir Purėnienė prašo išteisinti.
(Tęsinys)

Iš Bajoro ir Uriiavičiaus — 
atskira “hešėjų” grupė, tik Ba
joro padėtį Sunkina dalyvavi
mas pasitarime pas Gustaitį. 
Tat — V. Bajorui — 2 mt. 
pap. kalėjimo, o A. Ūrnavičiui 
— 1 mt. papr. kai.

Toliau prokuroras pereina 
prie šaltupio slėnio įvykių.
Naktį iš 26/27 buvo sulai

kyti įtarti streiko organizato
riai ir iš Prienų buvo gabena- 
Įrhi į Marijampolės kalėjimą. 
I Ar jie pagrįstai suimti — by
liai Reikšmės neturį, bet svar- 
fbt?,;"k^l mima juos atėmė iš

Rusija 
eina į kapitalizmą, tai ji negali 
eiti į nacionalizmą; o jeigu ji 
eina į nacionalizmą, tai ji ne
gali eiti į kapitalizmą. Čia “Lai
svės” redaktorius parodo, kad 
jisai nesižind ką šnekąs. Nacio
nalizmai visai nėra priešingas 
kapitOžtriiii. Atvirkščiai, na
cionalizmas labai dažnai būna 
tiktai t&tn tikra kapitalizmo 
kryptis.

Ekonominis ir policinis 
naciorializmias

Kapitalizmas gali būti libera
liškas — kaip kad per ilgus lai
kus buvo Anglijos kapitalizmas. 
Jisai tuomet stoja už tarptau
tinės prekybos laisvę (priešin
gas muitams). Bet nuo pasau
lio karo metų kapitalizmas vis 
didesniame ir didesniame skai
čiuje šalių ‘ krypsta į naciona
lizmo pusę. Vokietijoje jisai ši
tuo keliu nuėjo toliausia: Vo
kietija dabar nori pasidaryti 
visiškai nėpriklausoma nuo už
sienio rinkų. Tuo tikslu Hitle
rio diktatūra sugalvojo “ket- 
verių metų planą” ir įgaliojo 
gen. Goeringą šitą “planą” vy
kinti;

Ekonominis nacionalizmas, ži
noma, veda ir prie politinio na
cionalizmo, Įiės, kaip žinoma, 
ekonomija nulemia politiką.

Rusija pradėjo pirmutinė vy
kinti ekonoininio nacionalizmo 
politiką. Kurį laiką ji bandė tą 
ekonominę politiką suderinti su 
politiniu internacionalizmu. Bet 
tai jai sekėsi tik dalinai. Po 
“intetnaci&naiizmo” paviršium 
jos užsienių politika darėsi vis 
labiau ir labiau nacionalistiška.

Į sargybos.
— Minia k— apie 300 žm, — 

puolė prie autobuso, kur bu
vo sulaikytieji ir ėmė daužy
ti lazdom ir akmenim langus. 
Keliasdešimt polic. tarnaut, 
negalėjo minios atlaikyti. Iš 
pradžių jie manė išvengti šau
dymo — manė, kad užteks 
ašarinių dujų dr. guminių laz
delių. Bet — iš minios buvo 
šūviai ir ji įniršusi puolė po
liciją ir — suimtieji paleisti.

Tas sambūris — iš anksto 
organizuotas. Jo metu iš mi
nios nukautas Zablackas ir su
žeistas Pr. Juodžbalis. Iš po
licijos pusės keli sužaloti. Ka
dangi ir iš minios butą šūvių, 
tai sunku pasakyti, kas nuko
vė Zablocką ir sužeidė Juodž- 
balį. Bet tai ir reikšmės netu
ri: ir pasikarščiavusi policija 
galėjb per žemai šauti.

Pereidamas prie atskirų as
menų prokuroras sako, kad 
minios vaddvas ir kurstytojas 
buvo Bolius Juodžbalis. Tas 
matyti iš liudininkų parody
mų. Gal jis neturėjo lazdos, 
gal nedaužė — 
felį, jo “žymę”, 
tojo pasakojimu, 
po susižeidimo 
Kauną ir greit grįžo lengva 
mašina ar ragino slėny toliau 
laikytis. Kaune gavęs instruk
cijų. O jo parodymai, kad jis 
Kaune lankėsi (teisme, nepa- 
tikėtini. Jis nepasiturintis, tu
ri 7 ha, ir mokėjo 16 lt. už 
mašiną... o tdi, kad jis jaudi
nęsis dėl žmonos —- nepatikė- 
tina. Juodžbaiio liudininkams 
(Pr. Jančauskas) taip pat sun
ku tikėti, nes jis sakąs po ma
tų tai, ko ankščiau nesakęs. 
Tad jam, Juodžbaliūi, be laz
dos bet su portfeliu, tėnka di
džiausia atsakomybė.

Vladas Bašinskas buvo ma
tytas raitas su revolveriu. Jis 
ir po susirėmimo ragino ne- 
siskirstyti ir nepasiduoti irgi 
buvo raitas.

Pr. Juodžbalis irgi raitas abi 
i

dienas ragino žmones eiti į 
slėnį. Jis pats buvo sužeistas 
į koją.

Tačiau Kazį Juodį, kuris 
irgi buvęs iš raitųjų tarpo 
prokuroras atsisako kaltinti.

Dėl Pr. Balčiūno — tai prieš 
jį yra Vienas liifd. — Prienų 
nUOV. polic. viršin. Mitrulevi- 
čius, kuris jį pažino bėgantį 
su kuolu, šito liūdim parody
mas visai tvirtas, nes ir pats 
kaltinamasis tik nuneigia sa
vo dalyvavimo faktą, bet sa
vo alibi visai nenurodė.

' H
j.J^įyte ir Jočienė buvusios 

minios avangardas. Jų dalyva
vimas sambūry įrodytas.

Apie paskutinius 3 iš šalt
upio: Tamošiūną, Pr. Grinke
vičių ir Siaurusevičių-Siauruką 
kalba liud. Jurdanas, kuris 
pats vietoj nebuvo, bet teisia
mieji jam pasipasakoję ir lie
pę eiti kartu. Dėl jų, išsky
rus dalyvavimo faktą, kitų ži
nių nėra.

Išvadoje prokuroras siūlo: 
didžiausį kaltininką, vadovą, 
Bolį Juodžbalį nubausti 8 me
tais s. d. k., Bašinską —- 6 mt., 
Pr. Juodžbalį kreipiant dėme
sį, kad jis jau yra nukentė
jęs, 5 mt. s. d. k., Jočytę, Jo- 
čienę ir Balčiūną -r- mažiau
sia šiuo str. (123 §, II dal.) 
bausme — po 4 mt. s. d. k.

Tamošiūnui, Grinkevičiui ir 
Siaurusevičiui
pereiti prie lengvesnės baus
mės iš to str., nes jie veiks
mais nepasireiškė.

Tie septyni areštuoti, kurie 
buvo vežami autobuse, pama
tę minią irgi nesnaudę
padarę smurtą policininkui iš
siveržė iš. autobuso. Dėl jų 
smurto liudin. nėra. Tik dėl 
aktyviau pasireiškusio Žilinsko

liudin. aukščiau buvo pareiš
kęs, kad jį matęs, bet teisme 
tai sušvelnino sakydamas, kad 
gal jis apsirinkąs. Atsakomy
bė jiems tenka visiems ir Ži
linską reikėtų nubausti 2 me
tais, o kitus —- po 1,5 metų.

Toliau prokuroras pereina
prie Šilavoto įvykių.

Per rengiamąjį tardymą liudi
ninkai nurodė Marazą, kaip 
minios vadą.
areštuotas policininkas Moc
kus, o Jo tau tas ėjo sargybą 
prie Mockaus. Trečias akty
vus dalyvis — tai Jurgis Sku
čas. Jis net vežęs dviračiu rei
kalavimą paleisti kitus suim
tuosius, bet pusiaukely, suži
nojęs, jų paleidimo faktą, grį
žo. Marazui prokuroras siūlo 
5 mt. s. d. k., o kitiems — po 
8 mt.
* — Liko !

Veiverių įvykiai, 
kurie nuo kitų skiriasi gal tik 
tuo, kad čia nebuvo prieš tai 
suimtų t. vad. streikininkų. 
Čia norėta: sutrukdyti turgų, 
ir, jei policija priešintųsi, tai 
jai pasipriešinti. Ir tam pro
paganda buvo daroma iš ank
sto.

Teisiamieji, kurie pasireiš
kė:

Kazys Kaminskas — jį po
lic. Baronas matė vežime va
žiuojant į vietą ir taip pat ma
tė, kaip jis grąsino šoferiui 
lazda, drausdamas važiuoti. 
Vėliau toks pat trukdymas, 
kaip Mauručiuos, buvo Veive
riuose, kur kitų tarpe Kašin
skas varinėjo iš turgaus ve
žimus. Veiveriuose prie malū
no, kur minia buvo raginama 
išsiskirstyti, K^lašinskas pa
reiškė: “vyrai, nė iš vietos!”

Taip pat nuo Mauručių pra
dėjo ir Alf. Veiverys — jis 
ten irgi grąsino šoferiui laz
da; atvykus nuovados viršinin
kui ir liepiant skirstytis, jis 
grūmojo policijai lazda. Be to, 
jis sakęs: “Jei streikas, tai 
visiems”. Veiveriuose Aįf. Vei
verys yažinėjo iš..turgaus ve
žimus -r- pasireiškė aktingai.

Vacį. Mačys — jr jis 
dėjo nuo pat ryto, trukdė, 
sino, ragino nesiskirstyti, 
mojo lazda.

(Bus daugiau)

Ten ir buvęs

pra- 
grą- 
gru-

Iš Lietuvos jau atėjo 
KULTŪRA No. 8-9

teismas gali

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

Filizofija ir tvirtovės dina
miškumas—š. S-kas.

Naujų laikų antisemitizmas 
—B. Nikolajevski.

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

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

J. Jurginas.
Vėjavaikio pavasaris—S. Le- 

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

NOSE — Kainuoja tiktai 45 
centai.

. Radžvilas.

- jie

bet turėjo port- 
Vieno liudy- 

Jutodžbalis 
nuvažiavo į

Po Eilutę Kasdien j
(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkinį).

VAIKELIS
Mažas vaikelis, 
Kai paukštelis, , 
čiulba-ulba ir Žaidžia ir skraido. 
Mažo širdeles, 
Kaip paukštelės, 
Sunkios mintys nevargin, nebaido. 
Supa lopšelyj 
Mažą vaikei; • 
Saldžios svajones ir džiaugsmas skaitysis.
Nėr jam pavojaus
Bėdos rytojaus,
Giedra šviečias jo veidas meilusis.
Kad-gi išliktų,
Toks pasiliktų
Visą amžių mieląsis vaikelis.
Giedra žavėtų.
Laimės turėtų,
Kai dangaus mažutis paukštelis.

—K. Jurgelonis.



Antradienis, spalių, 28, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III.
į. ~ ---------------------------------———— ......  

-6

|korespondencuos|
Ii imi——    i m     ijm n imu i ii i -.ij

LINKSMOS IR LIŪDNOS NAUJIENOS
Dr. Rogers susilaukė naujo šeimos nario. — Automobi

lio nelaimėje žuvo jaunuolis Antanas Mockaitis.

Indiana Harbor, Ind. —Vie->šteshę mokyklą. Vadinasi, vi
nį linksminasi ir džiaugiasi, | sos bėdos ir rūpesčiai tarsi pa- 

Toks jau sibaigė. Netrukus vaikai jau 
butų pradėję savistbvį gyve
nimą. Tačiau likimas kitaip 
nulėmė.

štai spalio 17 d. jaunasis 
Antanas Mockaitis su draugu 
ir draugėmis išvažiavo pasi- 

Išvažiavo visi link- 
kas

o kiti sielvartauja, 
keistas gyvenimas.

Kaip sakoma, ’kas linksmi
nasi, tas“ neverkia, bet dainuo
ja. Nuolat taip pasitaiko, jog 
viena šeima džiaugsmu nesi
tveria, o kita turi išgyventi 
didžiausį širdies skausmą.

Mes tikrai turime linksmą 
šeimą, kuri yra žinoma ne 
tik vietos lietuviams, bet ir 
toliau gyvenantiems. Ji jau 
pasidarė žinoma net chica- 
giečiams. Kalbu čia apie Dr. 
Joe. Rogers (Radžiu) ir jo 
žmoną Fredą. Štai šiomis 
dienomis jie susilaukė links
mos ir sveikos dukrelės. Kiek 
teko patirti, jaunoji panelė 
jaučiasi gerai. Smagiai jau
čiasi ir tėvai naujo šeimos 
nario susilaukę. Motina pa
tenkinta dukrele todėl, kad, 
esą, paaugėjusi ji jai padės 
virtuvėje triustis, o daktaras 
sako, jog jis iižauginsiąs sau 
gerą pagelbininkę ofise, 
di, tada nereikėsią jam 
dyti svetimos.

Reikia pasakyti, jog
Rogers labai daug veikia tarp 
vietos lietuvių, 
kiek laiko čai 
ros Draugija, 
kyje atsistojo 
seit, jis liko
draugijos pirmininku.

Gir- 
įsam-

Dr.

štai kai prieš 
susikūrė Kultu- 
tai jos prieša- 
daktaras.
išrinktas

At
los

važinėti.
smi nemanydami, kad 
blogo galės atsitikti.

Už Gary, Ind., važiuojant 
u: S. 20 keliu staiga sugedo 
jų automobilius ir iššoko iš 
kelio. Nubėgęs nuo kelio jis 
kelis kartus apsivertė. Prava
žiuojantys automobilistai visus 
jaunuolius rado be sąmonės 
ir nuvežė į Gary ligoninę.

Trys atgavo sąmonę, bet 
Antano Mockaičio nebepasise
kė atgaivinti. Ligoninės dak
taras surado, kad jo galvos 
kiaušas buvo perskeltas. Nuo 
to jis ir mirė.

Ponams Močkaičiams tai 
tikrai didelis smūgis. Jų sū
nūs Antanas buvo šaunuš jau
nuolis: gražiai nuaugęs ir at
letiško sudėjimo. Be to, jis 
pasižymėjo ir savo išmintimi.

Dėl to nelaimingo atsitiki
mo nieko negalima kaltinti: 
nei velionies, nei jo draugų. 
Atrodo, kad tiesiog jau taip 
likimo buvo lemta..

Velionis Antanas 
metų amžiaus, 
bai populiarus, 
mokyklą. Mat,
atletikoje: lošė futbolą, beis
bolą ir krepšiasvydį. Gailisi 
jo visi draugai ir pažįstami, 
o ypatingai tėveliai ir sešu'tė 
Adolphina.

Šeimai tai buvo tikrai skau
dus smūgis.

Spalio 15 d. velionis liko 
palydėtas į kapines ir palai
dotas be bažnytinių apeigų. 
Išlydint ir prie kapo kalbėjo 
A. Balčiūnas. Tenka vis dėl
to pasakyti, jog jo kalba bu
vo šališku. Ir štai kodėl: ve
lionius duktė, Josėphine, pri
klausė Detroito Lietuvių Dai
lės Chorui, kurio nariai pir
mutiniai prisiuntė gėlių. Ant
rą vakarą jie drauge atvyko 
į bu dėtuves. TačiaU p. Bal
čiūnas chorą visiškai ignora
vo ir savo kdlboje apie jį 
nieko neprisiminė. O tuo 
pačiu metu jis vis dėlto rado 
reikalinga padėkoti čiliečių 
Kliiibtii už vainiko prisiunti- 
mą. Tarė ačiū ir kitiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu bu
du prisidėjo prie laidojimo. 
Užmirštas liko tik choras . . . 
Man rodosi, kad toks šališku
mas nėra geras dalykas. •

— Laidotuvėse dalyvavęs.

Detroit, Mich.
Balsavimams besiartinant

buvo 21 
Jis buvo la- 
kada lanke 

pasižyniėjo
Liūdnos valandos susilaukė 

musų gerai žinomi lietuviai ir 
“Naujienų” skaitytojai, p-ai 
Mockaičiai. Jie užaugino la
bai gražią porelę, — sūnų ir 
dukrelę. Abu jau baigė' auk-

i

— Kaimynas. .

ŽINIOS IŠ KENOSHA Visi vietos lietuviai turėtų 
dalyvauti Šiame mitinge.

Masinis mitingas ir pasi
linksminimo vakaras. — 
Nash kompanija žada iš
sikraustyti iš Wisconsino.

KENOSHA, Wis. — Kenosha 
bendras draugijų komitetas, ku
ris čia susitverė tam, kad pa
dėtų Lietuvos žmonėms atgau
ti demokratiškas teises ir ap
skritai kovotų prieš karų ir fa
šizmų, lapkričio 1 d. rengia di
delį masinį mitingą. Mitinge 
kalbės P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, ir V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius.

Kaip jau buvo minėta, komi
teto vyriausias tikslas yra pa
dėti Lietuvos žmonėms atgau-' 
ti demokratiškas teises, šiame 
mitinge bus plačiai išaiškinta, 
kokiu budu tatai galima pada
ryti. Be to, bus aiškinama Is
panijos liaudies kova su fašis
tais bei apskritai kalbama apie 
šių dienų politiką.

Mitingas yra rengiamas Ger- 
man American Home svetainė
je. Prasidės 2:30 vai. po pietų. 
Įžanga nemokama. Po mitingo 
to pat komiteto yra rengiamas 
pasilinksminimo vakaras su šo
kiais. Įžanga tik 15 centų.

Manoma, kad šis mitingas ir 
parengimas bus vienas iš di
džiausių, nes bendram komite
tui priklauso šešios organiza
cijos, būtent, Amerikos Lietu
vių Politikos Klubas (pašalpinė 
draugija turinti 150 narių), 
Lietuvių Balsas (pašalpinė 
draugija su 148 nariais), LDS 
su 50 narių, ALDSD kuopa su 
30 narių, Lyros choras su 40 
narių ir TDA kuopa su 20 na
rių.

SLA 212 kuopa atstovų į ko
mitetą dar neišrinko, tačiau 
•bendrą darbą remia. Ji siuntė 
delegatus j Amerikos lietuvių 
kongresą ir t. t.

Charles W. Nash, Nash Mo
tors kompanijos tarybos direk
torių pirmininkas, prisipažino; 
kad jau per paskutinius dveje
tą mėnesių yra vedamos dery
bos su Detroito Šaldytuvų kor
poracija. Derybos sukasi apie 
tai, kad tos dvi kompanijos su
sijungtų. Tuo atveju Nash kom
panija išsikraustytų į Detroitą,

Kolkas derybos dar nedavu
sios teigiamų rezultatų, tačiau, 
girdi, visai galimas daiktas, 
jog 35 milijonų vertės Nash 
kompanija išsikraustys iŠ Wis- 
consino. O tai todėl, kad kom
panijai esą labai sunku atlaiky
ti konkurenciją su Detroito au
tomobilių gamintojais.

Kenosha žvalgas;

Detroit, Mich
Gružių šeima ištiko nelaime

Laikraščiuose mažai tenka 
pastebėti žinių iš musų kolo
nijos, nors ta kolonija priskai
to pusėtinai daug lietuvių. Aiš
kus daiktas, kad Savo nuomo
nėmis ir pdlitiškohiis pažvalgo- 
mis jie skiriasi. Vieni remia 
republikonus, kiti demokratus, 
o treti dar kitokius. Kada pa
sireiškia toks susiskaldymas, 
tai nieko gero negalima tikėtis. 
Mažos grupelės politikoje nie
ko nereiškia.

Mano supratimu, šį kartą mes 
turėtumėm susiklausyti ir prak
tiškai pažiūrėti į gyvenimą. Ma
žesniame ar didesniame laips
nyje šie rinkimai palies kasdie
ninius musų reikalus bent per 
ketverius metus.

Tiėsa, dažnai sakoma,, jog

tarp dviejų partijų nėra pasi
rinkimo. Tačiau toks Sampro
tavimas nėra visai teisingas. 
Pavyzdžiui, kandidatas į Mlchi- 
gan gubernatorius yra Fraiiic 
Murphy. Savo laiku jis buvo 
Detroito miesto majoras. Paly
ginti jis yra gana pažangos 
žmogus. Suprantamas daiktas, 
jog jis guberiiūtbriahs parei
goms geriau tiktų, negu priė- 
šingos partijos kandidatas. Tas 
pht galima ^ašdkyti w apie 
J. Nowickj, kuris yrk kahdida- 
tas į leitenantus gubernatbriūs; 
Jis yra geras darbininkų drau
gas. Prie WPA jis dirba kaip 
inžinierius ir stehgiasi pagėrih- 
ti darbininkų būklę.

Aš manau; kad ši kartą 
lietuviai piliečiai, kurie gyvena 
Detroite ir iš viso Michigan 
valstijos miestuose ir ukluėaė, 
lapkričio 3 d. turėtų bahudtį 
už aukščiau? pažymėtus kahŪB 
datus ir, žinoma, už prezidentą 
Rooseveltą. f

Šiaip ar taiį), bet mes turi
me atsižvelgti ir į tai; ko su
silauksime tuo atvejU, jėi Uh 
mes kandidatai; kurie darbo 
žmonėms yra visai nepalankus;

—Piter Rankella.
' ' > ...... -T ■ , • , . ,. ,

Stauffer, Alberta
Susirgo proto liga Antanas

Yiikna

Prieš kiek laiko susirgo Čid 
proto liga Antanas Yukna ir 
liko išvežtas į spichidtrinę li
goninę.

Yukria yra apie 50 mėtų 
amžiaus. Nevedęs. Jis Buvo 
gana pasiturintis fatmerys.

Kiėk žinau, jis turi brdlių 
Lietuvoje. Vienas jo brblls 
gyvena Jungtinėse Valstijos^ 
būtent, 285 Ę.tbTorth st., Akron„ 
Ohio. Amerikoje gy vedan
čio brolio vardas yra Jokū
bas. — J. Alikas.

, ■ ............... : .

KĄ ŽMONES MANO
SAVIEJI IR 

SVETIMIEJI

Spalio 11 d. Gruritį šeima 
buvo užkviesta į sutuoktuvių 
pakylį. Visi smagiai lihks- 
niinosi ir niekam nė į galvą 
neatėjo, kad tas pasilinksmi
nimas baigsis tragedija.

Iš pokylio J. Grunas išva
žiavo jau sekmadienio rytą. 
Važiuodamas namo jis susto
jo dar alinėje, kur sutiko sa
vo kaimyną Hinch. Nežinia) 
kodėl jie susipyko ir pradėjo 
bartis. Hinch iššaukė į gat
vę “persitikrinti’’. Vos <s^ėjo 
J. Grunas į gatvę išeiti, kaip 
Hinch be niekur nieko kifto 
jam į galvą. Nuo pirmo siziii- 
gio Grunas krito ant zemČš 
negyvas.

Velionio žmona ir duktėle 
pokylį apleido truputį anks
čiau. Kadangi ilgai negalėjo 
sulaukti jo pareinant, tai pa
prašė giminaičio pažiūrėti, kas 
atsitiko. Netrukus giminaitis 
pamatė J. Graną, kuris negy
vas gulėjo šaligatvėje.,

Dažnai mums tenka girdėti 
nusiskundimų ir ginčų dėl mu
sų profesionalų bei šiaip inte
ligentų. Jiems daroma ir vie
nokių ir kitokių priekaištų. Iš 
kitos, pusės, profesionalai irgi 
nesijaučia patenkinti.

Kas čia kaltas? Kodėl tas 
nepasitenkinimas ?

Apie tai aš čia ir' noriu pa
kalbėti. šiaip ar taip kalbėsi
me, 0 be inteligentijos, jokia 
tauta negali apsieiti. Juo kuri 
tauta mažiau turi savo profe
sionalų, mažiau šviesuomenės, 
juo labiau ji yra išnaudojama. 
Ji lengvai pasiduoda visokiems 
hūmbugieriamš.

, Taip yra su tauta, taip yra 
) ir su tautinėmis grupėmis, ku
rios apsigyveno šioje šalyje.

Lietuviai į šį kraštą atyyko 
iš; kaimų. Retas jų galėjo kiek 
geriau4 skaityti ir rašyti, retas 
buvo mokyklą lankęs, žodžiu; 
jie neturėjo nei mokslo, nei 
šiaip išsilavinimo. Naujame pa
saulyje jie jautėsi pasimetę ir 
negalėjo susivokti.

Ir tai visai suprantama. Iš 
kaimo staiga pakliuvus į did
miestį sunku buvo susigaudy
ti; Juo labiau, kad jie negulė
jo net susikalbėti. Kalba buvo 
svetima, žmonės svetimi, pa
pročiai kitokib.

Tais laikai^ lietuvius buvo 
lengva mulkihti, nes jie netu
rėjo savo profesionalų, netu
rėjo savo niteligentų. štai ko
dėl jie tapdavo visokių apga
vikų aufcoihis. Apie tuos lai- 
kbs gana plačiai rašė p. J. Ra
manauskas. /

Pats lietuvių gyvenimas ta- 
dd būvo visdi kįtoriiškas, negu 
dabar. Gyveno jie susigrūdę, 

| susikimšo Sunkiai dirbo, bet
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■ CHICAGO; “Šdja pupos, kurios Amerikos ekonominiame 
gyvehime pradeda vaidinti labai svarbų vaidmenį. Iš tų pupb 
yra išspaudžiama alyva; daromos šukos; žvakės, sagutės, gu
ma, sprogstama medžiaga ir H.

Čia parodoma valstijos, kur tos pupos yra auginamos., For
das pastotė fabriką ūž $5,000,000, kur Būs iŠ soja pupų gami
nami visokie naudingi daiktai?

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.:, 8:30 iki 8:30 v. vak.
TĘL. HARRTSON 0751

326SSTATL ST
mes uoiUDiuU krautuvę (pirma 
' * Davis)—2hd fldor.

ČESNAKAI ir
PETRUŠKOS nuo 

RUOŠTO KRAUJO 
Spaudimo 
Sukatančiai aukšto krau- 

petruškų esencijos lable- 
čiukefe. Užtikrintas sau
gumas ir veikimas arba 
plntrud gražiname. Tab
letes specialiai aptaisytus 
N8 kvapo. nC skonio. n8 
du—S^SENCE

Keturių sav. $4 qq 
Treatmenta» Treatinentaę

Parsiduoda pas visus Vaistininku?
Išpardavimas UAIAIKKBN Jr Utose dilio

siose vaistinėse.

w t

tų gavęs gferėšhį pątariUvimą studijoje jis drauge su Cen- 
ir mažiau tebūtų fęikČję Ino-: tralinio komiteto maršrutui 

rengti nariais nusifotografavo. 
Be to; jis buvo nufotografuo
tas vienas, su savo šeima bei 
su kai kuriais Chicagos vei
kėjais. Pasirinkimas yra gana 
didelis.

Taigi kurie norėtų vienokį 
ar kitokį Dr. šliupo paveikslą 
įsigyti atminimui; tegul krei
piasi į Stankūno studiją, 3310 
Ėo. Halsted St.

—- Dr. A; L. Gr.

keti, bėt ne,

tiiūaunii1

urrau

• A different, delicious 
flavor! Time-honored įn-

and dld-fasMcned bolled 
^dresšing, combined in a 
** new wajr. Try it! • <

Preferred by» 
iriilIioftS 

to mayonnaise

keti, bėt ne,— saviškis jam 
negeras, reikia svetimo ieško
ti; . . •

Juk taip yra, ar ne?
Tačiau vis dęlto tenka gir

dėti nusiskundimų, jog kai lie
tuviai profesionalai visai , atsi? 
skirią ir pasitraukia iŠ lietu4- 
visko judėjimo, Kitaip sakant, 
jie nueina kitiems dirbti. Čia 
nieko nėra nuostabaus, — juk 
patys liętpviąi juos .atstumia. _

Dr, A.; L. Graičunas;

Dr. 
Jonas jšUųpaą^ / tki I StąnkuhoJonas šliupai

....... . "i "■ .

atlyginimą mažą gaudavo. U 
viso šiame ^rašte jie nešimi-: 
kėjo . ilgai pasilikti. Jie svajb- 
jo uždirbti kelis šimtus dole
rių ir grįžti atgal į tėvynę.

Laikui bėgant Amerikoj^ su* 
sidarė pastovi lietuvių koloni
ja. Vadinasi, vis didesnis ir di
desnis lietiivių skaičius nusita
rė čia įsikurti ir visam laikui 
pasilikti. Jie , pradėjo ir savo 
gyvenimu rūpintis. /

Tačiau nereikia užmiršti 
Vieno dalyko : Amerikos Rietu
vių kultūrinis lygis nebūtų pe> 
kelias dešimtis metų tiek pa
kilęs, jeigu nebūtų čia atsb 
radę profesionalų ir inteligen
tų, kurie rašė knygas, leido 
ir redagavo laikraščius. Tu<) 
budu daugelis, taip sakant, at
sikrapštė sau akis.

Bet ar jie, šiandien yra dė- 
kingi tiems inteligentams t Ar 
jie įvėrtiha Jų darbą ir pasi
šventimą? Tenka abejoti.

šiandien turime nemažai lile- 
tūvių studentų ir studehčiij. 
Jų tėvai būdami idkib amžiaus 
gal Lietuvoje dar kiaulės tėbb- 
ganė. Amerikoje jie šiek tiek 
prasilavino ir savo vaikams 
sukūrė visai kitoniškas šąljh* 
gas.

Jei faktas yra, jog mdsų 
profesionalai ir šiaip intėligėii- 
tai daug prisidėjo priė tb, kūd 
šiandien Amerikos liėtuyiai gfe- 
riau gyVena ir kultūriškai žy
miai pakilo, tai, rodosi, pats 
savaime tūfėtiį būti aišku; jog 
tie profesionalai teikia remti. 
Bet ar Ifetūviai 
profesionalūs? t .

Toli gražu neremia tiek, į 
kiek turėtų remti. Dažtiai vi
sokiais reikalais lietuvis krei-: 
piasi į svetimtautį, kukiam nb-j 
sigaili ir pusėtinai pinigų 
mokėti. Gal. manysite, kad jis J 
ten gauna geresnį patarnavi-! 
mą? Nieko panašaus. Iš lib-1 . .

t km-
e;
na

Don’t oftend others • Check 
'halitosis with (ISTERINE 
įillllllllllf

rėihia savo ‘
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MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrtk Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakys 
FtRANKOM LAZDAS . ... MES NŲMIERUOJAME IR UŽKABINAU 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 
1803 VVEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

.........  ,...l ! ..i  ^'■lIW^l>|į .P ■ I

__,~tt---------------- : ■ - v- •

.Bosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeabie
W.t<> Aoosh.frąnį

Musų krautuvėj visada gali rasi 
sau tinkamus, stiprius, gražius 
nebrangiomis kainomis čeveryk' 
vyrai, berniukai, moterys, mergri 
ės it vaikai. Dabar pirkdami 

r taupysite nuo $1.00 iki $1.50.

\ . ■ ' , -7* 7

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Geru Rudeninių Ceverykv

UNIVERSAL SHOE STORE NiiimB
A. ZALECKIS ir J. MAttTlN, Say.

3337 So. Halsted Street FORMEH
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Už Ką Lietuviai Balsuos | Prezidentus? |
Sekite

v

Naujienų Šiaudinių j
Balsavimu Rezultatus |

.,Ą ■ .r ' j—

Kasdien

NAUJIENOSE i
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Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
Šie lietuviai ir lietuvaitės U 

siėmė laisnius (leidimus) v* 
dyboms:

John Walauski 29 m. (Ke* 
nosha) ir Sophia Marszalek 24 
metų.

Chester Matela 19 -m. ir An- 
ne Chmeliewski 19 m.

Joseph Krimbel 31 m. ir 
Stella Dombrowski 37 m.

John Pieva 30 m. ir Rose 
Greg 20 m..

John Kudis 24 m. ir Leonilla 
Zubavich 20 m.

Sam Fatovich 22 m. ir Ade
le Žilvitis 20 m.

Claude Payhakker 21 m. ir 
Stephania Balnis 19 m.

Victor Kekuckus 26 m. ir 
Bernice Gerlaski 24 m.

Joseph Bruno 25 m. ir Eu- 
genia Budrys 22 m.

Benny Osinski 26 m. ir Kąt- 
herine Lemons 29 rii.

Stanley Kanis 50 m. ir Rose 
Dombrowski 48 m.

Gus. Herom 23 m. ir Mildred 
Palubicki 19 m.

Harold Linden 50 m. ir Vic- 
oria Ambrosis 35 m.

Alexander Meskis 25 m. ir 
I zabeth Novvlan 21 m.
Christopher Trakas 26 m. ir 

Mary Monkevicz 21 m. .
Wallace Dietz 23 m. ir 

ouise Zukowskas 17 m.
Melton Tolvick 47 m. ir 

Katherine Kungis 43 m.
John Sudztfs 20 m. ir Agnės 

5kiba 17 m.

Iš Žagariečių Kliubo 
susirinkimo

Sekmadieny, spalio .25 dienų, 
p. Yuškos salei įvyko žągąrie- 
čių Kliubo mėnesinis susirinki
mas.

įstojo į kliubą šie nauji nariai: 
St. Drigotas, A. Ūkelis ir H. 
Ūkelis. Visi vienbalsiai priimti.

Išrinkti darbininkai kliubo 
vakarui, kurs įvyks lapkričio 
14 dien West Side Hali patal
pose. Komisija pranešė, kad 
tikietai jau yra platinami.

Skaityta laiškas nuo Ameri
kos Lietuvių Kongreso, rašy
tas sekr. L. Joniko. Laiškas 
vienbalsiai priimtas.

•

žagariečių Kliubo raštininkė 
p-lė Sofija Ambrozaitė, kuri 
vaidins žagariečių vakare, tu
rės tą pačią dieną dalyvauti, 
kaipo Miss Lithuania, automo
bilių naujų modelių parodoj’. 
Bet p-lė Ambrozaitė pareiškė, 
kad ji sužinojus, jogei jei teks 
būti parodoj dienos metu, gi 
vakare galėsianti būti žagarie
čių parengime.

žagariečių Kliubo darbuotojai 
Adolfas ir Marijona Miravičiai 
buvo susirgę ir po kelias savai
tes turėjo lovoj išgulėti.. Dabar 
jie jau yra sveiki ir eina kliu
bo valdybos pareigas.

Visi žagariečiai yra pasiryžę 
atvykti į savo vakarą, taipjau 
nepaliksią namie nė kaimynų, 
joniškiečių ir kitų. Linksma 
girdėti.—R. š.

Gražioj dienoj dau
giau nelaimių

Chicagos Motor Club nuro
do, kad Anglijoj nuo 1933 iki 
1935 metų kiekis automobilių 
padidėjo 8 nuošimčius, o skai
čius automobilių nelaimių su
mažėjo 10 nuošimčių. Ame
rikoj per tą patį laikotarpį 
kiekis automobilių padidėjo 
10 nuošimčių, o skaičius auto
mobilių nelaimių padidėjo 18 
nuošimčių. Taip Amerikoj* 
kaip ir Anglijoj daugiau ne
laimių pasitaiko gražiomis, 
skaisčiomis dienomis, negu 
lietingomis ir miglotomis.

Keistučio Pašalpos 
Kliubas

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubas yra viena iš didžiau
sių savišalpos ir kultūros or
ganizacijų Chicagoj. Kliubas 
turi virš 1,600 narių. Moka 300 
dolerių pomirtinės ir $5 savai
tei pašalpos. Ištikus nario mir
čiai kliubas duoda grabnpšius 
ir gėlių už dyką.

Narystės mokestis labai ma
žas — tik 55 centai mėnesiui. 
Nariai priimami į kliubą vy
rai ir moterys nuo 15 iki 45 
metų amžiaus.

Keistučio Kliubas yra viena 
iš prieinamiausių organizacijų 
kiekvienam lietuviui. Todėl va
jaus komisija kviečia lietuvai
tes ir lietuvius įstoti į Lietu
vių Keistučio Pašalpos Kliu
bą.

Norėdami gauti platesnių 
informacijų kreipkitės sekamu 
adresu: W. Sharka, 4635 So. 
Washtenaw avenue, arba — 
K. Yurrgon, 1614 So. 49 avė., 
Cicero, III., arba ateikite į 
kliubo susirinkimą sekantį sek
madienį, lapkričio 1 dieną, ad
resu 2417 West 43rd Street, 
1 valandą popiet.

Nuoširdžiai prašau kiekvie
ną einant į susirinkimą atsi
vesti nors po vieną naują na
rį. ; v . '

— K. Yurgon.

Vieša padėka
Per pagarsinimą “Naujieno

se” susipažinome su Kaziu Ur- 
niku ir per jį mes apsipirko
me sau namelį. Kazys Urnikas 
mums patarnavo kuogeriau- 
siai ir atliko viską teisingai. 
Virš viso, kiek truko, mums 
prirengė paskolą be jokių iš- 
kaščių ir dabar mes persikė
lėme iš savo senos, vietos 4557 
So. Talman avenue į musų pa
čių nuosavą . namą, kurį nusi
pirkome adresu 4718 S. Camp
bell avenue.

Ačiū “Naujienoms” iš ank
sto už šio laiškelio • paskelbi
mą.

— Mr. & Mrs. Alexander
Antusis,

4718 So. Campbell avė.

Kviečia pamokoms
The Harrison High School 

District WPA. kviečia lankyti 
klases suaugusiems. Užsire
gistruoti šioms klasėms gali
ma kasdien taip dienos laiku, 
taip vakarais Harrison moky
kloj kambary 107, 2850 West 
24 Street; galima užsiregist
ruoti nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
popiet, taipgi Bethlehem Cen- 
ter, 1835 So. Loomis Street; 
Howell Neighborhood House, 
1831 So. Racine avenue; Good 
Will Center, 3334 So. Paulina 
Street; Lincoln Streeet Church, 
1849 West 22 place; Sacred 
Heart Center, 824 West 19 
stijeet; Gads Hill Center, 1919 
West Cullerton avenue.

Pamokos duodamos šiose 
srityse: siuvimo, dailės, dra
mos, rankdarbių, piano, balso 
lavinimo, anglų kalbos, pilie
tybės, spaustuvės darbų. Už 
pamokas mokėti nereikia.

Apiplėšė alaus kom
paniją

Trys maskuoti banditai pada
rė holdapą Swift Bėer Service 
kompanijai, 428 So. Sacramen- 
to boulevard, ir atėmė $500.

Užpuolė moteriškę 
namuose

Du nepažįstami vyrai įsibrio- 
vė į apartamentą p-lės Pearl 
Emery, 1251 North Clark St., 
išgėdijo ją ir pasigrobė buvu/sį 
apartamente radio ir keletą ki
tų daiktų pasišalino, palikę 
merginą surištą viela ir užrišta 
burna.

NAUJIENOS. Chicago, III

Į Admiral Cary T. Grayson Miss Hebe ReynoldsPresident Roosevelt

Prezidentas Rooseveltas įsirašo Raudonojo Kryžiaus nariu.
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Komunistų sąrašo 
nebus Illinois 

balote
Illinois valstijos rinkimų 

viršilos nedavė vietos balote 
komunistų kandidatų sąrašui. 
Komunistai dėliai ,to iškėlė 
bylas Apskrities teisme ir 
Jungtinių Valstijų Augščiau- 
me teisme. Apskrities teis
mas komunistų peticiją atme
tė. Gi Vyriausias šalies teis
mas komunistų bylą svarstys 
tik lapkričio 9 dieną, tai yra 
jau po rinkimų. * Tokiu budu 
komunistai neturės ateinan
čiuose rinkimuose Illinois val
stijos balote vietos savo kan
didatams.

----------- ,.1. a • , ./r. v ■ ■■

Maniakas užmušė 
farmerio žmoną

Maniakas šešiomis kulkomis 
nušovė p-nią Elsie Lichten- 
vvalter 40 metų farmoj, kuri 
randasi netoli Wilton Center, 
Illinois.

Ryšy 
policija 
so 34.
Lichthenwalteriui.

su šia 
ieško James 
metų, kurs

galvažudyštė
William- 

tarnavo

Lichten-Pirmadienio ryte 
walter išvežė savo vaiką į mo
kyklą. Kai sugrįžo, jį pasiti
ko Williams šautuvų rankoj. 
Jis uždarė farmerį kamaroj 
ir užkalė kamaros duris. Far- 
meris galų gale išlaužė kama
ros duris ir nubėgęs į kitą 
kambarį rado žmoną paplū
dusią kraujuj nužudyta. Po
licija ieško piktadario 
apiellnkėj, o taipgi 
Indiana.

Joliet 
Gary,

Atlankykite 
teatrą!

Si

Pagarsėjęs Amerikos rašy
tojas Sinclair Lewis yra para
šęs knygą apie Europos dik
tatorių šeimininkavimą ir 
apie diktatūros galimybes 
Amerikoj. Jis už vardijo tą 
knygą “It Cant Happen 
Here”.

Dabar ta jo knyga tapo su- 
dramatizuota, kitaip sakant, 
pritaikyta vaidinimui scenoj.

New Yorke bilietai kalba
mo veikalo scenoj pažiūrėti 
buvo išpirkti penkias savaites 
pirmiau, negu jis pirmą kartą 
tapo suloštas.

šiuo laiku veikalas vaidina
mas 20-tije miestų. Aštuoni 
vaidinimai eina svetimose kal
bose.

Chicagoj veikalas “It Can’t 
Happen Here’, yra vaidina
mas Blakstone teatre. Dar 
vaidinimas čia tęsis keletą 
dienų, taigi pasiskubinkite vei
kalą pamatyti.

Moteris užmušta au
tomobilio nelaimėj

Morgan ir 72 gatvių, 
automobiliams susi- 
tapo užmušta p-nia 

7221
Moters vy-

Prie 
dviems 
daužius, 
Ruth Moore 28 metų,
Stewart avenue. 
ras ir judviejų sūnūs, 3 metų 
bernaitis, išliko gyvi. Kitq 
automobilio pasažierčs, p-nia 
Margaret McAllister ir jos 4 
metų duktė, 7350 So. Morgan 
st., lengvai sužeistos.

i •

Nužudė dukterį ir 
pats nusižudė

J. A. McPherso 48 metų, 
chicagietis bedarbis, nuvyko 
ieškoti darbo į tSiąn Antoriio, 
Texas. Negaudamas darbo 
jis išstūmė savo 11 metų duk
terį iš viebučię ketvirto augš- 
to, o paskui pats iššoko. Abu
du užsimušė. Chicagoj gyve
na, adresu 1217 Eddy street, 
McPhersono įnoteris ir trys 
kiti jų vaikai.

Traukinys užmušė 
operos damininkę
Mihvaukee gelįžinkelio li

nijos traukinys užmušė p-lę 
Anna Harrison 34 metų, ope
ros dainininkę, kuri sugrįžo į 
Chicagą iš Europos apie tris 
savaites atgal. Dainininkė bu
vo paciente Summit ligoninėj 
miestely Aconomowoc, Wis. 
Iš ligoninės ji buvo išėjusi pa
vaikštinėti, taigi prie to mies
telio ant gelžkelio bėgių trau
kinys ir užmušė ją.

Chicagos pramogų 
kongresas

Daroma prisiruošimai visos 
Chicagos kongresui tų įstaigų, 
kurios rūpinasi teikti publikai 
pramogas. Šiame kongrese
arba susirinkime dalyvaus
atstovai parkų, žaismaviečių, 
bažnyčių, pramonių, privačių 
agentijų, etc. Kongresas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 3 d., 
Stevens viešbuty. Kongresas 
nušvies kokias chicagiečiai tu
ri priemones švarioms 
sveikoms pramogoms.

ir

Gatvėje apiplėšė jau 
ną lietuvaitę

Nežinomas piktadaris, prišo
kęs prie Florence Zervis, 1645 
Winona street, atėmė iš jos ri- 
dikiulį, kuriame buvo $4 pini
gais ir kitų smulkmenų. Užpuo
limas įvyko prie 1611 Winona 
avenue, merginai einant namo. 
Po apiplėšimo užpuolikas nuva
žiavo tamsiame 
bilyje.

sedan automo-

Johnston & Hunt se 
nesnio ir geresnio 

vyno bendrovė
Prezidentas p. Sam Silver 

Johnston and Hunt Co. arba 
Senesnio ir be geresnio vyno 

I bei šiaip gėrimų statytoja yra 
prie 1375 Milwaukee Avė. ši 
bendrovė užsiima nevien ur
mo prekyba ji pardavinėja 
gėrimus taipgi ir po stiklių-i 
ką. Kainos pigiausios, patar
navimas geriausias užtikrin
tas. Smulkesnių žinių norint, 
galima rasti jos skelbime, ku
ris šiandien telpa Naujienose.

Pastebėtina kad tos bend
roves prezidentas p. Sam Sil
ver yra senas tos šakos biz
nio (žinovas, jgirma gyveno 
prie 19th ir Halsted gatvių.

—Rep. x-y.

Jis pasiliko vietoj
(Iš musų lietuviškų dirvonų)

Steponas: Žinai, Jurgi,
aš ... aš nieko prieš tave ne
turiu. Mat mano boba ne
duoda man ramybės, todėl 
aš patarčiau dėl šventos ra
mybės pasieškoti burdo kitur.

Jurgis: 
padariau? 
jau laiku, 
ar kitką ?

Steponas: 
tai boba, 
mis, visokių peibalių priple-

Sako, tu cicilistas, bedie- 
tai netinki

Ką aš jums blogo 
Ar neužsimokė- 
žodžiu įžeidžiau,ar

O ne, bet boba 
Susitinka su kito-

už ką man
Tiesa, aš

pa.
vis, neturi dūšios, 
pas mus burdui.

Jurgis: Tai ve 
kambarį atsakpt!
gal esu toks ar kitoks, bet juk 
aš jūsų neverčiu imti iš ma
nęs pavyzdį, neniekinu jūsų 
tikėjimo, tai kodėl mes nega
lime įsitekti?

Steponas: Na, matai, bro
lau, bobos kitaip galvoja. Sa
ko, jau tie kunigai tiek to. Jie 
gali būti ir šelmiai, bet Die
vas vis tik turi būti. O vėl 
žmogus be dūšios tai kaip 
gyvulis.

Jurgis: Nusiramink Stepai. 
Jeigu jau nori žinoti, tai aš 
pasakysiu, kad aš tikiu į esan 
tį Dievą taip, kaip ir tu, taip- 
pat turiu sielą ir taippat ti
kiu į nemirtingumą.

Steponas: Tai koks gi tu 
socialistas?

Jurgis: Matai, yra socia
listų, kurie tiki į tokį pat Die
vą, kaip tu ir aš — į Dievą, 
kurio dar niekas nematė, bet 
kuris, sakoma, viską tvarko. 
Yra vėl socialistų, kurie Die
vą gerbia truputį labiau, ne
gu tu arba aš: jie nevelia 
Dievą į visokį gyvenimo pur
vą, jie nesako, kad Dievas vi- 

tvarko, jie paveda Die- 
karaliauti tokioj augšty-vui

IŠRENKANT HENRY HORNER
BALSUOKIT UŽ VISĄ S D E M O K R A T Ų

Tavernų ir Musų Senų 
Draugų Atydai!

Aplankykite šiandien musu Vyno, Dengtinės ir Lainerių urmo ir 
smulkmenų sandėlį, kur viskas parsiduoda pačiomis žemiausiomis 
šioj apielinkėj kainomis.

Specialus pasiūlymas—Bourbon 90% straight kaina 98c už kvortą. 
Kalifornijos vynas $1.39 už gal. 70c luž pusę.

Degtinė, alus, likieriai žemiausiomis kainomis prie “Baro”, taip
gi atskiras kambarys moterims.

7 metų degtinė bonkose su bondsais prie musų barų 15c už stik
lelį arba 2 už 25c.

7 metų vynas, 12 metų vynas ir net 20 metų vynas stikleliais arba 
bonkomis žemiausiomis kainomis.

FALSTAFF BEER ON TAP N 
Tai rinktinas bravorų meno produktas!

Pasinaudokite šiuo pigumu ir įsitikinkite musų ypatingu nuo 3 iki 20 
metų išsistovėjusiu vynu.

DOVANOS NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 
Rinkimu pasekmės Antradienio Vakarą.

Johnston and Hunt Co.
JOSEF JESCHKE, Vedėjas. 

1375 Mihvaukee Avė. Tel. Armitage 1346

bėj ir ' tobulybei, kurios 
žmogaus protas nebesie- 
kia. Yra , ir tokių so
cialistų, kurie Dievo nepripa
žįsta. Jie sako: vadinkite 
Dievu pajėgas, kurių mes ne
suprantame, bet leiskite ki
tiems prisipažinti atvirai, kad 
jie tų pajėgų nežino ir todėl 
joms jokio vardo neduoda. 
Visokių juk žmonių yra.

Steponas: Tai tu sakai,
kad ir dūšią turi.

Jurgis: Žinoma, mano ir
tavo dūšia mirs taip greitai, 
kaip greitai mes savo kojas 
padžiausime, nes gyvename 
mes jokios žymės nepadaro- 
rome, išėmus tik tai, kad įėję 
į alinę išsigeriam. g j

Steponas: Ha, ha! Kai
dėl žymių, tai tikrai mes jų 
daug nepaliksime.

Jurgis: Ot tokie žmonės,
kaip Kristus, Newton, na, ir 
tas pats Karolis Marksas, stam
bus politikai, rašytojai, moks
lininkai, tie žymias padaro ir 

t .------------------- -------- >------ -----

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:80 vai. vak.

NAUJAS PROGRAMAS
STOTIS W. E. D. C. (1210 KILOCYCLES)
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 

8:80 vai. ryte.
Kalbančios Žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai — 

Gražios Dainos ir Muzika.

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

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

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai (j. 5:00 yaUkYflkaro

PIRMYN
Biznis Eina Gerai—Kam 

Mainyti 7

® BALSUOKIT Už
DEMOCRATIC

~Vot Preildent 
_JFRANKLIN D. ROOSEVELT 
~1 For United Statot Senate, 

JAMES HAMILTON LEWIS
— For Gorernor
J HENRY HORNER
“1 For Lleutenant Gorernor,
_J JOHN STELLE

For Secretary ot State 
EDWARD J. HUGHES

T For State AudJtor 
J EDWARD J. BARRETT 
□ For State Treaanrer

JOHN C. MARTIN

□
 For Attorne, General
OTTO KERNER

JAMES M. CLEARY

HOMER MAT ADAMS 
For Congreta, 8tate-at*Larr«

LEWIS M. LONG

E. V. CHAMPION 

palieka. Jų dūšios kai ku
riais atvėjais 
palieka po jų

Steponai: 
manau geriau 
ginsiu bobai paaiškinti, ir ti
kiuos, mes susitaikysim.

— Gvaizdikas,

mirties.
Na, žinai: aš 
pasilik. Mė-

Lietuviui pavogtas 
automobilis

Jonas Skinkus pranešė polici
jai, kad nežinomi. vagys nuva
žiavo su jo automobiliu, Falcon 
Knight sedan modeliu. Mašina 
dingo nuo 2100 Calumet avė. 
Skinkus gyvena adresu, 3605 
West 56th Street.

Labiau-sušvelninti Old 
Golds yra dirbtuvės šviežu
mo cigaretai — nesvarbu ar 
juos pirktum kaimo krautu
vėje ar prie didelio cigare- 
tų baro mieste.

in GEROVĘ!
Lyginant rekordus su 1932 metais:

• Nacionalės pajamos pakilo nuo 36 iki 
65 bilionų dolerių!

• Bedarbė sumažėjo iki 27 nuošimčių!
• Automobilių gamyba pakilo iki 337 

nuošimčių!
• Plieno gamyba pakilo iki 338 nuoš.!
• Departmentinių krautuvių prekyba pa

kilo 70 nuošimčių!
• Eksportas padidėjo daugiau negu 42 

nuošimčiu!
• Statyba padidėjo 111 nuošimčių!
• Farmų grynos pajamos pakilo 141 

nuošimčių!
• Stakų kainos pakilo 146 nuošimčių!
• Bondsų kainos pakilo 25 nuošimčius!
• Bankuose indėliai padidėjo iki 38 nuo

šimčių!
FAKTAI kalba patys už save! Pirmyn 
su ROOSEVELTU ir visais galimais bu
dais remkite jį.. •

APDOVANOKITE 
PATIKIMĄ VISUOME

NINĮ DARBĄ

v
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HKBGE

-Kųnas pašarvotas randasi Masalskio . koplyčioj, 3$07 „Lįtuąnięa ~ 
Avenue.

Antradienis, spalių 28, 1936
————.———

NAUJIENOS, Chicago, Į1J

Už Ką Lietuviai Balsuos 
______ ■ - 1 

{ Prezidentus
svetainėj, Cermak Road ir Lom 
bard aye., šiaųdie, spalio 
dienų. Pradžia 8 vai. vakaru.

Kalbės kandidatas į guberHU- 
toriųs Waylųnd Brooks ir daug 
kitų kalbėtojų. Prie įžangos 
bilieto bus duodamos dovanos. 
Įžanga veltui.

Mitingų šaukia Township Pre- 
cinct Committeeman Jerry Deli- 
zar.

nųoliai pageidauja turėti pasi
linksminimo vakarėlį, kad pa
sisvečiavus su jų vakarų lan
kytojais, ir sumanė parengti 
Maskarado Balių šeštadienio 
vakare, spalio 31 d. 193.6 m., 
Southįoyyn Ballroom svetainė
je, 6319 So. Ashland Avenųe. 
šio vakaro rengimo komisija 
susideda išimtinai iš jaunuo
lių — Geraldina Bruthas, Emi- 
lia Vičas, abi kurios pasirodė 
turinčios ne vien muzikali ta
lentų, bęt esančios geros pie
šė j os (jųodvi pagamino tas ar
tistiškas iškabas, kurios dabi
na nėkurių biznierių langus), 
ir tenorų ir bosų repręsentųn- 
tai ypatosę Steve Dering ir 
Vytauto šlakio. Prie Šio komi
teto noriai darbu prisideda dar 
Birutės prezidentė Irenę Yo- 
naitis, Helen ir Ann ViČas ir 
Adelina Bruchas. Vis tai jau
nuoliai, kurių tėvai, tik su ma
žu išėmimu, patys dainavo Bi
rutės chore per dau’gelį me- 
‘y-

Manau, kad atsiras daug 
Birutės vakarų lankytojų, ku
rie žino, kaip ilgai nepamiršta 
gražių įspūdžių, kuriuos įgyja 
Birutės parengimuose, ir dar 
ypatingai norėdami paskatinti 
musų jaunimų pasekmingam 
tęsimui darbo, kurį augštai 
gerbiamas kompozitorius MI
KAS PETRAUSKAS pradėjo 
trisdešimt metų atgal, ir visi 
ims dalyvumų Birutės rengia
mam Maskarado Baliuje šeš
tadienio vakare, kaip ir viso
je sekamoje Birutės veikloje.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KANDIDATAI

KUR SURINKTI 
ĘALSAI

*

MT. GREENWOOD .... ... 32 3 ' 7 ' Į- w ■ "•TT 1
CICERO .......................... .. 35 § į — •
MELROSE PARK ..... ... 18 — Į * •: ■

r—
, ..i

Viso šiandien ........... ... 85 .11 9 ” j" M* ■M

Buvo paskelbta ....... 1745 148 45 ' 48 ■"įi 3
/ -i

1

viso..... .L’;... ......2. 1830 159 54 49 11 3 1

Amerikos prezidento rinki
mai įvyks ateinantį antradie
nį, lapkričio 3 d., “Tikriem- 
siems” rinkimams prisiarti
nant, “Naujienų” šiaudiniai 
balsavimai eina prie pabai
gos. Jie pasibaigs šį šeštadienį.

Iki tos dienos, “Naujiepiį” 
korespondentai ir reporteriai 
rinks balsus, kaip ikišiol jups 
rinko, lietuvių kolonijų gatvė
se, susirinkimuose, parengi
muose, ir t. p.

Jeigu balsų rinkėjas jus už
kalbins ir paduos baliotų, pa
žymėkite kryžiuku tų kandi
datų, kuriam daugiausiai .pri
tariate. •

Šiandien paduodame naujų 
pluoštų skaitlinių iš trijų Chi
cagos > “pakraščių”: Mount 
Greenwoodo, Cicero ir toli-

mojo Melr.ose parko.
Peržiurėjus .pereitų dienų 

ir šios dienos .rezitltatus iš Ci
cero, pasirodo, kad Landonas, 
toje {kolonijoje turi (daugiau 
pritarėjų negu kitur. Vakar 
Cicero balsavo:

Rooęeveltas
Landonos .

šiandien:
;Rooseveltas  ..... 35
Landonas .................  8
Kitose i kolonijose tik kąs 

dešimtas, o kurtais kas try
liktas Jbalsavo už republiko
nų. Visi kiti už Rooseveltų.

šios dienos skaitlinės 
sekamos:

Rooseveltas
Landonas
Thomas ...
Broyyder ..

6

85
H
9

yra

Landonas į Naturali- 
zuotus Amerikiečius'
Ketvirtadienį p(o pietų repub

likonų kandidatas j preziden
tus, Alfred M. Landonas, kal
bės j Amerikos piliečius, atvy
kusius iš svetimų šalių.,

Jo kalba ateis iš stoties 
WMAQ 5:45 po pietų, Chicagos 
reguliariu laiku.

BIRUTE
Rašo-NORA 

—o— 
šįmet sukanka trisdešimt 

metų BIRUTĖS nuolatinio dar
bavimosi dainos, muzikos ir 
drąmos sryty. ■

|į Per -visus ‘ tuos tris dekadus
nenuilstančio veikimo BIRUTĖ 
įstengė išlaikyti savo vardų 
dailės dausų pačioj augštumoj 
ir prisidėjo daug prie tų dar
bų, kurie kultūrina ir kelia lie
tuvių dvasių ir suteikia jiems 
progos eiti į pasaulį ir stoti 
šalia kitų kultūringų tautų, 
žodžiu sakant, jeigu BIRUTĖS 
veikla nebūtų reikalinga ir 
svarbi lietuviams, tai šįmet 
neturėtumėm garbės ir -malo
numo džiaugtis jos trisdešim
ties metų sukaktuvėmis ir ta 
gražia praeitimi, kurių BIRU
TĖS kūrėjai, jos rėmėjai ir 
darbuotojai taip nuoširdžiai 
atsidavę dirbo ir rasė mtfsų 
istorijos lapuose.

šiandien BIRUTĖ, ir ta vi-
. sa turtų skrynia, i pereina į gruodžio mėnesio,

rankas jaunosios gentkartės, 
tų jaunų, Amerikoje gimusių 
ir augusių lietuvių, tokio jau
nimo, kuris įvertina BIRUTES 
praeitį, nori tęsti jos darbų 
ir sudėti savo kontribucijų šiai 
turtų skryniai.
šis jaunimus tampat supran

ta, kad ne vienas kultūrinis 
darbas negali augti ir bujojti 
be gerų ir suprantančių žmo
nių paraųio$, ir drysta tikė
tis, kad kaip praeityje, taip 
ir dabar visi lietuviai rems 
BIRUTĖS darbuotę jr suteiks 
galimybes vesti BIRUTĘ .prie 
jos auksinių sukaktuvių.

Ponas Jonas Byanskas, mu
sų gabus muzikas ir patyręs 
vedėjas, -kuris jau šįmet pra
deda savo penktų sezonų prie 
BIRUTĖS yairo, turi daug 
naujų ir gražių, iš Lietuvos 
specialiai atgabentų, muzikoę 
kurinių, dalį kurių jisai tal- 
pins šio sezono programe, kąd 
padaryti jį vienų įdomiausių.,
PRIEŠ SEZONINIS
PARENGIMAS

Prieš atidarant 
kalį sezonų, rodos

Politika
Cicero republikonų 

susirinkimas
Cicero republįkonai šaukiu 

masinį susirinkimų Olympic

4

j PADĖKAVONĖ

savo muzi- 
apie vidurį 
musų jau-

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
jįB CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijoj 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki ;48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukcgua, North .Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicągę, Gary, Hąmmond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Ąurora, Joliet, Jtockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Raęinę, Kenosha ir tt. 
KIEKVIENAM ČIA . PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių į CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tijc Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai. ' ‘ '

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje ^00 čiagimių lietuvių.nuo 15 iki 30 metų amžiaus.'Drau- 
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Ponairtinė~4$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus-—50c, 75, arba $1.25.

4„ CHICAGOS . LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuviu j 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu, jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA. 1739 So. Jialsted $t.» CMofigo, IU.

SUSIRINKIMAI
f!

'Wodman, rast.

Liet. Moterų Piliečių Lygos susirinkimus įvyks šiandien, spa
lių 28 d., 7:30 vai. vak< Malonėkite būtinai atsilankyti, nes 
yra daug ko apsvarstyti

Lietuvių Politikos Kliubo spęcialis susirinkimas įvyks ketvirta^
dienį, spalio 29 d. 7:30 vai. vakare, >Gramonto svetainėj^ 
4535 So. Rock>vell St. Bus diskusuojama katra politini^ 
partijų yra geresnė, kaip reikia skaldyti balsus nenorinti 
balsuoti už pilnų tikietų. —-Kliubo Valdyba

KASDIENINIS BIZNIOSARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sisskyriui yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur gedima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, Maišą ir reikmenų. Jeigu ii telpančių Ha skelbimų 
negalite susirasti ko ieikoi, palaukite Naujienai, Canal 8500, ir klauMUĮ 

(Mįmitę, inlo^ jų kut galima gauti.

' .. •

čįai žmones. Velionis turėjo se
serį Chicagoje, p. Kazimierų 
Bakutis, 4414 South Talmąn 
avenue. Ji dalyvavo koronerio 
tyrinėjime, bet laidotuvėms 
atsišaukia.

ne-

Kazimiero Balčiūno 
gimtadienio puota

nų jKazimierįui Balčiūnui, 
5022 West 16th Street, Marijo
na Balčiūnienė, jo žmona, su
rengė gražių gimtadienio puo
tų. Suvažiavo gražus būrelis 
pp. Balčiūnų artimesnių drau
gų, suvažiavo ir smagiai lai
kų praleido.

Pp. Balčiūnai 
bizny. Visiems
ro gimtadienio puotos daly
viams jie yra dėkingi už atsi
lankymų ir už draugiškumų.

—- Senas Petras.

yra bučernes 
šios Kazimię-

• KRAUSTYTOJAI — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

, as Chicagoj, nedaro skirtumo .kaip 
;oli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tel. Republic 3718 

2507 West 69th St.

Antanas Kavaliaus
kas Bus Laidojamas 

“Potter’s” Lauke ;l
Buvo užmuštas automobilio; 

tardymas atidėtas iki lapkr. 
13.
BRIDGEPORT. — Cook aps

kričio lavoninėje (morgue) te
beguli kūnas Antano Kavaliau
sko, kuris buvo užmuštas auto
mobilio pereitų sekmadienį 
(Prie 37 ir Halsted St.). Pir
madienio rytų prasidėjo koro
nerio tyrinėjimas ir liudininkų 
tardymas, bet po trumpos se
sijos buvo atidėtas iki lapkri
čio 13 d. Tęsis Deering polici
jos nuovadoje, kur yra užra
kintas nelaimės kaltininkas, 
juodveidis, Charles Gilmer, 112 
East 50th Street.

Velionio kūnas bus palaido
tas miesto kapinėse — potter’s 
field, kur ląi&ojami visi betur-

CIGERQ. — Spalių 17 die-

. v ..... x r , • • - n, , .

A.fA.
JONAS SEREIKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 24 dieną, 10:25 valan
dą vakaro, 1936 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr. Amerikoj išgyveno 
30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Mortą, po tėvais Do
meikaitę, du sunu: Joną ir 
Stanislovą 
cellą ir

1 ką, pusseserę 
nienę, brolsunį Stanislovą ir 
broldukterį Magdaleną ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
608 W. 120 St. Tel. Pullman 
5831. Laidotuvės įvyks Penk
tadieni, Spalių 30 d.. 8:00 v. i 
ryto iš namų į šv. Petro ir į 
Povilo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa- į 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Sereikos j 
giminės, draugai ir pažį- ; 

I stami esat nuoširdžiai kviečia- ! 
mi dalyvauti laidotuvėse ir ’ 

I suteikti jam paskutinį patar- | 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
I moteris, sunai, dukterys, žen- ■ 

tas, pusseserės ir giminės ■ 
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu-

I deikis. Tel. Yards 1741.

• AUTOMOBILIAI IR

)vą, dvi dukteris Mar- 
’ Ąlice, žentą R. Melis- 

Agptlį Kišku-

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikaį, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingų patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

PHOTO STUDIOS^WWWW^WWWW****W^***^*^WW**W****^^*^^A»^**^»

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovana. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12-00.

TeJ. Enrlevood 5883—5840

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

896 West 31-st Street 
Victorr 1696

Banis Studio 
VISOKS FOTOGRAFISKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted SL

Calumet 4258 — Res. Yards 5034

RESTAURANT AI

ANGLYS—CO AL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

3T352 So. LONG AVĖ 
Cnt.agu, lu.

TU. BBMJBMC MOX

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

’ Salutaras Drug & 
Chemical Co.

BLADISLOVAS ADRIGAS t 
kurte mirę Spalių 21 d., ir I 
palaidotas tapo Spalių 26 d., I 
o dabar ilsis šy. Kazimiero į 
kapinėse, amžinai nutilęs ir ' 
negalėdamas atsidėkavot tiems, : 
kurie suteikė - jam pasfeitinį pa- į 
tarnavimą ir palydėjo jį į tą l 
neišvengiamą amžinybės vietą, i

Mes atmindami ir apgaile- ; 
darni jo prąsišalinimą iš musų J 
tarpo, ręjškiame giliausią pa- i 
dėka dalyvavusiems laidotuyę- 
ge žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkąvoja- 
me musų dvasiškam tėvui, j 
kun. Valančiui, ,kurs atlaikė i 
įspūdingas pamaldas už jo į 
.sielą; .dėkavojame , graboriuji ! 
S. P. Mažeikai, kuris savu ge- 

.ru ir mandagiu patarnavimu ; 
garripgai nulydėjo jį į am- 
žihastį, o mums palengvino 

iperkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius, aėkavojame Chicagos Lie- ; 
tuvių Draugijai, šy. mišių au- ; 
kautojams, gelių aukautojams 
ir pagalios . dėkavojame vi
siems Maįyvav,,i*^ems laidotu
vėse .žmonėms; o tau musų 
mylimas >vyrė ir teveli sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę:
Moteris ir Sunai.

m

FRANCES RACIONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 27 d., 6:4)0 v. ryto, 1936 
m.’, sulaukus 19 m. ^ąmžiaus, 
gijmus Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motina Marijoną po tėvais 
Smolinski, tėvą Antaną, 2 bro
lius J.oseph ir William, senukę 
Elzbietą Smolinskienę, 3 te
tas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
8538 S. Emerald Avė. Tel. 
Botilevard 6936.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Spalių 31 >d.> 8:30 vai. .ryto iŠ 
namų i Nątivity. 37(th St. įr 
Uųięn Avė., parapijos bažny
čią, kurioje atsįbūs gedulingos 
pamaldos už vėlionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero'" kapines.

'.Viši A. A. Franes Katonas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat. nuoširdžiai kviečiami (da
lyvauti laįdotuyėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, > broliai, seserys, senutė 

ir giminės.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, ’ tol/Yards 1138.

A. A. ...... J ■"

ZOFIJA(<bKOLWIENĖ
po tęvais Misevičiųte j 

•Persiskyrė šu’ šiuo pasauliu j 
Spalių 26 'd, iii :00 v. rytoj 1936 , 
m., sulaukus, 42 m. amž., gi
mus Lietuvoj, Orvidiškių dva- ' 
re, Kaltinėnų parap., Taura

gės ąpskr., j z
Amerikoj išgyveną 26 metus.
. Pąliko .dideliame nuliūdime 

vyr^ Juozapą. 2 sūnūs Pr.an- 
/ciŠkų ir Bronislovą ir dukterį 

Oną; tris brolius, Juozapą Mi
sevičių, St. Charles, III., Pran
ciškų Chicagoje, Aleksandrą 
Kalifornijoję,, ir seserį Brodis- 
lavą Petrokienę ir švogerį.

jKųnas (pašarvotas 8462 So. 
Vincehnes Avė., tel. Stewart 
9605. Laidotuvės įvyks Ket
verge, spalių 29 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Pras. 
Panelės Šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 

. maldos ,už velionės sielą, o iš 
tęn bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

.Visi A.A. Zofijos Količienės 
gipiihės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti 1 laidotuvėse ir suteikti 
jai j paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulįudę liekame,
Vyras, sunai, ■ duktė, broliai, 

sesuo ir giminės.
Patarnauja laid. dir. jEžers.kig.

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Ayę. Tel. Canal 2183

• RANKDARBIAI—

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jus žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra pąrdųodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Sanita
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO. ILL.

B tol. Pullman 5703.

MARIJONA
(po Pirmu

KAZIMIERAS SKRODENIS j 
Persiskyrė su šiuo pasauliu į 

Spalių 24 d., 9:30 vai. vakaro, 
1936 m., sulaukęs puses amž., 
gimęs Tauragės apskr., Stulgių ; 
pąrąp., Sotgalių kaime.

Amerikoj išgyvęno 29 metus.
Paliko dideliame 

moterį Kazimierą, po tėvais ■ 
Šimutaitę, 2 sūnūs Z—J 
rą ir Joną ir dukterį Oną, brolį ■ 
Joną, pusbrolį Juozapą B.ur- 
kauskį, 2 pusseseres Mikaliną 
Barkauskaitę, Aleksandrą Da
nilevičienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Aye.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad., 
Spalių . 29 . d., 8 vai. ryto iš J. 
F. Eudeikio koplyčios į ŠVi 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kązi- 
hiiero kapines.

Viši A.‘ A. Kazjmiero Skro- 
denio gimtoms, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jąm paskutinį patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sunai, dąktė 

gimines.
Patarnauja laid. dįr. J. F. 

deikis, tol- Yards 1741.

Auburn Fancy 
GoodsShop 

Mes darome hemstitching. 
3108 SO. HALSTED STREET

nubudime 
1

Kazimie-

ir

ĄNDRYONIENE
Vyrų Lutkevičiene)

Persiskyrė- su šiuo pasauliu Spalių 27-tą dieną, 11-tą valandą 
ryto, 19Š6 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Suvalkų 
Red., Marijampolės apskr. ir parąp., Puskalpįų kaime.

Paliko didėliame nubudime dukterį Oną ir žentą Motiejų Gri 
malus, sūnų Julijoną ir marčią Mabel Lutkevičius, anukus Juli 

ir Joyce Lutkevičius, švogerį Motiejų šivoką, sesers•joną Jr 
dukteris Matildą BuČipskienę ir Marijoną Kavaliauskienę, gimi- - 
nes Marijoną Rabadauskienę, Matildą Stonkienę, Eleną Kiržgal- 
yie.nę ir jų šeimynas ir kitas gimines.

Gyveno po antrašu 919 West 35t.h St.
Laidotuvės įvyks .šeštadienį, Spalių 81-mą dieną, 9-tą vąląndą 

iš ryto iš koplyčios j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nu 
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Apdryoiiięnęs gjminęs, r draugai ir pažys 
tami -esat nuoširdžiai kviečiami | dalyvauti? laidotuvėse ir suteikti 
jęi pasjcutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė, Sunūs, žentas, Marti, Anūkai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvjų Direktorius A. Masalskis,' 
Telefonas Boulevard .4139

* BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

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

Permąnent $2.50 
iki ................ $5.00 
Permąnent be ma
šinos    $5.00 
Shampoo įr Sudė
jimas __ ___ 35c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų D AŽ Y- 
M A S ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telęfond: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTĘLLE SLOTKUS

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimų.
Išima tansilus. Ekzaminubja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. RaudongysUs 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir yari- 
coso veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

• MEZGIMO DIRBTU
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS 
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

Siunčiam GSlea Telegrama | VI«a« 
> Pasaulio Dalia

LOVEIKIS
KVTETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
įr Pagrąbams3316 So. ^Halsted St.

Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuviŲ Direktoriai!

' JUOZAPAS A 

UDEIKIV 
. IR TĖVAS 11 

REPubHc 8340 '

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

821 WEST 34-TH STREĘT

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai pprčįapai ir kiti šilti val
iai, Pabst Blue Ribbon on Tap alus,vi

sokios geros rųšięs degtinės, ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri
valė Gtocjk degtinė ir cigarui. Sa- 
vinipkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

TeL CANAL 7522.

IK. TAVERN
Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MIM.BKS 
HIGH LIFE alų.

3329 S. Lituanica Aye.
"  ...................................................... 111 i «II ,1 ’ III ' n ulfcyR

Tony Strainis Tavern
372 East 7Kąt Stoeęt

Kviečiu yisus draugus ir pažįstamus 
ątsilankyti į mano naujai atidarytų 
Tavern—-Geriausios rųšies gėrimai ir 
užkandžiai.

372 East 71st Street
/TeJ. Stęwart ’62O3.

Jos. Jacįkas Tavęrn 
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados raudąsi geros 
rūšies degtinę, vynas, Ainbrozja jalus, 
cigarai ir cigaretei. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštedie- 
n.ais. Užprašome..visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į musų nau
ją užeigą. .

JOS. & , PAULINA JACIKAL 
Savininkai

6556 S. State St. tel. Englewood 2792
■ " 1 i ■yj- ".■■■■■ 1 i'ij'.u x

Golden Gate Buffet 
Geriausios rūšies degtinė, vynas, 
Pabst Bige Ribbon alus -ir dgarai. 
Pęnktadieniais žuvis y£ltųi. Muzika 
ir mandagus patarnavimas.

RAPOLIS* SUDRIK AS 
MACK VALINCIVS 

Savininkai.
Tel. Ląfąyette 4296 
4070 Archer Avė.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE
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18 Apielinkės Jau
nuolis ir Draugas 
įkalinti Po $32,500

Kartu su kįtais berniukais api
plėšinėja trokus, krautuves ii 
vogę automobilius.

18 APIELINKĖ. — 18 metų 
jaunuolis Bruno Luspinas, 1851 
Canalport avenue, kartu su kitu 
berniuku, Charles4 Wood, buvo 
apkaltinti plėšimais ir vagystė
mis ir uždaryti kalėjime po 
$32,500 kaucija.

Tie du jaunuoliai buvo su
imti kartu su kitais 18-tos apie
linkės gyventojais: Pranu Stra 
konskiu ir Raymond Marata. 
Pirmasis iš jų 18 metą, antra 
sis, 19. Strakonskis gyvena ad
resu 1319 West Cullerton St.

Jaunuoliai, suėmimo laiku, 
buvo apsiginklavę revolveriais. 
Policijos žiniomis, jie yra pa
pildę visą eilę apiplėšimų ir au
tomobilių vagysčių. Jie specia
lizavosi kepyklų trokų ir valgo
mųjų daiktų krautuvių apiplė
šinėjime.

Atvežtas iš Indiana 
Harbor Chicagon 
atsidūrė ligoninėj

Automobilis suvažinėjo 3 metų 
lietuvių Vaičiuliu sūnų

BRIDGEPORT. 
ligoninėje, 35th Place ir Litua- 
nica avenue, guli 3 metų kūdi
kis, Pranas Vaičiulis. Jam pra
mušta kalva, sužalotos kojos ir 
rankos.

Jaunasis ligonis yra sūnūs 
Indiana Harbor gyventojų, Vai
čiuliu, 3815 Deodor Street. Jie, 
matyt, buvo atvažiavę aBridge- 
portan svečiuotis. Ištrukęs iš 
tėvų akių, kūdikis išėjo oran ir 
išbėgo į gatvę. Ten jis pakliuvo 
po ratais automobilio, kuriuo 
važiavo vienas Edvardas Gpra- 
leskis, 2953 Emerald avenue.

Jisai sužeistąjį ndgabeno li
goninėn. Nelaimė įvyko ties 
3517 S. Halsted street.

St Paul

Beeidamas sklepan 
krito negyvas

Širdies liga staigiai mirė 
Bridgeporto lietuvio 

kaimynas.

BRIDGEPORT. — Beeida
mas laiptais į skiepą, staigiai 
mirė 55 metų bridgeportietis, 
Herman Farr, 2831 Emerald 
avenue.

Daktarai, apžiūrėję 
nusprendė, kad mirties 
žastis buvo širdies liga.

Velionio kaimynas,
Trumpas, 2818 Emerald ave
nue, buvo vienas iš įvykio 
liudininkų.

BRIDGEPORT. — šuo su
kandžiojo Stasį Dobrovolskį, 
3758 Emerald avenue, kai 
sai bandė jį ištraukti iš 
pečiaus.

kūną, 
prie-

Jonas

| Vienas sužeistas, kitam 
sužalotas automobilis

ta
po

Piktadaris sužeidė 
K. Petrošių

T0WN OF LAKE. — Ne
žinomas piktadaris užpuolė ir 
peiliu sužeidė 26 metų mėsos 
pardavėją, /Kazimierą Petro
šių, 4446 South Hermitage 
avenue. Užklupo lietuvį nak
ties laiku, prie 4523 South 
Wood street. Įvykio liudinin
ku buvo Bruno Uziackas, 4511 
South Honore Street.

Pustrečio miliono 
pašalpos žydams

Teikti pašalpą persekioja
miems Europoj žydams fondąn 
1936 metais suplaukė $2,374,- 
062. Kampanijos tikslas yra 
sukelti $3,500,000. Tokį rapor
tą išdavė Chicagoj Felix M. 
Warburg, kalbamo fondo nacio- 
nalis pirmininkas.

,& J! .į*

BRIGHTON PARK. — 25 me
tų muzikantas Jonas W. Heleg- 
da, buvot suvažinėtas automobi
lio prie Kedzie ir Archer avė. 
Važiavo vienas Joiictteszyk, 
2918 West 38th street.

Prie California ir Archer 
avenue aplamdytas Jono Bar- 
nausko, 4228 S. California avė., 
automobilis. Į jj jyažiavo kitas 
automobilis.

Antan. Struglis Tiek 
Tvirtas Kiek Juodos 

Jo Anglys
Automobilio parmuštas atsikėlė 

ir nuėjo pėkščias namo

geru-

ielos, 
A$h- 

suva- 
Bet kaip

T0WN OF LAKE. — 34 lie
tuvis Antanas Struglis, 4554 
S. Paulina street, pelno pragy
venimą pardavinėdamas anglis. 
Jis turi “keliaujančią krautu
vę”, kurią stumdo ielomis ir 
šaukia apie savo anglių 
mą.

Užvakar, belendant iš 
ant 46-tos gatvės, tarp 
land ir Justine gatvių, jį 
žinėjo automobilis,
juodos yra Struglio anglys, taip 
Struglys pasirodė stiprus ir ne
sužalo j amas.

Automobiįis sustojo ir nusi
gandęs kaltininkas iššoko su
rinkti Struglio kaulus. Bet to 
nereikėjo. Struglis atsikėlė ir 
nuėjo namo pėkščias, nei ne
prašęs automobiliu važiavusio, 
kad jį pervežtų.

Automobiliu važiavo James 
Neilson, 7222 S. Morgan street.

Town of Lake tarp 
duryj negyvas 

kūdikis
TiesT0WN OF LAKE. -

23Į9 West 42nd street tarpdu
ryje buvo rastas naujagimis 
kūdikis. Buvo negyvas. Lavo
nas atiduotas į Billings ligo
ninę.

Trys užpuolė ir su 
mušė R. Grigaitį

BRIGHTON PARK___ Trys
nežinomi piktadariai nakties 
laiku užpuolė ir apiplėšė lie
tuvį Raymondą Grigaitį, 2545 
West 45th Place. Apiplėšimas 
įvyko ties 4648 Gross avenue. 
Grigaitis tuo laiku ėjo gatve. 
Jis yra taxikebo šoferis.

Savo šešėlio išsi 
gando

Atvažiavęs į Chicagą pilietis 
iš Michigan valstijos pažvelgė 
į savo mašinos veidrodį ir pa
stebėjo kitą automobilį arti be- 
sekantį. Michiganietis pasuko 
į skersinę gatvę. Kita mašina 
pasuko irgi. Michigan valsti
jos pilietis paleido savo maši
ną smarkiau—kita mašina ne
atsilieka.

Michigan valstijos pilietis ne 
juokais išsigando. Privažiavęs 
prie gazolino stoties, jis kuliu 
išvirto iš mašinos ir įbėgo į 
stotį šaukdamas pagelbos.

Gazolino stoties (prie Clark 
ir La Šalie gatvių) prižiūrėto
jai pažvelgė per langą ir pa
matė, kad antroji mašina buvo 
bumperiu užsikabinusi už pir
mosios.

Michigano valstijos pilietis, 
vis dar abejodamas, nuvažiavo 
savais keliais, o užsikabinusios 
mašinos alisnis buvo išduotas 
tūlam Harry 
Delaware place.

Basch, 20 East

Užsinuodijo Šarmu
T0WN OF LAKE. — šarmu 

užsinuodijo staliorius Andrew 
Zajac, 4546 S. Rockwell street. 
Pavojaus jo gyvybei nėra. Guli 
Cook ligoninėj.

(fa

PATYRUSI, mergina 20-35 bend
ram namų darbui—be virimo. Savas 
kambarys ir vana. Gera alga, vai
kas; Kedzie 4666.

MOTERŲ bendram namų darbui, 
virti, apsibūti—$6.00; 4038 N. Kil- 
patrick Avė,

MERGINA ar moteris namų ruo
šai be virimo — vaikas, apsibūti, 
gera alga. Kedzie 0231.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne už pirmą pasiūlymą. Biznis iš
dirbtas per 20 metų. Lietuvių apgy
venta. 3401 Lituanica Avė.

PARSIDUODA taverna, senai iš
dirbtas biznis, kampinis namas. Yra 
svetainė dėl šokių, 6 kambariai vir
šuj—pigi renda. Bergenas greitam 
pardavimui. Priežastis pardavimo 
liga. 6556 So. State St.

RENDON flatas, 5 kambariai,. 
1-mas aukštas pečium šildomas ir 
6 kambarių trečiam aukšte forni- 
šiuotas. Atiduosiu labai pigiai.

4102 Karoli Avė,

PARSIDUODA VALYMO IR 
kriaučiaus šapa—du kambariai pa
gyvenimui. Apšildomi, karštas van
duo—6 metų išdirbtas biznis — 
daug darbo dėl 2 žmonių.
1556 N. La Šalie St. kampas North 

Avė. ir La Šalie.

RENDON KRAUTUVĖ ir 4 kam
bariai gyventi, tinkamas dėl bu- 
černės, arba saliuno. Taipgi renduo- 
siu pekarnę su visais įrankiais ir 
pečium. Atsišaukite pas savininką, 

4600 So. Francisco Avė.
Tel. Lafayette 0591.

T0WN OF LAKE, 
patinėn ligoninėn vakar išga
bentas Kazimieras Kasper, 2312 
W. 47th Street. Jį ten atidavė 
brolis, Vincas Kasper.

REIKALINGA patyrusių veiter 
kų. Geros valandos ir mokestis. Ne- • 
deltomis nereikalinga dirbti.

Bernice’s Lunch Room 
506 West 39th St.

BARGĘNAS. Tavern su nuosavy
be. šokiams svetainė ir dining ropm. 
Yria extra lotas.

4633 So. Rockwell St.

PATYRUSI mergina bendram 
namų darbui, mažam apartmente, 
gera alga; Horwich, 4420 N. Hard- 
’ng, Irving 7355.

PATYRUSIŲ merginų bendram 
namų darbui, lengvas skalbimas — 
apsibūti—$6.00 pradžiai. Kreiptis 
po 4 Central 0371.

PATYRUSI mergina bendram 
namų darbiii, paprastas virimas, 
savas kambarys ir vana, vaikas, 
gera alga; Longbeach 7156. ”
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CLASSIFIEDADS
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tai tikra audra pasida-

For Rent

G. APIELINKĖ — Jau

Senas Petras,

Psicho-

T.)

prižiūrėjo Dr.

.Vife --

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

įeina 
kitos 
veda

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros

PATYRUSIŲ DREIPŲ operato
rių dirbti su mašina, tik patyrusios 
nesikreipkite. 413 S. Market St., 
j-th floor.

šį sekmadieni rengia nepapras 
tą “Sunkių Laikų” parengi* 
mą.

MM

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA sheep casing stripperių 
!r mieruotojų. Tiktai patyrusios 
creipkitės. 1335 West 47th St.

__________
. - . likk

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

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

REIKIA PATYRUSIOS merginos 
namų darbams. Geri namai ir alga. 
$7 iki $3 savaitėj. F. Lyon, 709 
Independėncę Ęlvd.

• ’ k ‘

REIKALINGAS patyręs siuvėjas.
3608 So. Halsted Street.

Tel, Boulevard 3243»

ką nacionalė grandininė krautum 
vių grupė dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $4 OC 
nuo dabar už galioną ■ «

—visęs spalvos flat ir gloss.
Aukščiau paminėta dovana bus 

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

dyleriai Chicagoj e.
U. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra mūrų reikmenų šal
tiniai.
Langų i Stiklai už !/z 

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE.

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

Ąntradięnis, ępalių 23, 1936

Mokinys nusižudėWm. Kraukite Trau
kiamas Atsakomy

bėn
. . i ■1 1 ' " ... !

Apkaltintas pardavinėjimu gė
rimų nepilnamečiams

BRIGHTON PARK. — Palei
stas po $500 akucija, teismo 
laukia lietuvis aludininkas, Ved
liam Kraukliš, 44'11 S. Rich- 
mond street. Jis buvo suimtas 
ir patrauktas atsakomybėn, kai 
iŠ jo alinės išvykę keli jaunuo
liai buvo užmušti var sunkiai su
žeisti automobilio nelaimėje. 
Krankliui yra primetamas pra
sikaltimas, kad jis pardavinėjo 
gėrimus nepilnamečiams.

Kaltinimas prieš Kranklį bus 
svarstomas miesto Domestic 
Relations teisme lapkričio 16 
dieną. Nelaimės tyrinėjimas, 
kurį pradėjo koroneris, buvo 
atidėtas neapribotam laikui.

Nelaimėje užmušta lietuvaitė, 
Agnės Stončius, vakar buvo pa
laidota šv. Kazimiero kapinėse. 
Ji buvo užmušta kartu su jau
nuoliu Coe Young Jr., kai au
tomobilis, kuriame jie važiavo, 
susidūrė su gatvekariu.

Tai |vyko šeštadienį anksti 
rytą, prie 42-tros ir Kedzie gat
vių. Jaunuolis Jonas Paukis, 
sužeistas nelaimėje, dar tebesi- 
slapsto. Jis bėgo iš nelaimės 
vietos, palikęs savo užmuštuo
sius ir sužeistuosius draugus.
Vakarykščiose laidotuvėse da

lyvavo didelis skaičius žmonių. 
Stončiai gyvena adresu 2735 W. 
43rd Street.

Išgėdino, užmušė 
šeimininko žmoną

f ’> r ■ ■ ■

NAUJIENOS, Ohicago, III.
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Sofija Kolešius Wesley 
Ligoninėje

Ai . V'

T0WN OF LAKE. — Wesley 
ligoninėje, netoli 25-tos ir Dear- 
born gatvių, vakąiJ buvo pagul
dyta townoflakietė, Sofija Ku- 
lešius, 4358 S. Hoųore street. 
Ji nusilpo nuo perdidelįo krau
jo nutekėjimo.

“Pirmyn” Kviečia
Rėmėjus ir Draugus 

{Vakarėlį

“Pirmyn” choro valdyba ir 
nariai kviečia visus rėmėjus ir 
drąugus atsilahkyti į šeimyniš
ką ir įdomų vakarėlį,- kurį ren
gia š| sekmadįėnį, lapkričio 1 d.

Tai bus “Stirikių Laikų” pa
rengimas. Choras linksmai pri
simins apie vargingus laikus, 
kurie buvo Ameriką aplankę 
porą metų tam atgal.

Bus šokiai, muzika, nepapras
tai įdomus ir juokingas prog
ramas, ir visokios įvairenybės. 
Vakarėlis turi ir depresijos lai
kų jžangą. Bilietai yra po 23 
centus. Juos galimą gauti nuo 
“Pirmyn” narių arba prie durų. 
Visi rėmėjai gauna bilietus vel
tui. S- . «

Serga Stanley 
Dermantas

Šįvakar Steponavičių 
programas

jaunį ^lahunįnkai, 
Stuparaitė, Feliksas 
A. Trilikaitė, S. Rim- 
J. Rukštala šįvakar 
naujas lietuviškas 
Steponavičių radio

Nusišovė kambary,, kuria* 
me gyveno adresu 908 JVilson 
avenue, George Willis Peltori 
18 metų, High School moky
klos mokinys. Manoma, kad 
is pakirtęs savo gyvenimą 

dėliai to, jogei mergina, su 
kuria jis draugavo, atmetė joPpnki 

Lilija 
Maženis, 
kaitė ir 
dainuos 
daineles
valandoje. Ji yra transliuoja
ma iš stoties WSBC, 1210 ki- 
locyclės, nuo 9:30 iki 10-tos 
vakare.

Be dainų, programan 
dramatizuotos žinios ir 
naujienybės. Programos 
Kazys Steponavičius.

Radio programe nedėlioję 
tą valandą vakaro iš WCFL 
stoties didžiulis Budriko or
kestras gręžia gražias šokių 
melodijas. Retai pasitaiko, kad 
dideli vargonai groja lietuvių 
melodijas. Ypatingai dainuo
jant S t. Rimkui “Audra Girio
je”
rė visų lietuvių širdyse. Kitos 
liaudies dainelės gražiai su
dainuotos St. Rimkaus. Maka
lai visus juokino savo naujais 
romansais. Budriko ir Valan
čiaus pranešimai ir kalba ad
vokato Jurgelionio apie Roose- 
veltą. Girdėti, kad per visą se
zoną Budrikas duos progra- 
mus 5-tą vAl. vak. kiekvieną 
nedėldienį. Programas pasibai
gė palikdamas klausytojuose 
gerą įspūdį.

v — Klausytojas.

Chicagos policija ieško vieno 
ūkio darbininko, kuris savo šei
mininką užkalęs spintoj e, išgė
dino ir nužudė jo žmoną.

Ieškomasis4 yra 32 metą 
James Williams. ‘ Jisai tarnavo 
ūkininkui Floyd Lichtenwalter, 
kuris turi farmą netoli Joliet, 
III.

Užmuštas automo
bilio

John Vasila 50 metų, 1752 
West 61 Street, rasta negyvas 
sekmadienio vakare ties namais 
1922 So. Cicero avenue. Poli
cija mano, kad jį užmušė au
tomobilis, kurs nuo nelaimės 
vietos pabėgo.

K. Kasper uždarytas 
psichopatinėj 

ligoninėj

13 vaikų plėšikų 
suimta

Trylika vaikėzų, kurių t am
žius siekia nuo 15 iki 19 metų, 
suėmė Chicagos policija. Kai 
kurie vaikėzų prisipažino, kad 
jie rengėsi apiplėšti -likerių 
krautuvę ir tuo budu įsigyti pi
nigų Halloween vakarui sma
giai praleisti. Visi vaikėzai pri
klausė gengei, kuriai vadovavo 
Charles F. Muilins 16 metų, 
2023 Seminary avenute.

George Latvis Cook 
Apskričio ligoninėje

WESTSIDE.—Cook apskričio 
ligoninėn vakar buvo išgaben
tas Jurgis Latvis, 57 metų, 2051 
West Coulter street. žmonos, 
Michalinos Latvienės, globoje, 
jis išgulėjo namie apie penkias 
savaites. Jį 
Winskunas.

i
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keli mėnesiai kai serga Stan
ley Dermantdš/722 West Cer- 
mak road, šendš šios koloni
jos gyventojas ir tavern sa
vininkas. Praėjusią savaitę 
jis buvo silpnėšhis ir teko vėl 
gydytojo šauktis. šiuo laiku 
jaučiasi geriau?

Praėjusį šventadienį p. 
Dermanto ‘ sėšuo buvo atva
žiavusi iš Rhihelander, Wis., 
jį lankyti. Stigryžo taipgi 
namo pp. Deimantų jauna 
duktė, kuri viešėjo pas tetą 
Rhinelandery. J Nuo savęs lin
kių p. Dermaritui greitai pas
veikti. ’ '' V’

Kaltinta suktybėmis 
regištracijoj

Mrs. Harret M. Robertson, 
Womens Civic Council prezi* 
dentas, sekmadienį, spalio 25 
dieną, padarė; pareiškimą, kad 
tūkstančiai pavardžių tapo įra
šyta į registracijos listus atein
antiems balsavimams nelegaliai, 
kitaip sakant, tapo įrašyta to
kių pavardžių, kurios listuose 
neprivalo būti:

Pasak p-nios Robertson, pre- 
cinktų kapitonai gauną darbus 
už surikiavimą precinktų savo 
partjai. Jie praranda darbus, 
kai nesunkiuoju. Taigi, kad 
užtikrinti saviškiams balsų 
daugumą, tie kapitonai ir pra
ėjusios balsuotojų registracijos 
metu įrašė į registracijos lis- 
tu‘s tūkstančius nelegalių bal
suotojų.

Atėmė $5 nuo lietu 
vio “groserninko”

Old Golds cigaretai yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko j 
kiekvieno skonį. «

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

Prisiunčiame paštu pilną 
kursą anglų kalbos.

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

Alfred M. Landon
Specialiai kalbės į 

AMERIKOS 
PILIEČIUS 

GIMUSIUS 
Svetimoj Šalyj

KETVIRTADIENĮ,
Spalių 29 d.

PER
RADIO STOTĮ
WMAQ

5:45 VAL. PO PIET (E. S.

$100000
DOVANŲ!

Du piktadariai vakar užpuolė 
lietuvio Alekso Lamperio val
gomųjų daiktų krautuvę, 1919 
E. 71-st Street. Atėmė iš savi
ninko $5 pinigais. Abu plėši
kai buvo jauni, vyrai, apie 25 
metų amžiaus.

Gruodžio 6 d. “Pirmyn” cho
ras stato operetę “Oro Bango
mis”, Chicagos Sokolų svetainė
je, 2435 South Kedzie avenue. 
Moderniškas, gyvas veikalas 
apie juokingus nuotykius Radio 
Stotyje. —V.
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Business Service 
Biznio PatarnavimaM

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 49H5 
VICTOR BAGDONAS 

Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinč 
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. Westem Avė.

Hemlock 0800

. COAL
Anglys

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar nakti 
Telefonas KEDZIE 8882

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 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 S-o. Ashland Avė.

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

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

DIRBTUVĖMS vaikinų reikia. 
Ali Trades Employment Bureau 

16 W. Jackson Blvd. 
Antras aukštas.

REIKIA PATYRUSIŲ Torchmanų 
dirbti geležies skrapų yarde. South 
Side Paper Stock Co., 5833 South 
Throop St.

REIKALINGAS kriaučius, darbas 
ant visados—gyventi galima ant 
vietos. 4309 W. 63rd St.

REIKIA finišerių, guzikų dirbė
jų ir viskam kas reikia rankomis 
padaryti, taipgi Shaperų prie viso
kio kriaučiaus darbo — vyrų madų 
kautų—tuojau. 30.8 W. Van Buren 
3-čias aukštas.

REIKIA siuvėjo prie vyrų ir mo
terų drabužių. Atsišaukite 4300 So. 
Kedzie.

BARGENAI
Marąuette 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 didelj pasirinkimą kitų 
bargenų ir lotų. Kreipkitės į 

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

BEVERLY HILLS 2-jų flatų mū
rinis, po 6 kambarius, miegami por- 
čiai, karšto vandens šiluma, mūri
nis garadžius, 50 pėdų lotas. Ren- 
dos neša kasmet $1,560.00. 10226 
Charles St., Cedancrest 0632.

ŠIO
SKYRIAUS

apgarsinimus 
priimam 
telefonu


