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JIE GINA ETHIOPIJĄ

Karo Žinios

Ogadeno fronte laukiama didelio mūšio

Ethiopai jau pradeda gauti amunicijos
Veteran of 1896

•FalaŠos gimines Ethio

LONDONAS, sp. 15. d

Tai daugiausia nekaltos 
aukos: vaikai ir moterys

Liberalai laimėjo 
rinkimus Kanadoj

nuverst EI
Prezidentas

< %

Sako, kad tai pats 
Lavalis pasiūlęs 
taikos sąlygas

sąlygos:
'1. Musių paliaubos butų pa

skelbtos tuojau ir armijos pa
siliktų ten, kur jos dabar yra.

2. Italia turi gauti visą Oga
deno provinciją su Hararo mies
tu ir juostą žemes, toliau' į Šiau
rę, . idant suvienijus italų; Erit
rėją sų italų somalių žeme. Per

Mussolini jau davė 
pasiūlymą taikytis

Franci 
^ntio j

daug 
tie pi- 
žmoniu

Neturi jie puošnių, uniformų, neturi jie batų kojoms, bet ethiopiečiai kareiviai drąsiai stoja ko 
von su italais, pasiryžę mirti už savo "kraštą. Paveikslas parodo kaip tie kareiviai atrodo.

Vokietija mokės 
didžiausią muitą 

Amerikai

Italai vartoja dum 
dum kulkas

Anglija stengiasi su
stabdyti pristatymą, 
gazolino, Italijai.

Rado baloje negyvą 
dingusį milionierių

Sušaudyti Salvadoro 
maištininkai

Clerkas pasakė, kad jis praneš 
apie tai savo valdžiai, bet pri
duri, kad kažin ar iš to kas iš-

n ei jos politikieriai tik kal
bėt bausti Italijos visai ne-

Ethiopai atkirto 
italus

Italai vartdja visas ka
ro baisenybių įmones, 
nuodingus gazus ir 
dum-dum kulkas.

Djibouti, Franci jos Somalių 
žemėje, spalio į.5 
pijos pulkai užėjo italams iš už
pakalio Eritrėjoj į šiaurę nuo 
Franci jos Somalių žemės ir at
kirto juos nuo jų bazos. Tai tie 
italų pulkai, kurie įsiveržė Et- 
hiopijon j tyrus ties kalnu Mus- 
sa Ali.

pusė Ethiopijos turi tek 
ii Italijai, tokia jo 

sąlygų esmė
GENE V A, Šveicarijoj, spalio 

15 d.—. Mussolini ęau viešai pa
siūlė savo taikos sąlygas.

Vakar Italijos ambasadorius 
^Paryžiuje Vittoro Cerruti nu
ėjo pas Francijos premierą P, 
Layalį ir išdėstė jam kokiomis 
sąlygomis Mussolini sustabcį^-

ADDIS ABABA, Ethiopijoj 
spalio 15 d 
žydai, kurių yra ' apie 75,000,1 
stoja j kariuomenę ir nori kąri 
riauti prieš Italiją, šitie žydai; 
paprastai yra priešingi karui. Į 

čia valdžia pripažino, kad 
ėthiopų vadas Gugsa perėjo įta*; 
lų pusėn. G,ugsa tapo pasMb-i 
tas ethiopų tautos išdaviku. 
Ethiopai sako, kad Mussolini 
leidžia milionus papirkimui (eį- 
hiopų viešpačių ir generolų.

RYMAS, Italijoj, spalio 15 d. 
— čia patirtą, kad Francijos 
premieras Pierre Lavai pasiū
lė Mussoliniui taikos sąlygas 
karui užbaigti., , s

, Lavai siūlo pavesti <Italijai 
tas Ethiopijos dalis, kurios pri
sidėjo prie Ethiopijos per pas
kutinius 50 metų. Taikos tary
bose turėsią dalyvauti Anglija, 
Francija ir Italija.

Tečiaus pareikšta, kad Ita
lija arba Mussolini visai šaltai 
atsinešė į tokį Lavalio taikos 
siūlymą.

Repub’ikonai melais 
niekina prezidentą 

Rooseveltą

Ar tai Mussolini Lava- 
liuiar tai Lavai Mus- 
soliniui pasiuntė tai
kos sąlygas, sulyg ku
rių Italija gautų’ dvi 
didelės Ethiopijos pro
vincijas. ?

nierius Charles

stumia į priekį 
prezidento, Roosevelto giminai
tį pulkininką Theodorą Roose
veltą, kurs iš paskutiniųjų plus
ta prezidentą ir gal tikisi būti 
kandidatu prieš jį.

Republikonų užmetimai pre
zidentui Rooseveltui išreiškia 
tiktai kapitalistų įtūžimą prieš 
Rooseveltą už sumažinimą jų 
begalinės sauvalės. Vienok re- 
publikonai tą vengia sakyti.

Kad apdumti žmonėms akis, 
jie štai ką užmeta Rooseveltui: 
kad jis buk laužo Amerikos 

konstituciją (kas yra melas): 
kad jis pasidaręs diktatorium

PANAMA CITY, spalio 14 
d.—čia nedėlios rytą tapo su
šaudyti 26 suokalbininkai, ku- 
rie buk kėsinosi 
Salvadoro valdžią.
Maximiliąnd Hernaudez Marti- 
nez yra saugomas kareivių po 
to, kaip buvo padarytas pasi
kėsinimas ant jo gyvasties.

Žinkelį. • • .■ ■ '
Tigro provincija turi būti 

įsteigta kaipo atskira karalyste 
su tokiu karalium, kurs klausys 
■Italijos. ' r į

4. Kadangi tau tų sąjunga 
plianavo ekonomišką pagelbą 
Ęfhiopijai, tai kad tą pagelbą 
ir duotų Ethįopij ai kartu ii 
toms jos dalims, kurios teks 
Italijai.

5. Ethiopijai Anglija turi 
duoti Zeilos portą, kurs randa
si Anglijos somalių žemėje.

Kaip tik Cerruti išėjo, pre
mjeras Lavai tuoj pasišaukė 
Anglijos pasiutinį Clerką ir iš

Chicagai ir apielinkęi federa- 
lio oro biuras šiai dienai prata
šau ja: ‘ 1 ‘ ‘

Dalinai apsiniaukę, šilčiau.
Vakar Chicago j e 12 vai. tem

peratūra buvo 59°. ,
Saulė teka 6:03, sėda 5:09.

RYMAS, spalio 15 d. —Ita
lijos laikraščių korespondentai 
pranešė iš įpjiboųti, kad labai 
daug ginklų ir karo medžiagos 
pradėjo eiti Ėthiopijon po to, 
kaip Anglija nuėmė embargo 
nuo Ethiopijos. Maži laivai pil
ni amunicijos pradėjo suplauk
ti į Djibouti portą. Tik ką at
plaukė du laivai ir atvežė ke- 
turius šarvuotus automobilius 
ir šešis aeroplanus. Amunicija 
yra siunčiama Jijigon per Ber
berą, kuri randasi anglų soma
lių žemėje.

Chicago j e laikraščio Trbune 
iniciativa pradėta agituoti už 
tai, kad vasarinis dienos “tau
pymas” butų paliktas ir žiemai. 
Jejgu tas butų padaryta, tai 
Chicago j e turėtume tą patį lai
ką, kaip ir New Yorke. New 
Ybrko laiką jau turi Detroitas, 
tai sako, kadel ne Chicaga. 
klausimas jau atsidūrė pas al- 
dermanus, bet aldermanai sa
ko laiko nemainysią be žmo
nių pritarimo.

Amunicija vežama 
Ėthiopijon

NYACK, N. Y., spalio 15 d 
—Senas milip:
D. Tovyt,pętų amžiaus, bu 
vo prapuolęs nuo gegužės mė

WASHINGTON, D. C., spa
lio 14 d.— šiandien pasibaigė 
dešimties metų prekybos sutar
tis tarp Amerikos ir Vokietijos. 
Amerika, su Vokietija nebega
lėjo išnaujo tinkamai susitarti. 
J’ame kalta buvo Hitlerio savo- 
iška politika. Hitleris neno

rėjo daryti jokių nusileidimų 
Ajnerikai.

Užtai nuo šios dienos ant 
Vokietijos ta vorų įvežamų Ame* 
rikon bus uždėti augščiausi 
muitai. Vokietijos ta vorai bus 
apdėti augštesniais muitais ne
gu kokios kitos šalies. Svar
biausi dalykai įvežami Ameri
kon iš Vokietijos yra stiklas, 
cementas, granitas, išakijus 
geležis, beringai, pielos, kišeni
niai peilukai, kelios rūšys sta
tybinio plieno ir geležies, popio- 
ra ir švyturių lensai.

Pulkininkas Ambay 
gazinę

Ethiopų kariautojai su seno-; 
viškais šautuvais bando atsi
mušti nuo italų. Italai jau nu
žygiavo gana tol Webe Shebeli 
upės kloniu, bet eidami tolyn 
vis daugiau sutinka pasiprieši
nimo iš ethiopų pusės. Ėthio- 
pai negali atsiginti nuo aeip-> 
planų, ir todėl bando sutikti 
italų kariuomenę, kad gajetų 
muštis veidas į veidą. Kili4 
jiems tas pasiseka, tai italai la-' 
bai nukenčia, nes ethiopai ką- 
riauja ant žūt ar būt.

Netoli Gerlogubi italai iš; 
aeroplanų gana daug padarė 
nuostolių vienam generolo Na-, 
sibo pulkui.

Italai išmušė 18,0Q0 
ethiopų

WASHINGTON, D. C., spalio 
14 d—Vyriausias teismas neuž
ilgo ketina svarstyti bylas, ku
rios paliečia klausimą, ar Agri
kultūros Atstatymo Aktas 
(AAA) ir Tennessee klonio val
dymas nėra priešingi Amerikos 
konstitucijai. Tos bylos jau 
buvo svarstytos Apeliacijų teis
mo, kurs pripažino, kad pami
nėti du aktai yra konstitųciji- 
niai. Jeigu Vyriausias teismas 
pripažintų AAA ir Tennessee 
klonio valdymo aktus nekon- 
stituciniais, tai tuo butų su
teiktas dar vienas smūgis pre
zidento Roosevelto Naujai Da
lybai iš atžagareivių pusėę.

Roosevelto priešai republiko- 
nai su nekantrumu laukia, kad 
Vyriausias Teismas nuspręstų 
taip, kaip jiems patinka.

HARAR, Ethiopijoj, spalio 
15 d.—Raudonojo Kryžiaus dak
taras R. H. Hockman iš Whea- 
tono, III., turi įrodymų, kad 
italai šaudydami iš kulkosvai-’ 
džių vartoja ęįum-dum kulkas, 
jis tą neabejotinai patyrė, eg
zaminuodamas sužeistus ethio
pų kareivius. Įrodymo fotogra
fijos pasiųstos Addis Ababori. 
- (Dum-dum kulkos yra kulkos 
su minkštais snapais, kurie 
pradedą skėstis kada įeina ; 
žmogaus kūną. Hagos tarptau
tinė sutartis 18^9 metais už
draudė dum-dum kulkų varto
jimą).'
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surastas baloje .n^teli nuo West 
Nyack. T^oliilja Jnano, kad jis 
buvo užmuštas, gegužės mėne
sy vieną dieną jis išĮjo į miš
kus pasivaikščiot ir nebesugry-

(kas yra absurdas); 
kad jo valdžia baisiai

išleidžia pinigų (bet 
nigai yra išleidžiami 
gerovės pakėlimui);

kad jis pakėlė taksus (bet tak
sai pakelti tik didžturčiams 
ir tai dar toli gražu neužtek- 
tinai, nes, pavyzdžiui, Angli
joj didžturčiai moka šimtą 
sykių daugiau taksų negu 
Amerikos didžturčiai).

HARAR, Ethiopijoj, spalio 
15 d.—Dedžazmačas (generolas) 
Nasibu rengią 150,000 kareivių 
užpuolimui italų, kurie eina 
nuo somalių žemės italų gene
rolo Rodolfo Groziani koman- 
doje.

Italai tikrąi yartoją galines 
bombas 
čia atvežė 100 svarų 
bombą, kurią italai metė Į et 
hiopus.

Anglija be abejo to;kiam pla
nui- priešinsis, ir prieš prądė- 
sia$t taikos kalbas reikalaus, 
Jčad italai pirmiausia pasitrauk
tų iš Ethiopijos^ .

Anglija dabar rūpinasi kųo- 
^ręičiausia sustatyti gazolino 
prįsfatymą Italijai. Tuo rei
kalu yra vedamos tarybos su 
didžiausiais gazolino trustais, o 
tąipgi su Rusijai Nors Italiją 
^ąr turi gazolino, bet jeigu nę 
gaus daugiau pirkti, tai greit 
Italijos aeroplanai, tankos, mo
torai paliks be jokios vertės.*’

LONDONAS, Anglijoj, spa
lio 15 d.— Londono laikraščio 
korespondentas gavo telefonu 
pranešimą, kad nuo subątos 
Ogadeno provincijoj italai už
mušė 18,000 vietinių žmonių, 
mėtydami bombas ir šaudyda
mi iš aeroplanų. Gazinės bęnj- 
bos taipgi buvo

ir
gi gavo pranešimųV^kad italų 
bombos ir gazas išžudė ištįsus 
kaimus. Atbėgę iŠ karo lauko 
žmonės pasakoją, kad italai žu
do jų žmonas, motinas ir vai
kus. Jie užmušė tūkstančius 
nekariaujančių žmonių kaimuo-

Už dienos taupymo 
įamžinimą

Mussolini Siūlo 
Atmetą Taiką Nauju premieru bus 

King. Valdžia pirmiau
sia riš bedarbės klau

simą
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Didžiuma Amerikos1 dienraš
čių yra republikonų rankose.

Chicagos amerikoniški dien
raščiai visi, išskyrus vieną, yra 
arba republikoniški arba prie
šingi prezidentui Rooseveltui.

šiuo laiku jie visi, kaip su
sitarę, vis daugiau ir daugiau 
užsipuola ant Roosevelto ir jo 
administracijos.

Gerokas .trečdalis visų jų 
telpamu raštų yra vien pliovo- 
nės prieš prezidentą Roosevęl- 
tą. O prie to visos žinios apie 
valdžios darbus yra tyčia iš
kraipytos.

Heąrstas, šmeiždamas Roose- 
veltą, rašo pajieškojimus žmo
gaus, kurs tiktų į prezidentus 
ir galėtų sumušti Rooseveltą.

“Daily News” leidėjas Knox 
atsako Hearstui, kad ne kafe ki
tas, kaip pats Knpx galės su
mušti Rooseveltą. Ponas Knox 
siūlo savo kandidatūrą į pre
zidentus rępublikonams.

“Tribūne

OTTAWA, Ontario, Kanadoj, 
spalio 15 d.— Kanados libera
lai nugalėjo konservatorius vi
suotinuose rinkimuose vakar, 
pastarais penkiais metais Ka
nadą valdė konservatoriai, ku
riais vadovavo premieras Ri- 
chard B. Bennett. Nugalėtojų 
liberalų vadas yra William 
Lyon Mackenzie King. Bennet- 
tas dar tapo išrinktas, bet dvy
lika jo kabineto narių buvo su
mišti. Iš 245 parliamento vie
tų liberalai laimėjo 172.

Rinkimuose dalyvavo dar dvi 
partijos: rekonstrukcionistai ir 
soęiąlio kredito partija. Re
konstrukcionistai išrinko tik 
vieną narį, bet socialio kredito 
partija laimėjo 17 vietų. Buvo 
taįpgi išrinktas vienas atstovas 
nuo Farme Labor partijos.

Bėgyje dviejų savaičių pre
mjeras Bennett rezignuos, ii 
tuomet Kanados generalis gu- 
Wft&torius Lordas Tweedsmuir 
į^yies Mackenzie . Kingą,, kad 
sudarytų naują. Kanados val
džią.

Pirmutinis naujos, valdžios 
uždavinys bus rasti užsiėmimą 
Kanados bedarbiams, kurių Ka
nadoj esama 500,000. Macken
zie King stovi už muitų panai
kinimą.

18,000 nekaltų žmonių, 
moterų ir vaikų, išžu
dyta Ogadeno provin
cijoj.

Ethiopai pradeda gauti 
naujos amunicijos, bet 
visi jų pulkai dar te
bešauto Jš. senoviškų 
Šautuvų. .
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jau primena, kad katalikų 
srioVė pasitraukė, RdįJrit'arda- 
įihg, henJ“Ji-----ij-.-sIUi —:«x
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Kadaiigi pastaruoju laikų 
Vokietijojs hitlerininkai pra
dėjo atvirai grūmoti smurtiš
ku ,'užgrobimu r Klaipėdos ir 
įvedimu ten liitlėrinio parba- 
rjžmb, ir . '

Kadaiijgi šitie Hitlerines Vo
kietijos ^ygidi taip pat grū
moja pačiai Liekivos ir kitų 
Pabaltijos mažų taktų iiepri-' 
kląusomybei ir neišvengiamai 
veda prie, naujo pasaulini^ 
karo, todėl . 1

Mes, Brooklyno lietuviai, į-! 
vairių p'dŽiitrų ir srovių, ma- 
šiiiiaūie susirinkime, skaičįu- 

’je virš tūkstančio, iŠpatib 10 
d., 1935 m., Amaigamated

DR. VAITUSH, OPT.
• . eIetuvis - , ,
Optometrically Akių Specialistus.
Palengvins akiu. įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi -galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo., nervųotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tolireglvste. Priren
gia • teisingai, akipius. Visuose. atsiti
kimuose egzaminavimas dardmas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
jja$, ..Specialu atyda atkręįpiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos, Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10, iki 12.
Daugely .atsitikimų^ akys , atitaiso

mos be akinių, Kaįnos pigiau 
kaip pirmiau.

žmbnes. -jprie- 
igiamai, bai- 

g/floj£hi’e '■ už 
Klaipėdą status quo, ir pasi
žadame visais mums galimais 
budais kovoti prieš bile ko-* 
kius hitlerininkų pasikėsįnj- 
;iiiUs ant Kraipėilb’s bei ant 

i^įi'šomybčš;

Socialistai, komunistai, sklo~ 
kininkai ir Tysliava suruo
šė bendras prakalbas Klai
pėdos klausimu. Klerikalai 
ir tautininkai pabėgo iš

• . • V *• V ■ < •, X ' '4
“bendro fronto“.

Sunaikinimui Ffersali'Aib 
Krutinefo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 

..ANCHOR , .
'PA(N-£XPEI.L^6 

kuris suteikia greitą ir tikrą 
į||| palengvinimą

tautininkai, nes sutartoj rezo- 
iiucijdj smerkiamas ^yra Lie
tuvos ptezidentas Smetona ir 
reikalaujama atsteigimo Lie
tuvoj civilių laisvių. Tad pa
siliko tik komunistai, skloki- 
ninkai, socialistai ir šiaip at
skirt *žihdii$š.

tihio ūgio Antanas Blhlba,: 
“Laisvės” redaktorius ir vy
riausias komunistų komisaras. 
Greta gi jų atsisėda LSS.
rys, d. Glavešfkaš, prakalbų" 
pirmininkas. Visi jie yra bu
vę griežti priėšiiiihkai, vieni 
kitus aštriai kdvbję ir nema
žai vienas ant kito tulžies iš
lieję, išėmus jaunąjį mokslei
vį Keistutį Michelsoną, kuris 
dar mažai yra dalyvavęs mu-

}j rėgejimą, t Į,
:reiyas akis galima - , 1 y ' .

šu hajljai išraus, -
įJNIAIS. $e apsaugos - jūsų jalųš, pasalins akių nuo- 
fapUSįįhtąj^ųs galėsite su jais..skahyjtj.mažas raides, 
Ii ir.arti matyti. Išbandyk šiuos nuostatyiųsf^kinius

“Naujienose” rūgs. 19 d. til
po nė visai tikslus Stanislovo 
Sėkliiisko vė'štuvių dprašy-

žhibRėms

Hiiji } viiiKiis iįbijkaltį,, pirmoj 
vįęįbj '(jirBUhčiųjų . šluoksnių 
btiVieš, 'Bet taip įbdt sujungi- 
iiiiii^į(p.#W' - 
gyįiim.b ■■1 !
Vbkiblijbs įiaširiibjliii

O?“ ^adeų tamcį 
kodėl lietų-į 
. nepasisekė

kinius. Primena, !liad šioj 
laiifdbj :y?a 
Lietuvai,/inofį 
nė p.aįėlb’b^ 
mofahųes^ visų 
rdinos Ėiėtuva gali tikėtis tik* 
tada, kad pasitraukiks Smeto
na ir bus ątsteigta Lietuvoje 
pilna laisvė ir pačių žmonių 
išrinktas Seimas.

Po jo kalbėjo Prušeik'a. Jis 
priminė kaip Mušsolini dabar 
bombomis, riiibdiiigomis du
jomis, kulkomis 
ša katalikiškąją “civiližacijį” 
į Afriką. To paties gali susi
laukti ir Liėtuvh, ries Hitleris 
taikosi ‘pasigrobti visą Lietu
vą. Kad apginti Lietuvą rei
kalinga yra 'didžiahšia vieny
bė, .drąsa ir griežtumas. Bdt 
katalikai nuo tos vienybės pa-’ 
bėgo;" pabėgo ir tautininkai: 
Katalikai gaj .tikisi, kad juos 
apsafigos maldos, b ’ikiitinin-y 
kai. esą gdl pasitiki samanoj 
tomis bakužėniis. Bet Hitleris 
poterilj 'riebds, o ir tas šaųia- 
notas bakūžes pavers pelenais. 
Tik visų lietuvių vienybė gali 
apginti Lietuvą, kaip kad vie
nybės laikydamies lietuviai 
prieš Šitmečitiš įstengė apsi
ginti 'nuo kryžioklp Bet tokia 
vienybė bus galiriia tik kada 
Lietuva atšteigs civiles lais
ves visiems savo piliečiams.

Pertraukoje renkamos au
kos ’padengimiii prakalbų den
gimo lėšų.

Po pertraukos “Aido” cho
ras Sudainuoja tris daineles 
ir pristatomas kalbėti Tyšlia- 
va. ;Kalba jis labai poetiškai; 
bandydamas mažinti Hitlerio

Lietuvis Advokatas ; 
4631 SOUTH ASHLAND AVENe 

Rcs.,6515 Šo. Rockwėll .St.
JjSfcBlioųs: ..Ęepublię, ..... ,

bUoOKLYN, n. y. — Vie
tos SLA. 38 kp. rengiu labai 
svarbias prakalbas, kurine 
kalbės SLA. p^ezįdeptas ftdV. 
F. J. BagbČius, Vicė-Priez. Ma- 
žiukha ir “Tėvynės” redakto
rius S. Vitaitis. Pirmieji du 
kalbės apie SLA. reikalliS, o 
Vitaitis kalbės ajiie "kauke į- 
vykusį Pasaulio Lietuvių Kon
gresą. ’

Prakalbos įvyks penktadie
nio vakare, spalio 18 d., L. A. 
P. Kliube, 80 Union Avė., 
Brbbklyh. Įžanga 10c., f

Kadangi SLA. yra ’didŽihu- 
sia lietuviį organizacija Ame
rikoje, todėl svarbu apie jos 
reikal 
merikbs lieiuviu 
sužirioti ir dpie Kaurie įvykusį 
kongresą iš vieno to kongreso 
delegatų. Tad visi ir kviečia
mi į Šias prakalbas atsilaiiky- 
ti. — Ktim.

tarimuose dalyvavo visos lie
tuvių srioves. Bet prieš pat 
prakalbas iš sudaryto “bėrid- 
ro fronto” pasitraukė kleri
kalų vadai, o vėliau juos pa
sekė ir tautinirikai iš “Vieny-, 
bės” štabo. Tečiaus prakalbo
se vistiek dalyvavo “Vieny
bės” redaktorius Vysliava.

Prakalbų dieną erdvi sve
tainė pilna žmonių. ' Galėjo 
būti apie 1,200 žmonių.

štai apie ,8 vai. Sulipa,. į. es
tradą visi šio vakaro kalbėto- 
jai ir susėda vieni greta kitų: 
jaunas moksleivis. Keistutis 
Mičbelšdrias, LSS. ,/19 kp. at
stovas; po jo pasilipo .plonas 
kaip smilgą vyras, tai “Vieny-! 
bes” redaktorius TyšliaVa; 
greta jo atsisėdo Ciklas, api- 
plykis, žilstąs Lerinds Prusęi- 
ka, “Naujosios Gadynės” re-

"iuat . '1

S-ros lubos

H-po "NMj 
vakaro. Nedėliomis nūo TO 
valandai, ,'dįenan t vu. .-; . f.

/Kadangi 'ihąs Whie įsitiki
ną, . Uąh santvąr-;
ka Tiėfuvbjė biitii iinkamesnėĮ

AhlV SPECIALISTAI
LIETUVIS . *

« Yards 1829
; '• .i • ,
Pritaiko Ąkinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

Gu,kampas Halsted >St a,. . ; 
„ Vąlandos nuo 1Q—4. nuq» 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 1’2 vai. dieną.

paycljų ir rėikšclariiaš įf . viltį,' 
taip Litetuva Rligfriiejb.$1- 

tu's/•prtešitotaęuš, tSip hugriles 
ir Wrį. »'?a esį fėrgy-! 
veno juodąjį marą, pergyveno 

lehjkmetį, bdiiiJŽįa^ 
vą, pergyveno, .didįjį kąrą, taip, 
pergyvens ir Hitlerį. Tysliava 
pasisakė netikys į tokią de- 
riiokratiją, kokios reikalavo, 
kiti kalbėtojai, nes jėtgu tbkiri1 
demokratija butų ilgiau ’pash 
laikiusi Lietuvoj, tai Lietuva 
bų‘y dJitekusĮ rusams ir joje 

į pasekė bplJi sovietlj
diktatūra, Kdmtinistai gi čia 
heritčjo giiiii 'Llettivą, nes j ibi 
niekad Lietuvos draugais ir 
nebuvo, bet jie. nori .pasitar-. 
nąųti tik Rusijai. ' O Hitlerio 
sbktas krvžiiis rienuhalČs Lie-

JOHN B. BORDEN 
lietuvis Advokatas .

2201 VV. Cermak Road ,(W. 22 St.)
Ofiso,yąlandpą: .Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: 'Panedelio, Serėdos ir
■ , Pet'iiyČios . .6iki 9.

e. ' I},75* r '' aNamai: 6459 S. Rockwell - Street 
Tęlef^ųą^ .^enublic, 96<Hk;; fl

Telephone: Boulevard 280.0 .

lEiACHAWiCZ
2314 Wešt 23rd Place Vhones .CanaĮ. 2515—rCicero 5927

4092 Arčliėr Averiue ., .. , įphorie 3&72
i iii^į«fa^>tį,liijį.iĮįĮ ■ h «i.i įįiiyĮį^ , i .i|įįil|ĮiiĮį>iyi<iįįj1'1 M'įH1 ■li|įi|l^ii.*i!iii^ "i* i i i h 'i' u 11 lijiiiajįĮ

> ' . ■ S. 'E MAŽEIKA
SSiD Mitoica ASrsm . .... . . .. Phobe 1'138

,.i.... ..Ehone Boulevard..4139

BROOKLYN, Y. — Pas 
jnus įvyko istoriškas .įvykis. 
Tai keturių srioyių prakalbos 
Klaipėdos ięh.
klausimais. ’Jos įvyko'•sįfaflio 
10 d., Amaigamated Teiriple 
svetainėje ir pavyko taip, 
kaip nebuvo tikėtasi. »

Prakalbos rengta visų srio-

•A. Montvid. M D.
West Town State Bank Bldg. 

.. 2400 West Madison . Street 
'ai. T iki 3 po pietų. 6 iki 8 vai 

TeL .SęeĮey 7330
Namų jelefoną^ Brųnswick, 0597 

------ --- -
Ofiso Tėl. Boulevard 5913

Dr. V. A. Sffiffilis
? GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 ik^A h I”10 7 iki 9 

vai.. .Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted. St.

Tel. Boulevard 1401
Phone Cml/Mm

rinėf’ 
todėl

. Lietuvos 
vilių-demo-- 1 v •

i yra, mes 
(kimo slsip- 

tti ir visdbtiliti bmšayimu iš-

’piėmas netii 
vb Stanislovo 
tuvės, o ne Juozo—jhozas yra 
jaunojo levas.

Antrą. Ne p-ia Utulienč 
maistą, ghlmho.. bet brivo hvi 

’i»žsWfoS. toilihkfe...-; 
ponios Balčaitienė ir Dapkie-' 
nė. Maistą gi prisiuntė jauna- 
,vedė$ tgvaį; pf.,p. Vąsiliaus- 
'kai jšdJ4fČh. Gėlimai 
ir vj’sbs kitos ižiąiilos buvo 
Stariišlrivb Sėklihsikb. Bhrteri- 
deris .ligi buVo lamdytas — 
Kaz. Vąičeliunas. O 
Untuliene tik įiageibėjc
•iul'i.ii«Airliiriiiiiiii>iWii fai iM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS .

t,.-, , ,J 1 į' •

EUDEK1S
Ir WVAŠ

’ Laidotuvių.. Saly gos
Lengvais. Išmokėjimais . f

REPiiblič 8340 
5340 So. Kedzie Avėhiie

Mrs. Anelia K. Jaruszį 
Phyšlcal ?11>ėrai>y I

, ,.and. Midwife
Ii B' > 10 1 6630 'S. Western
1 Avė., 2nd floor

. Hemlock t 9252.
• Irli ' • Patarnauju prieI gimdymo namuo

- se. ar ligoninėse,-w. duodu massage
• \ elęętric. t ,r e a t-

1 ment ir magne-
-tie, .blankęts ir tt.

1J' i HJH I Moterims ir nier-
ginoms ^.pataH- 

'mai dovanai.

’pirMinkas
■ / **

- - . - 1! nn-—-- - --

W -M'. fc, ■'

,f3325^b.-Hhiitėd,.:ąt.
Vaiaridost .huo 10 i. iki 2 $o pietų 

ir nuo 6 ikL8 vakarė.

Tel.- Boulevard 5914 Dierią, ir Nakti

GYDYTOJAS. IR.
Ofisės ir R---------r—

3335 So. Halštod St 
chicAgo. ill.

MALEVOS
Likusios nuo- banknotu- ir nuo gaisrą

Čia _ ant vidų
ilnomu 

visoj 
Kaly] 

malevą
'Juketančial malėvos .;<gaUonų, žinomo*' 
vįeoj .ždlyj,- pardavinėjamos kitur iHffur 
iklM $3,00, musų $1JOO
kaina Uk. ’ : 
$8.50. vertos maleva 
rrįndifuė A 1 -- - ,
5 galionai skysto cemento 
stogams -------------------------
$3.00 slidus, baltas 
enamel .— 
Didžiausias 
malevų ir enamel visame --------
viskas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau, 100% 
garantuota arbą grąžinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT įkCHANtfE OF 
• (CHICAGO ... 

1557 MIJLVVAUKEE AVĖ. 
6836 S. HAT^TED ST. 

2274 BJ4TON AVJD. 
Telefonai!. Ąrmltage 1440. ,

fflTATAtm
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS’
Gerai lietuviams ŽiridnSas pėr 35 

jnetuą kaipo, patyfes gydytojas chi
rurgas ir. akušeris. ,

Gydo staigias ir chroniškas "figas.

TrėČiadięnič, špat 16, 193b

Soms, M.b. 
įhigan A Ve.

fgj. Kenwood 5107

■ hub p iki J.L valandai ryto 
IW 6 iki 8 valandai vakare.

; šventadienio ir ketvirtadienio.

KORESPONDENCIJOS
.MaAA 4, ^muL' <M4K4*CMkXCLiM' A «

,OS {O

.. „ ....... 2-4. 7-8 P. M. 
Gyvenimą. vJėtA-r

Office 4930 W. 13 St.

$1.9$ 
$1.50 

ir geriausias- pasirinkimas 
enamel visame mieste —

pinigai.arbą

-.c,...». ■>  -------- -- -------- ——------------it.... .-....i-i
i > 'fiF “T—T7-. M- ĄJ • - le * i

1

■ ’‘u.V/'
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delight i n

who
APIE

THEATRE

Garantuoto

TURNER BROSDON QUIXOTE

TYPEWRITERS

F. SUDRIK, Ine

NATHAN KANTER

Nov. 2nd will be another red let- 
ter day for the LYS. On this day 
the greatest LYS. art exhibit ,will.be

and 
būt

Kamb. 1323

su vežimu—ką jau be

JOAN CRAWFORD IN 
“I LIVE MY LIFE”

Krautuve at
dara utarn., 
ketverge ir 

subatos 
vakarais iki 9

Krautuvė at
dara nedėlio- 
mis iki 5 vai. 

po pietų

SPECIALIAI
VISĄ ŠIĄ SA
VAITĘ SU 
ŠIUO SKEL

BIMU

LIETUVOS KRAŠTO
LAKŪNĄ,PARODĄ

RUDENS ORUS

Pamatykite šalę prie šalies naujus 1936 me 
tų radios pas BUDRIKĄ.

THE WORLD AT 
AGMNCE

If women have the šame rights 
and privileges as men, should the 
latter give up their seats on crowd- 
ed Street cars? Should men open 
doors for women, let them precede 
into halls and theatres, remove their 
hats when meeting women on the 
Street? More important štili, should 
men pay the bill when a couple go 
to a show, a leeture or an eating 
place, especially if the women earn 
as much as men?

If women vote, šit on juries, 
compete with men for jobs; if they 
smoke, drink, and go in for sports 
likę men, women mušt not expect 
men to continue the old-time courte-

RADIONAS, PHILCO, ZENITU 
R. C. A. VICTOR, 

GENERAL ELECTRIC

THE 1936 SILVER STREAK PONTIAC—Slcek, graceful and distinetive 
..'. the silver streak motif is carried out on the bumper bar and headlamp 
branki • . ...

labai poniškai 
Ką turi geresnio rei- 

pinigus išrinkti,

Plūs 
apdr.

________  »___ 3 ar Daugiau
I MES PAIMAM IR PRISTATOM Į

actressj 
her weight 

wants to be

sies. For those manners grew out df 
the age of chivalry, which consider- 
ed woman as an inferrior being.

If women want eųuality with ipen> opened at. the Fair Store, while in 
give them that eųuality with men 
give them that eąuality — in man
ners too.

Austria today is Mussolini’s pup- 
pet. He called it’s present govem- 
ment into being; he supports it— 
for a price. That price today is ban- 
ning the league’s sanetions against 
Italy.

II. Duce’s plan is simple. By main- 
taining the Schuschnigg regime in 
Vienna, Mussolini can import from 
Germany the coal needed for the 
Ethiopian war after the league has 
placed an embargo on that fuel;

Nazi Germany, however, will not 
sėli coal to Italy without being paid 
—vvith gold, and with a free hand 
in Austria. Mussolini, it will be re- 
called, was the chief blocker of the 
Nazi putsch in Austria in the sum- 
mer of 1934 which resulted in the 
death of Chancellor Dollfuss. Both 
the na zis and the Austrian people 
want Anschluss—the political union 
of Austria with Germany.

Perhaps the first cost of the Ita- 
lo-Ethiopian war will be II Duce’s 
giving Ilitler a free hand in Austria.

rests the head thatwears 
Shakespeare’s famous 

have

Chicagiėtis, R. šniukas, kuris 
neseniai grįžo iš Lietuvos, gavo 
laišką nuo vienos ūkininkaites, 
V. Dobukaitės, iš Gruzdžių vals
čiaus. Ji rašo:

Šiandien žmonės važiuoja į 
Kauną i parodą. Aš liūdžiu ne
galėdama išvažiuoti. Tas pra
keiktas ruduo, niekam netikęs, 
toks labai šlapias. Dar laukai 
nesukavoti. Turime labai daug 
vasarojaus ir dar nematyt ga
lo ’ ,kada galėsime suvežti. O 
lietus vis dar lija ir dirvos ap
semtos. Kur slėniai, tekiniai 
lenda iki stebulių, be vežimo jau 
sunku išvažiuoti iš kai kurių

Skelbimai Naujienose 
iuoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra n Rudinas.

Putling On Pounds 
“Vneasy Rests the Head 
Hauptmarin' to Die 
Austria’s Fate 
Sex and Manners 
Jew-Baiting.

Visos panelės nori Vaitkų 
pamatyti

3417 South Halsted Street 
Tel. Boųlevard 4705

Gerkit ir Reikalaukit

skrido
paliks kitiems 'metams, bet jau 

laudable per radio praneša, kad orlaivis 
o tik jis dar gyvas 

paliko. Visi orlaiviai iš Kau
no išvažiavo • pasitikti, bet jau 
nelaimė pasitaikė.

CHICAGO THEATRE: The most 
entertaining pieture to date this 
year comes to the Chicago Theatre 
Friday Oct. 18, starring Joan Craw- 
ford and Brian Aherne, in “I Live 
My Life”. It is eight reels of hū- 
mor, drama and brilliant photogra- 
phy. A bored society giri meets a 
hard-boiled archeologist at work on 
the exotic isle of Naxos. That they 
should fall in love, is inevitable. 
Following her to New York, hefinds 
a different statė of affairs. She is 
wealthy and he is penniless. She 
likęs city life and he hates it. Whęn 
her shrewd grandmother offers him 
Severai millions as well as the vice-

SONOTONE: “Don Quixote”,with 
Feodor Chaliapin is being proclaim- 
ed as one of the finest pietures of 
the season. Due to popular acclaim 
it is being held. over for another 
week. Put this grand bit of cinema 
accomplishment on your “mušt”.

PALACE: Following “Top Hat” 
the Palace will present, starting 
Oct. 18, a return engagement of the 
historic “Folies Bergeres”, that ran 
for six months in Chicago at the 
French Casino and that just elosed 
a nine-month run on Broadway. This 
is the daring revue that launched a 
thousand imitators. On the screen 
will be “The Thirty-Nine Steps”. 
This pieture is a modem story, full 
of excitement, intrigue and romance. 
It outlines the adventures of a Ca- 
nadian visiting in London. and his 
hair-raising experiences when he 
becomes involved in a murder mys- 
tery. Robert Donat and Madeleine 
Carroll star.

presidency of the firm, he is sofrely vietų, < 
vexed. On this promise, “I Livė My kalbėti 
Life”, proceeds to a dramatic con 
clusiori.-

“Uneasy 
a crown,” 
line, mušt have been running 
through the head of King George 11 
when he rejected the throne of 
Greese offered to him by jubilant 
royalists after the recent over- 
throvv of the eleven-yeared repub- 
lic in a bloodless coup d’etat. He 
will apparently await the outeome 
of the nation-wide plebiscite on the 
ųuestion of restoring the monarchy 
sėt for November 3, 1935.

King George II prefers enjoying 
his head in London to risking it in 
Athens.

AR JI S EIN ATE Į BIZNĮ?
Tavęrn ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kainas.

. Lengvais išmokėjimais. •
STANDARD STORE FIXTURE CO

GRAND OPERA HOUSE: Start
ing Oct. 20th, “Rose Marie”, one of 
the greatest musical shows of all 
time will be playing at the Grand 
Opera House. “Rose Marie” is the 
colorful romance of the Canadian 
Northwest with memorable tunes by 
Rudolf Friml. This is the first time 
“Rose Marie” has been brought back 
since its original showing, with a 
great musical comedy cast. It is 
truly a spectacular produetion. It 
will be the only musical comedy 
playing in town this season. May 
we suggest that clubs, groups or 
societies contact *the management of 
the Grand Opera HOuse for Infor
mation on their attraėtive and rea- 
sonable rates for theatre parties.

Pasinaudokit musų patogiu 
IŠMOKĖJIMO PLIANU 

Duoda jums 10 savaičių laiko 
išmokėti.

CAPITOl CLEANERS
159 N. State St . 

Dearborn 8746

In Bridgeport there are signs of 
awakening. This can be seen in the 
fadt that our Julie, or Judy, is 
taking a keen interešt in the cliitT 
and is also going to have a girl’s 
sorority, who pledge to do hard 
work for the LYS. — That’s fine.

The bąsket bąli team is a sure 
success. Attendance for practice was 
fairly large, with Dvorak Park 
membere in the lead, all under the 
capable leadership of Wally Zarem
ba, a promising young man on 
whom • we can depend..« John Gel- 
žainis was acting as a secretary at 
lašt weeks meeting; He sincerely ap- 
preciates the help given to him 
whilie' reading the minutes written 
by Etta. . ...

Albin of Marųuette Park informs 
us that new rules and regulations 
have been adopted there, with finės, 
if the rules are trespassed. Now, 
what ' will they do since the mem- 
bers^-'can not smoke during the 
meetings? The Ethiopian war affec- 
tetf Marąuette Park too. Rekštis’ 
accouht book was all shot to pieces 
.... Kitty Svilainis remained secre
tary of that branch while their gif- 
ted ęomedian, Alphonse Baldkin, was 
chosen officer-pro-»temps ... Frances 
Syro made her dębut in the LYS’. 
Glad ;to have you with us, Fran ... 
Tommy Valentine, the chairman of 
the branch, and a party of frienids 
celebrated his birthday lašt Saturday 
at the Trianon Bali Room. We are 
getting classy, aren’t we? ... This 
coming week end quite a few birth- 
day’s will be celebrated. Good luck 
to all of you, especially to thdse 
whose birthdays fall on the thir- 
teenth. ■. ’l

Lietuviškos
Degtini*

the evening we will celebrate our 
grand Masąuerade Party at the 
South Town Hali, 6319 So. Ashland 
Avė. Cooperation of outsiders and 
members as we)l is reųuested _ for 
the successful ‘putting over’ of 
these two affairs.. The first is to 
place the Lithuanian name in the 

artistic world, 
while the second is to enable cover

Tik pas Tumer Bros 
ti panašias vertybes, 
gus. Atsilankykite šiandien,

Visose Alinise
Mutual Trijų 
žvaigždžių i
Kentucky 
Bourbon

Bruno Hauptmann will die on the 
day to be sėt by Justice Trenchard, 
unless the govęrnor intervenes.

Calmly, carefully, diligently, 
without prejudice or enįptional bias, 
the 13 justices "of the New Jersey 
CtfurthdF EHoVš andHAppbW; high- 
est tribūnai in that statė, have de
da red that Hauptmann had a fair 
trial and was rightly eonvieted of 
murdering Lindbergh’s baby.

Eight months ago that trial grip- 
ped people in this country, even 
abroad, as no trial ever has. The 
murder of the Lindbergh baby was 
the crime of,the century. Būt since 
then Time’s swift shuttle has woven 
much on the loom of human events. 
The federal Supreme court upset 
the New Deal; Will Rogers and 
Wiley Post died in an airplanė 
erash; Queen Astrid of Belgium arid 
Mrs. Harold L. Ickes were killed in 
automobile accidents; and Huey 
Long was assassinated.

Once or twice again Hauptmann 
will make the newspaper headlines. 
Then over him, as over the famous 
persons just named, will sweep 
waters of death.

The paths of crime, glory, 
honest, humble labor — all lead 
to the grave.

Hitler and the nazis, ruthles? in 
driving the steam-roller of dieta tor- 
ship over Germany, take peculiar 
and even psychopatic 
baiting the Jews. No rights are to lime-light 
be left to that unhappy race; no in 
dignity, no injury is too great to be the exp6nse of the huge undertaking 
inflieted upon the Jews by the na- and to give prizes to the striving 
zis, drunk with power and the myth young artists. Thus, both affairs are 
of “Aryan” purity. | to be well patronized by all. —XYZ.

Race prejudice, as H. G. Wells 
says, is qne of the worst evils in the 
world. Out of it arise great injustice 
and oppression, as we Americans 
know from our Negro and Oriental 
problem. • /

When a nation systematically mis- 
treats a race so prominent in all 
walks of life as (the Jews, that na
tion does itself great harm. By 
driving out both Jew and Moor, 
Spain lošt the most brainy and ca
pable of her people, and for centu- 
ries festered in the slough of reli- 
gious bigorty and persecution. 
France, too, paid dear when she 
drove out the Huguenots—French 
Protestants — to secure religious 
uniformity. Going to England, to 
the Netheriands, and to this coun
try, those refugees from the bloody 
sword of Catholicism wrought ex- 
ceedingly well.

So, nazi Germany, in driving out 
the Jews, is vvilfully losing many of 
its most capable citizens. For de- 
cades, even for generations, the 
Fatherland will pay dearly for the 
psychopathic Jew-baiting of the 
Hitlerites.

tus, o: kitaip prišemši. Tai tih 
tokie džiauksmai pas mus, c 
daugiau neturi kuo pasidžiauk- 
ti. O valgis rudenį—bulvių pri 
kemŠi pilvą. O jeigu kiek įde 
da taukų—tai 
pavalgęs 
kia parduoti 
kad mokesčius ir šeimynai al
gos mokėti. O darbas— nuo 
ryto dar prieš aušrą turi atsi
kelti, reikia kulti su jauja li
nus, kulius krėsti ir šiaip kitų 
javų prisikulti, o iš kitų me
tų javų, jau seniai nebėra. Ir 
taip, visi trusias diena iš die
nos”.

Nuostabios Vertybės CHICAGOS VYRAMS!

OVERKAUTAl ir SIUTAI

Mutual LlquurCo
4707 So. Halsted SL 

TeL YARDS D803

Aš labai norėjau pamatyti 
kąs Kaune bus. šiandien di
džiausia naujieną visiems apie 

Tobacco Vaitkų, kad tąip netikėtai iš- 
Jau visi manė, kad jau

Visos kaimo pane 
les į Kauna Vaitkų 

pamatyti”

VnnI Grynų Vilnų 
5300 Materijolo

Dabar- jau iš Gruzdių visos 
panelės važiuoja parodą ap
lankyti ir nori Vaitkų pamaty
ti. Tai žodžiu sakant, ruduo 
ląbai labai lietingas ir žmo
nėms labai sunku stotį pasiekti, 
o čia didžiausia prabanga Kau
ne. Pas mus oras labai nepa
lankus. Prieš šv. Roką kaip 
pradėjo, lyti, tai dar nesustojo 
—vis lija, o jeigu ir kokią die
ną nelyja, tai ir vėjas šėlsta. 
Tiek pučia, kad šiaudų stogus 
ardo ir medžių šakas laužo. O 
sugriebtą vasarojų tai į kai
myno dirvą nęša. žirniai tai 
rieda glėbiais per lauką. Visur 
nuolat dumblas, kojos visuo
met subristos, šlapiausios ne
gali sausom išeiti, žmonės au
tais kojas apsivynioja ir bren
da. Sakosi vienas antram, kaip 
sutinka, kad po gerybes brai
do. Jau kad į Gruzdžius reikia 
eiti, tai jau apsiauk ilgus ba-

Sutaupykite SCG 
ant visokių — 

Išdirbysčių

Taiso —PARDUODA—Perdirba
‘L. • . , ' ■ f .

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bite išdir- 
bystes perdirbtų typewriter’j, garantuotų, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MĖNESĮ- 
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo j naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444

Nespręsk apie šiuos puikius siutus ir 
overkautus dėl jų specialiai žemos 
kainos. Bet spręsk juos pagal turtin
go vilnonio materjolo, rūpestingo 

S pasiuvimo ir garantuoto celenesepa- 
L mašalo, ir jus realizuosite, kad tai 
H yra tikros $25. iki $30. vertybes.

Naujausi styliai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų, įvairios mieros ir puikiai tin- 

f? kanti dėl kiekvieno vyro.
iųs galite gau- 
Faupykit pini-

PERMANENT 
WAVE •• •
PILNAI UŽBAIGTAS

Helen Hayes, iragile 
i n six weeks pushed 
from 93 to 103 pounds, 
luscious, partly so that she may play 
the part of rotund Queen Victoria 
in fier own new.play, “Victoria Re
gina.”
“The eurse of the modern woman 

is dieting,” exclaims Helen empha- 
tically. “I thoroughly approve of 
any movement for plumper wo- 
men.”

Physicians also advise thin women 
to put on pounds. They condemn 
men’s taste in narrow-hipped fema- 
les who bear children with great dif- 
ficulty, or not at all.

Whoever sets the fashion for 
broader-hipped women will benefit 
mankind.

Kamp. ROOSEVELT 
RD. ir HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Paprastas

PREStS
IŠVALOM

IšPRpSINAftJ 
Vyrų siutai ir 
Topkautai—33c,

A D TYPEWRITER 
COMPANY

189 WEST MADISON STREET >

Šie nauji radios pagauna visas tolimas Amerikos ir Eu
ropos stotis ir dūri labai gražų ir švelnų balsą.

Jūsų senas radio priimamas mainais.

TOBACCO ROAD
SELWYN THEATRE

Road” is šcoririg an overwhelming 
stage success in Chicago. Hąila 
Stoddard, Mary Servoss and Hęnry 
Hull as Jeeter Lester give L---------
performanees of earthy characters. sudužo 
This play bristles with pathos, pro 
niscui.y and pranks.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mbrgičio* arba 
apdraudė nuo ugnies* Vėjo, etc., atsišauk:

■ '■ - ■..■‘VELiBBEOUASi: YABdiB: 2W0 arba MSt. ,

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

.............................' .......  .. . . . , ........... ,, ' ■ 1 _

1----------------- , ę------------- ------------------ --

will.be


Treeiadienįs, spali. 16; 1935

$8.00

paštu:

I

VEDA ETHIOPIECIUS KARAiN
Subscription Kates:

$8.00" per yegr in? Canada:
$5.00 per year outsid'e of Chicago
$8.00 per year in Chfcagė 
3c per cepy.

NAUJIENOS
The' Lithuanian Daily News 

Published Daily Bxcept Sunday by
Lithuanian Newg Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street ,
Telephone CANaI 8500

Užsakymo* kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams
‘ Pusei ihetą ___ __________

Tritas mėnesiams ___
Dviem mėnesiams. 1.50
Vienam rifefaesiui___________  ;75

Chicagoj per išnešiotojus:
s Viena kopija 3c
‘ Savaitei 18c

Mėnesiui _______ _ ______ ..... 75c
Suvienytos^ Valstijose, ne Chicagoj-,

« Methms ........    $5.00
, Pusei metų. .... .......    2.^5

Trims mėnesiams^ «................. 1.50
Dviem mėnesiams ...... . 1.00
Vienam mėnesiui ...—.................. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
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Pinigas reikia siųsti pašto Money
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‘mis laisvėmis. Jie' gali laisvai teikyti susirinkimus ir 
laisvai spaudoje diskusuoti visokius klausimus*

Tiems, kurie mėgsta niekinti demokratiją, pravar
tu butų susipažinti su Švedija. Jie pamatytų, jog ten 
žmonės ir be “tautos vadų” moka kur kas geriau tvar
kyti savo krašto reikalus, negu, fašistinės valstybės*

A.'::--

DARBO VALANDOS

darboPartija
.............. ........-........................................ ....

Atlantic City vyksta Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija. Iš klausimų, kurte konvenciją yra svars
tomi; matyti, kad Amerikos organizuoti darbininkai 
pradeda keisti savo politiką. t

Praeityje Darbo Federacijos vadki buvo nusistatę 
rūpintis vien tik ekonomiškais darbininkų'reikalais; Va
dinasi, kovoti už didesnį atlyginimą iU darbd spyglį pa
gerinimą. Per daugelį metą organizacijoje dominavo 
Samuel. Gomperso autoritetas; O' Gompėrsaš teikėsi tos 
nuomonės,, kad darbininkams nereikia savo politikes 
partijas. Jis stojo- už taiį kadi reikia, remti “gerus žmo
nes?’ ir bausti r<blogūs*. Kitaip sakant, dari)minkai pri
valą paduoti savo balsą už tuos kandidatus; kurie pa
sižada ją reikalus gintir ir neremti tų kandidatų, kurie 
nėra darbininkams patenkąs.

Rinkime metu tad eidavo derybos sū republikonų 
ar demokratų partijomis' arba paskirais kandidatais; 
Ir dažniausia būdavo prieinama prie susitarimo. Par
tijos- ir kandidatai visokių pažadų duodavo; kad daur 
gjau. balsų galėtų gauti. Bet tie pažadai, beveik visuo
met pažadais ir pasilikdavo. Tačiau pasitaikydavo, kad 
su stambiosiomis partijomis Darbo Federacija, ir ne
prieidavo- prie susitarimo. Taip, pavyzdžiui, atsitiko 
1924 m:, kada darbibinkai nutarė remti senatoriaus Ro- 
bert M; La Fallette kandidatūrą į., prezidentus. .

Tokia padętifni —4‘ remti draugus ir bausti priešus 
— vda»bftwM pr&fedU r4t)atĮgėlis jų
jau supranta, kad republikonai ar demokratai negali 
būti jų nuoširdus draugai. Jie negali; vienu ir tuo pačiu 
laiku tarnauti* kapitalistams ir remti darbininkų reir 

? kalus.
Tatai ypač paaiškėjo dabar vykstančioje Amerikos 

Darbo Federacijos konvencijoje. Yra įnešta net 16 re- 
-■ zoliucijų, kurios pasisako už Darbo Partijos steigimą. 

Gi pernai tokių rezoliucijų tebuvo* tik trys. Vadinasi; 
darbininkuose pritarimas tokiai partijai auga. Akivaiz'- 
doje viso to, tad netrukus Amerika gali susilaukti nau
jos partijos* Juo labiau, kad ir Darbo Federacijos va? 
dovybė tam nebesipriešiha.

Amerikos Darbo federacija, kuri laiko konvencijų 
Atlantic City) pasisakė už 30 valandų darbo savaitę. 
Tik trumpinant darbo valandas bus galima žymiai su
mažinti nedarbas, pareiškė prezidentas Wm. Green.

Statistikos duomenys rodo, jog 1938 m;, kada įVaL 
riose įmonėse buvo sutrumpinta darbo savaitė) nedar
bas žymiai sumažėjo. Apie 840,000 darbihinkų, kurie 
buvo bedarbių, eilėse,, gavo darbų. Ir tai per vienų tik 
rugpjūčio mėnesį. Tuo tarpu šiais metais, nors ir jau
čiama nemažas pagyvėjimas pramonėje, įer rugpiucio 
mėnesį darbininkų samda padidėja tik 204.000;

.! Tie faktai aiškiai rodo, jog darbo valandų trumpi
nimas yra būtina sąlyga nėdarbo klausuhui išspręsti.

■ 'V'.- ’ ' ■ 1
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Iš to viso išeina šitoks paveikslas.f Religija abiejose rankose laiko po durtuvą. Dešinėj i ranka yra priešininkė kairiajai rankai,, o kairėj! — de'šinė- jah Ji< taisiais . dviem durtu- Ivais pasmeigė krikščionystę, iškėlė aukštyn ir aukauja Kristui, maldingai į dangų įžiūrėdama*Karas yra ponų biznis žmonėms pavergti* Religija j, gėriais sakant, rėligijoš vado- vfti. paremia galinguosius, įtuos, kurie pavergia.> Galingieji žemės valdonai ir (religijos valdonai turi bendrą ‘savo medžiaginių interesų jfcdntą.
—Juozas Buktiškis.

STEIGIAMA DRAGŲ 
NU TARNYBA

į Dragūnų priifirtą kavalerijos ^atsargūs kareivį apskrities ko- menddhtas, nustatytu laiku siunčia į kavalerijos piilką, kuriame mokami to apskrities dragūnai. Pulkas išduoda turtų, arklį; ir paleidžia namo tokia pat tvarka, kaip ir lygtinių atostogų leidžiami dragūnai.Tikrosios karo tarnybos kareiviai, tarnavusieji kavalerijos pulkuose ir norintieji būti dragūnais, ne vėliau kaip p tris mėnesius prieš tarhyb' pabaigą paduoda prašyr _ dokumentais savo pulk

įįįįj.;:

dragūnais, ne vėliau kaip per tris mėnesius prieš tarhybos pabaigą paduoda prašymą su dokumentais savo pulko vado vardu. Jų prašymus išsprendžia kavalerijos viršininkas ir, jei yra vietų, įskaito dragūnais kandidatais. Atitarnavūs tikrąją- karo tarnybą, jie1 pritinami dragūnais ’jiė leidžiami. į lygtines atostogas*Naujokai ir savanoriui; kurie nori stoti dragtihų tarnybon, įrašymus su dbkumen- <tais privalo paduoti savo apskr. komendantui ne vėliau kaipi ligi tų mėtų naujokų ėitttind< pradžios.■ Dragūnai tikroje karo tarnyboje larnauja 7 mėnesius l(Dragūnų tarn. st. 3'Str.). Tikroji dVagunų karo tarnyba prasideda palandžio mėti*. T d. ir baigiasi lapkričio mėn. 1 d.TikrOjfe karo, tarnyboje tarnauja naujokai dragūnai ir prieššaukinmojo amžinus savanoriui dragtitiai. Tarnauja kavalerijos pulkuose;’ Nustatyt laiką kariuomenėje ištarnavę dragūnai leidžia-2) t pareiškimą, kad turi sa^ mi< į lygtinus atostogas.,vo r arklį, ir ; nori su juo tarnauti; kas arklio neturi, tas pažymi - savo prašyme;Prieššaukianiojo Amžiaus: savanoriai dar pridėdUv.3) gimimo metriką1 ar kilus amžių įrodančius dokumentUs;4) policijas liUdymą, katistoti savanoriui nėra> Karinės ■prievolės įstatyme! 191 stt; (V. ,Ž. Nr. 293; eil;. 1988) hūrtfdytų .kliūčių; ( . •į 5) , tėvų ar globėjų. raštihį? leidimą stoti: savanoriu.Pasižadėjimus tvirtina viršaičiai ir burmistrai; 6* vUĮW-t .bes tarnautojų.. —. j.ų įstaigų viršininkai'. ' * / . ; :Kavalerijos atsargos karini,, tarnavę rikiuotėje' ir ndrim tieji tarnauti dragūnais lygtinėse atostogose, prašymus sti įdokumentais. paduoda „ savo apskr. komendantui. . 
i.. . .i ’i..

* Dragūnai steigiami būriais visoje Lietuvoje. ;, Dragūnų dalis Steigia kavalerijos viršininkas per apskričių komendantus pagal kariuomenės vado patvirtintą planą.Dragūnų uniforma nustatoma ta pačia- tvarka, kaip tik- rosioš tarnybos kariams.J J dragūnus priimami kavalerijos atsargūs karininkai ir kareiviai;, kareiviai,, baigian- teji tarnauti karo tarnybą kavalerijos pUlkuoSe; naujokaf ir prieššAtikiįmojb amžiaus savanoriai. fi Visi, tie kariai, naujokai ir savanoriai,, kurie nori stoti- į dragūnus turi tikti šioms sąlygoms: ;! 1) karininkai- turi būti ne senesni kaip 40; o kareiviai— riė senesni kąip 27 metų am* iiaus; '■( 2) turi tikti kavalerijos rikiuotės tarnybai; i3) jei patys ar jų-ukiou vai-* dytojai arba bendrininkai (jiėi jie nesavarankiškai gyvena)’ galės ir pasižadės tinkamai iš- tlaikyti dragūno arklį ir galės- atlikti visas dragūnų tarnybos* priedermes.į Galinčiais tinkamai išlaikyki dragūno, arkų laikomi-. > i 1) žemės ūkio savininkai- arba nuomininkai, nuolat laikantieji ne mažiau kaip du arklius ir mokantieji ne md- jžiau kaip 100 litų valstybinių žemes mokesčių per metus;i 2) valstybės ir savivaldybių

Krikščionystė Ant Dviejų Durtuvų
—______Italijos armija pradėjo karo ugnį rytinėje Afrikoje rugsėjo 3 dienų, žemiau mano minihii ir aiškinami naujieji faktai yra tos dienos įvykiai.Abi tuodvi šalys yra krikščioniškos. Abi katalikiškos.Popiežius nenorėjo šito karo. Bet popiežiaus geriausio, artimiausio katalikiško monarcho tarnas didysis, Miissd- lini, pradėjo karą ir jį tęs iki galo—iki bent kokio galo, r Krikščionys Miuša krikščionis.Krikščionys, tiesa; tankiai kariavo per visą Kristaus gadynę. Bet jų karai ir paprastos žudynės, kitadbs būda-r vO ne visai aiškiai $rifešais saviškius. Jie skelbdavo* karą prieš “netikėlius”; prieš “kitaip tikinčius” krikščionis (sektantus) i pri'ęš i musulmonus ir tt.Bet šioje gadynėje krikščionys užpuola, visokiais ginklais ir dujomis galabija saviškius, savo “brolius Kristuje:” < Katalikai užpuola, katalikus.Žudo vieni kitus, visai nepaisydami to, kad tų ir kitų priešas yra ne kds kitas, kaip tik “brolis Kristuje.”. Kuomet katalikai italai mušasi su katalikais etiopais, tai ką popiežius daro? Rodos, hieko: Ką jiš sako? Jisai sako, kad turįs viltį, jog, tasai susi- durimas pasiliks Afrikoj e,, ne- ateiš į. Europą. .Lygiai' taip skelbia, kartodamas, ir Mussolini. Skirtumas tik tas, kad Mussolinis nesako turįs viltį; jis tvirtina, kad šis karas nekliudysiąš' Europos. O katalikų, aukščintt- sioji valdžia; Vatikanuš,. turi tik viltį, kaip bus. Dievas tą- jai dvasišką j ai valdžidr nepasako, kaip bus.Meksikos parlamento atstovų namas priėmė* rezoliucijų; patrempiančią šitą Italijos im- perialištinį karą.Mfeksika link šib karo yra neitralė šalis. Bet. pasisako priešais grobiką.1 Jungtinės Valstybės taip pat 'neitralitetą laiko. Bet prezidentas Rooseveltas, kelionėje ipo vakarinę šalies dalį, pasaukė, kad Amerikos Jurigtihės ^Valstybės rems moraliai Tautų Sąjungą tiek; kiek tik įšta- įtymai leis. O Tautų Sąjunga, Jšiuo tarpu, drūčiai nusistačius ■prieš užpuolikę Italiją.■ Popiežiaus valdžia taip pat įneitrališku. Bet dabar ji vos •jjegalėjo pasakyti nieko neveikiančią viltį, kad afrikinis ikaras gal neateisiąs į Europą. Dieviška valdžia matomai tik apie save rūpinasi. Jau pereitame mėnesyje ji pasitiifbŪiho požemines lindynes, kati bomboj iš oro nehžkristą ant ,sios šventų*, gallyų.Ji turi viltį,, kad. karas neateis Čtoriėi. Tūri viltį, , kati,, ne- reiks jau ne į tą naują urvą k

I uI ( , IRas Išmali, vienas iš žymiausių ir drąsiausių* ethiopiečių genorolh, pasirėdęs savo rangos uniforma. Jis nugalėjo italus ties Aduwa 1806 m. *prieš lakstančias bombas.5 United Press korespondentas, E. W. B’eat’tie, iŠ Ėthiopi- jbs sostinės Addis Ababa rašo;* kad Belgijos misionieriai yra išlavinę kiek kareivių etiopą. )
J 'J , ■ M ■ ' , ■ U ' .Taigi jie atlieka tokį pat darbą šiuo karingu laiku; kaip ir Belgijos, Švedijos Turkijos oficieriai-— “kariniai p a tarė j ai” Etiopij  b j e.Bblgai —katalikai. Matoma, kdd it tie misibbiėriafc katalikai. Jie lavina etibpus kariško gabumo, muštro, kad- geriau galėtą atsiginti, nuo katalikų italų, išmušti ‘ juos.
J . , " y . ... ; •Kitas tos pdčibš laikraščių agentūros korespondentas; Webb Miller, iš- italų Eritrijos karo frontoi rašo, kad mieste Asmaroje, pri'ėŠ pat prašidč- siant karo ugniai’, gatvėse riii- nios krykštavo1,; prožektoriai ■šviesomis svaidė, o bažnyčios visi varpai skambėjo.' • Tai italty katalikų bažnyčia- taip skambiai1 J džiaugėsi; kad' -jos- kareiviai eina mušti etiopus katalikus.-7 ■ ; O kaip jie, kareiviai’ italais i ir juodieji ėritriėčiai' apdainavo Etiopijos imperatorių Ailį' Selasį? Vai:“Iš Sėl'asib barzdos mes padarysiu* šepetukų nušvaksuoti Musšolinio Čėvėrykiisi-”'Panašiu dailių Webb Miller įgifcdėjęs daiiiubjant ispaniškai 19; metų atgal, kada Amerikos gėrierolas Peršįhgds karingai niimaršavo į Meksiką. Tuomiet fPanšo Vilios kareiviai dainuodavę, kad jie padarysią Vilios skrybėlei raikštį iš Karanzos barzdeTeš.į Tai vis krikščionys. Ir tai Jhe bet koki; tai katalikai.Ėriė šito Viso tikybinės db- rovės inentalo pridėkime dar Tą, jog 1915 metais Italijai iinUšUnt tokius pat gerus katalikus austrus,, pasaulio katalikų dignitarai “nužemintai?’ meldėsi Rymė:r “Jėzau...- atsižvelgk gailestingai į mūšų numylėtą Italių Jąv Matai; jbgei ji mušasi; trokšdama užlaikyti musų gamtiškuosius rubežius ir ištiesti rariką savo neišganytiesiems broliains.”Mat kaip: išmušus tdos “brolius”; išties 'jiems ranką.Už tokį ftalijai pataikavimų, prisidėjimą su malda ptie Jos įsteigtų katalikiškos šaldės budynių; popiežius nuo Italijos valdžios gavo gerą dovaną: milionUs dolerių pinigais žemės kokį plotą ir žemiško valdono titulą. Tame * plote dabar yra nauja nepriklausoma valstybe, vadinama Vatikano Miestas.Kokią dovaną popiežius įgaus pb to; kai fašistinė Itali- !jė įŠ^dys Etiopijos juoduosiusIr da yM danelis tokių į ir ūkininkų reiks jaį nė į ta naują urvą lį- propagandistų, kurie, sako, demokratiški » MO m

tarnautojai; kurie pasižadės Khkamai išlaikyti dragūno arklį.j Norintieji stoti dragūnų tarnybon prie prašymo turit pridėti šiuos dbkumentuš;' l‘y pasižadėjimų tinkamai laikyti arklį ir gautuosius daiktus;
i Dragūnai; lygtinėse atostogose* tdrnauja 7 metus (Dragūnų tarti. įst. 5 stk*.),.Kai dragūnas blogai arklį? ir turtą prižiūri ir apskr.. komendanto ar kitų jo viršininką įspėjamas nepasitaiso, jo Arklys ii* turtas gali būti grą- žihtas į kavalerijbs pulką, o pats, dragūnas, jeigu- jU buvo priimtas iš' naujokų arba prieš- šaukiamoji amžiaus* ’ * stivarto- yiti, gali būti įyairiitas į kafiilo- menę baigti tarnauti tikrosios tarnybos laiką, “L* ii”.

T* IRikflmm- “NACrMENAS" 
, ant bile įtampo, kur parduoda

nti laikraščiai, Par-dfwSja» lai- 
kraščii}' Bufr gataras Jana pa- 
tarrtatlfi. Jisai tenai stovi ne sa- 
vo smagumui, Bet Jusę pato- 
gurno delei.

KAS PIRMIAUSI AI BĖGA SLĖPTIS ?

PARLAMENTO RINKIMAI KANADOJEf

) ’

i'

AVEBfchA BEDARBIŲ BEVEIK NETURI

>■
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; Spalių 14 d; Kanadoje įvyko parlamento rinkimai; 
kuriuos laimėjo liberalai. Iš 245 atstovų jie turės 17^ 

’ o gal ir daugiau. Vadinasi, absoliučią daugumą.
Konservatoriai) kurie valdė Kanadą nuo 1930 m;, 

: rinkimuose liko visiškai sumušti. Net 10 kabineto mfc 
nisterių nebuvo išrinkta į parlamentą. Praėjo tik prem
jeras Richard B. Bennett. Tačiau po tokios katastrofos 
jis tuoj žada rezignuoti iš konservatorių partijos vado
vybes.

šie rinkimai buvo įdomus tuo, kad Albertos $ro>- 
vincijoje gana stipri pasirodė Socialio Kredito Lyga, 
kuri pravedė į pariamentą 13 atstovų. Ta lyga vyriau^ 
šia turėjo tokių stambių laimėjimų, dėl to, kad ji žadė
jo labai, daug. Būtent, sutvarkyti šalies reikalus taip; 
kad kiekvienas pilietis turėtų $25 pajamų p)er savaitę;

Kaip matyti^, visokiais fantastiškais pažadais nėra 
sunku sužavėti žmones^ Juk ir nabašninkas Huėy Lohg. 
turėjo Amerikoje nemažai pasekėjų. I¥ tai tik toįcfeĮ^ 
kad jis buvo sugalvojęs originališką, (nors ir visai ne
įvykdomą) planą> kaip pašalinti skurdą ir visus žAio- 
nes padaryti laiiningus., ‘ x ’ į

Kada visuose l&aštiidsfc visi dar sunkiai tebekovo- 
jama su nedū8jbw,. tai Švedijai dėl nedarbo nebereikia 
galvos sukti. paskutinius metus bedarbių skaiČitiš 
ten labai sumažėjo. .Fefitei bedarbių dar btivti ligi 
100,000, o d^abar bėfiko tik 43,000. fe to skaičiaus apie 
30,000 dirba* prie vištikiųvtešųjų darbų, 'tokiu budu tik 
13)000 žmonių visai: darbu* Vyriausybe šelpia prr
nigais. apie penkis tūkstančius bedarbių.



.įtečikdienh, Spat. 16, 1935

KAi gErAld THOMPSON Wr® ELEKTROS KfifDBJE ..Khybo..nusixiiildmaį.uatBibųrfa 'kas 
tžiečias ’ (8) sekmadienis kiekvieno 
mėnešio, 1-Jha Vai. ix> pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4585 South 
Rockwel ISt

I .Ūageįb. J. .YjiškiemeiiS, 2547 W.
45tn St., Chię&gb,, Ill.Į. Durų marH

■ šklka S. Žukaiiškas. 2515 W. 43rd
St., Chicago. III.; Ligonių apek.' 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.: Kasierius J. .Yuškiena?, 2547 
W. 45th St., Chięago, TiLl. Sėdžią 
F. Aušra, 3439 So. ArOftn AVė,.‘ 
Chicago, III.; Sudžios rašt, F. Žu
kauskas. 3314 So. MorgAh Strėėt,

■ Chicago, Korespondentas. S<
Wemis. 6804 So. Perry Avenue.
Chicago, 111.

RŪTA KARTANAS.

vakarais tę'sik mbUslą, kati 
gauti d3r aiik’štėshį laipsnį. 1

Taigi, panelės dirba, moki
nasi, *bet ir "neužmiršta lietu
vių pasddlio.

Išgirsime rietrukUs .'apie jtj 
darbuotę RuĮtUrds Ratelyje.' 
Valio! (Sp.).

! > L

Oąk f o’rė'stjėčihi 'pra
šo lietuvių remti 

ši parengtinį į'
Itagiha Utšilknjcyti Moterų , 

Kliubb šokiubse . O’

8:30 iš

.. Šj šeštadienj, spalių 19 d., 
Chicagos Lietuvių Mbterų Kliu
bas rengia Rudens sokiiis Del 
Prado Viešbutyje. Tų šokių pel-, 
ną kliubas sunaudos šurehgi- 
jriUi vaišių ir šušelpimui Oak

i Foi-est prieglaiillos li’ethvių į-
Kas ’niet “Kultūros Ratelis” 

‘priima tik vieną ar dvi taau- 
'jas įtaręs, bet Šiais metais, 
Švenčiant dešimts metų su
kaktuves, liėtuviiičių Ratelis 
priims net Šešias liaujas na
res. Įyykis didelis ir svarbus! 
—nes Kultūros Ratelis yra vie- 
Hintelė, draugija susidedaiiti iš 
jaunų lietuvaičių, daugumas 
kurių lanke ar tėbėlankb uni
versitetus ar kolegijas. Ir jau 
’dešimts metų kaip ši draugija 
■gyvuoja maloniai, draugiškai, 
pavyzdingai!

Be abejo taip ir toliau gy
vuos ir karts nuo karto didins 
savo rinktinį būrelį su kito
mis ptaiięlėtaiis, kaip ir Rūta 
Kartanaitė, duktė gerai žino
mo vaistininko ir ALTASS 
pirmininko.

j DtaBtartihiu laiku Rųta lata
ko Central Y. i^Į. C. A. Cdl- 
legė. Ne Vien gera moksleivė, 
ji yra iy darbšti narė .ir vice
pirmininkė Sigma Delta Al
pha seserijos.. Taipgi priklata- 
šo ir prie lietuvių Pirmyn 
choro. Į

HĖLEN BLA'UŽDis. ■ 
...... Sykiu . su Puta, , r ir ’jfeletaį 

Blauzdjs, brightonparkietė, 
bus įrašyta į Kultūros Ratelį. 
P-Iė Blauždis neužilgo galis 
Bachėlbr of Science laipsnį iš 
Lewis Inštitlite, po ktirio žada 
'HibkytdjaUti. .

Apię Elenos likimą 'kalbėti 
čia nėra gana vietos,—prio 
kurios draugijos ji prisirašo, 
tai į tfuiiipą laiką palieka ve
dėja. Ji yra vice-pirihininkė 
Lnhliani'an Uriiveršity Club.

CllRfSTlNE PILKIS.
P-lė Christine Pilkis nesenai 

baigė St.. Casimjr’s ... Academy 
ir dabaų lanko De Paul Uiii-į 
versify. Linkšhlutė Christine 
buvo pirmininkė savo Gradta-. 
ation Class ir tikirhe, kad ‘ne< 
Užilgo bus garsi veikėja- Kul- 
tiiNšs 'Ratelyje.

JULIA ŠALTIMIEBAS
Ponia P. Šaltihiieriehė (S'a- 

liner), žmona veikėjo, Povilo 
Šaltimiero, kelis metus (prieš 
apsįvedant su ' čKičagiėči'U, IV 
SI) pirinininkąvo jaui^ 'pane
lių draugijai, Pittsburghe. Da- 
bar Julija mandagiai ir šir-į 
‘dingai atikuos savo 'pa tyrintą 
ir UĮiiversity <bf Pittsmi 

'K. B. draugijos reikalams.
HELEN VARKALA.

t)ar, iš .tolimesnio krašto, 
tai Helen Varkdla, gihiūši n'et 
Maskvoj, Rušijbj, dhktė 4i- 

. sienris zittbitao !auditbriaus jp. 
Varkalos. Hėlen yra lankidsi 
'Ūnivei'šify of Člijėago. ‘fludį- 
nia jauniausia iš Varkalų Š^i- 
mos, ji smarkiai pasižymės 
ateifyjė. . ; . į

’Blda vvaržkčis.
"Štai ir baigiame šį sąrašą 

naujų Kultūros Ratelio narių 
SU jp-le Elda Warek6i$, kuri 
'dtVyko Chičtagon vos tik pa
baigas aukštesniųjų 
ir čia Wši£Adusi bfai 
lavinosi'indkšie vakarais, lan
kydama, pįrma Gregg Cblle- 
ge, po tam, Northwėstefn Uni- 
versity, -pakol įsigijo žurnaliž- 
mp diploni 
mis v¥tirbtf£

....r..........  ............ Ji 
mokslą Chicagos darbuotei ir y* • '***%.............. g '9 • •....... * - < w • * • • W ■* -At

namių.
Sužinoję apie tai, Oak fores- 

tiėčiki šthi ‘ką .įbaho. 'Jų Vardu 
įnamis ’Jbųks FtūštČik'a, inst. 
>Vard 52, ’atfiašė “Naujienoms” 
lUiŠką: t

‘'M'ės , lietuviai, gyveną. Šioj 
prieglaudoj pastebėjome dien
raštyje ‘Naujienose’, kad ger-J 
bianias Chicagos 'Lietuvių Mo-f 
terų Kliubas rengia šokių va
karą ir visą pelną skiria mum# 
vargšams, šios prieglaudos lie^ 
tuviams

“Mes 
viešai . 
geraširdžius lietuvius, kad kas

kių vSkąių ir pagelbėtų rengėm 
jotais padaryti _ pelno, Jos nori 
mus sušelpti, 6 pagalba muinlšį 
labai rėikalitaga, bes dar šią 
vasąrą niekas pas mus neatsi-: 
lankė. . !i

“Garbė kliubietėms,., kad jbs 
niekados mus neužmiršta. Kiek 
kartų jbs buvo pas mus de-( 
pfesijbs taik'dfs, tiek kartų jbs 
mus gausiai apdovanojo. Mes 
esame joms ir lietuviams, 'kta 
jie kljųbleteš femik—šii’dihįaf 
dėkingi.”

atsišaukti į Chicagos1

kiek galėdamas peremtų tą šo- k,. rj; >*■ ;

Ttiri daug nWiii,'ket 
negali “buhCo”koftii- 

sijos sulipdyti
Iš SLA. 55 kuopos darbuotes 

“dirba "k'dHkUfše

KŽ JB

atabą Jdliaūs

Ir dąbar, dienb- 
'aitdVoktftj bfise

‘tVEsh1 t^ullMaN:—Mtaitąi 
sekmadienį įvyko SLA. 55 kuo-* 
pos susirinkimas, taeskaitlingtas 
nariais. > . 1

Nariams buvo išdalintą naują 
'koųstitUcija, gauta iš ! Centro. 
Turbut nekurie . nariai pirmą 
kartą savo 'gyvenitaie . gavo Su
sivienijimo korištitUčlją, todėl 
jie mažai ir zmojo apie sayo 
organizaciją. Dabar, ją turė
dami, galės daugiau ‘ šusipažių- 
ti, ir. paškiii įgalės paai^inli 
apie SLA. ir kitiems žmonėms. 
Tokiu būdti, būs galinga gadti 
baugiau narių.

'Musų k'uopa yrą prišidejūsį 
prie Auksinio jubiliejaus koĮn- 
Įciirso. Tam darbui .'yrą ‘ išrihk- 
ti trys organizatoriai, Andrūiš- 
ka, Strazdienė ir BardiŠis. Vie
nas iš jų bus vyriausis organi
zatorius, būtent Andriuška. jis 
bus 'Užregistruotas centre. Jąų 
gauti tam 'tikri:patvarkymai ‘iŠ 
centro, blanka išpildyta 'ir pa
sirašyta kuopos Vaidybos.

Negali komišijos išrinkti

Jau praeitame susirinkime 
buvo nutarta surengti “biitaėp** 
pare kuopos naudai, tik kortai- 
siją nępilnai sekėsi išrinkti. Bu
vo atidėta šiam suširinkinAn 
darinkti, bęt ir,šiame susirik
tame nesiąekė. Matos iš nekW 
rių narių, kad yra gerų noiįų, 
ką nors^ surengti kuopos baudai, 
bet VAfg^S, Ttad Jie 'fttanbri pa
dirbėti.. Jeigu šitaip eis nieko 
nerengsime, ir. toliau kuopos na
riai bus kraunami nepaprastais 
mokesčiais kuopos admimstrači-į 
jos palaikįmdi. ’

West Rulimane yra nemažai 
d i rbabčių žmonių, ktaopa tuki 
pusėtinai narių, o prie to tįp 
rime ^tą^fŽ^Aę^^rioje ga
lime laikyti ^sfiširinkimus Be

AMERICAN LITHUĄNĮAN CITI- 
ZENS CLUB OlF 12th WARD Val
dyba 1935 m.: J. švitariils, pirm. 
4819 S. Tripp.Ave.; W. Turner. 

: pirm.*-pag.r -8118- W. "44 'St. tel. 
, .Virgįnia 1153; Paul J.. Petraitis, 
1 xnut fašt., 3131 S. Emerfcld Avė.. 

tel.Columbiis 1027^; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S,.48th Coųrt Ci
cero. Iii.; J. Mdnikas. kdntrolės 
ra$t, 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas? 

H kasos globe.fas, 2440 W. 39 St; 
; H.. Gramontienė, kasierius, 4535

S. Rockwell, St; Dr. A. J. Mani- 
; 'kas. daktara škvotėjas .2519 W.
, 43 St.. tel. JLafayette 3051; A Va-

lavičla, MarŠarka (Bonasrilapai); 
; K. Gramoųtas, . 4535 $. RockweD 
J St, „tel. Lafayette, 2418; J. Bar

šauskas, 4156 /Archer Avė.; A.; 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel.

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
-Komisija;j Paul J. Petraitis. 3181 
S. Emęrefd Avė.. A. Šaldukas; 

! 4038 Archer Ave,. Dr. A. J. Mani-
. kas. 2519 W. 43 St;. Pilietiškų ,Pd- 

biertj Komisija:, A. gaidukas,. 4038 
Archer Avė., tel. -Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė.

y t b

pateikiamos 
Naujienų 
paiiėdėly, 
Utarftike,

1 Rankomis pAdir^ti 
t aCCORDIONS
I Pųtkiąųšįo^ rušięs, 

zemiaūšibmis kai-
• ynohiis. Pamaty-

kit mus .pirm pe- 
gu pirksite. Be 
obligacijų. Eks- 

' L pertai mokytojai.
r ,; ' • ... r . LDYKAI KATA-
Kai vakar anksti rytą 'joliet kalėjimo mirties kameroje 2,^00 'toJitij 'elektros

M

CHICAGO. — Jtkui vaKar aiinsu rytą juneo Kalėjimo linines Aaiiiuruje ^,ovv vuivą eienviuai INTERNATIONAL MUSIC CO 
si/ovė perėjo per kūną Gerald Tholtibsobo, 'fotografas nutraukė šį paveikslą. Thompson užtaib-J 1014 t Blue Isiand Avė. Chicago r ». •• ’ * . ‘ ■ r •' - * * ‘ ■ * - ■' ' - .......  ■ __1-1. *_____ — __ •
kėjo gyvybe už btutališką išžaginimą ir jižmuŠimą merginos, Mildred Hallmark, Peorijoje 

‘/r'ilr A..  -..to L tn.’.'i..'^.'J'to^ 1 — .„L... ..... 'oHi.nj'm , n n au/i n ri
derick Tice, Allen Hruby 
Kairy 
riaUjai 
kuris 
thx”.

jokio atlyginimo. Pagaliaus, 
khip- gir'dej ųu, salininkas dūoda 
svetainę veltui ir parengimui.

kodėl ’ta’ep'adirbeii biskį 
daugiau kuopos naudai ir nU- 
šikttatyti nŪb tesu?

r-Korešporideht’as. ?

'Įvytoj atidarys tabern 
ktiliozo, kliniką 

^beoaidnamš

iri 
Rėynblds. Jie naudos 
‘IšrŪstą gydybib būdą, 

vadinamas “pneumotho-

Kliubų Valdybos
1935 metams

Laiškai ąteję į Nau
jienų ofišą

Buvusi Iroųuois Meriiorial 
Hošpital hgdnihė rytoj bus 
atidaryti kaipo vieša tuberkū- 
liozo kliniką, kuri gydys be
darbius ir kitūs nettariihgus 
Chicagbs 'piliečius veltui. Kli
nikai 'prižiūrės 'dakt'Arta, Fre- 

r* ;'«'■»< i tofl '• ■ f-j . f -J j '

’ John AUbmaitis
- Joseph Augimas 
Mūry' Jacųyičz 
Air. Katutij 
Ėlisabeth s Lak'atiskas
Jėrihie Lapinskas
M. Roiilanb
Mary Sdbiička
Mr. Tasuvičh

•l : *
........ i ■ > Ail Vi i irt r

HŲMBOLDT, P ARK LIETUVIŲ Pb- 
LIT1KOS KLIUBO vąldyba (1935 
-m., Anton Vaiskis piriri., 3341 
Ęyęrgreęn. .Avę,» tel. Belmųnt 1448. 
J‘ohn> Kūpręyičius. . vice-pjrm., ■ An
tim Lungevicz, nųt. rast., 18^.4

‘ Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis. fin. J ra$t.t 
A. Žilliu’s, kAsierius, Tam Kubi-t 
liūs, maršalka.
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LIETUVIŠKA TEATilALilKA DR- 
STE RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 

rm.D Pirm. C. Stencel, 2539 Wę§t
.. 43ręl;(^t.,-.Chicago...III.; Pirm, pa? 

gelb. C. Cnaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; . Nut. $ 
•rašt- F. Opulskas, 3218 Sb* Liihe 
'St., Chicago, III.; Fių. rašt. W.
Zlabes, .740 E. 90th PI., Chicągo,' 
J1T.; Kont. rašt. J. jRazmjpas, 610U • 
■So.; Racine Avė., Chicago, III.; ;
Kašier. glob. P. Martipkienė, 3441 q 

,So.~ Morgan St., Chicago, 111.; Kas. J
~ ■ -- -< •' - ......  i' ■ |

PAMOKAS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Khygvedyštes 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 Iš ryto iki 3 po plėtų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Anferikųs Lietuvių liūlia
31'06 $0. Halsted St., Chicago, 111.

jelėf. fa&rrisbh10t51. \-Rkl 
nuolat žte'Mo’s Kaino; 

. Val.:-^:30 iki 8:30

LIEKANOS LkkTOVO. kURIAliiE ŽUVO 12 žMONllJ
•32b S STATU 7T

Opnoshe SUnc, 2d Floor

FOKACE
TAISYMAS

ėdk'YĖKNE, WY0. — Liekanos United States Air Lines lėktdvo/kuris sudužo lies' Člieyeniiei 
užmušdamas 12 jame keliavusių žmonių.
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'I’Raėjo base'ballaš, atėjo footballas

N |».g |7 r.-, i i m i ..................................... —   . .............................. ... ............ i . ■ ■ ■■ ........
' , , ' ■ , • . , U. •'

Ro’doąVdar vakar ant visų sporto hTėįėjų buvo bąšėballas, bėt šiandien visą jų" dėmesį užkdriavo 
fbbtbAHaš.\ PdvėlktaUs įp^bdo Colgątę - universite to' ir Iowbs kamtandas i lošiant rtiegiaihą sportą;
Iowa iailifefoVįžrMl.■ !' t . y ~

Pėtnyčioj 
iš radio ŠtotieS 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Gi^ėt visur „ 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
Hąušytojiį 
niekad 
nepraleidžia 
'šitų radio 
programų.

ir. jąs.

PRINCESS tEATRE 
So. Clark prie Jacksbh 
Antra savaitė rOęĮęma 

Sovietu rusIjoš filmą 
“KAIMIEČIAI” 

25e Iki 2 vai. kasdien

'H!

Į Grane Coal Co.
5332 S. Lortg AVe. ■

S** " ••• ** M*' **

P.UONRAD
STUPIO 

420 W?WdrSt
EngleKopd 5.883-5840 

Dar gražiau, modernia 
kiau įteigta. —

EGTLERIU
PIGIAU

F! , IUJ0DA1, WUir , , G i, , . PĄlriįg j,■ 14C iSS. to;. 30^
*16č WHQtKSAiE IB 8 colių ilenklmas arba ĮjęUA

T BETAID palpa 

ledų dalys ankidųųo- ja c«,Vh įlenkimas 
. (t q;8 propordonalial arba palpa _________

. pikiai. 26 Gaure Galvanish’oti.

, DEGINIMUI 
svarui 18c j 
kaina.- ( 
GROTEtlAirkflūr svaruf< 
20c; musų kaina.-----*

. VA^DE^IŲI VIEbRIŪKĄl 
Įfitur svarui 22c;

, kitur . SYRrnl 22c j f
musų kaina -------------

AGNE f URNACE REPAIR 12 ± s'11
PARTS CC.-ĮŽ jrSufiiyėsĮč

y r*. 4^^* m*- >♦ -...........
---------- ----------------------- -----

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

• 4 t K, i.to. ''4 w rf1- . 1 • <• v

RAŠMENIMS BIZNIO SĄ-RASAS
$is skyritfs yra vedantas 'tikslu pagelbsti bijisy i^tytojams su
sirasti, Kur galtata : nusipirkti ^|vaiii< paprastu rir 'tt^ftgnnastu 
daiktu, intaiŠĘ ir reikmenų, leigu iž telpančiu čla fikdblmĮi 'ke- 
galite susirasti ko jieSkot, pašaukite Naujiėnas, CttUal(8500, ir 
klauskite Biznio Patarė Jo. Čia jųsgausitelnf omad[ji, jė^u’tik

.Iii, tt>O COAL
f ^PIONEER

Pocohpntas Mine Rūn, totais
$7.40, perkant 5 tonų lodą

SHULMISTRAS BROS.
2405 W. 4žnd St.

'Phbnę Lafayette 630(0

StOCfc RENGIMAS
..........,..AP.Qm<? 7

taipgi darome moki bltkoryvtia

BOILERIAI
„ POILERS

BOILE^U^^AI^OM Irj 

, 24 falafi&ų jaUrnav&taas.
GUARANTEED BOIJLER AND

2 blokai i'4žfflwtte'nno ^shiifid -Avė. 
__ Tel, Virginia 1930. *

, .t SHEET ’METAL DARBAS 
Bukit prisirengę pirm negu sniegas 

Iškris 
LEONARD ROOFING CO.

3750 Wallace Street 
Tel. 'Boulevard 0250

NAUJIENOSE A
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Naujienų” Bankieto
Atgarsiai

Kas, kad, bet Garsaus Vardo laužė kaulus. Kai kurie visai 
Lietuvaičių draugijos narės mažyčiai šokėjai darė ant sce- 
‘ Naujieną” bankiete neąbejo- nos ąkrobotikos' stebuklus. Gru- 
jamai smagiai praleido laiką, -pė turi turtingą ir įdomų rę- 
Po koncerto ir’vaišių jos pri-, pęrtuąraą. 
davė rengimo komisijai laišką, 
sakydamos, kad “We had n |iajaus kuricms vado.
swell tune, thank you! Įvąyo p. V. Beliajus ir p4ė

Roselandiečiai turbut turėję Vęąęfa Grybaitė.
geriausių reprezentacijų. A. f Vafe svečiai kad
Narbutas ir J. Pužkorius par- b salg buw
davė apie 30 b.betų ir suorgn- ais jr kik>
nizavo stalų. Suvirš 20 žnjonjll! mjs ^Lrfjotnjs. Už tai pa- 
buvo jų kompanijoje. Kitas j dgka Driklauso DD jUIįe- 
sdandietis S, Dombro pardavė aj / •’ T

Grąžtai užsirekomendavo Be-

............. 11.................v——, i'*';

RYTOJ NAUJIENŲ PROGRAMAS. BŪS
■ TIKRAI šAVNUS

Miss Aldąpąf G.pgoniutė

NAUJIENOS, Chięago, III.
ti varduvėms jau buvo per vė- 

i jų, tai pasirinkta antrasis. Ar 
vienas ar kitas turėjo kokį 
nors ryšį varduvių rengėjams 
nebuvo taip svarbu. Bet pasi- 'ITundbiom moky-
roi|e, kad Stanioniui, ir vienas ir į^]q§ pražuvo 4 rašomos maši- 
kitąs šį tį žepklino. Lietuvoje, nglės Mašinėlių nerado, ne- 
toje apielinkėje, kur Stanipnis su5n,g nej kaltininkų.
gyveno, buvo daug _ Serapinų. | Dabar paaiškėjo.
.Visi buvę dikti vyrai. Tad, gal Hyde Park mokyklos pirmą- 
įvienas iš jų ir buvo tasai Fran-j dienj'irgi pražuvo 8-ios ma- 

ciškus. ! šinėjės. Kaltininkų ieško tarp
Antrasis tai jo diedukas, ku- mokinių. "

riam prie vardo buvo prisegtas . . -
ir Gregorijus. I r • -i • ' 4-

; Trečiądrenis, apal, 16, 1935

Pavogė 8 mašinėles iš 
mokyklos

Keletą dienų tam pranešę

Mašinėlių nerado, ne

kad iš

Taip klausimui išsirišus visi, lstySl§8 į RlUŠtyneS at- 
jįjjiidma,, buvo didžiai patjeji- sidlirė ligoninėje
kinti ir vakarą kuo geriausiai 
praleido. Bet jeigu dar yra Ben šintukas, 45 metų 833
Franciškų, kurie savo varduvių West 16th Street, atsidūrė ajy-

CIASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures

Rakandai-Itaisai

71 J"..; F • lionieti, N. Gugięnei ir J. Zy-13 bilietų, taipgi suorganjzuo- “*»■
rlatnuo csTiftlo « <* ■damas stalą.

* •* J- v » -r ’ • <

Tarp svečių, atsilankiusių iŠ 
kitų miestų teko matyti, pp. Cį. 
K. Braze, J. Martinus ir Sįmo- 
navičius iš Kenoshos. S. Pet
rauskas buvo su buriu draugų’- 
iš Rockfordo.

Pagerbdami ALTASS pręži- 
dentą Antaną Kartaną, Bankie
to dainininkai sudainavo jaąi 
“Ilgiausių Metų”. P-s Kartąnas 
trumpai kalbėjo į svečius, pa
brėždamas Vaitkaus žygio syąr-

•Specialius stalus banĮciete tu
rėjo Cicero koloniją, pp, Kęzę^, 
Gabrienė, Raila, Vyrų Choras, 
Baronai, Kuchinskai, Osinskįąi, 
Puišiai, Baskiai, Dobiai, Raila, 
Gugiai ir Padaužos.

Koncertinėje vakaro dalyje 
labai gražiai užsirekomendavo 
dainiąinkė “Onuks” Skeveriutė, 
kurios neteko girdėti per ilgą 
laiką.

Savo vikrumu, išlavinimu 
publiką stebino Andrejęvo gru
pės šokėjai

Ottono7to^efeyį-
-Visaip ' vartėsi

įdomus kaip 
apysaka*'

Mirė rugsėjo 26 ei., sulaukęs-

“^Ifoįeriai’ kviesliai, kurie 
įįąksiąino publiką dainomis lai- 
Įce yąkąrienės, buvo p-lęs Rim- 
ki$ą ir Trilikaitė ir P. Pūkis 
ir J. Rukštela. Laike koncerno 
jie pasirodė scenoje ir sudaina
vę keletą dainų kaipo “Kaimie
čiai?’ (Gabusis akordinistas, ku- 
fįs sfroleriams akompanavo, 
bgvo Andy Narbutas.

/
Už piuzikalių numerių pri- 

jręngipi^ ir “strolerius” padėka 
priklauso p. Anelei Steponavi- 
cięnęi ir K. Steponavičiui, “Pir
myn” choro vedėjui. Abu, nors 
i? ^(dalyvaudami scenoje, eks- 
prpnto dainomis ir savo geru 
Ūpų prisidėjo daug prie vakaro 
linksmumo.

Jų kompanijoje buvo ir Col. 
Haughtaling’ai, vienas iš Pa- 
saąlinęs Parodos viršininkų, ir 
jo žmona. ' - '

Bankieto rengimo komisiją 
sudarę pp. AJ Zymontas, M. 
Jurgęlionienė, Gugienė, P. 
MUlerjs ir T. Rypkęvičius. -—X

)

žęsr atgal prie tėvelio, kuris. 
; turėjo dide|į ūkį; ten įsteigė 
privatišką mokyklą, j- Bęt ir 
čia negalėjo ilgai būti. Ta 
mokykla buvo “nįe košer” ca
rui, nes visos knygos ir lai
kraščiai buvo slapta nešami iš 
Vokietijos, Tilžės miesto. Tais 
knygnešiais buvo kaimo vai
kinai. Tie vaikinai neganda-

Missz Ona Skcveriutė Miss Altįou^ G^įgoąiątė
, Kaip matote, šios dvi gražios geltonkasės lietuvaitės ry

toj linksmins radio klausytojus. Jos abidvi y$į geros (Įaįninin- 
kės. Panelės Ona ir Aldona dainuos duetą, o taipgi -'Onuks” 
dainuos solo.

Jos abidvi moka daug gražių lietuviškų dąipęĮįų. Jrų dai
nų klausytis bus malonu.' "

' Kaip ajteis 9 valanda vakaro, atsukite sąyp rądįo į stotį 
WSBC. • ■ :

neatšventė, tai lai jie nenusi 
mena. Patyrėme, kad yra dar 
trys kiti Franęiškąi, kurie tu- ,^e^e^y 
ri savo dienas.

—Ten Buvęs.

skričio ligoinėje, kai įsivėlęs į 
mušynes su Joe Sakalu, 1615 

Street, smarkiai 
nukentėjo. Sakalas parodė sa
vo didesnę jėgą perskeldamas 
Šintukui galvą.

IŠPARDUODAME baru fikče- 
RIŲo, visokie!' didžio su Coli Baksais 
ir siijKom. Taipgi Štorų fikčeriiis dėl 
bite kurio biznįo įskaitant svarstyk
les. ri>glstenus ir ice baksus. Cash 
arpa apt išmokėjimo. Pamatykite 
muš pirm negu pirksite kitur.

3. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.
-----   Į. ..,...,. .1,, ,«■

STORĄGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ........ $25.00 
$300 kaurai ;^;.....:.................... 1 $35.00
parlor, miegkambario ar val
gomojo kaipb*, rakandai ........ $30.00 

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE 

5746 Šo. Ashland Avė.
■ Ii iHĮijiĮiiiUŲiiniF.imiiil n iii iii ii ^■—1^1.1! ■ ,i.

beveik 100 metų cfmiiaus;' .vo Jokio atlyginimo už Paf- 
'baigė gyvenimą Oak Foreste-

An aBRIGHTON PARK
Ottonas Yurgelevič persiskyrė 
su šiuo pasauliu rugsėjo 26 d., 
ir liko palaidotas spalių 1 d.> 
Taigi ši žinia jau ne nauja,, 
gerokai suvėlinta. Bet mano 
nuomonė yra svarbu pranešti; 
apie tai per laikraštį “Naujie
nas”, nes velionis labai mėgo 
skaityti visus pažangius laik
raščius.

Pirmiausiai, aš atsiprašau3 
Brighton Parko reporterių, 
kad neturėtų piktumo, kad aŠ 
lendu ne į savo distriktą ir 
atimu “uždarbį” iš jų. Man 
svarbu aprašyti velionį Ottoną 
Jurgelevičių. Vieną, kad jis 
buvo gana mokytas, senais 
laikais gal mokytesnio nesira- 
do už jį. Pasimirė sulaukęs 
arti šimtą metų. ■

Paėjo iš Tauragės
Velionis buvo gimęs Lietu

voj, Žemaitijoj, Tauragės ap., 
vainuto parapijoj, Skiražeipės; 
kaime. Iš pasiturinčių tęvų. 
Jo tėvas buvo pavieto gydyto-, 
jas ir stambus ūkininkas. Tu-’ 
rėjo gana gerą uždarbį iri 
mokslą, ir nepavydėjo nei 
vo vaikeliams. Visus mokįųo- 
lietuvių kalbos ir rašybas. 
Kiek kiti jo sunai turėjo ąąok- 
slo, aŠ nežinau, bet vėliomis- 
Ottonas sako, baigęs 6 kliasų 
gimnaziją ir Petrapilio mokyr 
tojų seminariją. Taigi,-jau
nas būdamas mokytojavo |yąi~ 
riose Lietuvos ir Rusijos 
stuose. V r ■ į

“Ve košer” carui į
Bet buk buvęs cąro valdžiai 

“neištikimas” ir turėjo 
traukti iŠ mokytojavimą Cįrį-

pertraukom. Ten ir pasimirė.
Sesers sunai palaidojo

Velioniui mirus ir neturint 
nei cento nei nieko, laidotu
vėmis turėjo rūpintis jo sese
rų sunai, Nikodemas Rudini- 
nas, Jonas Balnis ir Vincas 
Kasmauskis. Jie visi susidėjo 
ir labai gražiai jį palaidojo.

Letuvoj velionis paliko dar 
dvi seseris, Marę Kasmauskię- 
nę, Domicėlę Stasytienę, Ame
rikoj daug giminių ir draugų. 
Daugumas šiandien apgailes
tauja a. a. O. Jurgelevičiaus. 
Jis yra labai daug padaręs ge- 
ro. • . - • ■ *

Šiandien velionis ilsis sau 
ramiai šaltoj žemelėje Kaži- 
merinėse kapinėse.

/ - - '‘ ;‘A S, - ^iįidokas.! ■
t "‘- ■ u? ■ ■ k ;

Prailgino darbo va
landas atmokejimui 

15% namu savi
ninkams

neštus raštus. Bet velionis 
Ottonas juos veltui pamoky
davo rašybos. Buvo pas jį ir 
žydą mokykla mokino žydu
kus hebrajų kalbą, nes velio
nis galėjo kalbėti ir rašyti 4 
kalboms, be lietuviškos;

».>s v* ,■ y ,

Taigi, per visą laiką Lietu
voj jam daug kartų reikėjo 
šokti į Prusus nuo caro. Pa
galios, išvyko į Ameriką. Tai 
buvo 50 metų tam atgal.

Kitiems geras, sau blogas
Laikinai sustojęs Penn. val

stijoj, vėliaus persikėlė į Chi- 
cagą. jChicagoj dirbo įvairio
se dirbtuvėse. Kol pramoko 
kiek anglų kalbos. Daug var
go neturėjo, nes mokėdamas 
getrai vokiškai, greit susipaži
no anglų kalbos sunkumais, 
jaunęsuiuose metuose Ameri
koj ętij£>o teisme ir įvairiose 
įstaigose už perkalbėtoją ke
lioms tąutoms. Pagalios, įsi- 
ląąišė į politiką. Dirbo par
kuose. Bet velionis palitiką 
nepasisekė, nes visiems gerą 
darydamas, sau daug blogo 
pasidarė* Priprato daug ger
ti, o žįnorna, vieną dieną pa
sigėręs ant rytojaus negalėda
vę atlikti gerai darbą.

Vėliaus turėjo savo biznį, 
bei įr to negalėjo ilgai palai- 
kyti, nes visi jį gaišino su per- 
kąjbėjimu ir visokiais pape- 
W J.Iu.r6i0.p®1fjs‘l.ir .pr?'l 'savininkai turi išsikolektuo- 
dęjo dirbt)i prie kito bizniem ti sau priklauįom, dalį ngs. 
karčemninko uz bartenderj.1 Hau JapkriMo 3 d.
Pągalįos, pradėjo eiti senyn

to Jąrbo nebegalėjo atlikti. * Lapkrį.žio i d. sumokėti 
Bet, kad visą savo laiką, liuo- Į 1934 mok. dūlį 
sąi ięirfo, tai nęturėjo nei kur Iždas primena, kad pirma 
gyvenii. Reikėjo šauktis prie dalis 1934 metų mokesčių tu- 
senelių prieglaudos, Oakv Fo-.ri būti sumokėta prieš lapkri- 
iręst.' Ten velionis išbuvo dau- čio 1 d. Po to ręikėą mokėti 
giąuą kaip dešimts metų r su pabaudą už suvėlavimą.

Apskričio .iždas išduoda kredi
to ženklus permokėjusiems 
1931 m. mokesčius.

roi izavimą ir

Vaidins scenoje, “žy
das Statinėje”

N’ORTHSIDE X- Sp. 26 d., 
SLA. 226 kuopa J. Grigaičio 
salėje rengia vakarėlį, kur pa
statys scenoje komedijją, “žy
das Statinėje”.

Be vaidiųįmo, programą su
darys dainos, šokiai. Sve
čiams žadami visokie gardu
mynai. įžanga 25 centai. J. 
Grigaičio salė, 3804 W. Armi- 
tage avenuę.

PERDAUG SVERTI PAVOJINGA JURU 
* SVEIKATAI 

Numažink!! svori saugiai tu 
METABOLIN

Dykai medikais egzaminactja ir patarimas. 
Keturių . savaičių gydymas kainuoja tik 
$6.00. Telefonuokit, rašykit arba atsišaukiu

Metabolin Laboratories, 
001 NORTH STATE STREET. Chicago. III. 

Pbone Delaware 0667

Visi jauni vyrai^yieįos gyven
tojai; uždarytį judėjime '

,t BRIDGEPORT -4 |9-tp dHb 
rikto nuovadoj e pojįci j ą užra
kino šešis jaunąs yyrųkus, ku
rie buvo Jcaltių^^ 
porto gyventpjąįįerorizavimu 
ir užpuldinėjiųiųis. ; Jie taip
gi buvo įtariami papildę ke
liąs vagystes. ^įvzA.7.f ’

Suimtieji yąą^yją|ps gyven
tojai visi . f, ‘ 
lenkai

kis, 2913 Archęi|/ąvęiĮuę, brolis 
James,. Frankov^slįįšį■ .pohn Ko- 
bas, 2923 Lock sįręęt įę jo bro
lis, Wolter Kpbąę; Jojin Waw- 
zyniak ir Cu.cliarski,
1222 West 33r$ ętręet. ( f;.

Bridgeportę/ j/yrą •, susi dariu
sios kelios gaujos j aukų-pik
tadarių, kurie dažnai ąpiplė-! 
Šia,^ žmones gatvėje ir vągįą 
automobilius. 7 7. • ;

jąųpųoKai. Trys 
^sąįifttųviąį. Jie 
itiūątąf Franko ws-

Kaip jau buvo rašyta šiame 
dienraštyje, apskričio iždas 
grąžina namų Savininkams 
15% 1931 metų mokesčių. Tas 
patvarkymas paliečia tik tuos 
savininkus, kurie turi mažus 
gyvenamus namus — nedides- 
nius kaip trijų fliatų. (Jei 
name yra krautuvė, tai jis ne
priklauso prie grynai gyvena
mų namų, ir jų savininkai 
15% neatgaus).

Kadangi Chicagoje yra 
250,060 žonių, kuriems pri
klauso 15%, ir . kadangi iždą 
ofiso darbininkai nespėja vi
sus aprūpinti, tai iždininkas 
J. L. Gili, prailgino iždo dar
bo valandas. Mokesčių pini
gai bus gręžiami sekamomis 
valandomis:

Paprastomis dienomis, nuo 
8:30 ryto iki 8 vakaro.

Šeštadieniais ■— nuo 8:30 iki 
3:30 po pietų.

Sekmadieniais — nuo 9:00 
ryto iki 3:30 po pietų.

15% 1931 mokesčių bus grą
žinta savininkams nę pinigų, 
bet kredito ženklų formoje. 
Kredito lapas bus pripažintas 
kąipo pinigas mokant kitus 
mokesčius, kitur jis neturės 

[vertės.

Pieninės 
keti ūkininkams 

$2.50užpienų
Kai kurios * * riepįik;lausomos 

pieninės vakar sutiko są stręi* 
kuo j ančių ūkininkų ^.reikalavi
mais mokėti $2^0 už XOQ sva
rų pieno. Ūkininkai nudžiugo 
gavę apie tai žįąįą, bęt tęs strei
ką tol, kol visos Čhicągos pie
ninės sutiks tęki^ kąiną mo
kėti. Ikišiol ukinįnįkąi gauda
vo $1.50. šiaifr, sjįi^o fronte 
viskas ramu. „ ■

šitoj žinięį pąūrsite 
naujų dąlyką apie

'"'/"'-M;- >.

Franciškaus. j$^ąįbtiio drau
gai vairduvių^groga • pajgfęrbė 
jį ■ surengdanąį“ąur^rįseparty”. 
Tariant :patįęąįfc ;Štąiįjąpio:- žo
džiais,; .tai ^^&.r:,^^įąūsias; 
“surprise”,
gyventi. Niej^- įjįą lįeniinėjo 
savo varduvių Nežinojo nieko 
apię savo šve&tįįjj, nęi kada jis

Zarasiškių K1 i u b o 
susirinkimai gyvčja 

f./'.' ■
Fiuošiasi pastatyti veikalą sce
noje; nariai pasiryžę dirbti 

---- - ■’ t
Praęjus vaąaros karščiams 

nariai pradeda daugiau do
mės kreipti į savo kliubų rei
kalus. Zarasiškių susirinki-, 
me kuris įvyko j spalių 11 d. 
atsilankę ( jiusėJinai jiarių ir 
visi pąjlĮtėngę ^tyje’fe^ nors 
Veikti 7piip kliuĘp tąip 
tuvių visuomenėj labui. »

Pirmoj ; yietpj, / numatoma 
reikalas pastatyti scenoje ko
kį nors veikalą, o kliubiečių 
tarpe randąsi: ypatų, kurie ta
me darbe turi, patyrimo. Ne
abejotina, kad jiems seksis.

Susirinkimams diena pasili
ko ta - pati* iki prieš metinio 
šusirinkimo, nes priešmėtinis 
sĮisirinkimas biis šaukiamas 
atvirutėmis. Todėl, nariai, 
skaitlingai atsilankę patvar
kys ddlyką kaip jiems reikės.

PRANEŠIMAI
Apie 3000 lietuvių
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu?

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31d.
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
’ V’ ‘ » • v '

Ofisas atidaras
Pirmadieniais, ketvirtadieniais visų 

i dienų,: o sekmadieniais iki' 1 pp.
Kreipkitės:

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name 2-ros lubos)

Humboldt Pąrfc' Lietuvių Palitikos 
Kliūbo ‘ mėnesinis susirinkimas jvyks 
spaliu 17 d. 1935, 8 vai. vak. Almiro 
Simans svet„ 1640 N. ,Hancack St. 
Kliubo nariai malonėkite būti ant 
susiriiikiriio, ? reikės < . darbininkus 
riiįkti ant baliaus, taipgi yra dau- 
giaiU svarbių reikalų. , Valdyba.

.   ' . 1      ' .Tll'   ...................—■

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

v—.............—

CIASSIFIEDADS

Kl. ir D-jų Susivieniji 
itio Susirinkimas

ROSĘLAND — Ateinantį 
pentądienį, spalių 18 d., 7:30 
vai, vakare, Darbininkų sve
tainėje, 10413 Michigan avė., 
įvyks Kliubų ir Draugiją Su- 
sivįeųijimo susirinkimas. ’**■.

Bus svarbių raportų prane
šimų ir ; bus svarstoma svar
bus reikalai Susivienijimo la
bui. * Visi nariai, nares būti
nai atsilankykite paskirtu lai-* 
ku. ' Sekretorius,

Obelys žydi lietuvio Žu
kausko sode

r . * į

: Chicągos priemiestyje obę? 
lys žydi. Jei netikit, tai nu
važiuokit į p. p. Žukauskų va
sarnamį, kuris randasi prie 
itaos jr ėięeiįę Ąvp., b pumą- 
tysit, kad tai yra tikra tiesa.

....DiDELis išpardavimas
Beijų ir Sjtrunų instrumentu 

$175 piapo accordion special .... $90 
$18 Albert kontnetas—klernetas $6.50 
$35 Bpėhm Cįahiet Co. sax.

naujas vartotas .......... . $20
$65 Martin naujas sax ............... $45

Gitana $4.50.' Visi bubnai. • 
ĮGOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Waxwell St.

Miscellūneous for Sale 
v. jyairųs Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ'STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas ... . .....

Rudąš car^cul .............. ..i.............
Jaf> mink ....... .......... ................
Natūrai maskrat .................... ...
Leobafd kates“.............................
American broadtail ......................
Northern seki ............................
Tikra ėsaterh mink ...................

' Ir ęaug kitu.
Jackettes ....J........ 
46 kailiukų scąrffi

■-Ekonomu

$18 
$24 
$88 
$24 
$32 
$26 
$44 

$150

$8 
rs nuo .... $3 iki $18 
Jos sekcijoj.

MILLER FUR CO..
166 N. ^liėhigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

, __r.......... . ... .
■ ■ ..tt’ • . . ' . > . . '

BENEFIT vietos pratuštinimo iš
pardavimus* — Margaret Etter 
Creshę. ketverge, 
adrėsū 421 N. Sti 
7 ryto iki 6:30 •

r Situątioii Wanted

IEŠKAU darbo prie namų arba 
ant farmoų. Esu pavienė. Taipgi 
esu patyrus dirbti prie biznio. Šau
kite Anna Crawford? 5980 3716 W. 
iš st ..

*, spalio 17 diena, 
fote St., atdara nuo 

:30 vai. vakare.

Partpers Wanted
Pusininku Reikia

IEŠKAU pusininko i Caffey ir 
Tavėrn su $800.

f 1 645 N. Wabash Avė.

■ j Tj.

B
' SPĘGIALIS BARGENAS

NASH — 1931’.4 dunl sedan $225, 
SHEVROLET ~ 1930, < 4 durų

$165
. $175 
.. $45

išmo- 
kara.

;Sedąn .....
FORD — 1930, 4 durų sedan ..
PAIGE — 1928,'4 duru $adan

Visi karai išrodo kęip nauji.
$10 imokėti, kita dali pinigu ’* 

kėjimais arba mainysiu i kita
p. walTeraitis

4614 S. Western Avė.
Tel. Lafayėtte 1329

HelpWanted—Malė '
" ' ParMnlnkų reikia

SALESMOlįAI pardavinėti 1 
ir 2 akenų Žemės plotus. . Taipgi 
didesnės, 20, 40 ir 100 akeriu ūkės. 
Patyrimas pardavinėjime žemės ne
reikalingas. ' Turi turėti automobi
liu ir būti sferai apsirensre.'

HęwARD W. ELMORE CO.
Kambarys 528,. , 

29 La Šalie St.

REIKALINGAS kriaučius, paty
ręs prie moterišku ir vyrišku rubu 
siuvimo. Geram siuvėjui darbas ant 
visados. Tel. Pullman 8420, 11302 S. 
Michigan Avę.

Help Wan£ed—Female 
reikia,

REIKALINGA mergaitė arba mo
teris prie naminio darbo. Telefonas 
Williow Springs 6$. • •

' —o— '• • -t

MATYKIT MUSŲ AUTOMOBILIUS
• IR PALYGINKIT KAINAS

Essex 1929 chalenger ........... $75.00
La Šalie, Sedan 1931 ’....... $345.00
La Šalie, Sedan 1929 ............ $195.00
Nash — Sedan 1^28 ............ $45.00 
2 Packards 1929 Each ........ $165.00
2 Packards 1929 Standard .... $145.00
Reo Royal 1929........................  $95.00
Studebaker. Cotipe 1930 ......... $95.00
Oldsmobile 1929  ...........  $95.00
Chevrolet 1928. ..:............ ...........  $65.00

. WALTER A. MACK & CO. 
7717 S. Ashland Avė. 

Triangle 7716
. . '' Matykit! Mr, Carine.

, ................ .. . ........ ■II.,.—.,,......—

NIEKO NĖJMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesių išmOkėjhnui. Jšt. 15 metų. 
Overhauling, . body taisymus, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
rięs, ąuto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy
kai. ■ i, «! r.

2511 Milvvaukče Avė. Bei. 4845

r j , Biznio Patarnavimas
UNIVEUSAL StORAGE

V. BAGDONAS. Sav.
; Locdl and Long Distaiice

? Furniture and, Piano Moving 
3406 Ša Halsted Street

/ . Phona Tards 8408 
■į Jį* Į ' '■ y - yį?-į;Į... ;

NAMU- SAVININKU ĄTYDAI . 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikšis nesusipratimu bu 
rendauninkais* Maža narinė mokės* 
tis. Atdara kasdieų nuo 8 vaL ryto 
iki 8 vai. vak.' Šventadieniais nuo 
10 ryto 'iki: biet

LANDLORDS BURBAU ny
• CHICAGO Inkorporuotas

< 1642 West Division St
, Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

REIKALINGĄ mergina prie leng- 
vaus naminio darbo. Virti nerei
kia. Mrs. Bajracb, 4956 N. Drake Av.

' O' T’ u '
MOTINOS pageUnmnkė. Skalbti 

nereikia. A. Siįtvepman, 1430 South 
Avers Avė. Crawford 5976.

a fy

REIKALINGĄ mergina tarp 22-30 
metu amžiaus prie namų darbo 
$6.00 savaitė! mdcVkla lankanti vai
kai, atskyras kambarys, Ręri namai. 
Brower, 1248 Albion* Ąve. Tel. 
Shelįrakę 63$9. v

BusinespChances 
Parday mnl Bižmiai

• TAVERN pilnai irensrtas. Greitam 
pardavimui už vigka kaina tiktai 
$250. 9<2 W. 59 St.
■> ....... '*■ ' '' ■■■ ’ i- ............... ........

TĄVERN PARDAVIMUI, kampas 
prie-karų linijos, pilnai irenjętas, su 
laisniu — $500. —• 6556 S. State St .* • i ' •’ t.

h4A4 ■-"I

Susirinkimas protestui 
prieš maisto kainas
CICERO — Praneša, kad šį

vakar Liuosybės /svetainėje 
įvyks susirinkimas lįomitėto, 
kuris sakosi kovojąs prieš 
aukštas maišto kainas. Tam 
komitetui vadovaujanti rašti
ninke E. Kelpšienė, 1330 So. 
■491 Ii a venue, Ciceroj. ’ J i sako,

nos jam pri^tfąoU-'
$įo įvykio j sumanytojai buvo

panašiame stovyje, kilus

kojo visų gęr

kad šį iąėnėĄj
kauiet dvi dięną^. Vieąąs Fran- 4»th ąvenuę; ciceroj .ji sako, 
ciškųs-frSęrąĮpįlljdą, ^n^sis-r- j kacĮ kelios lietuvių grupės tu- 
Gregorijus. ' |rinčios delegatus, p lenkai ir

Kadangi pi^niŪpj U j^^įaudb- italai ^adą prisidėti. *

šio įvykio sumanytojai buvo 
panašiame stąvyję, kilus 
varduvių klausimui jie susiieš-

Tįsu rado, 
i^jįi ten-jP?

Į ----
PARDAVIMUI mūrinis na- 

mas, 4 flatai po 4 kambarius, 
2 karų mądmfe garąžas.

‘ Bridgeporte
Simano Daukanto Federal 

SavingĄ lahd Loan 
Aš^oęiation

2202 Cęrmak Road 5
... K 1 ■ * < • *




