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Amerikos Lėktuvai 
Lojalistams

Sulaukę daugiau ginklų, lojalistai pradėjo 
pulti sukilėlius ir siekiasi juos 

atstumti nuo Madrido
MADRIDAS, sp. 29. — Is

panijos valdžia trumpai paskel
bė šiandie, kad ji turi “viską, 
kas yra reikalinga pergalei’. Iš 
to sprendžiama, kad lojalistai 
susilaukė daugiau ginklų, tan
kų, lėktuvų ir kitų karo me
džiagų ir dabar gali lygiomis 
stoti kovon su fašistinių vals
tybių apginkluotais sukilėliais.

Kartu* su šiuo premiero Largo 
Caballero pareiškimu, valdžios 
radio stotis įspėjo gyventojus 
nenusigąsti, jei virš sostinės 
pasirodys daug lėktuvų. Tai bus 
ne sukilėlių, bet valdžios lėk
tuvai, kurie skraidys formaci
joje.

(Kita Madrido žinia sako, kad 
valdžia gavusi visą eilę Ameri
kos lėktuvų ir tūlą skaičių nau
jų mažų karo laivų. Lėktuvai, 
kurių skaičius siekiąs 15, bu
vę netiesioginiai nupirkti Jufngt. 
Valstijose, tarpininkaujant 
“draugiškai valstybei”, ' kuri 
juos ir pristačiusi Ispanijos lo
jalistams. Naujieji gi karo 
laivai atvyko į Ispanijos portus 
šią savaitę); * t

Premiero Largo Caballero už
tikrinimai atgaivino gyventojų 
viltį, kurie buvo pradėję bijo
tis didesnių sukilėlių oro jėgų.

Tuo pačiu laiku karininkai 
fronte praneša, kad lojalistai 
nekantrauja ir nori pradėti 
kontrataką tikslu sukilėlius at
stumti toliau nuo Madrido.

Valdžia tikisi vienu smarkiu 
smugiu sulaužyti apgulusių su
kilėlių frontą ir juos sudemo- 
ralizuoti.

Ofensyvas esąs pradėtas
Menkomis iš karo lauko gau

toms žiniomis, valdžios jėgos 
jau pradėjo ofensyvą į pietus 
nuo Madrido, kur sukilėliai yra 
arčiausia prie sostinės. Pradė
ję ofensyvą ties Sesena, lojalis
tai atsiėmė Torrejon ir dabar 
eina linkui Ulescas.

Lojalistai taipjau paėję prie
kį šiaurę ir į vakarus nuo sos
tinės.

Kaip skelbia valdžia:
1. Lojalistai atsiėmė Caldas, 

Vega, Oblarca ir Somiedo mies
telius. 300 sukilėlių užmušta, 
56 paimti nelaisvėn ir atimta 
15 kulkosvaidžių ir 300 šautuvų.

2. Kontratakuodami San Clau- 
dio sek tore lojalistai išžudė 
1,000 sukilėlių.

Baigia atsiimti Oviedo
3. Asturijos angliakasiai bai

gia išnaujo atsiimti Oviedo 
miestą.

4. Apsupti sukilėliai Huerta 
baigia pritrukti amunicijos ir 
yra desperacijoj nesulaukdami 
prižadėtos jiems pagelbos.

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

Giedra; šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra buvo 59°.
Saule teka 7:19, leidžiasi 

5:48.

Iš Bilboa gauta žinių, kad 
sukilėlių lėktuvai bombardavo 
Marųirina ligoninę, o iš Belchite 
gautomis žiniomis, 200 valdžios 
šalininkų—vyrų, moterų ir vai
kų—liko nuožmiai sukilėlių su
šaudyti.

Besiruošdama prie galimo 
apgulimo, viešųjų darbų admi
nistracija apžiurėjo vandens 
rezervuarus Lozoya distrikte ir 
surado, kad Madridas gali iš
tekti vandens keliems mėne
siams.

Paskelbdamas pradžią ofen- 
syva prieš sukilėlius, premieras 
Largo Caballero pareiškė: “Mu
sų šalies išdavikai susilauks 
bausmės ntfo žmonių”.

Madridą laukia skerdynė
HENDAYE, Franci joj e, sp. 

29.— Amerikietis koresponden
tas Gorrell, kurį buvo suėmę 
sukilėliai, bet nuo jų pabėgo, 
sako, kad Madridą laukia baisi 
skerdynė, jei sostinę paimtų su
kilėliai. O neišlavintoms ir 
menkai ginkluotoms, kad ir di
delėms lojalistų jėgoms atsilai
kyti prieš gerai* išlavintus ir 
užsienio apginkluotus sukilėlius 
labai sunku*.

Be to Madridui gręsia ir fa
šistų sukilimas. Esą Madridas 
yra pilnas fašistų šnipų ir dagi 
augštose valdžios vietose, taip 
kad sukilėliai sužino visus įsa
kymus kaip tik spėja juos loja
listų karo vadovybė išleisti.

Lojalistai ginasi labai atkak
liai, bet negalėdami atsilaikyti 
įpulsią į paniką ir tada prasi
dėsianti skerdynė.

Padėtį labai blogina anar
chistai, kurie turi ginklus, bet 
jų neduoda lojalistams, kas ne
paprastai apsunkina karą.

Lėktuvais gaudysią 
slapta gabenamus 

ateivius
WASHINGTON, sp. 29. — 

Darbo departamento immigraci- 
jos skyrius svarsto nupirkimą 
nedidelės greitų lėktuvų eskad
ros gaudymui vis didėjančio 
slapto gabenimo į šią šalį at
eivių iš kitų šalių lėktuvais.

Dabar lėktuvai slapta įšmu- 
geliuoja į šią šalį šimtus at
eivių ir tuos šmugelninkus oru 
yra labai sunku sugaudyti ne
turint greitų lėktuvų.

Ir Belgija prailgino 
kareiviavimą iki

18 mėnesių
BRIUSELIS, sp. 29. — Eu

ropos baimė naujo karo pasiekė 
ir Belgiją, kuri irgi prailgino 
kareiviavimą iki 18 mėnesių dėl 
44,000 jaunuolių, kuriuos kas
met pašaukiama į Belgijos ka
riuomenę. (Belgijoj ikišiol bu
vo tik vienų metų kareiviavi
mas) . $

Del prailginimo kareiviavimo 
žymiai padidės Belgijos armija. 
Taipjau buvę kareiviai pasiliks 
atsargoje per 25 metus ir per 
tą laiką, jei bus reikalas, galės 
būti pašaukti prie ginklo.

s HARTFODR, Conn. — Prezidento Roosevelto kalbos išklausyti čia susirinko 60,000 žmonių
----------------------------- -------------------- '....4-.. .  .------------------- <--------- -------------------

Lietuvos Naujienos
Dvi žmogžudystės Any- 

’ kščių valsčiuje
ANYKŠČIAI.—Svilelių vienk. 

rugsėjo 20 d. Adomavičiams 
grįžus iš Andrioniškio bažnyt
kaimio šuliny rasta nebegyva 
namie palikta 22 mt. amžiaus 
duktė Adomavičiūtė.

Kvotos nustatyta, kad tą 
žmogžudystę padarė Troškūnų 
vai. gyventojas Navikas plėši
mo tikslu.

Kita: Anykščių vai. pro lan
gą iš oro peršautas žmogus. 
Peršautasai dar esąs gyvas, bet 
jo pasveikimui esą maža vilties.

V. Kvieska priimtas 
tautininkus.

Padidėjo Lietuvos Ban
ko aukso ir valiutos 

fondas.
KAUNAS.—Spalių 1 d. Lietu

vos Banko aukso fondas siekė 
65,260,000 lt. ir užsienių va
liutos fondas —8,370,000 lt. Tad 
aukso ir valiutų fondas drauge 
dabar siekia 73,630,000 lt. Rug
sėjo 1 d. aukso ir valiutų fon
das siekė 72,210,000 lt. Tuo bu- 
du per rugsėjo mėn. aukso ir 
valiutų fondas padidėjo 1,420,- 
000 litų.

Banknotų apyvarta dabar sie
kia 107,860,000 lt. Tuo budu 
banknotų padengimas auksu su
daro 60%, o auksu ir valiuta 
68,3%.

Duoti leidimai naujiems 
laikraščiams leisti

Italija ruošia subma- 
rinas pulti Ka- 

taloniją
Ispanijos ambasadorius sako, 

kad Italijos submarinos tik 
laukia įsakymo pradėti Ispa
nijos blokadą. Paruošti ir 
lėktuvai

PARYŽIUS, sp. 29. — Ispa
nijos ambasada paskelbė gavu
si iš tikrą šaltihių konfidencia
lių žinių, kad Italijos submari- 
nų laivynas laukia Gaeta, Ita
lijoj, įsakymo pradėti Kataloni- 
jos pakraščių blokadą, ar gal 
ir tiesioginiai pulti šį Ispanijos 
autonominį kraštą, kuris nėra 
prisidėjęs prie sukilėlių.

Ambasada sako, kad dabar 
Ispanijos civilis karas pasiekė 
to laipsnio, kur jis lengvai ga
li pavirsti internacionalinio kon
fliktu.

Aštuonios Italijos submarinos 
liko numalevotos sukilėlių spal
vomis ir Gaetoj, 40 m. į šiaurę 
nuo Neapolio, laukia įsakymo 
išplaukti į Ispaniją.

Dar nežinoma kokiuo pre
tekstu jos puls Ispaniją, bet 
yra žinoma, kad puolimo galima 
tikėtis bėgyje savaitės. Jos gal
būt prisidės prie Ispanijos blo
kados, ar gal, padėdamos Itali
jos lėktuvų, puls Barceloną, kur 
dabar randasi Ispanijos prezi
dentas Azana.

Italija be to turi išsodinusi 
savo kariuomenę Malorca saloj, 
Bolearų salyne, kurie bus nau
dojami puolimui Barcelonos. 
Toj pačioj saloj yra sukoncent
ruota ir 112 Italijos karo lėktu
vų.

Išpradžių galbūt bus paskelb
ta blokada, tikslu sulaikyti 
maisto pristatymą į Ispaniją, o 
paskui bus pradėtas tiesioginis 
puolimas.

Paklaustas ką valdžia darys, 
jei tokis puolimas ištiktų, am
basadorius atsakė:

“Visuomet galite pasitikėti, 
kad mes padarysime viską mu
sų galioje”.

Jau pirmiau laikraštis L’Ou- 
vre paskelbė,; kad Italija ir Vo
kietija remia Ispanijos sukilė
lių planus pulti Kataloniją.

Prisiruošimas tam puolimui 
yra daromas Malorca saloj, 
daugiausia Italijos ir Vokieti
jos jėgų, į kur ruošiasi atplauk
ti ir 8 Italijos submarinos. Su
kilėliai. be to yra gavę 
lijos 112 lėktuvų.

iš Ita-

Per Atlantiką
HARBOR GRACE, N. F., sp. 

29.— Anglijos lakūnas ‘kapt. 
James A. Mollison pasiėmęs čia 
daugiau gasolino šiandie vaka
re išskrido per Atlantiką į Lon
doną.

Jis iš New Yorko į čia 
skrido vakar. 1

Rusijos atsakymas 
nepatenkino neut
raliteto komiteto

KAUNAS.— “L. T. S. žiny
no” 86 nr. paskelbtas Kauno 
miesto tautininkų pirm. Br. 
Gudavičiaus įsakymas, kuriuo ministeris išdavė leidimus nau- 
buvęs žymus liaudininkų vadas jiemg laikraščiams leisti: Vy- T T T7 *7 • • i • ą •

KAUNAS.— Vidaus reikalų

at-

Susirinka Anglijos 
parlamentas; 'lau
kiama susikirtimų
LONDONAS, sp. 29. — šian

die pirmą kartą po vasaros ato
stogų susirinko Anglijos parla
mentas svarstyti tris svarbius 
klausimus, kurie gali iššaukti 
aštrių susikirtimų parlamente.

Vienas tų klausimų liečia An
glijos ginklavimąsi ore ir oro 
ministerijos susikirtimą su di: 
dele lėktuvų gaminimo firma 
lordo Nuffield. Tas ginčas li
ko skubiai užglostytas, bet vah 
džiai galbūt teks keisti ginklavi- 
mos programą..

Kitas opus klausimas yra 
Anglijos nusistatymas linkui 
Ispanijos sukilimo. Darbo par
tija, kuri ikišiol rėmė neutra
litetą, dabar pakeitė savo nu
sistatymą ir reikalauja atsime
timo nuo neutraliteto sutarties.

Parlamentui teks svarstyti ir 
Mosley fašistų veikimą, kurie 
iššaukė jau kelias riaušes Lon
done.

Valdžios ginklavimos progra
mai dabar pritaria ir darbie- 
čiai.

6,000,000 bedarbių 
sugryžę į dirbtuves
CHICAGO.—Darbo sekretorė 

Perkins kalbėdama viešame de
mokratų moterų susirinkime 
pareiškė, kad prežidentui Roose- 
veltui užėmus savo vietą jau 
6,000,000 bedarbių sugryžo 
dirbti į privatines pramones. 
Be to dar 3,000,000 bedarbių 
dirba naudingą darbą prie vie
šųjų ir pašelpų darbų.

Bet tas pats komitetas, pade
dant Anglijai, išteisino Ita
liją ir Portugaliją už gink
lavimą sukilėlių.

V. Kvieska priimtas nariu j 
III apylinkę.

V. Kvieska pirma atliko kan
didatavimo stažą, o dabar pri
imtas nariu.

LONDONAS, sp. 29. — Is
panijos neutraliteto komitetas 
per šėšids valandas kiyirčijosi 
tarp šaVęs ir po aštrių Rusijos 
ambasadoriaus. susikirtimų su 
Italijos ambasadorių* Grandi, 
Portugalijos atstovais ir Ang
lijos atstovu, pirmininku lordu 
Plymouth, išteisino Italiją ir 
Portugaliją dėl ginklavimo Is
panijos sukilėlių ir pripažino 
Rusijos atsakymą nepatenkinan
čiu.

Rusija savo atsakyme pareiš
kė, kad ji nesijaučia surišta 
neutraliteto sutartimi kol nėra 
įvestų didesnių garantijų, kad 
sukilėliams pritariančios vals
tybės nebegalės tų sukilėlių 
ginkluoti. Jei tos šalys gali 
ginkluoti sukilėlius, tai ir Ru
sija negali būti surišta sutar
ties, kuri draudžia jai ginkluo
ti lajolistus. Bet Rusija visgi 
kol-kas nesitraukia iš neutrali
teto komiteto.

Tokis atsakymas nepatenkino 
nė fašistinių valstybių, nė Ang
lijos ir spirianties Anglijos pir
mininkui jis tapo pripažintas 
nepatenkinančiu.

Po to komitetas svarstė kal
tinimus prieš Italiją ir Portu
galiją. Anglijos atstovas pa
sitenkino abiejų šalių nuginči- 
jirnu kaltinimo, nors visam pa
sauliui yra žinomas jų atviras 
ginklavimas sukilėlių, ir komi
tetas abi šias fašistines valsty
bes išteisino.

Svarstymas Italijos kaltinimo 
dėl Rusijos ginklavimo lojalis
tų liko atidėtas ateinančiam 
trečiadieniui.

GRAND RAPIDS, Mich., sp. 
29.—Samda rakandų dirbtuvėse 
padidėjo 20 nuoš., o darbinin
kų uždarbis pakilo 30 nuoš.

NEW YORK, sp. 29.—Ji Nuo 
širdies ligos pasimirė Thomas 
Cochran, J. P. Morgan & Co. 
partneris.

Lojalistai paėmė 
Huesca

BARCELONA, sp. 29. —Gau
ta neoficialių žinių, kad lojalis
tai įėjo į Huesca ir 
valdžios triobėsius.

užėmė

VOKIEČIUS LAU 
KIA TIK DIDES

NIS SKURDAS
Ekonomijos diktatorius gen. Go- 

ering atvirai pripažino, kad 
Vykinimas keturių metų pla
no dar labiau suskurdins vi
sus Vokietijos gyventojus

CANTON, III., sp. 29. —Du 
vietos ūkininkai nušovė didelį 
arą, kuris tuo laiku savo na
guose nešėsi nedidelį paršą. 
Aras jau pirmiau buvo pastvė
ręs kelias vištas.

tautui Gedgaudui leisti ir re
daguoti vakarinį informacijos 
dienraštį “Telegramas”, Henri
kui Gaigalaičiui — savaitraštį 
“Kaunietį”, kurio redaktorium 
bus Vytautas Alseika, P. Kiži- 
naičiui—žurnalą “Musų Jauni
mas”, tėvui pranciškonui “Sur- 
sum Corda” (religinio turinio). 
Pasikeitė lenkų savaitraščio 
“Cljata Rodzina” leidėjas. Bu
vo Galinskas, dabar pasirašinės 
M. Ukinskas.

Smarkiai baudžia už 
nešvarą

BERLYNAS, sp. 29. — Su 
nepaprastu atvirumu naujasis 
Vokietijos ekonominis diktato
rius gen. Goering viešoj pra
kalboj pasakė, kad vykinant ke
turių metų planą, kurio tikslas 
yra padaryti Vokietiją nepri
klausomą nuo svetimų žaliavų, 
visi vokiečiai nieko geresnio ne
gali tikėtis kaip dar didesnio 
visos šalies suskurdinimo.

Goering, kaip ir visi kiti na
ciai laikosi nacių tezio, kad vis
kas yra valstybė ir pavienis (is- 
muo neturi jokios kitos reikš
mės ir pareigos kaip dirbti vien 
valstybei ir jis negali turėti 
jokių teisių ir privilegijų iš
ėmus tas, kurias jam suteikia 
valstybė.

Ir valstybei pradėjus vykinti 
keturių metų planą, visi gyven
tojai turi prisidėti prie to dar
bo. O kadangi tą planą pra
vesti bus labai sunku, tai ir 
visi darbininkai* turės dirbti 
sunkiai, ilgas valandas, ir ne
rodyti jokio nepasitenkinimo. 
Ir už tą savo sunkų darbą jie 
gaus tik maistą ir kitas reik
menis, kad tą darbą galėtų dirb
ti.

Kapitalas irgi turi atsižadėti 
pelnų. O masės turi parodyti 
didesnį pasiaukojimą. Prieši
ninkai ir sabotažuotojai bus be 
pasigailėjimo naikinami.

Ilgainiui gi, per žmonių pa
siaukojimą ir didelį skurdą Vo
kietija išaugsianti ir sustiprė- 
sianti.

VienasMARIJAMPOLĖ.
darbininkas B. V-lio valgomųjų 
prekių parduotuvėje nusipirko 
dešros. Darbininkas apžiurėjo, 
kad dešra jam buvo įteikta la
bai sena, smarkiai dvokianti ir 
sukirmijusi. Jis pasiskundė 
policijai, kuri surašė krautuv- 
ninkui protokolą ir atidavė teis
mui. Teismas už senų, nešva
rių maisto produktų pardavinė
jimą B. V-lį nubaudė 50 litų 
arba 5 paroms arešto. Taip pat 
už nešvarą nubausta visa eilė 
daugiau pardavėjų mažesnėmis 
baudomis.

Turtingas kunigas
PABIRŽĖ.—šį rudenį Rygoje 

staiga miręs Pabiržės klebonas 
prelat. Andrašiunas, kaip dabar 
pasirodo, buvo vienas turtin
giausių žmonių Biržų apskrity. 
Dar gyvas būdamas jis pado
vanojo Panevėžio vysk. Palta
rokui liuksusinį automobilį. Rug
sėjo mėn. paskutinėmis dieno
mis įvyko mirusio Pabiržės kle
bono inventoriaus varžytinės. 
Varžytinėse dalyvavo nemaža 
biržiečių ir iš viso krašto dva
sininkų. Varžytines pravedė 
kun. Spudas. Naujasis Pabir
žės klebonas supirko apie 20 
melžiamų karvių iš buvusio kle
bono.

Tokis tai yra siekis nacių. 
Bet ar valstybei susiprėjus 
pagerės' žmonių būklė, apie tą 
gen. Goering riė neužsiminė, nes 
naciams žmonės nėra svarbus 
-—yra svarbi pati valstybė ir jos 
didumas, kad ji galėtų paskui 
smaugti kitas mažesnes valsty
bes. i

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.
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Ratos prieinamos —
Dėl informacijų rašykite ar
telefonuokit NAUJIENOMS
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gu Reporteris. Tačiau skulpto
rius irgi susilenkęs eina. Va- 
dinąsi) prisilaiko patvarkymo., 

“Tai jau? mes ir kasyklose, j 
o kaip čionai viskas išrodo man 
nepaprasta ir tikra; naujeny
bė” — pareiškė skulptorius 
Rimša.

“čionai nelygįntį lyg ir mie* 
ste:, gątvės, skersgatviai ir pa
našiai” — tęsė skulptorius,

Kasyklų užveizda pradėjo 
mums aiškinti, ką' reiškia tos 
ilgosios: “gatvės’.’ arba-, kaips 
kad; an^įakMąiį vadiną “ent- 
rės”, ką r.eiškia “skersgatviai” 
arba, kaip angliakasiai papra
stai vadina, “ruimais”. Vadina
si, tęs vietos, kur, anglis yra 
kasama ir kur kiekvienas an
gliakasys tųp J po pąskirą “ruįt 
mą”. Tie “ruimai” turi susisie
kimą, mažais gelžkeliukais sm 
ilgąją “gatve” — “ęntri?*, kur 
yrą vežama^ jų iškasta anglis.

Skulptorius Rimša teirauja
si ar aukštas tasai anglių šiuo* 
ksnis yrą. Kasyklų, užveizda, 
aiškina, kad anglių sluoksnis 
esąs ąugštumo nuo 4 pėdų in 
pusės iki 5 pėdų ir pusės, o 
ant viršaus anglies yra apie^ 
12 colių storumo akmuo, kurį, 
angliakasiai vadiną “šleitu”. 
Tasai akmuo neturi jokio pa
našumo į, akmenį, nors ir yrą 
pakankamai kietas. Įmerktas į 
vandenį jis ištirpstą, arba lauk 
iš kasyklų, išvežtas, kiek ilges-' 
nį, laiką pabuvęs pavirstą, į; mo
lį, Tasai visas “šlejitas”, kuris 
yra. užklojęs anglį, yra susi
daręs lyg iš kokios 
kos ląvos.

Tačiau angliakasiai 
anglį turi 
tą”.

. ti. Kasyklų 
mums ,ir

FRATERNALIŲ ORGANIZACIJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Dalyvavo 500 delegatų. — Buvo tartasi dėl. tei
kimo pagalbos plieno darbininkams organi
zuotis j uniją. — Žymių kalbėtojų kalbos. — 
Priimtos rezoliucijos.

>1 ■'įiiįS1**11*.ii m ........ .
PITTSBURGH: Ęa<

-

Spa- per spaudą> kadi jisai nesigai- 
lio 25 d. sląyiokų svetainėj įvy- lės savo turto, kovai su plieno 
ko fraternalių organizacijų ir, dąrbininkų unįją 
klubų suvažiayimftS: kuriame 
dalyvavo per. 5Q0 visokių, tąu? 
tų fraternalių organizacijų; de
legatų, tame skaičiuje ir g©r 
ras nuošimtis, lietuvių, kurie 
daugiausiai, atstovavo. klu
bams, SLA. kuopoms, APLA. 
kuopoms, LDS. kuopoms ir. kir 
toms organizacijoms.

Šio suvažiavimo tikslas bu
vo tas, kad pagelbėtų plieno 
industrijos darbininkams susi
organizuoti į uniją, teikiant 
moralę ir materialę pagalbą. 
Ypatingas ^dėmesys buvo krei-| 
Varnas į tai, kad1 daugumas 
’ ternalių organizacijų turi 

o laikraščius ir kad; tie 
kraščiai kooperuodami su 

ieno organizavimo komitetu 
padėtų vesti agitaciją už or
ganizavimą plieno industrijos 
darbininkų. Kitais žodžiais sa
kant, kad fraternalių, organiza
cijų nariai, kurių didelis nuo
šimtis dirba plieno industrijo
je butų teisingai ir tiksliai in? 
formuojami apie organizavimą 
plieno darbininkų, o tai yra 
galima per fraternalių organi
zacijų spaudą.

Taip pat reikia neužmiršti, 
kad galingasis, plieno trustas 
varo šlykščiausią agitaciją 
prieš organizavimą plieno dar
bininkų per kapitalistinę spau
dą.

Suvažiavimas buvo pradėtas 
2 valandą po pietų. Laikinasis 
fraternalių' organizacijų komi
teto pirmininkas B. K. Gebert 
atidarydamas suvažiavimą pa
sakė tinkamą prakalbą pabrėž
damas suvažiavimo tikslą.

Tuojau einama prie dienos 
tvarkos vedėjų rinkimo; išren
kama pirm. B. K. Gebert, vice
pirmininku Vincent Vuk, sek
retorium George Vitkovich. 
Tuojau išrenkama mandatų 
komisija iš 7 asmenų; rezoliu
cijų komisija iš 7, asmenų, ir 
prisilaikant iš anksto, pateik 
tos dienotvarkės skaitoma lai 
škai ir sveikinimai.

PHILIP MURRAY KALBA.
Pakviečiama kalbėti ąnglią- 

kasių unijos vice-prezidentas, 
kuris yrą Plieno orgąnįząvimo 
komiteto pirmininkas,, Philip 
Murray.

Pirmiausiai kalbėtojas dėko
ja komitetui, už sukvietimą šio 
taip skaitlingo fraternalių or
ganizacijų suyažįąvimp, kuris 
yra pasiryžęs padėti1 plieno 
darbininkams susiorganizuoti į 
uniją.

Pažymėdamas tą, faktą, kad 
plieno industrija yra v jena, iš 
pagrindinių industrijų ir, kol 1 
jos darbininkai, nėra, ęrgani-! 
zu’oti, tai nėra užtikrintas ir‘ 
kitų industrijų darbininkų 
unijų gyvavimas.

Sako Philip Murray, kad 
plieno trustas ne tik kad kon; 
troliuoja produkciją, bet kon- 

"'■"oja ir kainas vięšąi, ląu-' 
•"as visokįųs, feįejalius

tinius- įstatymus^ Galip-.. 
i dieno trustas-, yr& gę- 

a v šiai organizuotą^ organizą- 
ja saviems interesams ginti, 
- sako kalbėtoją^- i

~" t kada plieno darbininkai 
ri organizuotis į savo nepri? ! 

klausomą tfniją, ka$ galėtų, 
rinti ekonominius reikalus tei^ 
sėtai ir legaliskai, kaip šios, 
šalies konstįtuęija. nusako, tai 
plieno trustas. pareiškia viešai J

vieno dešimties gyventojų, ku
rie sąy.o rankomis ar protų da
ro sau* pragyvenimą, ip priklau
so darbo klasei, — štai kodėl 
darbininkai yra tauta, o ne kas 
kitąss

Kas^. yra organizacija ir. kur 
organizacij a> prasideda

Orgąniząęiją,. sako kalbėto
jas:. pirmiausiai prasideda^ šei
mynoj, paskui valdžios yrav 
niekas, kitas, kaip tik organi- 
zacijos. VisM’ organizacijų tik
slas, — tai padėti savo nariams 
gintį jų, interesas.

Bet, kiek mes šios, šalies dar
bininkai esame organizuoti?

Šioje šalyje yra 38 milijo
nai dirbančių už algą, bet tik 
4 milijonąi tepriklauso darbi
ninkų unijoms- Kiti visi yra 
neorganizuoti ir jie. visi prį* 
klauso nuo bosų malonės. Va
dinasi, dar daug, darbo reikės 
padėti iki, darbininkai supras 
savp reikalus ir stos: į unijas 
ir per organizaciją gins savo 
reikalus.

Baigdamas savo kalbą Philip 
Murray pareiškė, kad organi-

ir neįeisiąs 
pitono-, darbininkams organizuo
tis; įi tąk organizaciją,, kurią, jie 
pasirenka.

Vadinasi, plieno trusta^ pri
pažįsta teisę organizuotis tik 
sau, bet; nę plieno darbinin
kams:. — sakQ: Murray.

Plieno trustas diktuoja sa
vo darbininkams, kokiai unijai 
jie> turi priklausyti: kokius jie 
viršininkus- turi rinkti, žodžiu, 
bandoma elgtis su plieno dar
bininkais kaip su kokiais ver
gais, nors šioje šalyje įstaty
mų plotmėje nėra jokių privi
legijuotų klasių ir mes visi 
esam lygus, prieš, šios šalies
įstatymus, — pridūrė kalbėto- žavimas plieno industrijos dar- 
jąs. j bininkų eina gana gerai ir. yra

Kas. yra tauta ? — klausia vilties, kad plieno darbininkai 
Philip Murray i^ atsako, kad laimės, 
darbininkai yrą tauta, šioje ša
lyje yra 8 darbininkai iš kięk-

— S. Bakanas.
(Bus daugiau)

SKULPTORIUS RIMŠA ANGL® 
KASYKLOSE

dugno, kaip 
stuboje ant

vulkaniš-Sėdam visi. į tą kariuką, į 
kurį, yra anglis kraunama ir 
kuriame nėra jokių patogumų 
žmonėms važinėti. Reikėjo at
sisėsti ant. kariuko 
mažiems vaikams 
grindų;

Musų kompanija- susidėjo tik 
iš 4» .asmenų: skulptoriaus, ka
syklų užveizdos, jūsų reporte
rio ir dar vieno, kuris prižių? 
re j o musų kariuką, kad 
kristų nuo bėgių.

Musų kelionė^ žemyn 
lyg ir besileidimas nuo
lio kalno į pakalnę. Vadinami, 
lyg Šveicarijos kalnuose. Skir
tumas tik tas, kad važinėjant

nenu-

buvo 
didę-

BITTSBURGH, Pa. — Konr 
gr.esmanas * Henry Ellenbogen, 
kurį indorsavo Lietuvių Balsuo
tojų Lyga.

po Šveicarijos kalnus, matai 
dienos šviesą> matai saulę, -o 
mes leidžiamės per tamsas ir 
į tamsą gilyn. Turime tenkin
tis savo mažutėmis z elektros 
šviesomis.,
• 'y k’ ' f LKasyklo

Tai jau mes ir kasyklose. 
Sustojo musų kariukas ir mes 
lipam, laukan. Kasyklų, užveiz
da persergsti mus, kad mes 
dabotumėipę savo galvas ir ei
dami biskį pasilenktumėme.

Kasyklų vidutiniškumas, au
kštumas tik apie 5 pėdos ir 
pu4sė, — kaip kur žemiau, o 
kaip kur aukščiau. Jūsų Re
porteriui savo 6 pėdas prisi
ėjo gerokai sulenkti, kad ne* 
atsimuštų galva, bet skulpto
riui Rimšai, rodosi, nebuvo reL 
kalo tąip daug lenktis, nes jis 
yra daug mažesnio ųgio, ne?

Skelbimai naujienose 
duoda naudą dėlto) 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

roR Y°ur

"• ••• RECOMMEHDEO
, QUICKlY'^g®^;Y 40 YEARS
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MOTERYS.
Jau galite gauti naują, padidintą 
pagerintą. /

‘ Valgių Gaminimo Knygą
Į Kaina su persiuntimu tiktai $1.10
I

t

NATOM
1739 S. Halsted St. 

CHICAGO ILL.

C

f

ir

lųžta, O' kitaip skylat arba tu- nininkai buvo, sudarę kvarte-: 
įi-j pakušiną sluoksnius kaip ir tą bei orkestrą po vadovyste 

Arthuro Norkaus.
Vakaro tvarką vedė Balsuo* 

tojų, Lygos, prezidentas Jonas 
Pabarčius. Kalbėjo J; K. Ma* 
žukna, Edward Scofield^ de
mokratų kandidatas į kongre-l 
są Peter DeMuth> legislaturos 
atstovai John O’Keefe, Wm.

medią. Kai- varome siaūras I 
“enbres” 9 pėdų platumo, tai 
taip darome lyg gręžtume į iš
ilgą medį. O kai varome “rui
mus”, kurie turi 21 pėdą pla
tumu* tąiį čionai tarsi gręžia-Į 
me per skersą medį. Tai daro
ma todėl, kad 21 pėdos platu
mo. ir 6. pėdųv gilumo pakirsta Show, 21 war.dos demokratų 
anglis geriau atskyla ir yra čermonas J. Scanlon ir lietu- 
lengviau kasti. ' - | vis advokatas Edward A.

Paskui skulptorius 
teiraujasi, ar giliai mes esar 
įpe žemėje ir ar tolį; męs esa
me nuoi tos vietos, kur mes 
pradėjom Leistis į, kasyklą? 
Kasyklų u’žv.eizda mums paaiš
kino, kad, mes esame 400 pė
dų, nųp žemės paviršiaus ir 
apie 2. mylias tolumo.

— Bęporteris.
(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
Įduoda naudą dėlto, 
kadi pačios Naujienos 
yra naudingos..

'K ................ .  ■■ ' ■ 1.1 I-
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR.BERTASH 
756 West 35th St

• Gor. ofę 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:3A 

Nedėliomis pagal sutartį.
į Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood. 5107.advokatas 
Rimša | Schultzas.

Publikos buvo susirinkę pil- Į’ 
JTąsa pusk 3-čiam)

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

I Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califoraia Avenue

Telefonas Republic 7868

s

kasdami 
tą “šlei-

Išpolitikoslauko
McKEĘS ĘOGKS, Spa-! 

lio 25- d* Lietuyįųjį Pašalpinis. 
Klubas, buvo surengęs savo 
svetainėje, politines prakalbas, 
kad butų galima paagituoti už 
prezidentą Rooseveltą, ir už de
mokratų tikietą^

Pavyzdingai tvarką vedė 
klubo prezidentas J. Maraze- 
vičius.

Iš lietuvių kalbėjo Povilas 
Dargis ir S. BakanaSį iš ame
rikonų Charles Harmuth, Penn. 
valstijos legislaturos atstovas, 
elektrikininkų unijos atstovas, 
ir vienas demokratų organiza
cijos atstovas, kuris kalbėjo 
už visą demokratų tikietą.

Publikos buvo susirinkę ga
na daug, ir visi ramiai klau
sėsi.

aiškina:

yra nuvestos < taip, o 
” yra. varomi šitaip.

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcllffe 1191

DR. G. J. TARULI&
PIRMAS LIETUVIŠKAS

OSTĖOPATHIC PHYSICIAN IR
OBSTETRICIAN 

OFISAS* I' xvez.. UJUC X-tU7K oovu
6331 SOUTH HALSTED STREET Į)j. SllSUnUa ŠluklS
Valandos: nuo 10 v. r.—5 po pietų. Į w **

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

Tel, Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
DR. STRIKOL’IS

/Gydytojas ir Chirurgas
Miesto ofisas-127 N. Dearhora^ St. ofiwg 4645 s0< ASHLAND AVĖ. 
Kamb. 1431-1434 TeL Central 4411-2 Qfįs0 val.: Nuo 2. iki 4 ir nuo 6 iki 8
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.- — —• • * —- *—

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

—o—
N. S. PITTSBURGH, Pa.—į 

Spalio 25 d. Lietuvių Balsuo
tojų Lyga buvo surengus pra- 
kalbas su muzikale programa 
Su’nų Lietuvos svetainėj. Mu- 
zikalę programą ./pildė Lietu
vių, Darbininkų' b ’ įSųsivienijimo- 
Jaunuolių choras vadovaujant 
E. Gasiunienei. Tie pats dai-

nuimti ir 
. ' i. j r.

,y užveizda
ąpįę {pačios, apglies 

sudėtį, rodydamas kodėl “en-
trės” 
“ruimai 
Prisiyedę mus prie anglies ga
balo, jis aiškina, kad. anglis 
yra kaip irį mMw— vienaip kiekvieną kitą cigaretų prie-.

--  -.■■■r t 1 ..~4į,..i.........----------- ------------- *--------------------- —

Laidotuvių Direktoriai

Dvigubas Cęllophane Old 
Golds suvyniojimas sulaiką 
sausrą,, drėgmę, dulkęs ir

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių- Asociacijos.

. ........ ira-ir ■ i -r M-!-.* 1 r rTrr ■ «■
ĄMBŲLANCE PATARNAVIMAS. DIENA IR NAKTL 

Turime Koplyčias Visosę, Miesto Dalyse.

EŽERSKIS IR SŪNUS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

LACKAWICZ ir SŪNUS.
2814 West 23rd Plaįe Phones Canal < 2515—Cicero 5927

| t J. F. EUDĘIKIS
■ 4605-07 Hęvmitąge Avęnu.ę phones Yards 1741-1742
W BriWou Purk Skyrius, 4447 Š. Fairfieid, Laf. 0727
K : G LACHAVICZ
B. 42-44 East 108th,St. Tel. Pullman 1270 arba Ganai2515

S. P. MAŽEIKA
r 8319i Lituanika Avenue Phone Yards 1188

f J. LIULEVIČIUS
4092 Archer įAvenue Ębopę Lafayette 8572

; ■ A MASALSKIS
8807 Lįtuonicą Ay.enne, Phone Boulevard 4189

■Trr

A. PETKUS
\1410( South 4Dthi Court Phone Cicero 2109

k

P. J. RIDIKAS
3354, So., Halstęd: Street  Bpulevard 4089

J. F. RADŽIUS
Phone Canal 6174

■n i >»■.■■■, ■■■■■;.., , i ■ >11

L J. ZOkP
646 West( 46th Street Phones Boulevard 5208-841*

668 West 18th Street

S.M. SKUBĄS
718 West 18th StreęŲ Phone Monro© 8377

f*

»*!* į jį'

IJ1-. ' -J" ’-rj-Jl-r." . I ' l .. .■ n, ... , I.. ji. I . .. ........ .....

AMBULANCE PATARNĄVIMAS DIENĄ IR NAKTji
B YARds lUl^-1742

J

vak. N.edelioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820. 
Namų TeL: Prospect 1930,

JOSEPII J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av**. Tek, Yards 2510

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington. St.
Room 737

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

t r _ .
GyvJvietaf 6733 Crandon Avenue 
namų Tek: — Hyde Park 8895

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—1. ir nuo 
6—8 v. vak Nedėlioj pagal sutartį

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
- Valandos nup 9 iki 8 vakaro, 

Seredęj pagal sutartį,

, Kitli Lietuviai Daktarai.    
Tel. Boulevard 5914 Dieną, ir, Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v, Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted SL

! . CHICAGO. ILL. .

Clement John Paznokas]
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE, 
Telefonas Pullman 1293

CHICAGO, ILL.

\Klįl SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas,
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuofair 
rpo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sų 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali ątyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 1Q iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland. A v.
Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

____Tel; Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis. 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—* nuo 6 iki L 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

LIETUVIAI
b

8-

r.

GYDYTOJAI IR DENTISTAJ 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______ Bmg!iSSd3S335L_~____

A. Monteri, M. D;
' West Town State Bank Bldg.- 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswięk 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St,, 
Tel. Boulevard 1401

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

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

Office>& residence 2519 W, 43rd St. 
Tel. Lafayette 8051 

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

Sekmadienį susitarus.

Rez. 6609. SO. ARTESIAN. AVĖ.
TeL Prospect, 3403

Dr. A. J.Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS *

3156 West 59th St
Tel. Hemlock 5998.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

r Tel. CanaL 3110.
Rezidencijos telefonai:,

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
- OEISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MlDWAX 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurke Kahn
4631 SOUTH. ASHLAND ĄVE.

Ofiso valandos:
Nuo- 1Q« iki 12- dieną, 2 iki S po pietų

7 iki &. vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

I Ofiso Tel. Dorchesfer 5194 
.Rez, TeL Drexel ‘9191 

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

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų, ir visų 
chroniškų, ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9. vai. vak. Nedė* 

Įlomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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Pittsburgh’o Naujienos
iš pusi. 2-ro)(Tąsa 

na svetainė ir visi gražiai už
silaikė.

Visi kalbėjo už prezidentą 
Rooseveltą ir visą demokratų 
tikietą, pažymėdami tą faktą, 
kad darbo Žmonėms nėra ki
tokios išeities šiose rinkimuo
se kaip tik balsuoti už prezi
dentą Rooseveltą ir demokratų 
tikietą. Tuo budu busią galima 
duoti paskutinį patepimą viso
kiems atžagareiviams.

S. S. PITTSBURGiH, Pa.— 
Lietuvių Balsuotojų Lyga ren
gia dideles politines prakalbas 
Lietuvių . Piliečių svetainėj 
(1723 Jane St.) lapkričio 2 d. 
Vadinasi, rinkimų išvakarėse.

šiose prakalbose bus žymių 
amerikonų ir lietuvių kalbėto
jų.

—o—
Kiek tenka patirti, tai pas 

mus Pittsbtfrghe ir apylinkė
je lietuviai yra apie 98 nuo
šimčius už Rooseveltą ir de
mokratų tikietą.

— Politikas.

Bridgeville, Pa
šis tas apie musų priaugančią 

kartą

Musų Bridgevillės senoji lie
tuvių karta, — tai sunkaus 
darbo žmonės. Daugiausiai an
gliakasiai, kurie yra apleidę 
savo gimtąjį kraštą ir ieško
dami geresnės laimės atvyko 
į šią šalį. Bet ir čionai rado 
ne pyragus, o sunkų darbą an
glių kasyklose arba dirbtuvė
se. Daugumas iš musų senes
niųjų nebuvo lankę jokių mo
kyklų. U

Bet musų senesnioji karta 
apsigyvendama šioje Šalyje bei 
augindama savo šeimynas su
prato mokslo svarbą ir sten
giasi priaugančią kartą išmok
slinti pagal savo geriausias iš
gales.

Pasirodo, kad pastangos yra 
neblogos, štai čionai nors da
linai noriu šį tą apie tai pa
rašyti. z r

NAUJIENOS, Chicago, Įll. S

styti klausimus, kokius turė
sim išrišti, nutarti.

Atsiųskite mandatus!
J. * Baltrušaitis,

205 Seneca St., Pittsburgh, Pa.
to jau j a Morgano mokykloj.

PetrAs Bernotas (Peter 
Bennet) tebelanko Pittsburgho 
universitetą, kur gauna sti
pendiją mokslui ir pilną išlai
kymą kaip pasižymėjęs atle
tas.

KORESPONDENCIJOS
.. ........................ 1 111 ■

Philadelphia, Pa
— K-te. Ką turime daryti lapkričio

Iš lietuvių draugijų 
veikimo

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Spalio 23 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystes svetainėj buvo su
rengtas pasilinksminimo vaka
rėlis. Ji rengė SLA. 40, 104 ir 
SLA. 86 kuopos.

Vakarėlio pelnas yra skiria
mas lietuvių kalbos mokyklė
lės išlaikyriiui. 
susirinkę apie 
ga buvo $1.00

Visi gražiai

Publikos buvo 
100, nors įžan- 
asmeniui. 
linksminosi,

o— 
PITTSBURGH, Pa. — Lie

tuvių Radid Valandos vedėjai 
rengia šaunų vakarą lapkričio 
1 d. Lietuvių Mokslo Draugy-/ 
stės svetainėj. Bus sulošta juo
kinga kortiedija ir išpildyta 
mtfzikališka programa.

Vakaras prasidės 8 vai. 
karo.

va-

3 d.?

pilie-

stovėti ir laukti sušalęs žieu '/‘barščiais” prie Hoover’io ad- 
mos laiku arba vasaros saults riiihistracijos. Mes tikime, kad 
nukepęs prie durų labdaringV lietuviai piliečiai balsuotojai 
draugijų, kad; gautų bliudą užtektinai susąmonėjo politi- 
sriubos ir duonos kąsnį. Visa kiškai per šiuos, sunkius eko- 
tai, ką čia trumpai paminėjom, nominius laikus ir kad jų vi- 
dėjosi musų pačių gyvenime,‘liejimas su “saulėžolėmis” 
neseniai. Tą musų pergyventą j (sun flower) niekais nueis, 
nelaimę skaitome ne iš kny-! Balsuotojai atmins, kas buvo, 
gų seniai parašytų, ne iš pa- kas yra dabar, ir kas bus ry- 
davimų^ar žmonių pasakojimų, toj prezidentą Rooseveltą iš-' 
bet iš musų pragyventos “kny
gos”, užrašyto vargo, skriau
dos ir nelaimės rašalu; pasa
kojame tą iš atminties. Ir vi
są tą nelaimę gyvenome repu'b- 
likonų partijos režimo laiku, 
prie prezidento HOover’io!

Nuostabu yrą matyti lietu
vių spaudoje Lietuvių Repub- 
likonų Komitetus ir pavienius 
agitatorius, kurie pasileido su 
agitacija tarpe lietuvių, Ame
rikos piliečių, ieškodami bal
sų. ,

Dar nuostabiau darosi, kad 
tie “komitetai” susideda ne iš 
kokių naujokinių žmonių, ku
rie neturėjo laiko užaugti ir 
matyti ekonominės suirutės 
laikotarpį, bet visi jų beveik 
jau sulaukė viduramžio ir se
natvės.

Nejaugi tie musų seni lie
tuvių darbuotojai mano, kad 
lietuviai, gerbūviui prasidėjus 
prie prezidento Roosevelto, už
miršo visa tai, ką jie patyrė 
ir pergyveno nuo 1929 iki 1933 
metų, laike republikonų admi
nistracijos! Argi dėlto jie taip 
drąsiai ir atvirai išėjo prieš 
prezidentą Rooseveltą ir da
bartinę administraciją, kuri 
šalį išgelbėjo nito prapulties ir 
pradėjo gerbūvį visame kraš
te? Ar dėlto, kad kai kurie 
mažu gavo nuo republikonų 
šiltas vietas, riebiai apmokėti, 
o su kitais tegul “dangus ir 
žemė” jais rūpinas. Iš visų pa- 
sklydusių Lietuvių Republiko
nų Komitetų spaudoje skelbi
mų ir pavienių agitatorių at
siduoda kas tai ^neskanaus. Bet 
mes tikime, ' kad lietuviai pi
liečiai balsuotojai “sąulėžoliais” 
nenorės birti maitinami, kaip 
jie nenorėjo būti maitinami

KankalfPP TU Į taip £aiima pasakyti, yra seno-naitiidnvv, m. |vi§kt Atseit, jie mažai tėra
išsilavinę ir apsišvietę, 
ma, yra ir išimčių, šiaip beveik 
visi eina į bažnyčią. Kadangi 
lietuviškos parapijos Čia nėra, 
tai jie eina pas lenkus. Net 
mane šeimininkė buvo porą kar
tų nusitempusi į bažnyčią. Rei- 

! kia tiesiog stebėtis, kiek lenkai 
turi visokių giesmių. Pačios 
mišios, žinoma, yra laikomos lo
tyniškai, bet nuolat vis įterpia
mos lenkiškos giesmės. Tų gies
mių daug' ir jos įvairios. Net 
Lietuvoje bažnyčiose neteko tiek 
daug giesmių girdėti.

Dabartiniu laiku daug kalba
ma apie ištautejimą. Sakoma, 
kad lietuviškos bažnyčios kaip 
tik prie to prisideda. Atrodo, 
jog tuo atžvilgiu lenkai yra 
nepalyginti patriotiškesni,—jų 
bažnyčios stengiasi išlaikyti 
tautiškumą.—L. J. Poszkus.

Kaip gyvena šios kolonijos 
lietuviai

žino-

šiame mieste yra nemažas 
būrelis lietuvių, tačiau jie la
bai išsiblaškę: vieni gyvena vie
name mieto gale, kiti—kitame. 
Yra ir keli biznieriai. Mikas'

. . -n v . .. .Sorvilas laiko valgomų daiktųrinkus. Pažadais praeity gyve- . , ,.„ , . ./r z. .'krautuvę. Jis yra senas nau-nom. Dabar tuvime žiūrėti i ..... . , ..... ... m.. _ jiemetis ir patyręs biznierius.
19* ’ j j • y* * Kiek man teko patirti, jis da-lpradžia jau dabar matosi. Jr -- 5. .

bus dar aiškesnė, kuomet pre
zidentas Rooseveltas paliks sa
vo vietoje kitiems keturiems 
metams. Todėl lietuviai balsuo
tojai atmeskite šalin visas 
“saulėžoles”, ar jos butų siū
lomos lietuvių ar amerikonų 
senos gengės. “Saulėžolėmis” 
mes negalime maitintis, jomis 
apsiauti, apsidengti, pastogę; 
turėti ir jomis gyventi. Mes' 
norime visiems, kas gali dirb
ti, darbo, trumpesnių darbo 
valandų ir geresnio už darbą 
atlyginimo. Tada ir “saulėžo- 
lįų” ir kito galėsime nusiprk- 
ti. Todėl balsuokite lapkričio 
3-čią dieną už Amerikos šalies 
ir masių žmonių geradarį, pre
zidentą FRANKLIN DELANO 
ROOSEVELTĄ.

LITĖUANIAN-AMERICAN 
CITIZENS JOINT COUN- 
CIL.

Frank Matukas, Chairman, 
Z. Jankauskas, Secy.

ro visai neblogą biznį. O tai gal 
vyriausiai todėl, kad savo kos- 

■ tumeriams tinkamai patarnau
ja ir parduoda tikrai gerus pro
duktus.

Lietuviai, Amerikos 
čiai! Lapkričio 3-čia diena jau 
čia pat. Ta diena yra labai 
svarbi visam kraštui ir dau
gumai jo gyventojų. Lapkričio 
3-čia diena bus galutina diena 
politikiškos kovos ne kardo ir 
ugnies, bet kova piliečių bal
suotojų. Toje dienoję bus nu
lemta keturiems metams šio 
krašto tvarka ir jo gyventojų 
likimas. Tą dieną kaip pilie
čiai balsuotojai pasiklos, taip 
per keturis metus turės mie
goti. Tai bus prezidento rin
kimų diena.

Lietuviai, Amerikos balsuo- 
tojai-piliečiai, neapsirikite. Mes 
ne šiandien gyvename, kad ne- 
pažintume ir nežinotume kas 
su mumis ir kas prieš mus. 
Mes ne tokie trumpapročiai, 
kad galėtume užmiršti, kas at- 
sitiko 1929 metais, ir kas dė
josi visoje šalyje nuo 1929 iki 
1933 metų. Tai buvo didžiau
sia ir ilgiausia ekonominė ka
tastrofa, kokią šis kraštas ka
da nors turėjo. Per tuos ke
turis meto tūkstančiai bankų 
šalyje užsidarė; statymo ir pa
skolos bendrovių, finansinių, 
saugumo ir tūkstančiai kitų 
įstaigų nuėjo velniop, kuriose 
žlugo bilijonai dolerių, sunkiai 
uždirbtų ir ilgai taupytų žmo-* 
nių pinigų. Milijonai gyvena
mų namų prarasta; šimtai tūk
stančių ūkių,-‘ didesnių ir ma
žesnių biznių, subankrutavd. 
Toje ekonominėje nelaimėje ir 
lietuviai po visą šalį tūkstan
čiais nukentėjo. Desėtkai mi
lijonų gyventojų šio milžiniško 
ir turtingo krašto atsirado vi
siškai nugyvendinti ir paliko 
be vilties. Gavę nervų suįrimą, 
prarado sveikatą, daugelis nu
sižudė: šokdami iš aukštų bu- 
dinkų, išgerdami nuodų, gazo, 
ar šuviu nusišaudavo. Nes jie 
nežinojo, kur kreiptis, kur pa- 
gelbą gauti.

Nerimas apėmė visą išilgai 
ir skersai kraštą. Praradę vis
ką, ką laiku ir sunkiu darbu 
užsigyveno, žmonės nuskuro. 
Miestų gyventojai atrodė dau
giau į ubagus, negu į švariai 
apsitaisiusius miestelėnus. Ne 
geriau atrodė ir ūkininkai. Ap
skurę, suvargę, jie belaiko pa
seno, pražilo, plaukų neteko, 
žmonės atsidūrė tokioj padė
tyj, kad nežinojo kur dėtis, 
kur kreiptis. Nė darbo gauti, 
nė kur užsidirbti nebuvo vie
tos. Dauguma fabrikų ir dirb
tuvių užsidarė, išėjo iš biznio 
arba kėlėsi kitur geresnių są- 
lygų ieškoti. Laimingas buvo 
tas, kuris prie kampo gatvės 
gavo bent uobolius pardavinė
ti. Jautėsi laimingas tas, ku
ris nors ilgas valandas turėjo

Priskaitoma yra ir apie' 10 
lietuviškų užeigų. Vadinasi, 
tavernų. Kaip toms užeigoms 
biznis sekasi, tikrai nežinau, 
nes jas labai retai aplankau.

Lietuviai turi ir. vieną drau
giją, būtent, šv. Jurgio. Kiek 
girdėjau, ta draugija visai ne
blogai pasilaiko.

šios kolonijos lietuviai, jei
NAUJIENOSE 
GARSINKITE?

Taupykit Pinigus
Kad Užtikrinti ir Pagerinti 

savo Gyvenimą Ateityje
Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap
drausti per Federal Savings and 
Insurance Corp., Washington, D.

Reikalaudami savo sutaupytus 
gus visuomet galite atsiimti.

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

Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

Loan

piniNe laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo- 
jant neįkainuojamą Old 
Golds Cigaretų labiau-su- 
švelnintą šviežumą.

* 
—0—

Ruošiamasi prie draugijų 
važiavimo ir Dr. Montvido 

sutiktuvių
SOHO PITTSBURGH, Pa.- 

Vietos lietuvių draugijos, kaip 
tai: Lietuvių Mokslo Draugi
ja, SLA. 40 kuopa, APLA. 7 
kuopa ir ALDLD. 33 kuopa 
bendrai rengia šaunią vakarie
nę Lietuvių Mokslo Draugy
stės svetainėj. Vadinasi, tą pa
čią dieną, kada įvyks Pittsbur
gho apygardos draugijų atsto
vų suvažiavimas. Yra žinių, 
kad Dr. A. Montvidas iš Chi
cago, III., tą dieną bus Pitts- 
burghe ir dalyvaus draugijų 
suvažiavime bei rengiamoj va
karienėj.

. Patartina tikietus įsigyti iš 
anksto. Tikieto kaina tik 50 
centų asmeniui.

Rengimo Komitete darbuo
jasi darbščiosios moterys.

— S. Bakanas.

su-

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
ėlectric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer- 

'ginoms pat ari
mai dovanai.

a GERIAUSIA
W DOVANA

STANDARD FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

, v.

2324 S. Leavitt St. ;riJTel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.

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.

$8.00

I

PETERI PE N

Vardas
Adresas

turės daug

-o—
Marytė Yuškiutė jau dirba 

ir mokosi antrus metus Canon-: 
sburg ligoninėj. Ji yra pasiry
žus baigti slaugės mokslą. ;

—o—
Ona Poškevičiutė, baigusi 

aukštesnę (High School) mo
kyklą, šiais metais nusitarė 
eiti sesutės Katherine takais, 
— siekti slaugės profesijos. 
Ji įstojo į South Side ligoni
nę. Onos sesutė Katherine yra 
baigus slaugės mokslą toje pa
čioje ligoninėje 1926 metais ir 
dabar sėkmingai darbuojasi.

—o— '
Spalio 17 d. Duųuesne uni

versiteto futbolo komanda nu
galėjo Pittsburgho universiteto 
futbolo lošikus 7—0. Tiek 
Pittsburgho universiteto, tiek 
Duųuesne futbolo kamandose 
yra lietuvių pirmaeilių lošėjų 
ir šiame lošime gana atkak
liai kovojo lietuviai prieš lie
tuvius.

Ne tik kas buvo pasižiūrė
ti lošimo, bet ir tie, kurie klau
sėsi per radio, girdėjo, kad to
se grumtynėse žymias roles 
lošia musų tautiečiai. Atvejų 
atvejais buvo girdimas oro 
bangomis Platuko, Stepulio ir 
Lazausko vardai kaip žymiau
sių lošėjų.

Iš Bridgevillės lanko Du- 
ųuesne universitetą Dereške
vičius, kuris yra pasižymėjęs 
kaip “basketbol” lošikas, My
kolas Sabaliauskas, kuris da
lyvauja universiteto bene kaip 
muzikantas.

Abudu vaikinai jau treti me
tai lanko universitetą.

—o—
Jurgis Volosky, baigęs mo

kytojaus mokslą Duųuesne 
universitete, jau dabar moky-

ATSIŲSKITE MAN 
DATUS! t

Pittsburgho apygardos drau
gijų sekretoriai, malonėkite at
siųsti mandatus delegatų, iš
rinktų į draugijų sąryšio su
važiavimą, kuris įvyks lapkri
čio 15 d.

Suvažiavimas
darbo. Kad mandatai išanksto 
bus atsiųsti, tai sutaupysime 
daug laiko suvažiavimui. Tu*o 
laiku delegatai galės svarbes
nius kiaušinius apsvarstyti.

Mes gavę mandatus, paga
minsime draugijų ir jų atsto
vų sąrašą pirm suvažiavimo. 
Tas sąrašas bus suvažiavime 
perskaitytas trumpu laiku, ir 
visi busim liuosi tuojau? svar-

S

S • -J

.s .tcoX"' Chicago  je .....................
Kitur Su v. Valstijose ir
Kanadoje ..................................... $5.00

IŠPILDYS ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

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

Aš čia prisiunčia $—........už Naujienų prenumeratą
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo.:............................

dienos šiuo adresu:
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DNAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Published Daily Ekčept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8,09 per yęar in Canada
$5.00 per year outside of Chięago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

- 8c 
. 18c 

75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the aęt of 
March. 3rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
I1L Telefonai Canai 850h

Ubakymo kalnai
Chicagoje. paštą:

Metama___________ _______

Trims mėnesiams----------------
Dviem mėnesiams _________
Vienam mėnesini

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieną kopiją
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams _______   1.50
Dviem mėnesiams________ 1.00
Vienam. mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams__ _
Pusei metų
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50

Įstatymai ir teismai

Prieš dvejus metus Illinois valstijos legislatura pri
ėmė pataisą prie perskyrų (“divorso”) įstatymų. Per 
dvejus metus tas naujas, įstatymas buvo galioje. Bet da
bar vyriausias valstijos teismas 4 balsais prieš 3 nuta
rė, kad minėtoji pataisa “nekonstitucinė”. Tokiu budu 
visa, kas buvo padaryta per šiuos dvejus metus, pasire
miant tuo nauju įstatymu, dabar pasidarė neteisėta.

Pasiremiant nauju įstatymu, vyrai liovėsi (tam tik
ruose atsitikimuose) mokėję išlaikymą persiskyrusioms 
žmonoms* Dabar jie turi vėl pradėti mokėti ir kartu 
turi užmokėti tai, kas buvo nemokėta per dvejus me
tus. Skola gana skaudi, nes moteris gali pasodyti vyrą, 
į kalėjimą už “alimonijos” mokėjimų užvilkimą.

Pasiremiant tuo nauju įstatymu, persiskyrė kelioli
ka porų. Persiskyrę, vyrai apsivedė su kitomis; buvu
sios jų žmonos vėl ištekėjo. Spėjama, kad tokiu budu 
įsikūrė apie 15 naujų šeimų. Dabar, kada įstatymas yra 
pripažintas “nekonstituciniu”, tos perskyros yra netei
sėtos, taigi —neteisėti yra ir persiskyrusių jų apsivedi- 
mai. Vyrai arba jų žmonos, kurie įsteigė naujas šeimas, 
yra “bigamistai”, jų vaikai — “benkartai”!

Tai ve$ kokia maišatis kyla iš to, kad 4 Illinois vals
tijos teisėjai, prieš 3, nutarė, kad legislaturos priimtas 

” įstatymas “nekonstitucinis”.
z Gal būt, kad jišaii! su valstijos konstitucija; i& tiesų, 

nesutinka, nors tai yra labai keista, nes įstatymą rašė, 
vienas senas Chicagos teisėjas, o legislaturoje jį svars
tė visa eilė patyrusių advokatų, kurie turėtų žinoti, kas 
konstitucijai prieštarauja, o kas ne. Bet kodėl reikėjo 
laukti ištisus dvejus metus, iki vyriausias teismas nu
sprendė, ar įstatymas yra konstitucinis, ar ne?

Jeigu legislaturos priimtas įstatymas gali bet kada 
būti sunaikintas vyriausiojo teismo, tai teismas turėtų 
kiekvieną įstatymą peržiūrėti ir padaryti apie jį savo 
sprendimą, pirma negu jisai pradedama vykinti prakti
koje. Bet kabintis prie įstatymo už metų arba už dvejų 
po to, kai jisai yra įėjęs į galią, tai prieštarauja svei
kam protui.

Italai ir portugalai “nekalti”

M®

[Apžvalga
PAVOJUS ATEIVIAMS?

Republikonų Nacionalinio Ko
miteto Naturalizuotų Piliečių 
Skyrius išleido lietuvių kalba 
pamfletėlį su antrašte: “Kodėl 
piliečiai lietuvių kilmės privalo 
išrinkti Landoną ir Knoxą.“ 
Vienoje vietoje tame lapelyje 
sakoma:

“Milionams naturalizuotų 
Amerikos piliečių ir jų gimi
nėms sekantis (republikonų 
platformos) pareiškimas tu
ri ypatingos reikšmės:

“ ‘Amerika randasi pavo
juje. Gerbūvis Amerikos mo
terų, vyrų ir jaunimo ateitis 
išstatyta pavoj un. Mes pri
žadame išlaikyti ir apsaugo

tu jų politinę, asmens laisvę 
ir jų charakterį kaipo laisvų 
piliečių, kuriems šiandie grę- 
sia pavojus iš Valdžios pu
sės? “ 
čia tik keliuose sakiniuose 

tris kartus paminėta “piavoi. 
jus?’, grasinąs naturalizuotiėms 
piliečiams ir jų giininėftis “iš 
valdžios pusės“, bet koks* tas; 
pavojus nenurodyta. Nepasaky
ta taip pat ii* kokiu, budu į tą 
“pavojų“ išstatė naturalizuotus 
piliečius (t. y. ateivius) dabar
tinė valdžia.

Pavojus ateiviams grasina iš 
tokių demagogų pusės, kaip* 
kun. Coughlin, kuris yra vie
šai pareiškęs, kad tam tikrose 
aplinkybėse esą geriau “kulkos, 
regu baliotai”. Jei šitoks gaiva
las Amerikoje įsigalėtų, ta^ sur 
prantama, kad pirmiausia nu? 
kentėtų ateiviai. Nes smurtiniu? 
kai visuomet pirmiausia ata
kuoja silpnesnes gyventojų gru
pes.

Pavojingi ateiviams ir kai 
kurie elementai Amerikos Le
gione, nes jie skelbia panieką 
ir neapykantą^^eŠ; “foreine? 
nūs“. ■.

Gaila, kad tas republikonų 
išleistas lapelis šitų tikrai pa
vojingų ateiviams reiškinių 
Amerikos politikoje visai nepa
mini, o atakuoja valdžią, kuri 
iki šiol ateiviams dar nieko 
blogo nėra padariusi.

Imkime, pavyzdžiui, Maskvą. 
Tenai 'viso pasaulio bolševizmo 
centras ir smegenys, o betgi 
Maskva su Lietuvos pasiuntiniu 
(kuris yra politikos atstovas!) 
buvo visuomet labai mandagi 
ir net draugiška. Bolševikų vai* 
džia, bolševikų rašytojai ir įvai
rus aukšti sovietų asmens daug 
kartų yra ruošę Lietuvos pa
siuntiniui pokylius ir sovietų 
spauda daug kartų tyra, apie jį

labai palankiai rašiusi.
Tai argi dabar “Naujienos” 

ir Chicagos lietuviai privalo 
būti bolševikiškesni už pačius 
bolšfevikus?.

Suvalkiečių byla Ka 
riuomenės teisme

GAL IŠSIKEPTA IR SUĖDA?

„Penktadienis, spal. 30, 1936
rios reikalauja baudž. proc. Tad
dabar dalinai atitaisoma ta mo
ralė skriauda, kuri jam pada-Į Ir sargyba tada, neprivalėjo
ryta.,

Bašinskas, esą, “raitas vado-
Bet- abejotina;!tokiu atveju natūralu, kad jie

šiuo atveju, to str. sąstato nė
ra;

palikti pavoj uj e suimtų į - 
juos- apmėto akmenimis”

Tarptautinė nesikišimo komisija savo paskutiniame 
posėdyje svarstė sovietų Rusijos kaltinimus prieš Vo
kietiją, Italiją ir Portugaliją, kad jos remiančios Ispa
nijos maištininkus ir laužančios sutartį nesikišti į Ispa
nijos pilietinį karą. Iš Londono pranešama, kad komi
sija vienbalsiai (išimant vieną tiktai Rusiją) nutarė 
Italiją ir Portugaliją išteisinti. Apie kaltinimus priešj 
Vokietiją tuo tarpu nesakoma nieko. v j

Daug dalykų Europos politikoje link Ispanijos yra 
nesuprantamų. Bet šitas komisijos sprendimas turi už
vis labiausia nustebinti pasaulį. Jeigu butų taip nubal
savusi komisijos narių dauguma, tai sakytum, kad 
Anglijos įtaka ir fašistų baimė privertė įvairių valsty
bių atstovus balsuoti, prieš savo sąžinę. Bet kuomet iš 
dviejų dešimčių su viršum valstybių neatsirado nė vie
nos, kuri butų parėmusi sovietų kaltinimus, tai sunku 
manyti, kad Maskvos skundas buvo pamatuotas.

Galimas daiktas, kad Rusijos valdžia nesugebėjo 
surinkti faktų arba jos atstovai tarptautinėje komisijo
je nemokėjo kaip reikiant faktus išdėstyti ir paremti. 
Bylos teismuose dažnai būna pralaimimos per advoka
tų kaltę. Gal būt, kad ir čia taip atsitiko. Bet, kaip te
nai nebūtų, tasai komisijos nutarimas yra stambus mo- 
ralis laimėjimas fašistams.

Ateinančią savaitę tarptautinė komisija Londone 
svarstys italų ir portugalų skundą prieš sovietų Rusiją, 
ir dabar ji pati turės gintis, įrodinėdama, kad ji nelau
žė sutarties. Tokiu budu rolės dabar pasikeičia: fašis-
tai pereina į ofensyvą, o Maskva į defensyvą.

Mes jau esame aną dieną pastebėję, kad ir Ispani
jos respublikai ir pasaulio demokratijos reikalui butų 
buvę sveikiau, jeigu Rusija butų mažiau 
daugiaiL yeikusL _

Tai, kas “Naujienose“ buvo vavęs miniai“.
paminėta, mums atrodo, liūdi- ar iš; viso vadovauta miniai. Juk I patys turėjo savo saugumu 
ja tiktai apie Chicagos lietuvių prok. sakęs; kad pryšaky buvę rūpintis.
kulturingumą. Komunistų laik- moterys, ir vaikai. Net'polici- 
raštis nori, kad mes jo, šalinin- įlinkai nepaminėjo, kad buvo 
kų čia.nemaišytume, nes jie esą raitų; Tat dėl Bašinsko dalyva* 
kitokį. Gerai, nemaišysime. vimo galima pavartoti žodį ^le-l

— I genda”. Jis tik po to atsirado, 
išgėręs, ir tada esą raginęs 
grįžti, kada jau nebuvo reika-'

- jo. Prieš jį gaudai, kuriais nei, 
prokuroras, 
teismas remtis, negali.

Dėl Petrušausko (jis buvęs 
karininkas ir- buv. policijos tar-| Mockui — tai jis pats sakė, 
hauti) 
prokuroras irgi atsisakys kai* Į tas — tai asmens palietimas 
tinti; Tada, autobuse, sargybos fizine prasme, o to nebuvo. Ar 

Įjau nebuvo.
. Bet čia kartu ir policija turi) 

Sleževičius pamoką — ji nemokėjo vežti) 
areštuotų: rezervas turėjo va?) 
žiuoti pryšaky, o ne užpakaly,

tą, ji sako, kad jie buvo bepra-jir tada iš viso to areštuotų pa- 
smingi, nes ir teisme nepaaiš- bėgimo nebūtų. Autobuse gi 
kėjo, kas ką pūolė. tuo metu- buvo pavojus gyvy*

Baigdama p. Purėnienė pra- ber (pavyzdys — Stravinsko 
šo visus savo ginamuosius iš- sužeidimas).

• • I '
teisinti. _ Be to, Petrušauskas žinojo,

Antradieni? rytą gynėjų kai 
bos; tęsiamos. Pirmas

kalba ladv. Veržbavičius
Pirmas ir svarbus klausimasis 

— ar musų baudžiamąja teise 
baudžiamas pabėgimas., iš. areš
to? Principialiai — ne. Baudž. 
Statuto kūrėjas; Frinickis su
prato, kad. pas* žmogų, yra in-l 
stinktyvuą veržimasis į laisvę. 
Musų statute baudžiamas pa
bėgimas iš katorgos; Bet pagal 
Tagancevą. — katorga; tik Sa
chalinas. Musų sąlygose netj 
sunkiųjų darbų kai nėra ka
torga.

Ar autobuse vežti areštuotie
ji i buvo tarpusavy susitarę? 
Juk .kiekvienas; kaltinamojo 
veiksmas turi ‘būti į įrody tas- Bet 
areštuotiems nebuvo leidžiamai 
arešte net kalbėtis — ir... “su
sitarę

Jis net nenorįs liesti, ar for
maliai tvarkoj buvęs jųi suėmi
mas. Bet ar autobusas tai buvo 
suimtiesiems namai, iš kurių 
pabėgimą įstat. baudžia? Vyr. 
Tribunolas net valsčiaus dabok* 
lės nenori pripažinti namais su
imtiesiems. Tad du; momentai: 
“susitarę” in pabėgo iš “kalėji
mo“ turi atkristi.’

O kaip su smurtu policijai? 
čia liudininkai parodė, kad! iš 
autobuso areštuotieji “išsiver
žė“. Be£ tie: patys liudininkai 
tada savo policininkų negalėjo 

juk neginki

SUVALKIEČIŲ BYLOJ PRASIDĖJO 
ŠALIŲ GINČAI

Prokuroro reikalaujama aukščiausia bausmė— | 
8 metų sunkiųjų, darbų kalėjimo. — 

ir Purėnienė prašo išteisinti.

Marijonų organas, ginčyda
masis sų komunistais dėl Ispa
nijos, rašo:

“Ispanijos ‘respublikiečiai’ 
nepersekioja katalikų, o šė
toniškai jie juos kankina, ty
čiojasi iš jų it paskui žudo. , 
Nužudytiems irgi ramybės 
neduoda., Išniekina ir la'vo^ 
dus: tąąo juos gatvėmis, la? 
vonams nukapoja galvas, už- 
smeigia. jas ant durtuvų ir 
demonstruoja miėstų gatvėm 
mis. Atkasa kapus, iškelia ir 
atidaro grabus ir išstato la
vonus žmonių pajuokai.“ 
Barbarai, kurie šitaip elgiasi, 

be abejonės, atlieka \ir aršes
nių darbų. Be reikalo “Drau
gas“ apsileido ir neparašė, kad 
Ispanijos respublikos gynėjai 
savo priešus ne tik žudo, bet ir 
išsikepę suėda!

NORI BŪTI BOLŠEVIKIŠKES 
NI UŽ BOLŠEVIKUS

Vietos komunistų laikraštis 
protestuoja, kam “Naujienose“ 
buvo įdėta žinia, kad p. p. Kai*- 
vaičiai, kurie už dienos-:kitos- 
iškeliaus į Lietuvą, tuii daug 
draugų tarpe Chičagos lietuvių. 
Jisai sako, kad; “iki’ (kol) Lie
tuvoj bus fašistinė valdžia“, 
tai jos? konsulą rėikia ižureti, 
kaip. į “fašistą“, atstovaujantį 
fašistinę valdžią.

Dėl to galima pastebėti, vie
na, kad konsulai yra pirmoje 
vietoje biznio, o ne politikos,

(Tęsinys)
Adv. PUrėnienės kalba

Pirmadienį po adv. Sleževi
čiaus kalbos žodis duotas adv. 
Purėnienei, kuri , gina Juodžbalį, 
Jočytę, Jočienę ir kitus.

— Kodėl per taip trumpą lai
ką įvyko šaltupio šeiny susirin
kimas? Juk ir prieš tai buvo 
susirinkusi tūkstantine minia. 
Ji buvo išrinkusi savo delega
tus. Ir kai tai miniai buvo pa
žadėta, kad į jų reikalus bus 
atsižvelgta — ta minia ra
miausiai išsiskirstė. Tam užte
ko tik pažado.
( Bet— štai kas sujaudino mi
nią i’ čenkus naktį duoda įsaky
mą areštuoti tuos delegatus. Ir 
nors prokurpras sako, kad bu
vo suagituota — bet- joks agi
tatorius taip- nesuagiruos, kaip 
pats gyvenimas-, žinia, apie de
legatų: areštą ir surinko minią
— jie ėjo yaduoti savo delega-
fe® '
; Čia charakteringa, kad it 
prdkur.; liudininkas Klipštas sar 
k ė, kad “mes patys jautėm, 
kad bus susirinkimas” — ir to
dėl buvo iššauktas rezervas. 
Reiškia, kad vienumoj ir jie pa
tys jaute, kalk delegatų areštas;
— netvarkoj; ,

Tad ne Juodžbalis čia kaltas, 
kaip įrodinėjama, bet tai Čen- 
kaus ir Klįpšto nuopelnas.

Toliau Purėnienė ginčija liu- 
dininkų Žukovo ir 2 jo darbi
ninkų parodymus. Esą vaikas 
dviračiu atvažiavęs iš Prienų ir 
pasakęs Juodžbaliui, kad atva
žiuoja autobusas “A. 14“ su su* 
imtais, Bet kaip vaikas galė
jo aplenkti motociklistus su au
tobusu? Ir kas tam vaikui pa
sakytų, kad “A 14“ bus vežami 
Suimtieji? Tad tas nepatikėti*

Pagaliau koks tikslas, kaip 
kai kurie liud. rodė, Juodžbaliui 
buvęs agituoti nesiskirstyti ta
da, kai. suimtieji jau buvo iš
leisti ir tikslas pasiektas?

Dėl': Pran# Juodžbalio — eks- 
pertyzos parodymu, į jį šauta, 
iŠ. tolo ir jis turėjo būti aukš
čiau (p&gąl žaizdą). Bet tai 
kartu reiškia, kad jis buvo to
liau.O juk* ir jis pats neneigia, 
kad buvo ir toliau stovėjo. Bet 
jo kaltės įrodymų nėra, o jis 
sužalotas visam gyvenimui.
; Liud. Klipštas, kuris “viską“ 
matė, neatsimena, ar Ratkevi
čius su juo važiavo, ar ne. Ir 
čia Purėnienė paneigia, visą ei- 
ię įrodymų prieš' Jočytę.

Pereidama prie Veiverių... by
los, gynėja pažymi, kad kalti
namųjų suole sėdi-

(Cenzoriaus iškąsta ar kas?) 
Kai kaltinamieji prašė leisti 

pakviesti liudininkus įrodyti, 
kad, jie nebuvo Mauručiuose, 
jiėms buvo atsakyta, kad “Mau
ručiai bylai neturi reikšmės“, o 
šiandien prokuroras taip, daž-

- primetama jiems.

nei kariuomenės

Šilavoto įvykiuose — esą Ma*| 
ražas; Jotautas, Skučas vadova-į 
’yo miniai, areštavo pilie. Moc-| 
kų ir apie 1 vai. “neleido eitiį. 

į pareigų”. Bet Skučas areštavi-^1 
me nedalyvavo — apie tai ne
kalbama. Net pats liud. Moc-7 
kus šake, kad jo nematė. Jis 
tik veže raštą. Ir dėl ja viena 
išvada — išteisinti.-,

O kas liečia asmens smurtą

gynėjas laukė, kadi kad jam smurto nebuvo. Smur-

galima laikyti įsibrovimu, ka
da viešai nustatytomis priėmi
mo valandomis, pro atviras dū
lis įėjo ir paklausė: “kur mu
sų kaimynai Kruvelis ir Stra- 
ivinskas?” čia nebuvo “nei eko
nominių^ nei luominių, nei poli
tinių” santykių, o tik klaupė, 
kur jų anksčiau išrinkti dele
gatai. Todėl čia 122 str. sąsta
to nėra.

Pagaliau ir pats polio. Moc
kus sakė, kad jam tik “jaus
mas susidarė”, kad areštuotas, 
ir jis gi: turėjo ginklą; o jo 
“sargybinis” Jotautas net bu* 

Ivęs priešingas areštavimui. Tas 
“sargybinis“ Jb tau tas kitą die
ną buvo saugumo vald. klausi
nėjamas — ir nesuimtas, byla

, Be to, 
kad dėl smurto - prieš policiją 
gali butir prieš jį .pavartotas 
ginklas(. jįs< gi; tarnavo polio.), 

.............. i, kad 
jis ten. nekaltas suimtas ir tuoj 
bus- paleistas;. Kaune -— jam 
nereikėjo smurto, kuris blogin
tų jo padėtį,, griebtis. Susitari
mo, kuris buvo akcentuojamas, j nesudaryta, o, suimtas tik vė 
ten. taip pat nebuvo;

Prašo jo ginamuoisus 
sinti.

Sekantis
kalba adv. Šmulkštys

— Ar kaltas Kruvelis, kuris I tL 
esą užpuolęs pelic. Bertaitį ir 
pabėgęs iš arešto? Tik iš auto- _ 
buso pabėgimas jam tegalėtų rg r ipf,,vnH 
būti' primestas, nes juk pits 1’į'* •'Y® Jr;“ 

L -.J...KVLTURANei8r9
šiame numery apart įdomaus 

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

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

Naujų laikų antisemitizmas 
—B. Nikolajevski.

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

lliau.
ištei- čia> Šioj byloj, iš. visoj maty- 

| ti asmeninių sąskaitų suvedi
mai; iš smulkmenų iki tokios 
bylbs išsivystė.

Jo ginamuosius prašo paleis-

(Bus daugiau)

tybių atstovus šioje gadynėje 
nėra priimta traktuoti siaurai 
partyvišku budu, jeigu tik jie 
patys nepasirodo siaurai party- 
viški.

kaltina* Veiveriuose žmonių bu
vo apie kelis šimtus, o virši
ninkas liepęs išsiskirstyti per.. 
3 minutes!

Paliesdama šaudymų momea-
.i.-L . f. • ■* -r »»,♦ 'I i Z<

Mjįį

atskirti. Be to > 
luoti žmonės pabėgo nuo gink
luotų. Dalis kaltinamųjų, išėjo 
iš autobuso, kai policija, virši
ninko įsakyta, pasitraukė. Tad 
ar čia, gali įžiūrėti smurtą ?

Atpuolus tam antram mo
mentui. ir straipsnis ir kaltink 
masatpuola. •

Liudininkų buvo aiškiai pa-r 
rodyta, kad ’ ten gręsė pavoj us 
gyvybei, tad ar jie tokiu atve
ju galėjo ten arešte laukti? Jie 
tik šalinosi iš pragaro — nes 
ten buvo visi pragaro atribu
tai: ir akmenys, ir lazdos, ir 
dujos.

Kaltinamojo Jankausko alibi* 
irgi įrodyta. Jis pirko papirosų 
krautuvėj ir tuo pat metu ne
galėjo būti kitoj vietoj, kur 
šaudė, toli nuo krautuvės. Kiti 
liudininkai skiria pagal kelnes, 
švarką — veido nematė. Urna- 
vičius — tik antroji figūra; jis 
ėjp su kitu, pas; jį nieko neras
ta ir patikėtina, kad jis net at
sišaukimo pobūdžio nežino jo.

Baigdamas prašo visus jo gi
namuosius išteisinti.

Kalba adv. Engteris, 
kuris gina iš paskyrimo.

Jo darbą palengvino proku
roras. atsisakęs kaltinti Juodž-
balj, kuris savo laiku buvo . pa
davęs net 4 prašymus, kad jis 
čia nekaltai pakliuvęs. Tie pra
šymai buvo įsiūti, byloj, — bet 
jiems nebuvo duota eigos, ku-

prokuroras pasako,1 kad tiksliaiT' 
nežinia, kas padalė smurtą. Su
sitarimo čia negalėjo būti ir 
51* str. negali būti taikomas, 
dargi įrodyta, kad neturi būti 
taikomas. Bendrų veiksmų ten 
nebuvo.

Jokių polic. smaugimo žymių 
nekonstatuota. Tokiu budu ga
lima abejoti, ar iš viso smur
tas buvo.

Ten tada buvo pavojus gyvy? 
bei, o sargyba turi saugoti su? 
imtuosius ’— ir net nuo pavo
jaus. Tam butų buvęs pats, pa
prasčiausiai būdas — reikėjo 
nedavažiuoti iki minios, arba 
davažiavus — tai bent prava
žiuoti toliau, (o tas, pagal liū? 
dininkų parodymus, buvo gali
ma).

Bandomas čia pritaikinti! 
straipsnis (174) liečia teismo NOSE • 
nutarimu suimtus, o to, nebuvo centai.

Reportažai?—Eug. Rėza.
Saulės šviesa ir Energija—

J. Jurginas,
Vėjavaikio pavasaris—S. Le- 

vy.
Tarpinė lytis—A. Sliufcarion.
GALIMA GAUTI NAUIIE-

Kainuoja tiktai 45

Po Eilute Kasdien
(Iškirpkit šias eiles irt pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudaryeit' 

gražų eilių rinkini).

Miškas ir Lietuvis
Miškas ūžia, verkia, gaudžia;
Vėjas žalią medį laužo.
Nuliūdimas širdj spaudžia.
Lyg kad replėmis ją, gniaužo.

Girios tamsios^ jus galingos! 
Kur išnykote plačiausios? 
Dienos praeigos garsingos! 
Kur pradingote, brangiausios ?

Miškas verkia didžiagirių:
Baisus kirviai jas išskynė;
Verkia Lietuva didvyrių, 
Nes juos užkasė tėvynė.

Kas mums, praeigą grąžintų, 
Ir jos garbę ir jos galę? 
Kas tuos kaulus atgaivintų, 
Ką po žemių gul’. nubalę?

Tu girelė, tu žalioji!
Tu, kurią laikai išgriovė, 
Tu lietuvi, kurs vaitoji,... 
Jus užmirštumėt senovę!

Vien tik šaltas šiaurės vėjas

Ir, daužydamas užėjęs, 
Mus iš miego kelte kelia. 

Mainos rūbai margo svieto: 
Silpnas kelias, tvirtas griūna; 
Nebijokim vargo kieto, 
Juk be jo galingi pūna.

Atsibus tėvynės sūnus. 
Didžią pareigą atminę; 
Pagimdys, vargai galiūnus 
Ugnimi uždegą, krutinę!

-Maironis.



NAUJIENOS, Chicago, III

“MILNUT” So rich it whips

Midivest!’ SAEAD DRESSING

DIDELI' VIRIMUI OBUOLIAI
CALIFORNIA MORKOS

HM

pjU 95c

Deformed—Normai

Chasas Motor Sales
Tel. Canal 2469

Chas. Chasas

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Gerų Rudeninių Čeverykų

X-RAY F1TT1NG AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

‘Sno-Doe” SHORTENING

Elmdale” TOMATĖS

Midwest” GRUŠIOS

BOILED HAM “Oscar Mayer’s
RAIKYTI LAŠINIAI “Hormel’s

Nancy Hali” SALDŽIOS BULVĖS

C ALI HAMS “Drexel Farms

Midwest” SLYVOS

Midwest” ŽIRNIAI Extra sijoti No. 2 kenai

juokauja. Bttvo manyta, kad 
seimo statutai busiąs viena die- 
na priimtas, bet vežimėlis kąžr 
kur užkliuvo, ir posėdžiauta ko
misijos dėl ’ šito reikalo net ke
letas dienų. Bet vis. dėlto bend
ra. kalba surasta. Na, ką gi,

(Musų specialio koresponden 
to pranešimas)

nemoku. Labai jau

Lietuvos Gyvenimo 
Margumynai

Vienintelis Hudson—Terraplane Lietuvis Atstovas 
pardavėjas Chicagoje.

kia Prancūzijos » radio stotys^ 
Taigi vienu. ar kitu budu vis 
dėlto, žmones sužino kaip, seka
si kovojantiems Ispanijos de
mokratiniame fronte;

0 radio Lietuvoje jau nėra 
retenybė.- Kaimui jis. taip pat 
gerai žinomas daiktas. Beje; 
kaime maža kas turi: didesnius 
priimtuvus, bet vis dėlto, tai 
nėra visiška* retenybė?

25c

berods negi viską ir dera išsi
pasakoti.. Tai bukit sveiki, svei 
kučiai ir linksmučiai 1

Jūsų Keistas.

numeriai iš eilės

Kaune jau kuris laikas vieši 
čikagietis advokatas Bagdžiii- 
nas-Borden. Jis jau gavo Vy
tauto Didžiojo palyginamai di
deli ordiną, būtent, trečio laip
snio? Mat, kaipo laisvės varpo 
vienam iš steigėjų suteikta šita 
dovana.

Patsai advokatas Bagdžiunas- 
Borden įteikė dovanas valstybės 
prezidentui ir jo žmonai, be to, 
advokatų tarybai taip pat do
vanojo plaktuką, Lietuvos ad- 
vokotų taryba šiam reikalui,net 
buvo sušaukusi savo iškilmin
gą posėdį; Taip pat Lietuvos 
sportininkams irgi dovanų duo- 
snus Čikagos advokatas atvežė, 
ir jos labai iškilmingai buvo 
įteiktos, žodžiu, čikagietis ad
vokatas turi ir turėjo progos 
daug kur pasirodyti, ir savo ge
rus. linkėjimus sudėti.

Midwest” APRICOTS No. 1 aukšti kenai 2 už 290

Lietuvoje vis dar didėliu 
įtempimu sekama Ispanijos. į vyy 
kiai. Nors ir musų, spauda ten
kinasi tik vienos pdseš žinio- 

smalsamis, bet dėlto žmonių 
nesumažėjo. Andai viename 
knygyne buvo išstatyta lange 
Ispanijos žemėlapis,, kuriamo 
buvo pažymėta kovojančių 
frontai. Ir štai viena akimirka, 
susirinko nemažas žmonių bū
rys ir ilgai tą žemėlapį stebėjo. 
Ir dabar visą laiką prie to kny
gyno lango žmonių būrelis- 
smokso ir stebi fronto padėtį? 
Kiti čia pat laikraštį skaito ir 
vis žiuri į žemėlapį? ‘ kur? yra, 
tos vietos laikraštyje pasaky-

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

Anuomet rašiau, kad mažai 
Stojančių šiais metais į univer
sitetą. studentų. Betgi jau da
bar jų prisirinko per aštuonis 
šimtus. Tai vis dėlto žymiai 
mažiau kaip kitais metais., Be 
to, stojančių tarpe beveik dau
giau moterų. Mat, jos laisvos 
nuo kariuomenės tarnybos, o 
iš*/ vyrų šiemet? -ypač: daug fe
nais stojo. Reikia pažymėti, kad 
naujuoju įstatymu dėl mokslo 
jau dabar jokių lengvatų ne
duoda ir visi kariuomenėje turi 
tarnauti. Taigi šiemet daug kas

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį,, Antradienį,. Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

KAIP 9 V AL. RYTO Iš

UNIVERSAL SHOE STORE NTmnBush

ken. 2.3 C

Tai> šit* kiek aš jums visokių 
žinių žinelių surinkau ir para
šiau, Gal . kaip kas bus neįdo-

‘5RINSO” 1c IŠPARDAVIMAS!
REGULIARIAI PAK. RINSO Už 1c SU PIRKIMU

DIDELI RINSO už 190 ...................... ABU Už 20<
“LUX” MUILAS......................... 4 už 23c
“LIFEBUOY” MUILAS....................3 už 17c
“LUX” FLAKES Maži 9c Dideli pak* 21c

A T^T^T A T “SUNKIST"OKAJNZ1A1 GEROKO DIDUMO Tuzinas 21c

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

iš baigusių gimnazijas tiesiog 
nuėjo į kariuomenę.

. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav
3337. So. Halsted Street

SPRY” Shortening 3' kena?63C kena?

TOM ATO SOUP CAMPBELL S’ 3 ken. 19C

Tai tik dar įrodymas^, kaip 
čia. žmonių įdomauj amasi. Ispa
nijos kovomis. Daug? kas nujau-? 
čia ir; supranta, kad šitie įvy
kiai i vienu ar kitu budu gali pa
veikti. ir Lietuvos gyvenimą, 
šiaip jau spaudai netenka daug, 
kas tų įvykių gilesniu nušvieti
mu išsitarti. Betgi Lietuvoje 
nemaža parduodama užsienio 
laikraščių, tai kaip ką ir iš tos. 
spaudos žinių pasisemiama. Pa
skutiniu metu ypač daug užsie
nio laikraščių skaitoma. Jų čia 
ateina iš Prancūzijos, Vokieti
jos,. SSSR ir. Latvijos, Iš SSSR 
gaunamas.. tik oficiozas Izvesti- 
ja. Apie Ispanijos įvykius tai£> 
pat ir per radio įvairias stotis 
sekami pranešimai. Per radio 
daugiausiai bešalių žinių šutei*-

“EAGLE BRAND” KONDENSUOTAS
1\TTTTZA0 Metalinė indų paduškaitė už 10c ir O O “T p
IVlLluJtkAo pienas lebelis. Klausk smulkmenų “ken. W

Broadcast” CORNED BEEF HASH .... sv. kenai 170

Amerikos darbo žmonės dar.nifekad istorijoj neturėjo tokio 
gero prezidento kaip Franklin D< Roosevett;

Kaip Amerika yna Amerika,, darbo žmonės, vargšai, ir ne
laimingieji, dar niekad, nėra turėję, tokio užtarėjo prezidento 
asmenyje kaip F. D. Rėoševeltas,

Su Rooseveltu mums prašvito aušrinė. r.
Kad palaikyti Amerikos valdžią žmonių rankose,
Kad neužsittaukti naujų nelaimių,
Kad eiti tolyn Roosevelto keliu į gerovę, it? šviesesnę ateitį,
Kad iškovoti didesnes algas, trumpesnes valandas ir- užtik

rinti jau įgytą darbininkams teisių apsaugojimą;
Kad nesugrąžintu Hooverio laikų, bado irt vargo,
Kad /palaikyti i musų ? sutaupy tų pinigų,■ apdfaudą, viešus 

darbus, paramą? fermeriams, socialę apsaugą, pašalpą betur
čiams,našlėms^ ir našlaičiams ir visą tą, gerą, ką, gavom iš 
Roosevelto,

Mes turime didelę pareigą sukilti kaip; vienas į darbą už
Prezidentą Fmnklin i D. Roosevėltą? Balsuokime patys ir 

žiūrėkime, kad kiekvienas; kas įtik turi balsą; paduotų jį lapkri
čio 3 dieną už Prezidentą Franklin D. Rooseveltą.

Nesugadinkite savo balso, o? todėl balsuokite už visą Demo
kratų Partijos tikietą su prezidentu RaoseveltU1 priešaky*

LIETUVIŲ KOMITETAS PREZIDENTUI 
/ - - ROOSEVELTU! REMTI

štai- jau visai netikėtai atėjo 
ruduo ir prasidėjo skaisti, gied
ra, saulėta “bobų vasara”.

Jku pavasario svečiai paukš
čiai buriuojasi ir ruošiasi ap
leisti? musų kraštus 
skaistučiai voratinkliai laukuo
se skraido, lakioja ir dengia 
plikus dirvonus* Jau visi javai' 
seniai suvalyti. Nuvalytuose 
dirvonuose dabar 'medžiotojai 
tyko savo grobio ir šaudo ką 
įmanydami. Beje, Lietuvoje 
medžioklė yra sutvarkyta, tai 
ne visa šaudoma, kas norima, 
bet. kas šaudyti galima.

Ūkininkai savo įgudusia ran
ka sėja kviečius, rugius, vaikš
tinėja po išartas dirvas. Kaime 
ukininkų. gyvenimo įtemptos 
stygos vis dar nėra galutinai 
atleistos. Vienur, tai kitur vis 
dar pasitaiko visokių. įvykių, 
kurie turi tam tikros kovos 
pėdsakų. čia turima galvoje 
daugiausiai Suvalkiją. Vis dar 
eina suėmimai, kad ir ne taip, 
gausingi, kaip seniau buvo. Pa
sigirsta visai netikėtų šūvių, o 
kaip kur net gaisrų. Kad ir bu
vo kaip kieno manyta, kad sei
mas bent kieta nuramins, betgi 
nebūtų, galima pasakyti, jog tai 
tikrai taip yra*

Visaip mes šitą seimą-galime 
įvertinti. Galime mes jo nekęs
ti, galime mes jį į padanges kel
ti, bet faktas lieka faktu, kad 
seimą turime ir jo išleistais įs
tatymais privalėsime tvarkytis* 
Aišku, kad čia. daug kas pri
klausys, nuo visuomenes atspa
rume ir jos mokėjimo ir suge
bėjimo sukti gyvenimą ratą, sa
vo vaga. Šiokios kfevoa pasėko
je gali ta AdtfuOmįnė ^paveikti 
bent kiek patį seimą ir vienas 
ar kitas jos įstatymas gali įgy
ti kitos varsos-, negu gyvenimo 
vairuotojų butą užsimota. Juo 
labiau, kad vis dėlto pačio sei
mo narjų tarpe jaučiama'kaž
koks trynimasis, nedrąsa. Mat, 
vis dėlto seimo narių tarpe yra 
nemaža tokių, kurie turi daug 
bendro su. kaimo gyvenimu, o 
kaip kas iš jų tiesiog iš kaimo 
atvyko. Dėlto kaimo nuotaika 
juos veikia ir jie neturi- tiek 
drąsos visą kaimo judėjimą be 
atodairos smerkti. Betgi viena 
aišku^ kad daktaro šliupo ir ki
tų rašyti laiškai čia nieko ne* 
gelbės ir nepaveiks. Čia reika
lingi truputuką stipresni argu
mentai, negu šitų geros, bejė
gės širdies kilni norai.

Kaip žmonėms netenka kalbė
ti, svarstyti didesni klausimai, 
tai jie kartais skęsta visokiose 
smulkmenose, ir bet kokiam 
niekniekiui duoda didelės reikš
mės. Dėl šitokių mažučių daly
kėlių kartais kyla ginčai, kurie 
kartais yra reikšmingi, štai ati
darius seimą ir jau išrinkus lai
kiną prezidijumą,. jo pirminin
kas kreipdamasis į. seimo na
rius pirmais žodžiais šitaip pra
bilk:

—Jūsų ekselencija ponas mi- 
nisteri ir gerbiamieji; seimo na
riai....

Taigi, kaip kas tuoj pradėjo 
sielotis dėlko seimo pirminin
kas pirmoje vietoje nepasakė 
— gerbiamieji seimo nariai; 
Juk, girdi, tikrieji krašto šei
mininkai yra seimo nariai,. bet 
ne vyriausybė, kuri esanti tik 
seimo išleistų įstatymų vykin
toja. Tai, mat, kaip kas net iš 
šito seimo narių tarpo užsima
nėbūti krašto šeimininkui štai 
dėl šito atsitikimo dabar daug

ŠILTAS PLATE LUNCH KASDIEN.

J. M. TAVERN
(Jokūbas Maskoliūnas, Sav?

35O3'/z So. Halsted Street 
Telefonas Yarda 3692.

Jisai kitiems metams geres
nius sportininkus^ kviečia, aplan
kyti & Amerikos lietuvių kolo
nijas. Lietuvoje sportas nėra 
dar labai aukšto laipsnio pasie
kęs, nors visaip remiamas. 
Bent kiek, turi- nuopelnų futbo
las, kuris berods pas jus Ame
rikoje^ rodos, visai kitaip spar
domas ar vadinamas. Tenisas 
ir taip pat nėra apleistas. Yra 
keletas tyčia gerų tenisistų. O 
reikia manyti, kad jūsų čika
gietis* Žukas čia taip pat nema
ža pasidarbavęs nuopelnų turės 
ir Lietuvos sportininkus-tenisiš- 
tus žymiai pirmyn pastūmės.

Jūsų čikagietė Darlys-Dran- 
gelienė yra kelioms operoms 
užangažuota Liėtuvps valstybės 
teatre. Aidoje jau pasirodė ir 
visai tinkamai, tik jai trūksta 
scenos vikrumo, tai yra vaidi
nimo;, regis, pas jus Amerikoje 
ir ne tiek vaidinama, kiek žiUr 
rimą dainos. O Lietuvoje,, kaip 
ir daug, kur Europoje, operose 
labai žiūrima ir vaidinimo. Bet 
gi šiaip ji visai tinkamai • atsire- 
komendavo.

Į Lietuvos operą jau tikrai 
sunku pakliūti, ypač moterims, 
nes jų daug yra baigusių dai
navimo mokslus Italijoje ar 
Prancūzijoje, arba kur kitur. 
Tai daugel metų tenka laukti 
iki į valstybės teatro sceną, pa
tenka. Taigi dainininkei Darlys 
Drangelienei ’ tikrai laimikis 
kliuvo, kad ją užangažavo. Ji 
jau buvo kviečiama i Vieną va
žiuoti gostraliuoti, bet dabar 
šitas jos pasiryžimas turės bū
ti ilgesniam laikui atidėtas.

DROMEDARY” daVe™

PIRK NUO

MIBWEST

šia progai tenka, pasakyti,, kad 
kaip kur gaunamos^ Čikagos 
Naujienos, bet, žinoma, ne visi.

visuomet 
daug jų trūksta. Bėt kas jas 
gauna, tai skaito atsidėję.
. Kitos redakcijos skundžiasi^ 
kad. Naujieną, ne, visus nume
rius. gauna, žinoma, čia? jau 
kaltė tenka, Lietuvos, tam tik
roms įstaigoms, kurios šito, 
simpatingo dienraščio nenoriai 
įsileidžia-

Iš kitų laikraščių, tai kažr 
koks, iš Clevelando, rodos, sa
vaitraštis labai uoliai, visas re
dakcijas pasiekia; mat,, jam 
niekas, čia. nekliudo laisvai, lan
kytis. O visų,. kitų< laikraščių, 
tai vis,- žiūrėk, sako tai vieno, 
tai kito, numerio ir? nėra* O 
žmonių.. . jąų. tokia, smalsa, ko 
negauna, , tai ir., spėlioja kas fe
nais galėjo būti parašyta. ir» 
^inoma, nekantrumu, dega tai 
paskaityti. Na, ką gi padarysi, 
kad taip, o ne kitaip yra.

seimas tai jau ne viena gal Va* 
Kartais net vienoje galvoje 
gimsta staiga kelios, viena ki
tai prieštaraujančios mintys, 
tai ką jau čia. bekalbėti apie ke
letas galvų ! Ginčų butą ir ateL 
tyje jie pasidarys* ir labai neiš
vengiami* Bus susirėmimų, pa- 

Baltučiai, galiau jau vien dėl ambicijos 
Žmonės gali susiginčyti. Tai rei-\ 
kia laukti, kad seimas bent kiek 
įvairumo įneš. Betgi spauda tu
ri gerus apinasrius ir jai maža 
teks kas šitais įvairumais ra
šyti. štai kad ir dėl seimo sta
tuto butų, komisijoje ginčų iš' 
Spaudos niekas nieko negalėjęs 
pasakyti. Bet gal kartais ir čia 
kaip kas pasikeisti, tegu ne- 
staiga, bet vis dėlto šitokia ty
la net jos geriems mėgėjams 
pagaliau įgris.

Dabar laukiame kitų seimo 
posėdžių, nors kaip matos visa 
dvidešimt dienų seimas tylėjo, 
dirbo tik jo sudaryta seimo 
statuto komisiją. Matyti, buvo 
reikalas susitupėti. Sako, per- 
ankstybai išperėtas viščiukas, 
greitai padvesia.

Skelbimai, Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad" pačios Naujienos 

gęro ■ papasakoti ir pasigirti., O 'yra naudingos.

AR TURIT SKAUDAMAS 

KOJAS?
KORNUS — SUKIETSJIMUS 

NAUJIKAUUUS?.
Atsilankykit f Shapiro Čeverykų Krautuvę— 
kur čeverykai bus tinkamai pritaikyti.

Mes užlaikome, didelį pasirinkimą jvairio 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir. kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patari
mai DYKAI.

Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai patep* 
kinti, mes pritaikysim kitus čeverykus. Jus džiaugsitės musų čeve? 
rykais ir vaikščiosite su šypsą veide. — čeverykai pigiomis kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max §hapiro vaito) kojų ir čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus dėl eg«auiinaeijps dykai.

Atdara vakarais

| Dabar Prezentuoja Naują 1937 Modelį
|į Hudson — Terraplane

mu, bet labai nepykit, — ne
įdomus šiuo tarpu įr visas mū
šų kasdieninis; gyvenimas, o iš 
piršto nesu pratęs bet ką iš
laužti;
man norėtųsi kas nors- tokio 
smagesnio jums pranešti,, bet 
smilkstąmė visi,, tai neturiu ką

Old Qua'ker .............. painte 89č
Cream of Kentucky ....... pt.. 93C
Gin —5th. .... 
Alcohoi. 190%

ŽEMOS KAINOS 
“Midwest Stores” Krautuvėse

IŠPARDAVIMAS! PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, SPALIŲ 30 ir 31

SSTBiES

NAUJAS GĖRIMŲ SKLADAS 
Alus,. Vynas, ir Degtinė

Vynas — Port, Sherry ir
; Muscatel .... . 1 gal. $1.60
’/z pt. Bourbon ..............  29c
!4 pt- Geresnės ......   35c
Gin 1 pi. ........    55c

Kiaošįmai”»Z'tiiz.25c
“MIDWEST” RINKTINIAI KIAUŠINIAI KARTONUOSE Tuz. 35c

špagatai ii? Meat Balis
No. 2 kenai 3 už

SHOES OF CHARACTER—FOR THE -AmII.Y 
6307-09 SOUTH E STERN A VENŲ E

Republic 5436 The HorsheimStore
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Balsuokite Už Senąjį Laiką Chicagai!
Shall Chicago have 
Eastern Standa r d 
Time (one hourfast- 
er than Central 
S t a n d ard Time) 
throughout theyear

YES

NO

Shall Chica
go have Cen
tral Stand
ard Time 
throughout 
the year.

YES

NO X

Shall Chicago have 
Central Standard Time 
with daylight savings 
time (one įioiir faster 
than Central Standard 
Time) from the lašt 
Sunday in April to the 
lašt Sunday in Sept.

YES

NO

Antradienį, balsuotojams, be didžiojo kan
didatų balioto, bus paduotas mažas baliotas. 
Ant to balioto balsuotojas turi pažymėti kokį 
laiką jis nori turėti Chicagoje.

Senąjį laiką, Central Time, kurį Chicago 
turėjo pirmiau?

Naujį laiką, Eastern Standard Time, kurį 
Chicago turi dabar? Ar, Senąjį laiką, su die
nos šviesos taupymo laiku vasaros metu?

Chicagos Federation of Labor prašo “Nau
jienų” raginti savo skaitytojus balsuoti taip 
kaip parodo aukščiau atspauzdintas pavyzdys.

vakarienės pasakyta daug gra
žių linkėjimų jaunavedžiams. 
Kalbėjo čia plačiai žinomas Dr. 
Bradley. Jis tarp kitko parei
škė: aš jau senstu ir šią pla
čią koloniją pavedu jaunam 
daktarui Stones. Jis, kaip jau
nas, sugebės jums patarnauti. 
Tas D-ro Bradley pareiškimas 
yra reikšmingas, nes jį čia vi
si pažįsta kaipo sąžiningą gy
dytoją, ir jeigu jis taip kalba 
apie jauną savo kolegą, tai jau
nas gydytojas vertas pasitikė
ti.

bai aiškiai apibudino įvairius 
politikos klausimus iš savo pa
ties patyrimo. Jo kalba buvo 
pamokinanti ir visiems ji pati
ko.

St. Dambrauskas, nors sako
si nesąs kalbėtojas, pasakė 
taipgi tinkamai pritaikytą kal-

Po mitingo alus buvo duoda
mas veltui.

Abelnai, imant, demokratąi 
visur- turi geresnį pasisekimą.

—Senas Antanas.

Imigrantų Lyga Ieš
ko Chicagiečio Juozo 

Nekrošiaus
Paskutinis žinomas adresas 

738 West 31st St.
yra

Immigrants’ Protective League 
ieško lietuvio Juozo Nekrošiaus, 
kuris kiek laiko atgal gyvenęs 
Bridgeporte, išsikraustė ir ne
paliko jokio adreso.

Tos įstaigos žiniomis, J. Ne-’ 
krošiaus vėliausias adresas bu
vo 738 West 31st street. Kur 
jis dabar gyvena, nežinia.

Jis paeina iš Siragių, ir gimė 
birželio 29, 1887 metais. Ame
rikon jis atvyko 1912 metais.

J. Nekrošius ar asmenys, ku
rie jį pažįsta ir žino kur jis 
randasi, yra prašomi susižinoti 
su Immigrants’ Protective 
League, 824 South Halsted St. 
Tarnautoja, kuri tų informaci
jų nori, yra Miss Rhea Radin. 
Immigrants’ Protective League 
yra labdaringa organizacija, 
teikianti pagalbą ateiviams.

Cicero

mais. Tačiau ir pas jį įvairu
mo netrūksta. Su C. Užtupo ir 
kitų pagelba jis rengia šį šeš
tadienį ką nors nepaprasto. 
Kaip ir kas ten dėsis, tai ne 
mano dalykas, žinau tik, kad 
bus gera lietuviška muzika ir 
skanus užkandžiai.

Buvo nemažai judėjimo
Praėjusį sekmadienį musų 

kolonijoj buvo nemažai judė
jimo. Užsibaigė parapijos ba- 
zaras, kurs tęsėsi per visą mė
nesį. Žmonės sako, kad tai bu
vęs prasčiausias bazaras iš vi
sų. Gal taip, gal ne. čia tokių 
gešeftų nestoka.
Namo bendrovės parengimas
Lietuvių Namo Bendrovė tu

rėjo parengimą. Žmonių susi
rinko nemažai. Gražiai vaidi
no. Pabaigoj čempionai pasi
ėmė dovanas, kurių komisija 
buvo surinkusi apščiai.

Komisijos priešaky stovėjo 
senoji Skridulienė, energinga 
darbininkė.

Vaidinimui pasibaigus buvo 
šokiai iki vėlumos.

Bendrovei iš parengimo liks 
gražaus pelno. Jo ir reikia, nes 
svetainės taksai yra atfgšti.

Klovainiečių kliubas
Po ilgų vasaros atostogų 

Klovainiečių kliubas turėjo su
sirinkimą.

Nariai yra pasiryžę veikti 
pilna energija žiemos sezonu. 
Išrinkta komisija surengimui 
iškilmių ir jau girdėjau, kad 
svetainė paimta Brighton Par
ke. Sako, paranki privažiuoti 
iš visų apielinkių.

Lauksim, matysim kaip sve
tingi bus Brighton parkiečiai.

Siurprizo pokilis
Šiomis dienomis svečiavosi 

Ciceroj nemažai chicagiečių. 
Padaryta tikras siurprizas Ka-

zimierui ir Anelei, Kairiams, 
atšvęsta jų gimtadienis ir dvi
dešimties metų vedybinio gy
venimo sukaktuvės.

Pasirodė, kad pp. Kairiai gy
vena ne veltui, turi šimtus 
draugų. Bet čia greičiausia 
kreditas priklauso rengėjoms. 
Jos nesigailėjo triūso, tad ir 
sukvietė šimtus svečių. Vi
siems malonu buvo prisiminti 
dvidešimties metų praeiti lai
kai.

šiandie jau esame pasenę, 
tačiau turime kuo pasidžiaug
ti, reiškia, turime jaunąją kar
tą. Matėsi parengime apsčiai 
ir jaunosios kartos. Muzikan
tai buvo jaunuoliai.

Pp. Kairiai aplaikė daug do
vanų ir daug linkėjimų maga
ryčioms.
Geriau vėliau, negu niekuomet

Posakis eina “geriau vėliau, 
negu niekad.” Nors ir suvėla
vęs, bet turiu priminti, kad 
spalio mėnesio 18 dieną, sek
madienį, šv. Antano parapijos 
bažnyčioj duota šliubas D-rui 
J. G. Stones Yakubauskas ir 
p-lei S. Bartkaitei.

Vestuvių puota įvyko Com- 
munity Hali svetainėj, prie 18 
gatvės ir 51 avenue. 'Svečių 
susirinko įvairių tautų, Laike

Po vestuvių jaunavedžiai 
buvo išvykę į Turkey Run, In
diana. šiomis dienomis jie jau 
sugrįžd. Dr. J. G. Stones atida
ro ofisą adresu 1907 So. Cice
ro avenue. Ten pat ir gyvens 
su tėvais. '

Abudu jaunieji čia gimę ir 
augę ir gražiai kalba lietuviš
kai. Yra Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai, žadėjo įsto
ti į Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj ir į kitas vietos drau
gijas.

Universal Food 
Stores

'krautuvėse visuomet

Vėlesnieji nuotikiai

Praėjusio šeštadienio vaka
re p. Shametas savoj svetai
nėj surengė paukščių vakarie
nę — tai tų paukščių, kuruos 
parvežė iš South Dakota. Vi
si sako, kad paukštiena buvus 
nepaprastai skani.

O štai grybų parė
Visi žino, kad p. Danaus

kas, 1346 So. 50 avenue, pri
sirinko daug grybų. Dabar p. 
Danauskas rengia grybų puo
tą draugams pavaišinti.

Tad užsukite pas jį šešta
dienio vakare.

j

Ir Lingė neatsilieka
Antanas Lingė, 4837 West 14 

street, jokio Čempionato netu
ri — nė paukščių nešaudo, nė 
grybų nesiveža namo veži-

West Pullman
Politinės prakalbos

šiuo kartu ir West Pullmano 
lietuviai veikia politikoj. Spalio 
25 dieną jie turėjo surengę re- 
publikonams masmitingą, į ku
rį atsilankė virš 30 žmonių.

Kalbant adv. Mast (Mastaus- 
ku<) žmonės ėmė- eiti lauk iš 
svetainės kai kurie šaukdami 
/‘melagiai”. Svetainė ir visai 
patuštėjo.

Kitą dieną, būtent pirma
dienio vakare, spalio 26, įvyko 
demokratų mitingas. Toj pa
čioj svetainėj žmonės nesutilpo. 
Tik gaila, kad nebuvo kalbėto
jų, kurie pasižadėjo kalbėti. 
Atsilankė vien 9 wardo komiti- 
manas S. W. Qovier, kuris la-

šiose 
yra maisto produktų bargenų. 
šeimininkės, kurios skaito Nau
jienas, mato, kad kiekvieną 
penktadienį telpa skelbimas 
Universal Food Stores ir tame 
skelbime pažymėta geri maisto 
barbenai. Nėra abejonės, kad 
tūkstančiai taupių šeimininkių 
pasinaudoja tais bargenais, ka
da perka sau maisto produktus.

Universal Food Stores yra 
kooperatyve bendrovė ir turi 
nuosavą sandėlį. Biznis sekasi 
gerai. Ir vis daugiau bizniem 
rių prisideda prie šios organi
zacijos. štai subatoj, spalio 
31 dieną, įvyks iškilmingas ati
darymas dar vienos Universal 
Food krautuvės, šios krautuvės 
savininkas yra A. Gjenut, 5358 
S. Paulina St.

Patartina šeimininkėms pirk
ti sau maisto produktus tose 
krautuvėse, kurios garsinasi 
Naujienose.

—Prekybos žvalgas.

/

I Want to Be Sure
Neapsimoka rizikuoti perkant anglis ir kok
sus. Štai delko tūkstančiai šeimų metai iš 
metų vis perkasi anglis iš Consumers 
Company. Jie žino, kad Consumers kuras 
yra tolygus...augštos rūšies ir ganėtino karš
čio. Kiekvienas tonas parsiduoda su pinigų 
grąžinimo garantija kad pirkėją patenkinti.
Jus, taipgi, patirsite, kad ekonomiškiau ir 
daug geriau pirkti geriausias anglis. Tik pa
telefonuokite —

(SnsąĮĮįgrs (ompany
6400

COAL- COKE- ICE 
BUILDING MATERIAL

UNIVERSAL
★ FOOD STORES *

15c

Vaikų Skrybėlės 
$1.49

KAKLARYŠIS J DYKAI 
Jei prisiminsit šj skelbimą

Svetainė Dėl Rėndos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bukco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., Da- 
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas.

, 2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

J

PAKELIS

UNIVERSAL V. P.
KAVA

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR 00 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDg 0801 

VUDNlNTELIS DI3TEIBUTORXS

Old Golds yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia- 
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuvės švie
žume.

Jiedu kaip namuose

Bruce Cabot ir Louise Latimer, RKO paveikslų pagarsėję 
lošėjai Chevrolet sporto kare jaučiasi ir atrodo kaip na
muose. Taip yra todėl, kad jie po uždangalu, kuris matosi 
dešinėj vartojamas nuo saulės prisidengti.

nnrrm
M 
M 
M MEMEL CAFE

Užlaiko visokios rūšies gėri
mus ir valgius.

Spalių 31 d., 1936 m.
Turės Halloween Parę. Tai bus 
puikiausias parengimas ir sueiga. 
Bus duodama dovanos, kurie bus 
navatniausiai apsirengę. Taipgi bus 
gera muzika šokiams ir bus duoda
ma užkandžiai veltui. Kviečia vi-

Emma ir Emily.
į 1325 N. Halsted St., Chicago.
jXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

M 
M

M
M

J sus dalyvauti.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS!
DYKAI Kaklaryšiai! DYKAI Pančiakos!

Martin’s Vyrų Krautuvėj
3225 S. Halsted St. Dvi

Geros Rųšies
Dresių, Darbo

, ir Suėdė Batų

Krautuvės 6214 So. Halsted St.

$1.98 iki $2.89
DYKAI pora pančiakų su kiek

viena pora batų.
Jei prisiminsit šį skelbimą.

Vyrų Gero Felto 
SKRYBĖLĖS 

$1.65 iki $2.65

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METŲ SENUMU*

NATHAN
KANTER

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Spalių-October 30 ir 31

Išvaro blėkinė fc ■ C

BLUE
SUPER SUDS

UNIVERSAL BLYNELIŲ
SYRUPAS

22 UNCIJŲ 
DŽIARAI ...................... .........

WELLWORTH
ŽEMUOGES

2 8 uncijų OCa 
kenai

CLASS A RED
AVIETES

2 8 uncijų O E n 
keliai CQl»

PILLSBURY’S BLYNELIŲ
MILTAI

9c_______
WORLD OVER
Maraschino V Y ŠNIOS

4 UNCIJŲ 
bonka v V

BIG^-HIT
JUODI PIPIRAI

% SVARO PAKELIS 10c

PAKELIS 20^
PAKELIS Į#

Abu 21c
OCTAGON
SKALBIMO MUILAS .... 5 šm. 23c
Octagon P0WDER ........... 3 už 14c
Octagon VEIDO MUILAS 3 už 14c

T0WN

Miltai
Aukščiausios Kokybes ----

CRIER
0 4 SVARŲ

MAIŠELIS 93c
r SVARŲ
** MAIŠELIS

------- Didžiausia

23c
Ekonomija

Aukšti ken. 3 už 22c
UNIVERSAL

Carnation ar Pet maži ken. 4 už 15c

MILKAS

staNdard
TOMATES

3n°. 2 P7C
tenai t ■ V

Automatic Flakes
> TAUPYMO BANKAS
■ PAKELIAI fcv v DYKAI su kiekvienu pirkiniu

Universal BLEACH
Baltina ir išima Kvapsnius 32 unc.bonkutė

Puikus SALERIAI 
Sunkist ORANŽIAI 
Tokay VYNUOGES 
Puikios GRUŠIOS ..

9c

, 2 pund. 9c 
....Tuz. 39c 
.... 2 sv. 15c 
.....3 sv. 23c

Riekutės LAŠINIAI % sv. pak. 27c 
Mickelberry Frankfurts ..... sv. 23c
Corn King’ visa ar pusė
PALTES LAŠINIŲ ...............  sv. 30c
Puiki VARŠKE..................... 2 sv. 17c
Matykit Musų Mėsos Departamentų

STANDARD
E. J. ŽIRNIAI
3 &.•2 27c

SILVER FLEECE
RAUG. KOPŪSTAI

No. 2% 4 O A
KENAI ....................................... i
ANY HOUR TYRAS
VANILLA EXTRAKTAS
3/4 UNCIJOS in**
BONKUTES ............................. . I UV

SNIDER’S
C A T S U P

14 UNCIJŲ
8 UNCIJOS

2 už 27c
2 už 19c

PAUL SCHULZE

Paradise Soda Crackers
1 SVpAaRk° 17c

3 ĮVAIRUMAI
CARMEL 4|
VANILLA I U A
CHOCOLATE I 31*

f 1 SV.



Penktadienis, spal 30, 1936
..  '"Jf 1 1! J ■ " —  ■1.11111 Į Į ■ I I .III

MUZIKOS ŽINIOS
Rašo NORA

Pradedu antrus metus Muzi
kos žinių skyriaus su. dar di
desniu pasiryžimu “keliauti tar
pe Scyllos*) koktaus gyrimo 
ir Charybdiso paniekos; būti 
ryšitfi ne barjęru tarp klausy
tojo ir artisto-lošėjo; suteikti 
naudingą patarnavimą skaityto
jams ir Muzikai.’*

Valstybės
Teatras Kaune

Lietuvos Opera atidarė* sayo 
16-tą metinį sezoną su. prem
jera “Eugenijus Onieginas” — 
Tschaikowskjo parašyta opera. 
Dirigentas, buvo p. Tallat-Kelp- 
ša, rodos, patsai pirmutinis Lie
tuvos Operos dirigentas, ir tarp 
artist.ų-d|pnininkų debiutavo 
Antanas Sprindys pildydamas 
Lenskio rolę su didelių, pasise
kimu. Pirmas p. Sprindžio pa
sirodymas scenoje buvo 1925 
metais, mums amerikiečiams 
gerai pažystamoj Miko Petraus
ko parašytoj operetėje “Consi- 
lium Fakultatąis”.

Pasauliniai žymus 
Artistai Kaune

Šiomis dienomis Kaime turė
jo koncertuoti smuikininkas 
Efram Zimbalist (pernai turą: 
jęs Lietuvoje didelio pasiseki
mo) ir šiandien skaitau vienam 
muzikos žurnale, kad Shura 
Cheskassky, pagarsėjęs pianis
tas, irgi listuoja Kauną kaipo 
vieną iš Europos miestų, ku
riame jisai duos koncertą. Kuo
met svetimtaučių spaudoje pa
matai, kad Kauno vardas skam
ba kartu su London’o, Viennos, 
Budapešto, Paryžiaus ir kitų, 
kuomet pasauliniai artį'stąį. ren- 

, gia savo veiklas programą,-jau- 
f tiea perimtas ypatingai malo 

naus jausmo-džiaugsmo.

Ona Katkauskaitė- 
Kaskas Koncertuose

Koncertų vedėjai, Arthur Jud- 
son, Ine., praneša, kad; lietu
vaitė, Anna Kaskas (Katkaųs- 
kaitė), jauna mezzo-kontralto 
narė Metropolitan Operos New 
York’e, duos eilę koncertų prieš 
operos atidarymą. Lapkr. 5 d. 
p-lė Katkauskaitė dainuos Mppt- 
real, Kanadoj, kaipo soliste su 
Birffalo Simfonijos, orkestrą, 
ir vėliau tą mėnesį pasirodys 
koncerte kartu su. garsiuoju 
Tito Schipa, Hartford, Conn. 
Vietinis koncertų rengėjas, p. 
Harry Zelzer, prezentuos p-lę 
Katkauskaitę chieagiečiams. lap
kričio 29 d.

Mikado
Impresijos

Kaip buvo iš anksto manytą 
ir laukta, taip, įvyko, ir nenusi- 
vylėm. Praeitą sekmadienį 
skaitmeningai susirinkusi pub
lika Naujos Gadynės choro per
statyme tos lengvo ūpo, Inks- 
mos ir meliodingos komiškos 
operos MIKADO. turėjo malo
numo džiaugtis gražiu* veikalu,, 
kurį sulietuvino scenos mylėto
jas ir vaidintojas p. F. Mpcką- 
petris; rūpestingu ir geru sce
nos ir muzikos, reikalavimų sur 
pratimu prirengime—kaipo cho? 
ro, taip ir atskirų dalyvių — 
kreditas priklauso Naujos Qą? 
dynės Choro vedėjui Jurgiui: 
Steponavičiui ir visų dalyvių 
gabumui mokėti perduoti tą 
viską, publikos įvertinimui, ku-. 
ris, jeigu aplodismentai turi 
reikšmę, buvo labai entuziastai 
kas,

Rimto darbo taip chorui, kaip 
ir solistams, buvo nemažai, bet 
už tai jų pastangos atnešė gra
žių ir gerų rezultatų, nuo kuriu 
kitos musų dailės organizacijos, 
be abejonės, nenorės atsilakti 
savo veikloje.

Sąstatą dalyvių galima klasi

fikuoti į dvi grupes, pusė kiu
rių priklauso* prie daugiau sqe- 
npje patyrimo turinčių^ ir antrą, 
prie, jaunuolių, klasės*

“The Good. Old 
Reliables”

* Jeigu, daliptųmėm medalius 
už tikrai* gerą ir tolyginį išlai
kymą karakterio, tinkamą, gri
mą ir kostiupią—-Jonas Virbic
kas. butų parinktasis. Prie jo 
vąidįnimo šios rolės negaliipa 
nė pridėti, nė atimtį, jis buvo 
pilnai patenkinantis. Kas dėl* 
dainavimo, aišku jis neturi pre
tenzijų bų*tįj solistas, bet taipgi 
negalima sakyti, kad jo daina
vimas atėmė nors. ką. iš jo ge
ro vaidinimo; Iš visų pusių jis 
ir, buvo tas tipingąs. “Augštas 
Ponas ir viskas kas kitas”.

Kuomet ~~ atsiranda kokiąm 
veikale daug artistinių ypaty
bių reikalaujanti, rolė, tai pa
staruoju. laiku musų, mylimai ir 
gerbiamai dainininkei Anelei 
Steponavičienei tenka atsako
mybė išgelbėti situaciją. Taip 
buvo ir su sekmadienio opera, 
Katishos rolė, karakteringa 
kaipo visokių keistumų pilnąv 
sena pana, lengva perdėti ir 
reikalauja talento, išsilavinimo 
ir patyrimo, kad taip gerai su? 
derint ir pasekmingai atvaįz? 
duoti, kaip kad, p. Steponavičie
nė padarė. Nedaug rastu*mem< 
sopranų, kurios, paaukautų sa
vo balso augštasiąs gaidas, ku
rios publikoje paprastai greitai* 
randa atbalsį, kad, dąinuoti že
mo kontralto rolę,, kurią p. Ste
ponavičienė išpildė, su savo pri
prastu, tikrumu. Manau, kad ji 
savo per daugelį metų išdirbtą 
reputaciją kaipo scenos žmo
gaus pilnai- išlaUcė,

Jorias Romanai,ic£ipo jfiu‘pą-J 
sis Nanki-Pooh, apie kurį, ir. su
kasi visas veikalas, turi ne
mažai metų patyrimo ypatingai 
kąipo dainininkas,, ir, kaip Vi
suomet, taip ir šį sykį jo ma
lonaus tembro ir lanksčios diną: 
mikos balsas pripildė didžiulę 
auditoriją,

J. Valentas buvo ketvirtas; 
narys šios senesniųjų, vaidintų
jų šeimos, kuris irgi; neatsiliko 
nucf savo kolegų vaidinime, nors, 
turiu pasakyti, kad. esu mačius 
jį- vaidinant daug, daug gy
riaus kituose veikaluose, rolėse 
kurios yra sunkesnės-drama tie
kos.

Jaunieji 
Talentai;

Paskyrimas Florence Balsiu; 
tęs Yum-Yum rolei buvo ištik; 
ra, geras. Negaliu įsivaizduoti 
kitos, kuri butų tokia- švelnutėj, 
tokia daili ir simpatinga mer
gaitė. Florence buvo ištikro 
vaizdinga Yum-Yum, gerai ži- 
no j o savo rolę ir dainavo pųi? 
kįai. Jos. soprano balsas nedi
delis, bet. labai skambu^ ir gra- 
žiai išlavintas, už ką, kreditas 
priklauso jos mokytojai, p. Ste- 
panayjčienęi. Klausėmės jos su 
pasigėrėjimu ir lauksime tan
kesnio pasirodymo musų sce
noje.

Kitas dainininkas, kuris irgi 
daųgiaus pasižymėjo, buvo A. 
Pūkis, turintis daug gražios 
balso mediagos, nemažai pasilą- 
vinimo taip dąįnavjme, kaip ir 
vąidinime, ir. puikiai supratęs 
reikalavimus Mikado rolės. Gąį? 
la tik, kad nebuvo atkreipta 
daugiaus. domės į jo grimą, ku
ris buvo taip lengvas, kad* Mi- 
kądo. pasirodė esantis kur. kas 
jaunesnis už* sūnų. Gal čia tik 
mažmožis, bet pastebiu dėl vi- 
soko.

Antoinete Mankiutė, Josep- 
hine Mileriutė ir E. Ęudraįtįs; 
suciąrė, balansą, sąstato- harmP" 
ningai sudainuodami savo par
tijas. Choras pasižymėjo geru 
vaidinimu, balsų, turtingumu,

NAUJIENOS, Chicago, UI.
reta dikcija, ir dainavjjno šya- 
r.umų,

Ne be reikalo publika ilgai, il
gai* plojo po spęktftklio reika^ 
Jaudama, vedėjo, Jwio Stepo
navičiaus, pasirodymo srenoje, 
kad suteikti jam pripažinimą(ir 
atiduoti jam kreditą ug pavyz
dingą prirengimą pasekmin
gą pastatymą šios operos.
. *) Scylla. ir Charybdis, pagal: Hd- 
mer’io legendą, buvo du jūrių bai
sūnai, kurie gyveno ant priešingų 
krantų jūrių susmaugos. Ulysses 
(vienas herojų Trojan’ų karo) pe? 
jėjo tąrp šių ėdrių baisumų, ir Scyl- 
la pagriebė nuo jo laivo šešius. jū
reivius. Vėliaus šie vardai buvo 
duoti keliems. Messinos sriautynams. 
Scylla būdama greta Italijos kran
tų. Iš priežasties manomos sunke
nybės keliauti šia susmauga, be pa
tekimo i vieną, arba kitų šių pavo
jų, ir kįlo tas priežodis “Vengti 
Charybdis’o ir nepatekti Scyllaif’

M*.... ?*!-!

a cortdial invitafion to be pre- 
įseut at thįs npvęl lįttlę f.upc- 
tion. 7 -

S ’’ ____ Q_,__

1 DEC. 6—“PIRMYN” proud- 
ly prosenis “TUNE IN”—“ORO 
BAIGOMIS”. A musical co- 
medy in two ącts.by Don Wil- 
son, the autftor of “PICK- 
LESr. Chicago Sokol Ha)|, 
2343 South Kedzie ayenue. 
Tickęts — 60c. — in advance, 
75ę at the gate.

.—o—
OCT. 30—A rehearsal of 

“ORO BANGOMIS”, prompt-

Padėka
N.ORTH SIDE. — Dėkojame 

draugams Balnoniams už; su
rengimą mums pares musų ve
dybinio- gyvenimo dvidešimties 
metų sukaktuvėms atžymėti ir 
už sųkvjetimą; tiek daug svečių. 

. Ačiū- visięiųs. giųiinėms. ir 
drąųgarps ųž dalyvavimą mums 
sųręngtoj pąrėj, ir už^ tą bran
gią dovaną^ kurią, gavome.

Jonas ir. Oną. Sudeikiai.,

PIRMYN
SHARPS and FLATS

iA. smėli time for evenjbody!
—a dance orchestra
—a. program chuck-full of 

novelty and. fun.
—gypsy fortune telling

—mock trialst of “culpritp” 
on the premise$

\ —confetti, balloons and 
other favors

—singing
—dancing
—games galore.

> Y.es. infĮęedj a^_ swelĮ time is 
in sto^e f^r al|> Įhat will be 
guęhts^-.oO‘ - at a
“Hard; Time’s ĘąrtyV this Sųp-

BAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

įkyrint yra vedameu tiktlu pagelbsti mutų įkaity tąjamt tiuiratlt, kut galima nnaipUįkti 
įvairių pąprattą ir Mpapratfų daiktų^ intaisų ir reikmenų. Jriga U Mpanilų

t nągaĮifolųąĮm^ palaukiu Nauįienatt Canal- 8500, tė VauMįd
W fili gantiia Informacijų, IMm JOr kui galima gauti,

daiktus, ir sako, kad jie yra 
svetimšaliai ir neištikimi S. 
ValsĮ. konstitucijai, tai pagal 

ly at- 7:30 P. M. Ąll mušt be demokratiškus principus jie 
yra naudingesni žmonės musų 
tautai, negu visi finansiniai 
karaliai,

Hooverio administracija pir 
mįau$įai bąndė pakenkti ir 
pakenkė ateiviams. Suvaržė 
jų įvažiavimą į Suv. Val$t. 
Paskui čia atvažiavusius ap- 
sųpkinp įstatymais, kad butų 
juo sunkiausia palikti Ameri
kos piliečiu, t. y. padidino 
mokestį, dvigubai; Preziden
tas Rooseveltas, užėmęs ofisą, 
pirmiausiai, ipanai'kino tuos

pr.esęnį W. Neffąs’ Hąllj, 2345 
South. Leayitt Street.

The Sįlent Pa.rty.er.

Politika

Hooverio apsunkinimo įstaty
mus ir sumažino iškaščius — 
kur buvo $20.0Q, pądarė $10; 
kur buvo $10, padarė $5.00. 
Už. pirmas, popieras reikėdar 
vo mokėt $5.00, o dabar mo
ka $2.50.

—Ado. Charles P. Kai.

* KRAUSTYTOJAI — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tek Republic 8713.

2507 West 69th St. /

12 wardo demokratų, 
masinis susirin

kimas
Spalio 30 dieną, t. y. šiandie, 

Kelly High Sęhool patalpose 
įvyksta dempkratų masinis su
sirinkimas. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Lietuviai dalyvaują aktyviai 
12 wardo politinėj darbuotėj 
nori sutraukti juo daugiau lie
tuvių* į šį susirinkimą, kad pa
rodyti j jogei Chicagos lietuviai 
entuziastiškai* remia savo kan
didatą į teisėjus, John T. Zurp

Susirinkimui kalbės žymus 
demokratų partijos vadai, kaip 
gubernatorius Henry Horner, 
meras Edward Kelly, kandida
tas j- teisėjus John T. Zuris ir 
kiti. ,fl

Bus pasįlipksminįmo, užkap? 
džių, dovanų r ir kitokių pamar.- 
ginimų,.

at 'v a 
Sun- 

day, Novembąr ist, at Neffąs.
If, we hąven’t convinced 

you as y,et that the propųsi- 
tion is attractive, here is< ą 
tr.unip car.d that* should bręak 
down your resistąnęe complfe- 
tely: thęre will, ąląp be a, Cąrd. 
Rlayjng Tournament, wįįh 
’prizes to the winning teapis 
in PinpęhĮę.

You puųch. the clock at 
5<30. The fee is eut-rate, būt 
23 centSi Of, a« statute of Įimto 
ations governing the time, the 
numbers of attendance, etę., 
bf thįs Httle funetion there is 
none. How.ev.eri you. are re- 
ųųęsted to abide by one rųL 
ipg: do not come decked out 
to kilk Save that for Deceip- 
bnr. Gth. Spare your Sunday 
gari) in favor of” the suit or 
dflųss thąt’ yoųr( mothęr was 
abouti to. eut up in narr*ow 
strips. for a* door mat4.

To thę members, sponsors 
and friends, “Pirmyn” extends

ĘAWIERAS' bradas
Persiskyrė sų< šiuo pasauliu 

Spalių. 29 d., 8 valandą ryto,! 
1986. m., sulaukęs 52 m, ąmž., 
gimęs Šiaulių, miestą, Lietuvoj.

Apidrikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

posąąiųs, Boįe.sląvą Pužauską 
ir Bronislovą Pužauskas ir 
daug, giminių ta pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
I 718 18th St, Chicago^

Laidotuvės. įvyks . Spalių, 31 
1 d., 2 valandą po. pietų iš, na

mų į Lietuvių Tautiškas ka- 
pines, ;
Visi A. A> Kazimiero Braco 

gimines, draugai ir pažįstami 
» esat nuoširdžiai kviečiami da- 
. lyyaųti laidotuvėse ir suteikti 
f jam. paskutinį patarąąvimą ir 
ri atsišv.eikinįin^- 
k Nuliūdę liekame, 
L Posūnis Boleslovas ir

Bronislova Pužauskai^ 
k tel. Ganai 2594i

Patąrnanj? irid. dįr. s. M. 
Į Skudąs, tel, Mpproe; 3377.

r r i L t ■
iVIStOMET ŽEMOS KAINOS 

X-RA.Y.
Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.

TEL. HARRISON 0751
32 6 S. STATE ST

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

Tr.d.MvklUjrf u. s. r.u.o^

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PA|N*ĘXPEU-ER 

pilniausiu pasisekimu nau- 
l dojąmas nuo 1867 metų.

Įžeidimas musų 
tautos

Spalio 28-tą d. Chicagos 
“Tribūne’’’ pasmerkė arba pa
juokė, kad Ęposeveltą pąląi- 
ko tiktai ateiviai, kurie kalbą 
laužytą angliška kalba, ir, 
sako, jie tiktai pritaria radi- 
kająms ir komųnįstąms, Q ne 
tikriem amerikoniškiem prip- 
cįpąms. Toliau sal^o, Had čia 
ateiviai yra nusistatę pripš 
Morganą, Rockęfellerį, Landb- 
ną»' ir, visus kitus, šalies, “karą- 
lįukiis.”

Šitas, įlaikrąstis. mato, Ikąd 
visi darbo žmones remia prez? 
Rooseveltą ir jų rėmimas bus 
prez. Roosevelto laimėj imąs, 
kadangi U. S. darbo žmonįų 
skaičius siekią 48,000,000. Di
delė dalis jų yra gimusių ki
tose šalyse,, bet ųieks neturė
tų nutylėt prieš šitą įžeidime 
buk tai prez: Roosevelto rė
mėjai yra svetimšaliai ir ko? 
mupįstai, socialistai: ir radika
lai. Jeigu “Tribūne” įvardina 
48,()00,Q00 žmonių, kurie dirb
dami industrijose gaminą, vi
sus gyvenimui, reikalingus

W O fl L G . f A M O V S

IJN'IMENT

KAZIMIERAS GEDVILAS 
((Charlės Getnėn)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 29 d., 7:55 v. rytą, 1936 
m., sulaukęs 21 m., amž., gi
męs Pekin, III.
' Paliko dideliame nuliudime 

tėvą Jurgį, seserį Oną, 3 
brolius Jurgi, Juozapą ir. Pet- 

■' rą, švogerką Irene,’ 2 tetas 
Barborą Rašinskienę, Marijo
ną Npreįkienę ir. jų šeimynas, 
2 dėdes Antaną ir Juozapą 
Pilkius ir daug kitų gimimų.

Kūnas pašarvotas 3422 So. 
Union Avė. Laidotuvės^ įvyk^ 
Aptradienj Lapkr. 3 d., 8 v. 
ryto iš namų i šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio' sielą, o iš ten bus, nulydė- 

‘ tas į Šv. Kazimiero kapines.
Visi A. A. Kazimiero Ged

vilų > giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie- 
čami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar- 

t naviką ir atsisveikinimą, ■r ' \ ‘ '
Nuliūdę liekame,

1 Tėvas, seserys, broliai, dedęs,
tetos ir giminės.

2 Patarnauja laid> dir. S. P. Ma- 
; žęika, tel. Yards 1138.

I 
4

1 MARIJONA ANDRYONIENĖ
(po Pirmu Vyrų Lutkevičienė)

Persiskyrė su, šiuo pasaulių Spalių 27-tą dieną, 11-tą valandą 
ryto, 1936 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Suvalkų 
Red., Marijampolęsi apsta. ta. PArap., Puskalnių kaime.

Palikę. dideliame nųliudimę dukterį Oną ir žentą Motiejų Gri- 
malus, sųnų, Julijoną ir marčią Mabel Lutkevičius, anukus Juli

joną Ji’.,, ir Jdyce Linkevičius, švogerj Motiejų šivoką, sesers 
dukteris Matilda Bučinskienę ir Marijoną Kavaliauskienę, gimi-.

* nes MtkrikW Rabadąuskięnę, Matildą Stankienę, Eleną Kiržgal- 
j. vienę. ta . jų šeimynas ta kitas, gimines.
- Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Lituanica.
. Ąyepųę, ; ' , ' ’ ’’ ;. ’

Gyveno pta antrašu 919 Węst 35th St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Spalių 31-mą diępą, 9.-tą valandą 

iš ryto iš koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią,, kujioje* at-y 
J sibu? gedulingoj pamaldos už vėlionės sielą, o iš ’ tęnx buą jm-' 
f lydėta į Šv. Kazimiero kapines.
> Visi A. A-. Marijonos Andryonienės giminės, draugai ir pažys- 
f tami esat1 nuoširdžiai, kviečiami dalyvauti laidotuvėse ta suteikti 
!. jai> paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. *

Nuliūdę liekame,
Duk|^, Supus, žentas, Marti, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse ptątąrųauja Laidotuvių Direktorių?. A. Masalskis, 
Telefonas Bpulęyajd 4139.

Visupsę Sųv. Valstybesę 
esamose kalbose rūkytoją} 
sako “šviežus” kai tik atsi
daro labiau-sušvelnintą Old 
Golds cigaretę pakelį.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Viętorv 1696

• ANGLYS—CO AL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni .$7,15 tonas.

: PHOTO STUDIOS 

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS 

420, West 63rd Street.
Jaunavedžiams duoda $5.00* gražią 
dovaną. Modemišku Vestuvių. Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5888—5840

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unori Avė. Tel. Canal 2183

Baras Studio
VISOKS FOTOGRAFISKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St.

Calumet 4258 — Rea. Yards 5034

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street.
A. A. 'NORKUS, Saviuinkas. 

Tel. Victory 9670.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy
Goods Shop

Mes darome hemstitehing.
3108 SO. ĘALSTED STREET

• BEAUTY SHOPS 
—Grožio. Salonai

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

Permanent $2.50 
iki .   $5.00

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

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

• KLEJONKAS įdedam 
—Linoleums Laid

LINOLEUM’AI
KLEJONKAS ĮDEDAME DYKAI, 

Felto base 39c—Congoleum 49c.
Išklojimas 98c, įdėjimas dykai. Ap

skaičiavimas dykai. 
Tel. Prospect 0087.

LIGONINES— 
HOSPITALS

, SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimų. 
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

: Siunčiam Gile* Telegramų |- V1»M 
1 Pasaulio Dalis

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuvių Direktoriail
JUOZAPAS

REPublic 8340

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

• SIUVĖJAI—TAILOR
John. Gricius Tailor

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

821 WEST 34?TH STREET

•TAVERNOJ
21-st PLACE TAVERN 

& RESTAURANT
Steikai pprčiapai ir kiti šilti vag

iai, Pabst Blue Ribbon on Tap alus,vi
sokios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Prl- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa-. 
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STEKAI
701 W. 21st Place

TeL CANAL 7522.

A. K. TAVERN
Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLEKS 
HIGH LIFE alų.

3329 S. Lituanica Avė.
. , .U.— — -■ ... ■ I ■! !. , | ......................... .... I...........

Tony Straiiįis Tavern
372 East 71st Street

Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti j mano naujai atidarytų 
Tavern—Geriausios rųšies gėrimai ir 
užkandžiai.

372 East 71st Street 
Tel. Stevvart 6203.

• .7 ■ ' - - ' ■ ■

Jos. Jacikas Tavern 
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kadr esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai ir cigaretai. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažjstamus atęilankyti i musų nau- 

JOsf4& PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S. State St. tel. Englewood 2792

Golden Gate Buffet
Geriausios rūšies degtinė, vynas, 
Pabst Blue Ribbon aju? ir cigarai. 
Penktadieniais žuvis veltui. Muzika 
ir mandagus patarnavimas.

RAPOLIS BUDRIKAS ir 
MACK VALINČIUS, 

Savininkai.
Tel. Lafayette 4296 
4070 Archer Avė,

GARSINKfTĖS 
NAUJIENOSE

& ofe i V A&į
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Už Ką Lietuviai Balsuos 
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CICERO .......... -...........
WAUKEGAN ...............

.. 26
... 84

8
4

3
5 ’4 —. ■ —

Viso šiandien ............ .. 110 12 8 4 —" ~~ —

Buvo paskelbta ........ 1991 168 55 57 12 3 2

VISO ............ -2:...... 2101 180 63 61 12 3 9

“Naujienų” šiaudiniai bal
savimai eina prie pabaigos. 
Paskutines skaitlinės bus pa
skelbtos rytojaus numeryje. 
Pirmadienio laidoje surinkta 
rezultatai bus išdalinti pagal 
kolonijas.

Sudėjus visų kolonijų skait
lines į daiktų pasirodo, kad 
Rooseveltas gauna beveik 12-ą 
kartų daugiau balsų negu re- 
publikonų kandidatas Lando- 
nas, kuris balsų dauguma sto
vi antroje vietoje.

Bet peržiurėjus skaitlines 
pagal kolonijas, metasi į akis 
faktas, kad ne visos lietuvių 
kolonijos atiduoda tokį didelį 
nuoši'mtį (balsų Rooseveltui. 
Kai kur Landonas varosi ga
na smarkiai, bet kai kur pri
tarėjų kaip ir neturi. Pavyz
džiui, šiandien skelbiamos 
Waukegan, III., skaitlinės Ro- 
osevellui duoda 21-ną kartą

daugiau balsų, negu Landū
nui. Gary, Harvey, ir kitose 
vietose, Landonas negavo nei 
vieno balso, o Ciceroj kai 
kada Rooseveltui lipo ant 
kulnų.

Chicagos dienraštis, “Daily 
Times” taipgi veda šiaudinius 
balsavimus. Vakar paskelbė 
skaitlines balsų, surinktų lie
tuvių apgyventame Bridgepor- 
te ir' Brighton Parke. Anot 
“Times,” Bridgeporte 81 nuoš. 
lietuvių yra už Rooseveltą, o 
Brighton Parke — 82 nuoš. 
Taigi, sprendžiant iš “Naujie
nų” ir angliško dienraščio re
zultatų, negali būti abejonės 
apie tai, kad lietuviai prezi
dentu nori išrinkti F. D. 
Rooseveltą. Nebent ir “Nau
jienoms” ir “Times’’ kokiu 
tai budu pasitaikė >su visais 
lietuviškais republikonais ap
silenkti.

zidento rinkimų rezultatų.
Programas transliuojamas 

nuo 9:30 iki 10-tos valandos 
vakare, iš stoties WSBC, 1210 
kilocycles.

“Pinaklio Turnyras” 
“Pirmyn” Vakarėlyje

šį sekmadienį Neffo sve
tainėje įvyks “Pirmyn” choro 
rengiamas “Sunkių Laikų Va
karėlis.’*

Tame parengime, kaip sako 
rengėjai, linksmai laiką pra
leis ir jaunimas ir motutės su 
tėveliais. Ir jaunimas ir “se
niai” galės pasišokti, smagaus 
programo išgirsti, pasijuokti 
ir praleisti linksmą valandėlę 
draugų ir pažįstamų kompa
nijoje. Jei to nepakaks ir at
siras tokių svečių,k urie ne
norės nei šokti, nei programo 
klausytis, tai jie galės daly
vauti Turnyre. Tai bus pinak
lio turnyras, rengiamas visų 
pinaklio mėgėjų naudai. Vi
sus laimėtojus “Pirmyn” ap
rūpins dovanomis.

Vakarėlis prasidėsė 5:30 v. 
vakaro. Įžanga bus tiktai — 
23 centai. Kaina nupiginta — 
mat, reikia atsižvelgti į tai, 
kad šis parengimas yra “Sun
kių Laikų Vakarėlis.’’

“Pirmyn” 'kviečia draugus 
ir rėmėjus atsilankyti.

RADIO
Ir Rytais
Ir Vakarais

Nei viena Chicagos radio 
stotis neduoda tiek lietuviškų 
programų, kiek W. Q. Ę. S. 
Po vieną ar daugiau lietuviš
kų programų iš tos stoties ten
ka išgirsti kiekvieną dieną.

Tarp tų programų leidėjų 
—tvarkytojų yra turbut vie
nintelė lietuvė “radio anoun- 
cerė*’ Chicagoje. Ji yra Sofi
ja Barčus.

Jos programai transliuoja
mi sekamai:

Kas pirmadienio, antradie
nio, trečiadienio, penktadienio 
ir šeštadienio rytą,p radedant 
9-ta, ir, pirmadienio vakarais 
nuo 7:30 P. M.,' o • trečiadie
niais, nuo 5 P. M. WGES sto
ties numeris yra 1360 kc.

(Sp.)

Ruošiasi Halloween 
vakarui

Vadinamas Halloweenz vaka
ras jau čia pat. Chicagos po
licijos kai kurių stočių virši
ninkai tą dieną neduos polici
ninkams pripuolamo pasilsio, ba 
jie mano, kad policija turėsian
ti tiek ir tiek darbo ryšy su 
triukšmavimu vakare.

Rinkimų Rezultatai 
Steponavičių 
Programe

Antradienio, lapkričio 3 d., 
Steponavičių radio programas 
bus pašvęstas skelbimui pre-

Iššoko iš 16 augšto
’ .j,

n:' '
Anksti ketvirtadienio rytą 

moteriškė apie 20 metų am
žiaus, kurios asmuo iš karto 
nebuvo nustatytas, iššoko iš 16 
augšto La Šalie viešbučio ir 
užsimušė. Moteriškės ridikiu'ly 
policija rado ratelį, kurs sako: 
“Praneškite E. Werbes, Mil- 
waukee”. Raštely buvo taipgi 
paduotas Werbes telefonas.

NAUJIENOS; Chicago, UI.
n.'!*'".. ■' .T-.—

Keturi Lietuviai Jau
nuoliai Chicagos Pa

taisos Namuose
Yra įkalinai už vagystes ir kū

dikio išgėdinamą

Chicagos Pataisos namuose; 
House of Correction, sėdi jau
ni lietuviai, Petras Budvitis, 
Antanas Zubrickis, Joseph Ko- 
sinski ir Frank Garuckis. '

Jie visi yra čiagimiai lietu
viai, nuėję keliais, kurie per 
policijos nuovados duris juos 
nuvedė į kriminalį teismą ir 
kalėjimą. •

Petras Budvitis bus įkalin
tas per šešis mėnesius už pra
sižengimą, kuriame figūravo 9 
metų bridgeportietė mergaitė, 
Anna Citakovich, 928 W. 35th 
street. Įkalintasai ją užpuolė ir 
išgėdino.

Zubrickis, Garuckis ir Kosin- 
ski yra nubausti už apiplėšimą 
Town of Lake gyventojo,- John 
Wašelos, 4418 Š. Hęrmitage 
avenue. Jaunuoliai pavogė laik
rodį, revolverį, pirštines, daug 
cigaretų ir pinigų.

Prieš Garucką buvo iškeltas 
ir kitas kaltinimas, bet krimi- 
nalio teismo psichologas nu
sprendė, kad jisai yra silpna
protis, ir teismas kaltinimą pa
naikino. Tas psichologas, Dr. 
Hoffman,, raportuoja, kad jau
nuolio tėvai ir namų aplinku
ma yra tokie, kad prie berniu
ko protinio išsivystymo ir iš
auklėjimo nei trupučiuku ne
prisidėjo.

Dr. Hoffman citavo sekan
čius faktus ąpie, Garuckį:

—Kiek dbleryj yra nikelių? 
jis klausė jaunuolio.

—Keturiasdešimts.
—Ar žinai kas George Wa- 

shingtonas? ?J;
—Jis, rodos, buvo preziden

tas. J /*. >j?. * •
—Kuris prezidentas? Pirmas, 

antras, trečias?
—Nežinau.

‘Apšvieta’ ir Kaukės
“Apšvieta”, Brid g e p o r t o 

Lietuvių Moterų Draugija, ry
toj rengia “Kaukių Balių”. Jis 
įvyks Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 South Halsted 
Street. Už geriausias kaukes 
grupėms bus suteiktos dova
nos. Šokiams gros Paulausko- 
Grušo orkestras. Pradžia 7:30 
v. v. Įžanga—25c.

Svarbiau negu rin
kimai

Už keletas dienų labai svar
bus rinkimai bus čia. Žinoma, 
kiekvienas yra užinteresuofas, 
kad jo ar jos kandidatas lai
mėtų. Bet, ka<ja rinkimai pra
eis jau nebebus didelio Skir
tumo kas laimėjo rinkimus, 
nes šios šalies valdžia eina 
tam tikru keliu ir žmonių 
reikalai darosi pirmiausiu jos 
rupesniu.

Tačiau rinkimai vienas da
lykas, o musų kasdieninis 
rupesnis — kitas. Pinigai ir 
benčįrai ekonominis, gyveni
mas už viską svarbiaus. Mais
tas šeimininkės didžiausias 
rūpestis, nes nuo to ne tik 
jos bet ir visos šeimos liki
mas priklauso.

Todėl, Midvvest Stores ir ei- 
na kai tik čia į pagelbą. Šią 
savaitę yra paskelbtas didelis 
prekių išpardavimas, kurį 
galite rasti paskelbtą Naujie
nose. Todėl nepraleiskite pro
gos perskaityti, nes tai svar
biau negu rinkimus skaityti. 
Nepamirškite ir to, kad Mid- 
west organizacija susidaro iš 
350 patyrusių groserninkų ir 
turi didžiausius urmo sandė
lius. Dėlto ji gali ir prekes 
pardavinėti prieinamiau ir 
tinkamiau. (Apskelbimas).

*1 000-00
DOVANŲ!

, ; .r ■ ■ j'.:.’’ i ,i J ' ■ . '

Mes kai tik užpirkome mil-
žinišką kiekį geros
MALEVOS

Penktadienis, spaL 30, 1936

SUSIRINKIMAI
SLA 260-tos kuopos mėnesinis susirinkimas jvyks sekmadienį, 

lapkričio 1 d. 2 vai. po pietų, 6812 S. Westem avė. Pribu
ki t visi, nes yra labai daug svarbių reikalų aptarti.

K. Liutkus, kuopos sekr.
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas 

įvyks šiandien 9 vai. vak. D-rų Strikol-Vezel ofise, 4645 S. 
Ashland avė. Prašom draugai ir draugės atsilankyti, nes 
bus svarbių dalykų svarstyti. —Dr. J. Kowar, sekr.

Dr-jos šv. Petronėlės susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 
1 dieną 1 vai. po pietų, šv. Jurgio parap. svet. Malonėkite 
pribūti. —O. KliuČinskaitė, rašt.

Kruopiškių Progres. Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, lapkričio 1 d. 10 vai. rytą, 2806 S. Union avė., 
pirmos lubos. Visi kviečiami atsilankyti.

Rašt. V. čepulevičius.

TARP MUSĮJ 
BIZNIERIŲ

PARENGIMAI

Halloween Party
Pas draugus Usauską ir Ja

nulį, savininkus George’s Ta- 
vern, 837 West 34th PI., rytoj 
įvyksta “Halloween” pramo
ga- >

Ponia Usauskienė prikep
sianti paršienos su ameriko
niškais baravykais, o įvairių 
gėrimų tavernoje netrūksta, 
kol Rooseveltas tebėra prezi
dentas.

Visi pasinaudokite Hallow- 
een parengimais, nes nežinia 
kaip bus po rinkimų.

— Niekutis.

Ir kunigams trumpa
Trečiadienį, spalio 28 dieną, 

Stevens viešbuty įvyko pres
biterionų bažnyčių, generalės ta
rybos posėdis. " Kunigas Henry 
B. Masters raportavo tarybai, 
kad šimtai parapijų tose apie- 
linkėse, kuriose farmerius šią 
vasarą tfžgavo sausrą, nepajėgia 
išmokėti savo kunigams algų. 
Ir jeigu jos negaus pagelbos, 
tai bažnyčios turėsiančios užsi
daryti. Taryba išrinko komite
tą paieškoti fondų šiam reika
lui. ■'

Komunistas balote
Komunistų kandidatui į kon

gresą iš pirmo kongresinio dis- 
trikto duota vieta kandidatų 
sąrašuose, nors kiti komunistų 
kandidatai neturi jos. Tas 
kandidatas yra Alexander Mc- 
Kay, juodveidis. Jo kandidatū
rai, indorsuoti buvo surinktas pa
kankamas sulig įstatymais skai
čiui balsų. 
............... .......... -------------------------------------------

ką nacionalė grandininė krautu
vių grupė dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $4 OE 
nuo dabar už galioną J tWw 

—visos spalvos flat ir gloss.
Aukščiau paminėta dovana bus 

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

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

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE.

Skyrius, KENOSHA, WIS.
Visi telefonai ARMitage 1440.

CLASSIFIEDADS
..... ..................■—....... ..

Automobiles
PARDUOSIU automobilių La 

Šalie sedan, labai gerame stovyje, 
mažai vartotas, savininko vartotas 
visą laiką. Parduosiu pigiai.

627 W. 18th St. į bučernę.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965
■ Q—..~

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

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

Hemlock 0800

Mezgimo Dirbtuvės 
Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skeiųadieniais.

Telefonas Victory 3486

COAL 
Anglys

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

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

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 3882

Furniture & Fixtures
• Rakandai-Įtaisai

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

CANAL 8500.

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

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Situation VVanted 
Darbo Ieško

CLASSIFIEDADS
RENDON KRAUTUVĖ ir 4 kam

bariai gyventi, tinkamas dėl bu- 
černės, arba saliuno. Taipgi randuo
siu pekarnę su visais įrankiais ir 
pečium. Atsišaukite pas savininką, 

4600 So. Francisco Avė.
Tel. Lafayette 0591.

IEŠKAU darbo už bartenderį, esu 
patyręs per 15 metų, esu teisingas 
ir nepijokas. Galiu tvarkyti visą 
biznį. 627 West 18th St. į bučernę, 
arba telefonuokite Canal ,0413.

IEŠKAŪ DARBO, esu geras ama
tininkas; electrician, plumber, main- 
tainer. Galiu padaryti visokį dar
bą. Nevedęs. Kam reikia tokio dar
bininko rašykit į Naujienas Box 
535.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

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

4102 Carrol Avė.

PARENDUOJU LUNCH ROOM, 
labai geroje vietoje, arti dirbtuvių 
ant didelės biznio gatvės.

1255 West Madison.

6 ŠVIESIŲ kambarių flatas su 
vana antram aukšte. $17.00. 1534 
So. Central Park Avė., tel. Crawford 
3392.

I I !■■■■■■ ■! į...............................  —........ ■■■■■■■

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI 23 kambarių Kote
lis su visais rakandais ir įrengi
mais. Gera Vieta, kambariai visa
dos pilni. Parduosiu pigiai, nes 
apleidžiu Chicagą. 651 W. Madison 
Street.

PARSIDUODA grosernė ir mėsos 
marketas, 2614 West lllth St. — 
gyvenimo kambariai užpakaly—ren- 
don. Pardavimo priežastis—liga.

PARSIDUODA kriaučiaus šapa, 
eroj apielinkėj, darbo užtenka dėl 
iviejų. Kaina prieinama.

10302 Michigan Avė.

PARSIDUODA Blue Bell Tavem 
arba išrenduosim ar mainysim ant 
dviejų flatų namą — Biznis gerai 
eina — 4 kambariai pagyvenimui. 
Apšildyti; 2616 West 59th St.

PARDAVIMUI grosernė, gera 
vieta išdirbta per ilgą laiką. Par
duosiu pigiai iš priežasties nelai- t 
mes. 3111 So. Halsted St.

PARSIDUODA barbernė su dviem 
krėslais lietuvių apielinkėj. 2415 W. 
67th St.

PARSIDUODA išdirbtas gėrimų 
Distiliuoto ir šaltinio vandens row- 
te—taipgi trokas greitam pardavi
mui. Kreiptis laišku, Box 534 1739 
So. Halsted Street.

Real Ėstate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

PARDAVIMUI 2 aukštų, 2 gyve
nimų ir biznio namas, yra didelis 
saliunas prie dirbtuvių, ant viršaus 
8 kambariai. 2 lotai, garažas, ap
leidžiu Chicagą. Jeigu negalės pirk
ti išduosiu rendon. Atsišaukite laiš
ku, 1739 So. Halsted St.. Box 533*

REIKALINGAS patyręs virėjas 
dėl Restauranto. 3907 So. Halsted 
Street.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSI mergina bendram 
namų darbui, paprastas virimas, 
savas kambarys ir vana, vaikas, 
gera alga; Longbeach 7156.

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., Cedarcrest 0632.

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

PARSIDUODA namas su tavernų 
ir rooming house, biznis išdirbtas 
per daug metų, savininkai apleidžia 
miestą; už teisingą pasiūlymą par
duosiu. 2230 Blue Island Avė.

REIKIA Smythe Siuvimo mašinos 
apereitorių, patyrusios kreipkitės 
tuoj. John F. Cuneo Co. 465 West 
Cermak Road.

BARGENAS, 2 aukštų freimas— 
moderninis—apšildomas, 2 karų ga
ražas, Marųuette Parke —« greitam 
pardavimui. Mėnesinė renda $70.00, 
Savininkas apleidžia miestą. Klaus
kit Mr. Lėkis or Mrs. Busse. 7149 
So. Western Avė., Hemlock 3900.

MERGINA 18-25 bendram namų 
darbui, vakarais eiti namon. 2117 
West Cermak Road.

MERGINA rfr moteris bendram 
namų darbui. Geri namai, 7631 Phil
lips Avė., 2-ras apartmentas, South 
Shore 3129.

Real Estate Wanted 
—Nuosavybes Reikia

REIKIA NEJUDOMOS savasties 
Turime pirkėjų mažoms cottages —- 
bungalows-apartments ir biznio nuo
savybei pirkti į pietus nuo 47th St. 
—į vakarus nuo Racine. Matykite 
mus savo turto reikalu penktadie
nį ar šeštadienį. 4801 So. Ashland 
Avė. Boulevard 7700.

L. M. Draugija Apšvieta rengia kaukių vakarą rytoj, spalių 
31 d. Liet. Auditorijoj su dovanomis. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga 25c. Kviečia Rengimo Komisija.

“Bijūnėlis”, Northsaidės jaunuolių choras ir kultūrinio lavini
mosi draugija, rengia draugišką “Halloween Night” vaka
rėlį su šokiais, žaismėmis, prizais, maskomis ir kitokiais 
įvairumais šeštadienį, spalio 31 d., 8 vai. vakare, J. Grigai
čio svetainėj, 3800 W. Armitage avė. Įžanga 25 centai su
augusiems, jaunuoliams su tėvais atvykstant — veltui. 
Maskos visiems. “Bijūnėlis” kviečia visus atsilankyti.

12-to Wardo Amerikos Lietuvių Demokratų organizacija ren
gia šokį ir programą John T. Zurio naudai, kuris įvyks 
lapkr. 1 dieną 7:30 vai. vak., Hollywood svet. 2417 West 
43rd St. Visi kviečiami atsilankyti ir tuo prisidėti prie to 
kilnaus darbo, nes gal tai paskutinis parengimas.

S. W. Gurskis.

GIMTADIENIO ir HALLOWE’EN PARTY 
ir 55 Metų Aamžiaus Sukaktuvės jvyks 

šeštad. ir Sekmad., SPALIŲ 31 ir LAPKR. 1 
EDDY’S TAVERN

2643 WEST Tlst STREET
Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir gimines atsilankyti ir sma
giai laiką praleisti kartu su mumis. Bus gera muzika—Skanus užkan
džiai veltui. Kviečia KLEMENSAS WASKELIS, Savininkas.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yarda 3408

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

MERGINA bendram namų darbui 
be virimo ar skalbimo, kūdikis, ap
sibūti. Gera alga. Kosloff, 1841 
Humboldt Boulevard.

MERGINA ar moteris namų dar
bui be skalbimo, mažoj šeimoj. Sa
vas kambarys, geri namai. Po 7:30 
vakarais; Segal, 2755 Logan Blvd., 
Humboldt 1162.

MERGINA bendram namų darbui. 
2-ras apartmentas. 1400 East 72nd 
Street.

Furnished Rooms
RENDON kambarys karštu van

deniu apšildomas, geroje apielinkėj 
prie geros transportacijos, prie ma
žos šeimynos. 1608 So. 49th Avė., 
Cicero.

RENDON ruimas, vaikinui su ar 
be valgio, prie mažos šeimynos, 
mažų nėra; 3243 S. Union Avė., 2-s 
aukštas.

For Rent
RENDON 5 ir 4 kambarių flatai, 

šviesus, naujai dekoruoti, pigi ren
da. 3934 So. Rockwell St.

ŠIO 
SKYRIAUS

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

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

_______ .


