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Zintak išeikvotus

Bet kitų nujaučiama, kad An< 
glijai teko skaudžiai apsivilti 
nes yra tikrų žinių, kad suki-

Komunistų kandida 
tas paliuosuotas

lojalistų žuvo kovose 
su sukilėliais

Nors sukilėliai ir supa sostinę, bet seimas 
vistiek susirinko ir suteikė baskams au
tonomiją. 100,000 lojalistų žuvo kovose

JAPONIJA RUO 
ŠIASI KARUI 

SU CHINIJA

TOLEDO, Ispanijoj, spalio 1. 
Sukilėliai siauru kyliu pasiva
rė iki už 20 mylių nuo Madri
do, lojalistams Apleidus Ules- 
cas miestą, ant Toledo-Madrid 
kelio.

Kiti sukilėlių pulkai eina lin
kui Aranjuez, svarbios geležin
kelių kryžkelės į rytus nuo sos
tinės ir palėi Maqueda-Madrid 
kelią linkui Navalcarnero. Lo- 
jalistai traukiasi į Madridą gin
ti sostinę.

Iš Moroko atvyko dar 2,000 
maurų sustiprinti sukilėlius pie
tiniame fronte.

SAN FRANCISCO, Cal., sp. 
1.—Gręsusio laivų darbininkų 
streiko, kuris butų suparaliža- 
vęs visus Pacifiko uostus, liko 
išvengta, priėmus 15 dienų pa
liaubą ir prailginus dabartinį 
kontraktą 60 dienų.

susiru- 
galniti 
Madri-

TOKIO, spalio 1 
jos generolai jau ruošia planus 
karui Chinijoje, jei derybos nu
truktų ir prieitų prie atviro 
Chinijos-Japonijos karo.

Japonijos laikračiai tikrina, 
kad Japonija eisianti prie ka
ro, jei Chinija atmes dabarti
nius Japonijos reikalavimus.

CHICAGO.— Draugai sumo
kėjo $25,639, kuriuos Frank V. 
Zintak išeikvojo būdamas Su- 
perior teismo klerku, delei ko 
jis liko pašalintas iš tos vietos 
ir pats atsidūrė teisme už iš
eikvojimą teisme sudėtų pini-

Susirinko Ispani 
ios Seimas

Rusija Vadovauja 
Tautų Sąjungai

SOUTH BĘND, Ind., spalio 1. 
•—Trys moterys iš Napanee li
ko užmuštos ir ketvirta ’ liko 
sunkiai sužeista, jų automobi
liui laike smarkaus lietaus ties 
Bremen įvažiavus j troką. Su
žeistas ir troko vairuotojas.

MARIJAMPOLĖ. —-Pradejufc 
cukraus fabrikui priiminėti run
kelius, jie jau gabenami įfab* 
riką. Ūkininkai skuba juos 
kasti, kol nebėra lietaus ir rur 
keliai yra švarus.,

MAZATLAN, Meksikoj, sp. 1. 
— Ciklonas sugriovė penkis 
ąpielinkės miestelius, sužeisda
mas daugiau 200 žmonių.

MADRIDAS, spalio 1. —Pa
tikimi, bet neoficialus šaltiniai 
apskaito, kad lojalistai per 11 
savaičių civilo karo pražudę 
100,000 kareyių užmuštais ir 
200,000 sužeistais. Apskaičiavi
mų sukilėlių nuostolių nepaduo- 
dama.

Sukilėliai už 20 mylių nuo 
sostinės

Paremdamas Ethiopiją, Lit- 
vinov sulaikė nuo dalyvavimo 
susirinkime Italiją. Bet tai bu
vo žygis sulaikymui Italijos, o 
taipjau ir Vokietijos nuo daly
vavimo Locarno valstybių kon
ferencijoje, kur buvo ruošimąsi 
Rusiją visai izoliuoti.

Užtardamas Ethiopiją Lityi- 
nov siekėsi apsunkinti ir ki
tiems puolikams susitaikinti su 
tautų sąjunga, pav. Japonijai.

Paremdamas Ispaniją, Litvi- 
nov susilpnino Anlijos ir Fran
ci jos nesimaišymo politiką, ku
ri leido toms dviems valstybėms 
palaikyti draugšikus ryšius su 
Vokietija ir Italija. Jei jis ga
lėtų visai suardyti nesimaišymo 
politiką, tai jis galutinai at
skirtų Angliją ir Franci ją nuo 
Vokietijos ir Italijos. Bet šiuo 
laiku to tikėtis yra perdaug. 
Litvinov betgi jau pastatė ne- 
malonion švieson Vokietiją ir 
Italiją kaipo rėmėjas sukilimo 
prieš teisėtą svetimos valstybės 
valdžią.

Paisulydamas sudaryti pasto
vią taikos konferenciją ir rei
kalaudamas sustiprinti tautų są
jungą prie aplinkybių, kurios 
neleis Vokietijai ir Italijai da
lyvauti tame darbe, Litvinov 
bandė jas pastatyti kaipo tai
kos priešininkes.

Litvinov kartu bando pasiim
ti mažųjų tautų vadovybę, griež
tai pasisakydamas prieš pakeiti
mus taikos sutarčių. O Angli
ja, pataikaudama Vokietijai, 
kaip tik pradeda linkti prie pa
keitimo sutarčių, kas baugina 
mažąsias valstybes, nes tie pa
keitimai kaip tik butų daromi 
jų sąskaiton.

Anglijai ir Franci jai Litvinov 
aiškiai pasakė:

“Jus, kaip išrodo, noriai tei
kiat koncesijas savo galimiems 
priešams, Vokietijai

TERRE HAUTE, Ind., spalio 
1__ Komunistų kandidatas į
prezidentus Earl Browder ir jo 
keturi draugai liko šįryt paliuo- 
suoti teismo nė nenagrinėjus jų 
bylos. Jie buvo suimti ir ap
kaltinti kaipo valkatos vienin
teliu tikslu sutrtukdyti Brow- 
derio prakalbą, kuri turėjo į- 
vykti vakar vakare.

Browderio kalbą per radio 
perskaitė Chicagos advokatas 
David J. Bentall, kuris kartu 
paskelbė, kad miesto meras 
Beecher ir policijos viršininkas 
Yates bus patraukti teisman už 
neteisingą areštavimą.

Bet byla prieš buvusį Superįor 
teismo klerką vistiek nebu
sianti nutraukta, sako proku
roras

PARYŽIŲ® 
ęijos atstovų 
senato priimtas pataisas • 
franko devaliuacijos biliaus 
dabar reikia tik prezidento pa
rašo formaliam nupiginimui 
franko.

Einant tuo biliu, bus suda
rytas ir 10,000,000,000 frankų 
stabilizacijos fondas, kuris pa
laikys franką nustatytoj augštu- 
moj. ?

Premieras Blum, baigęs dar
bą dėl devaliuacijos franko, šį
vakar išvyksta į Genevą, į tau
tų sąjungos susirinkimą.

GENEVA, spalio 1 
ja pasidarė vadovaujanti valsty
bė tautų sąjungoje. Dabartinia
me susirinkime Rusija pasidarė 
daug veiklesnė ir jos veikimas 
patapo daug sėkmingesnis gy
nime savo nacionalių reikalų.

Rusija atstūmė nuo vadovy
bės Angliją ir Franci ją ir nu
galėjo jas keliuose klausimuose.

Betgi dėl tos Rusijos perga
lės negalima tikėtis didelio pa
kitėjimo tautų sąjungos politi
koje, nes tokie dalykai greitai 
nesidaro. Bet visgi Rusija pa
rodė savo didelę įtaką.

Rusija įstengė pastatyti sa
vo priešininkus į nepalankią pa
dėtį ir juos izoliuoti. Ji verčia 
savo draugus aiškiau nusista
tyti, o dabar bando pasiimti ir 
vadovybę mažosioms valsty
bėms. .

Svarbiausias Rusijos prieši
ninkas yra Vokietija, po jos se
ka Japonija. Italija tik ant tiek 
yra priešininkas, ant kiek ji ko
operuoja su Vokietija. Tą aiš
kiai savo kalboj pasakė įįtyi- 
noy, kuris pakartotinai pabrė
žė, kad -nacizmas,, o ne. fašizmą^ 
yra Rusijos didžiausias . prieši
ninkas. Ir nors visi Rusijos 
žygiąi šame susirinkime buvo 
atkreipti prie Italiją, bet jie vy
riausia buvo taikomi Vokieti-

KAUNAS.—Švietimo ministe- 
ris prof. Tonkūnas priėmė Šan
čių ir A. Panemunės atstovus, 
kurie, įteikdami prašymą Šan
čiuose steigti gimnaziją, asme
niškai dar nušvietė dų dviejų 
Kauno priemiesčių gyventojų 
vargus, leidžiant savo vaikus į 
Kauno gimnaziją, švietimo mi- 
nisteris, išklausęs pas jį atsi
lankiusius atstovus, pažadėjo 
Šančiuose įsteigti gimnaziją. 
Gimnazija Šančiuose jau ir da
bar galėtų būti įsteigta, tačiau 
kol kas tai sunkiai įvykdoma 
dėl patalpų stokos gimnazijai*. 
Todėl švietimo ministerija ru^ 
pinsis naujųjų gimnazijai pa
talpų statyba Šančiuose.

KAUNAS.—šiais metais yra 
paduodama labai mažai prašy
mų stoti universitetan, rodos 
apie 150. Teko sužinoti ir prie 
žastis, kodėl tų prašymų taip 
maža.

Pasirodo, kad daug abiturien 
tų nestoja> į u-tą, bet vyksta 
Klaipėdon stoti į komercijos ai 
pedagoginį institutus. Taip pat 
dalis ketina stoti į veterinari 
jos akademiją.

G<aliausiai dėl krizės laiku 
paskutiniu metu abiturientų 
skaičius yra sumažėjęs. Dalis 
abiturientų taipjau vyksta atlikt 
karinę prievolę.

Miestas yra nepaprastai ra
mus. Maisto yra užtektinai, nors 
jo kiekis yra aprybotas. Nėra 
ir vandens trukumo, nors van
dens ištekliai ir yra taupomi. ,

Maža naujų stu 
dentų

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra buvo 55°.
Saulė teka 6:47 

6:43.

MADRIDAS, spalio 1.—Nors 
sukilėliai ir supa Madridą ir 
uostinės. apielinkėse siaučia 
smarkus mūšiai " su fašistais, 
šiandie pirmą kartą nuo civilio 
karo pradžios susirinko Ispani
jos seimas ir pirmiausia nutarė 
suteikti autonomiją baskams, 
šiaurinėje Ispanijoje.

Baksų kraštas randasi šiauri
nėj Ispanijoj, palei Baskų įlan- 
k ąir susideda iš trijų provin
cijų—Alava, Guipuzcoa ir Visca-

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

CHICAGO,-rr. John. Pavelka, 
kuris uzmifcė savo 15 metų duk
terį Ca£herine,kad ji neišklys- 
tų iš kelio, nors ir prašėsi jį 
pasmerkti mirties bausmei, bet 
kriminalinio teismo teisėjas 
McKinley jo maldavimo neboda
mas, jį nuteisė 99 metams ka
lėjimam

“Aš niekad negyvensiu taip 
ilgai”, pastebėjo Pavelka apie 
teismo nuosprendį.

Teisme jis atvirai prisipažino 
užmušęs savo dukterį, nes jis 
ją mylėjęs ir pats vienas ją už
auginęs (motina mirė, kada 
mergaitė buvo tik 2 metų am
žiaus), bet užėjus depresijai jis 
negalėjęs jai duoti to, ko mer
gaitės trokšta— gražesnių rūbų 
ir kitų grožnų ir nenorėdamas, 
kad ji išklystų iš kelio, taipgi 
nenorėdamas ją palikti y vieną, 
gyvenimo mėtomą kaip futbolą, 
ją nužudęs. Manęs- ir pats nu
sižudyti, bet pritrukęs drąsos 
ir vieton to nuėjęs smuklėn ir 
prisigėręs. Ten jam ir patarę 
pranešti policijai apie žmogžu
dystę, ką jis ir padaręs.
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Prašėsi mirties baus
mės, bet gavo 99 

metus kalėjimo

SAN FRANCISCO, Cal. —■ Vėl grūmoja uosto darbininkų streikas. Streikui vadovauja Harry
Bfidges. '

Francija galutinai 
priėmė franko 

devaliuaciją
j^lio 1 
ųtaš patvirtino

prie

lėliai net ir raštiškas sutarts 
turi padarę su Italija ir Vokie
tija apie suteikimą joms dide
lių koncensijų, kurios Angliją 
visąi išstums iš Viduržemio ju
ros ir uždarys jai taip svarbų 
kelią į 
lonijas.
100,000

Pinigus pridavė Zintak ad
vokatas Love formoje $22,639.- 
35 čekio, taipjau priduota ir 
$3,000 valdžios bonais, kurių 
pasigesta jo sąskaitoje.

Tuo pačiu laiku, kada Zintak 
išeikvoti pinigai liko sugrąžin
ti, grand jury išnešė prieš Zin
tak dar keturiuš apkaltinimus. 
Tai daugiausia 4 pakartojimas 
pirmesnių apkaltinimų, nes 
jiems buvo primetamas netek 
sėtumas.

Sugrąžindamas pinigus, advo
katas Love visur minėjo Zintak 
kaipo teismo klerką, duodamas 
suprasti, kad jis neskaito tei
sėjų pašalinimą jo iš vietos 
teisėtu.

Bet jis niekur neužsiminė 
apie Zintako vardo išbraukimą 
iš demokratų tikieto ir jo vie
ton nominavimą koronerio pa
dėjėjo Victor L. Schlaeger.

Prokuroras tuoj po sugrąžini
mo pinigų paskelbė, kad sugrą
žinimas pinigų nė kiek nepa
keičia padėties ir kad byla prieš 
Zintaką bus tęsiama, tarsi jis 
visai nebūtų grąžinęs pinigus, 
nes esą pinigų grąžinimas dar 
nepanaikina paties nusikaltimo.
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Madridas ruošiasi . apgulimui
MADRIDAS, Spalio 1. —Val

džia numano prarasianti Arun- 
juez, kuris kontroliuoja gele
žinkelį į Alicante, rytiniame Is
panijos pakraštyje ir todėl ruo
šiasi šešių mėnesių apgulimui 
sostinės.

Valdžia jau ruošiasi prie ap
gulimo. Vandens naudojimas 
jau suvaržytas, taipjau 
ir maisto porcijos.

Valdžia nerodo jokio 
pinimo ir sako, kad ji 
laikytis visą žiemą, jei 
das ir visai liktų apsuptas su
kilėlių. Ne tik tikimąsi išlai
kyti apgulimą, bet ir nugalėt pa
čius sukilėlius.

šiandie susirinko cortes (Is
panijos seimas) ir išreiškė pil
ną pasitikėjimą kabinetui, taip- 
j au pat virtinio statutą Autono
minės baskų valdžios.

Pašaukus amatninkus fortifi- 
kųoti Madridą, tūkstančiai žmo
nių įstojo į kariuomenę, kurie 
ikišiol dar nebuvo dalyvavę ka-

Atstūmė nuo vadovybės Angliją ir Fran- 
ciją, kurios bandė ją izoliuoti ir dabar 

bando prisivilioti mažasias valstybes 
r-.. ; . :
kad jas nuraminti ir prisivilio
ti į konferenciją. Bet kaip su 
mumis, jūsų galimais draugais? 
Mes irgi kartais galėtumėm pa
sinaudoti koncesijomis ir nema
nykite, kad mes esame priversti 
amžinai tylėti.”

Franci j ai gi priminė apie pa
darytą draugiškumo sutartį ir 
paklausė ką ji mano su ja da
ryti, nes Rusija amžinai neis 
aklomis paskui Famciją. Ma
žosioms gi valstybėms priminė : 

“Ar jus tikrai manote, kad 
Franci jos talkininkai eis į karą, 
jei Vokietija jus užpultų?” Juk 
Franci jos politika yra tokia svy
ruojanti. Savo keliu, Francija 
priklauso nuo Anglijos, kurios 
politika yra dar neaiškesnė, nes 
ji jau* dabar nori daryti konce
sijas Vokietijai ir kitiems gali
miems puolikams.

“Todėl vimykfimės^ŠHRHM^ri 
du. JuS galite mumis pasiti
kėti, kada ateis laikas. Mes tik
rai maršuosime”, tikrino Litvi
nov mažosioms valstybėms.

Mažosios valstybės nori pa
laikyti tautų sąjungą, nors prie 

V0ki§U>a> Japoni- 
ja, Italija. “Bet jus jau žino- 
te’, sakė Litvinov, “kad Angli
ja ir Francija yra pasiryžusios 
atsižadėti tautų sąjungos, jeigu 
jos statutas trukdys jų užma
čioms stfsitaikinti su galingais 
puolikais”. < Juk abi nusileido 
Vokietijai Danzigo klausimu, o 
nėžilgo nusileis ir kitais klau
simais.

“Anglija ypač nori pakeisti 
taikos sutartis. Jei tas prasidės 
mažųjų valstybių sąskaiton, tai 
kur tas baigsis? Bes mes (Ru
sija) rėmėm Ethiopiją, mes re- 
mėm Ispaniją, mes priešinamės 
Vokietijai, mes priešinamės su
tarčių keitimui, mes pritaria
me sustiprinimui tautų sąjun
gos prieš visus puolikus. Jjs 
(mažosios valstybės) geriau ei
kite su mumis.”

Taip Rusija vylioja mažasias 
valstybes ir jos jau pradeda 
palankiai į tas piršlybas žiurė-

Baskai turės tokią pat auto
nomiją, kokią turi Katalonija. 
Jie turės pilną savyvaldą vidaus 
reikaluose, bet svarbiausius na- 
cionalius reikalus ir toliai? tvar
kys Madridas.

TeČiaus baskams bus sunku 
išlaikyti savo autonomiją, nes 
iš trijų didesnių miestų, baskai 
dabar valdo tik vieną miestą— 
Bilboa. Kiti gi du miestai— 
Vitoria ir San Sebastian yra su
kilėlių rankose.

Premieras Francisco Largą 
Caballero kalbėdamas seimui 
pareiškė, kad jo rtdrak yi*a su
daryti Ispanijoje '“darbininkų 
respubliką”. ’ ,
Gen. Franco skelbiamas Ispani- 

~ Jos' fašistų diktatorium
BURGOS, Ispanijoj, spalio 1. 

—Gen. Francisco Franco, suki
lėlių vadas pietinėje Ispanijoje, 
liko paskelbtas generaliniu su
kilėlių vadu visoje Ispanijoje ir 
taipjau busiančiuoju Ispanijos 
fašistų diktatorium, jei sukilė
liai laimėtų civilį karą. Jis tu
rėsiąs nerybotas galias, kokias 
turi Hitleris ir Mussolini ir val
dysiąs šalį su militaristų klika.

Fašistai skelbia, kad jis su- 
oranizuojąs 500,000 kareivių ar
miją1 ir tada Ispanija pasida
rys pirmaeilė ir kaipo tokia vai
dinsianti Europos politikoje žy
mią rolę.

Sukilėliai taikosi Anglijai

LONDONAS, spalio 1. —Gen. 
Franco, tikėdamasis sukilėlių 
pergalės, kuri padarytų jį Is
panijos diktatorium, pasiskubino 
per savo slaptus pasiuntinius 
užtikrinti Angliją, kad jis pė
duosiąs Italijai ir Vokietijai jo
kių teritorialių koncesijų įr 
stengsis palaikyti dabartinį sto
vį Viduržemio juroje.

Tai galbūt ir išaiškina kodėl 
Anglija dabar taip ramiai žiuri 
į sukilėlių pergales, nors pir
miau dėl jų labai sielojosi ir 
tvirtino, kad sukilėlių pergalė 
gali iššaukti visos Europos ka-
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
Lietuvių Kambario Komi

tete Verda karas

JUOKAI
Attderigiftias 

getų išgertuvių vyrukas

'•<

i

Didžiuma visu 
stoja prieš mažumą. Tikisi ją 
išėsti.

Kova — prieš pažangiuosius 
prieš demokratiją.

šią kovą pradėjo klero-tau- 
tininkai. Ta kova eina nuo so 
niai. Bet pirmiau Išrodė, kAd 
tiktai prieš asmenis jie ką 
nors turi. Dabar gi prapliupo 
ispaniška rebelija preiš (lemo-’ 
kratybę, prieš kitos komitete 
dalies teises. To visd dohkišo- 
tiško karo pramanytojaš yra 
pagarsėjęs “Piltsburgho Prezi
dentas’1, arba tautiškas ?4nih- 
kytuvas”, apie kurį pažangie
ji laikraščiai jau rašė dvėji- 
treji metai atgal. Tas žmoge- 
lis jokioje draugijoj nebus, 
jeigu jis negaus būti “prezi
dentu/’; dabar jisai jau pasi
daro diktatorium.

Liet. Kambario Fondo ko
miteto reguliaris mėnesinis Su
sirinkimas turėjo įvykti 24 d. 
rugsėjo, Piliečių svetainėje, 
kaip visada. Bet pasiginčyta ir 
išsiskirstyta be jokio darbo.

Dalykas buvo toks.
. Mėnesis atgal, rugp. 26 d., 
'įvyko Liet. ^Kamb. komiteto 
nepaprastas susirinkimas Mok 
slo Katedroje dėl nusprendimo 
kaikurių dalykų, kas liečia per
mainas A. Gudaičio piešimuo
se; taip pat dėl įgaliojimo po
nios Mitchell, kuri rengėsi tuo 
jaus važiuoti į Lietuvą,. Vis-

kad 
dabAr 
ir thi 

ne į Pi- 
o į LMD. Dr-5s 

visai nb-

mitingas 
n Akt į. Ir 
nutarimą 
komitetą

smarkumu instruktuot sekretorių, 
sušauktų mitingą. Bet 
pats įrirmibinkas šaukia 
į riepaprastą viėtę — 
liečiu svet
Baltrušaitienės jisai 
šaukė.

šitas prėžidėnto 
prasidėjo kaip 10:30 
didžiausios šVabbos 
padarė: v “dapildyt”
dviem naujais naririiš, ir tuo- 
jaus išrinkta: j. Virbickas i< 
adv. Schultž.

Vadinasi, visiškai paneigė 
demokratines teises ir išėjo 
priešais kofniteto mažumą, Su
mindžiojo mažumos ,teisės.

■«' k x u

Dėl to rugsėjo 24 d. suši- 
rinkime mažuma pakėlė pro
testą. Įnešta ir paremta, kad 
tuos rinkinius panaikinti, kad 
juos tegalima skaityti tik no
minacija, o galutiniai rinkimai 
turi būti sekančiame mėn, su
sirinkime, į kurį kaip visada, 
turi būt visi kom. nariai pa
kviesti atvirutėmis.

Prezidentas Pivaronas šoko 
visu smarkumu, kad to nega
li būt.

Vadinasi ■ mažuma nusileido 
tiek, kiek tiktai galima. Nie
ko neturi prieš tuodu asme
niu. Ir jeigu eitų rinkimai žmo
nišku keliu, tai jiedu bus ki
tam susirinkime išrinkti ir ko
mitete bus taika. Didžiuma jo
kiu budu nenorėjo taikos.

Taigi kova tęsis.

prezidento Pivarono: “kodėl 
manęs nekvietėt?” Tas atkirto; 
“Ar tu mislini, kad aš spen- 
dysiu penkis centus ant tele
fono!”

A. Marčulaitis tai buvo tre
čias nedalyvavęs aname mitin
ge. Jo buvo paklausta, kada 
gavęs pakvietimą. Pirmininkas 
ėmė rėkti kad čia neteikia klau
sinėti. Bet taS Visgi pasakė: 
girdi, jam telefonaVo penktą 
valandą po piet.

Dabar penki nariai eina prieš 
du. Jeigu jie priims nėlegališ- 
kai “išrinktuosius”, tai teks; 
daugiau ką parašyt visuomenės 
žiniai. NeS čia tašai Kambario 
dalykas yra visą lietuvių ir Vi- i 
siems turi būt viskas žino
ma. t .

Pirm. P. Pivaronas dar pa 
gąsdino mtižutną, šhkb:

“Man patarė iš hUgščiUif, ką 
aš turiu, daryti’!.

Aišku, yra plati. atg^jėivių 
sutartis Viskis budais kovoti 
prieš pažangiąją visuomenę, ar 
dyti ją. Bet vargiai jiems tat 
pavyks: lietuviai jau gerokai 
apsišVietę ir nesiduoda liurbiams/ 
mulkinti. <

— Liet. Kambario Rėmėjas.

so” parama teikiama republi- 
konams, bet AY/lkes Barte, Pa.a į 
yra susidaręs ir lietuviškas re
publikonų komitetas, kurs yra 
pasimojęs dirbti visoj Penn. 
valstijoj ir gelbėti smunkančią 
republikonų jpąrtiją.

Tasai republikoniškai lie^ 
tu viskas komitetas susideda iš 
tautišką — katalikiškų veikė
jų. Tame sąraše ttiės matome 
Viktorą Kamarauską, buvusi 
SLA. vicė-prežidehtą, T. Kviet-, 
kaušką SLlĖl-KA.y dabaiiihį M®') 
prezidentą, Mjkėfetą kitų “Žy
mių veikėjų”.

Tačiau jūsų Reporteriui iš
rodo, kad lietuviški repirbliko- 
nai phs liėtUviuL tiek peš, kiek 
“zabločkiš ant, muilo”.

Visa, ką tas kotnitetaš lai
mės, tAi kėiėtą k^ią, kūriikis 
galis iš tfepublikoną didžiąją 
dėdžią pirkiniu lietuvišką bal
sų.

katalikiškų veikė-

Reporteris.

Lietuvių Studentu 
Dėmesiui

•< ’A ■’

kas gerai. Bet ant rytojaus į Tiedu nauii nariai 
turėjo būti reguliaria komrte- ]juo nelegaiiškai iš;.in^
to susirinkimas, kurio tačiaūs . _ „„ ’

Reporterio 
Prietikiai

LYG IR NEPAPRASTĄ

Po
pbtėftkri į nuoVadą.

—- Ved^s? —— klausia polici
ninkas.

— Taip?
— Ką? •
— Žmoną.
— Nejuokauk. Kiekvienam 

žinoma, kad jei vedęs, tai žmo
ną!

— Na, ne taip! Mano svąi 
nė, phV., tiiri seserį tai ji yra 
vedusi savo vyrą.

— -................. . ■ .......  -

Nedrąsus

— Ar jūsų simus nesirengia 
vesti ?

— Ak, kur ten jam! Mano 
sunūs yra taip nedrąsus, kad 
jei butų buvęs Adomu roju
je, tai Ieva tikrai butų likusi 
sena pana.

Penktadienis, spalių 2, 1936

Teisė ir pasiryžimas *
— Ar vyras turi teisę 

daryti žmonos laišką?
— Ne, jis neturi teisės 

padaryti ir jei riet turėtų,
žin, ar turėtų drąsos ir pasi
ryžimo.

— Taip jau yra, tik keista, 
kad tū visuomet esi tas ant
rasis. / '/ 4

’ Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sta. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:34 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHtGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107
ati-

tai 
ka-

• Phone Danai 6122

InteligehČių pasikalbėjimas
— Ar eisite į “Figaro vestu

ves?”
— Ne, mes ^nesame kviesti. 

Be to, riies jų nepažįstam: ma
tyt, nėra iš musų sluoksnių.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
« Ph'ysical Therapy 

hnd Midwife 
■ 6630 S. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric t r e a t- 
mėnt ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Tik antrojo rolėje...
Paskolink man 10 litą: 

draugai juk vienas antram tu 
ri pagelbėti!

Ofisb Tel. , Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR* G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSlClAN IR
i OBSTETRICIAN

. OFISAS:
6331 SOUTH HALSTED STREET
Valandos; nuo 10 v. r.—5 po pietų 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nub 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nfedėL pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Pairk 3395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. ~

Valandos
alsted St

į pr' Jetų, 7—8 v., vak. 
išskyrus seredd.nis ir feubatomis.

■

>

niekas reguliariu budu neŠari- 
kė. Buvo manoma, kad tas mi
tingas neįvyks. Jis ir nelabai 
reikalingas, nes specialiame su
sirinkime pirmininkas ir iždi
ninkas davė reguliario (mėne
sinio) susirinkimo raportus.

Bet rugp. 27 d. pirmininkas 
Pivaronas ėmė šaukti telefo
nu kaikuriuoš komiteto narius 
į susirinkimą.
Susirinkimas turėjo prasidėt 
lygiai kaip 8 vai. vakare. Sek- 
retoriij pašaukė 10 minutę vė
liau. Bet visi žinojo, kad sek 
retorius Baltrušaitis turi grei
tai atlikti komiteto ir univer
siteto darbą: išversti Memo
randumą III, kurį parūpino 
Pittsbū'rgho UniV. architekto- 
rių biuras. Ponia Mitchell be
giu dviejų dienų išvažiuoja ? 
Lietuvą ir turi gaut tę doku 
mentą lietuvių kalba. Sekreto 
rius tą vakarą ir užsiėmė tue> 
vertimu ir negalėjo eiti į tĄ 
keistai , šaukiamą susirinkimą. 
Paprastai pirmininkas tegali

, ąsmuge- 
>• m 

bus (komitete, ar nebus, . bet 
demokratijos sužeidimas pasi
liks. Didžiuma tyčia metė juo
dą anti-demokrątišką dėmę ant 
mažumos ir palieka tą dėmę 
ant visados. Lygybės nėra; ne
pripažįsta lygių teisių.

Komitetas susideda iš sep- 
tyhią narių. Keturi neregulia- 
rį įpitingą pradėjo Vidurnaktyj 
ir išrinko Sau du nauju bariu 
Trys nabiai nedalyvavo.

Dr. Baltrušaitienė klausia

Teko skaityti paskutiniam 
“Garso” numery, kad ir lietu 
viai republikonai kruta kietų
jų kasyklų apylinkėj. Arčiau; 
prisižiūrėjus į tą laikraštį, kuri1 
yra ' dĮičiališ. Susivi^J
nijimo ■ Lietuvių Romos Kata
likų,- matyti, kad ir pačiame 
laikrašty varotna agitacija už 
republikonų partiją ir už Lan- 
doną.

Tai išfrodo lyg ir nepapras ; 
ta. Dauguma “Garso” skaity
tojų yra darbininkai, kurie dir
ba kasyklose, plieno liejiklose^ 
ir kitiir. Jie remia prezidento 
Roosevelto kandidatūrą, bet jų 
laikraštis eina su atžagareiviais 
republikonais.

Pasirodo, kad ne Vien “Gar

' ' • ' A

Lietuvių Intercollegiate Fra- 
ternity kviečia visus lietuvius 
studentus bei studentes, kurie 
lanko kolegijas arba yra lan
kę, prigulėti prie kliubo susi 
cjėdanČio iš lietuvių jaunuolių, 
dalyvauti musų pirmariie šio 
sezono suSirihkiihe, kurs įvyk
sta spalio 4 d. 3 :30 vai. popiet 
International < Institute, 405 
South Dithridge! St., Oakland, 
Pittsburgh, Pa. ■_

Neužmirškit, kad viršminė- 
tas susirinkimas įvyksta atei
nantį . nedėldfenį.. ir kad prasi
dės lygiai 3 iSD'. VaJ. pb 'pietų.

Dėl platesnių informacijų pa
šaukit—Kątherine Miller, sekr., 
Hemlock 2904, , ,,.; (

/ Kathąrine Miller.

Vislibše Siiv. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
suko “šviežus” kai tik atsi
daro labiatl-SUšvelHintą Old 
Golds cigaretę pakelį.
------------------------------------------- ■■ ■ —~ B-r-.L..,.. 1 ■ ■ ; '--n

Buy glovus with wh<rf 
it itives

- 1 ■■ L ’ f iShįt '

r«ik»ie MOK4tt fc

u pirtttMdtea ar k« »**•

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

RECOMMENOEO
.. C0R40YEARS

I

M e DD E N E D
EYES -r.’ •'..V;:,:. .

.. -.‘r.*

ŠAUKIT

GALUMET 6969
Ir. mtifirtj patyręs inžinierius at
važiuos į jūsų namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų . (plant), ga
ru arba karštu vandeniu šildomą.
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 36 ---------- ...
F.

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N; Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namh ofisas—3Š23 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

DR. STRKOUIS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930.

MENESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
H. A. ŽEMA PALŪKANŲ 
KAINA— /Ok

1OSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re«. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

■ ■ ii'

■ 
kr!

PlumbingUiiiversal
& Heating Supply Co.

Not Ine.
10 West 18th St.
į vakarus nuo State St.

Atdara vakarais iki 7 vai. Neda
liomis iki 1 vai, dieną.

Laidotuvių Direktoriai

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose * 
Bridgeporto. ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe A Ve.- Tel. Yards 2510

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415? ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 1

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

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

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakt| 
Ofiso Valandos': nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. įn.

DR. S. N AIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, į, > j Ofisas ir Rezidencija.^! ... - 
. 3335 So. Halsted St ..c 

i ; II^f»
*• u

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room ^737

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

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

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tek Virgįnia 1116. , 
' Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 

Office & residėnce 2519 W. 43rd SL 
Tel. Lafayette 8051 

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

Sekmadienį susitarus.

■ jini'iim?   nfy—!■■■■   ■ HiMį iiii lįir H niiiiii i. ■> uj .iįmi >>> >

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo . pi
nigų. Tokios yra populiares Helman malevos. Ir kainos nebrangios, 

v o stakas visada pilnas. . .
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal.  ............ -
Speciale maleva, 16 spalvų, gal.  ..........  -.... . • 97^
Varnish remover, gal............ .................................
Grynas baltas enamel, gal. ............    -

ir brangiau.
Sienoms pOpiera, roleriš .......................................

5. ir 'brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

GRAŽUOLIŲ KONTESTO ĮSTOJIMO 
KUPONAS

Vardas - Pavarde

Adresas

Artižlufc Svoris

Miera per krutinę

Miera 'per juosmenį

šiuomi įstoji! į GRAŽUOLIŲ KOl^TESTĄ. Prisiun- 
iu savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių 
r jo vedėjų nurodymų.

Parašas

Nai-kįi rideagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMIJVI.ANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turittiie Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

t., A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero dėsto 2109

J. F. BADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

I. j. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 Š. Michigah Avė, Tel. Pulhnan 5703
iim'i.i .Viii.’ - .1, u .....................................      i ............ ■■■;.............     ■ , . ............... -

S. M. SKUDAS
718 WeSt 18th Street > Phone Monroe 8877

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

1F. EUDEIKtS
4605*07 S, Hėrmitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius,. 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

; S. C. LACHAVICZ
42-44 6ast lUSlh St, 'Tel. PuUmafi 1270 arba Canal 2515

4 -• 1 Z-: t --------- ------------------------------ . .  ________________________________ _

6819 Lituanika Avenue Phone Yards 1188

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

' Ištaiso.
Ofisas ir Akihię Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

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.
OFIS AS

3156 Wė8t 59th St
Tel. Hemlock 5998.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuriš 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35. 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3116
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI
; J. UULEVICIUS

4092 Arcber Avenue , Bbone LAfayette 3572

a. Masalskis ~
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

Į,ji 1 I , I.Į .X..u .to.,.-..j .,‘,..,.1 ! i,.,... i.. . . I,. ,    .................... ..... .......

^AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijbs Nariai__

A. Montvid, 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 Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Charles Sega!
OFISAS , 

4729 So. Ashland Avė. 
. 2-ros lubos 
ČHICAGO, ILL.

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

Phone MIDWAY 2880.
----------- —__—............. ■.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4831 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel, Dorchester 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* 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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tą lyg visai nepažindamos vie
na antros.

(Galas)

Garsinkites “N-nose”

užsimovė šilkines pan

VYRAI! WILLIAM A. LEWIS

r vė

pliu rpdavo

WILLIAM ATU. StElIY 4000511 SOUTH PAULINA ST,

spalvą.

Moterim

Geriausi

dvigu

LEWIS
4716 So. Ashland Avė

NATHAN
KANTER

2.10
2.25
2.35
2.40
1.85
1.80

3.65
4.00
4.15
4.25
3.25
3.15

Tono
$4.25 
4.40 
4.75 
5.15

5.75
5.75 
5.75 
4.75 
6.00 
5.25
4.90 
4.95

7.15

$7.50
7.75
8.50
9.25

10.50
10.50
10.50
8.45

11.00
9.20
8.75
8.85

13.9.5
5.75
4.50
6.25
7.00
7.25
7.45
5.75
5.50

1/4 
Tono
$2.40
’ 2.45

2.65
2.85

3.15
3.15
3.15
2.65
3.25
2.90
2.70
2.75

3.85

įmokėjus
gausite
sau 

kautą

mM

Dykai 
brange
nybė su 

. kau tu ar 
puikus 
toilet 
stalas 
Novelty.

jus puikiai pasiutą drabužį 
atrodo tikrai gerai, 
taipgi gerai.

ialė Vyrams 
Krautuve

moterų krautuvėj

Gra^17^balų 
r.r^°^eninis 

su SETASkiekvienu Fur Kautų

Vientisa arba 
ba krutinę.
Mėlyni, Rudi,

0 Taškuoti,
Languoti,
Spalvos.
Vyrų Krautuvė.
Moterų Krautuvė.

Atdara Antr, Ketv. ir Sen
iki 10 vai. vąk.

Atdara Sekmadieniais iv
vai. ryt. iki 4 v. PP«

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
$ 8.00 ’

8.25
9.00
9.75

11.00
11.00
11.00
9.00

11.50
9.70
9.25
9.40

13.75
6.25
5.00
6.75
7.50

' 7.75
7.95
6.00
5.75

žierus, kurios išbėgo susivėlu- 
sios ir pusnuogės.

Jos draugė stovėjo tarpdury 
ir visa tai matė. Ji pajuto sa
vo draugės pavydą ir neištiki
mybę, kad iškirsdama jai tokį 
nemalonų šposą. Ji iškirto šito
kį šposą ne tik savo gerai draut- 
gei, bet ir visam moteriškam 
kontingentui skęstančio laivo, 
kurios lygiai buvo apgailėtinoj 
padėtyj. Jos veidas degė, jos 
galva svaigo, jos burna išdžiu
vo. Gėdos jausmas ją užvaldė. 
Bet vilties kibirkštėlė vis tebe 
žibėjo jos akyse, kai ji skubiai 
sušukę.:

“Plaukų garbinuotojas!”
Blondinė moteriškė nusiste 

bėjusi pasižiurėjo. Kai ji pama
te savo kompanijonę stovinčią

Pilki. 
Dryžuoti, 

Tvirtos

JUMS PATIKS tas jausmas, įgy- 
"į, o jie 

jie dėvėsis

YPATYBES APRĖŽTAM LAIKUI

Į TIKRAS $5.00

■ Reinkautas

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Virš

$ 7.75
8.00
8.75
9.50

10.75
10.75
10.75
8.75

11.25
9.45
9.00
9.10

13.50
6.00
4.75

•6.50
7.25
7.50
7.70
5.90
5.65

tarpduryj, skubiai pagriebusi 
padavė jai plaukų garbinuotoją. 
Bot jos draugė staiga suriko ir 
lyg tyčia puolė į vandenį.

Didelės ašaros riedėjo per 
žandus nusivylusios moteriškės, 
šituo momentu atėjo jurininkai 
ir įtraukė abi moteris į laive
lį. Laivas Didis Kunigaikštis 
Petras Emanuelis baigė savo 
kovą. Kapitonas, kuris stovėjo 
ant savo laivo išdidus ir drą
sus iki paskutinės minutės, įšo
ko į laivelį ir, pridėjęs ranką 
prie kepurės, atsisveikino su 
skęstančiu laivu, kurį vilnys 
tuoj paslėpė.

Tuomet jis atsigręžė prie 
dviejų moteriškių. Jodvi sėdėjo 
atsuktom nugarom vieną į ki

Medžiagos visos naujos 
1 rudeniui ir 

žiemai

Pasinio jums 
puikiausius 

kuppenheimer
Rankomis siutus ' 

Drabužius 

loyalty 
puikiausi 
medžiaga

Su Kiekvienu

SIUTU

Kainos gali pasikeisti be Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios-----------

Mažos Nut ar Pea------------------
Krosniui ar Rečiui --------------

Lump ar Egg ------------------
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai ------ -------------------

Nut Koksai -----------------------------
Pea Koksai ...------- ----- ---------

Petroleum 
Petroleum 
MILLERS 
MILLERS 
BLACK 
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut 
Eastern Kentucky Screenings 
Illinois “ 
FRANKLYN 
Mine Run - 

Plautos 1 
Egg----

Lump
WILMINGTON Egff, 4x2 Valytos-------
V^LMINGTON Mine Run — Stambios.

gu visi laikysis^ tvarkos ir ne
trukdys gelbėtojų darbo.

Pagaliau tvarka buvo atsteig- 
ta. Kurie panikę j e nušoko nuo 
laivo jūron, buvo išgelbėti ir 
pirmieji įkelti laivan Albatros. 
Laivas Albatros išdidžiai stovė
jo skiausčių savo priekiu, lyg 
tėmydamas skęstantį laivą. Jo 
čia buvimas buvo begalo reika
lingas. Nors ir ne taip gražus, 
kaip jo auka Didis Kunigaikš
tis Petras Emanuelis, bet jis 
žibėjo kaip briliantas ant te
kančios saulės nušviestų juros 
Vilnių. Užimti darbu jurininkai 
jau nebeatrodė kaip muzikalūs 
komedijos choras. Tiktai laivo 
uniformuoti jauni, tiesus u 
linksmi tarnautojai, kurie gel
bėjo pasažierus, susirinkę krū
von buvo įdomus.

“Nepaprastai gražiai išrodo 
oficierai”, faasakė blondinė mo
teriškė savo draugei, kai jo
dvi abidvi stovėjo ant denio 
skęstančio Didžio Kunigaikščio 
t etro Emanuelio. Per visą šito 
sumišimo laiką, abidvi moteriš
kės nepametė savo galvų. Kai 
xnti spaudėsi į denį, jodvi ran
kiojo savo puikius ir brangius 
daiktus, turėdamos omenėj tai, 
Kau nieko blogo su jomis ne- 

uvSitiKti; juk tokios ele
gantiškos ponios, kaip jodvi, 
slieku buau negali uusKęsci to 
Kiame purviname vandenyje, 
kurie taip mažai tereiškia jų 
skoniui. Ir, kai jos sužinojo, 
jog laivo kova su mirčia tęsis 
Keturias dešimt penkias minu 
res, jos raginu gelbėti tuos, k u 
rie turėjo mažiau pasitikėjimo, 
kad jų gyvastys nėra pavojuje 
stovėdamos greta su kapitonu 
jodvi linksmai žiurėjo į gelbė
tojus ir gelbstančiuosius pasa- 
žierus, kad atkreiptų dėmesį į 
save, kaip paskutinius pasažie- 
rus, kuriuos turės paimti laivas 
Albatros.

Pagaliau tik jodvi ir beliko 
stovėdamos ant skęstančio laivo 
denio. Laivelis, kuris turėjo nu
kelti kapitoną ir jo oagelbinin 
ką, buvo prirengtas.

Blondinei tada atėjo gera 
mintis į galvą.

“Kiek minučių laiko mesi dar 
turime, kapitone ?” žingeidžiai 
ji paklausė.

Kapitonas, kuris dabar nieko 
neveikė, o tik žiurėjo j laikro
dėlį, dar kartą išsiėmė laikro
dėlį iš kišenės ir pasakė:

“Mes vis dar turime gerų 
dvidešimt minučių... tačiau aš 
patariu sėsti į laivelį.”

'‘Dvidešimt minučių!” sušuko 
blondinė, “vadinasi, daugiau, 
negu man reikia...”

Nieko daugiau nesakius, ji 
nusiskubino laiptais žemyn, ku
rie vedė į kabinas ir išnyko di
deliam kapitono ir jos draugėm 
nusistebėjimui. Antroji, kaip 
ten nebūtų, buvo jos artima 
draugė. Ji negalėjo būti paten 
kinta nežinodama savo draugės 
paslapties, kas ją privertė bėg
ti aitgal j kabinas, kurios da
bar, be abejonės, bus vandens 
apsemtos. Be atidėliojimo ji 
nusiskubinę paskui. Vanduo tik
rai buvo gilus tarpe durų ir 
koridoriuose, bet kelias dar bu
vo įmanomas moteriškei, kuri 
norėjo žinoti kokiais sumeti
mais jos draugė, akivaizdoje di
džiausio pavojaus, čia atėjo. 
Nė minutės ji neabejojo, kau 
jos draugė daro keistus maniev- 
rus. Vienu šuoliu ji perbrido 
per vandenį, kuris kunkuliuo
damas veržėsi augštyn lyg no
rėdamas ant syk praryti laivą. 
Be kvapo, truputį virpėdama iš 
baimės, ji atsidūrė lauko pusė
je prie kabinos. Tikrai ii čia 
rado blondinę moterį viduje, sė
dinčią prie veidrodžio... ir gar
bi nuo jančią savo plaukus.

Iš tikrųjų, ypatinga moteris 
suprato, kad šitam kritiškam 
momente ji turės pasirodyti an
glų laivo viršininkams suvel
tais, Betvarkiais plaukais ir 
naktiniuose rūbuose vos tik iš

styliy ar spalvą, 
WILIAM A. 
savo mierą, 

i, arba 
ar Žie-

Didis Kunigaikštis Petras 
Emanuelis buvo didelis laivas, 
kuris buvo nusamdytas pra
šmatniai ekskursijai iš Triesto 
į Aleksandriją. Tai buvo nau
jutėlis laivas, su nauju kapito
nu ir nauja įgula; visas švarus 
ir gražus, nelyginant jurininkų 
choras muzikėlėje komedijoje. 
Kai Didis Kunigaikštis Petras 
Emanuelis pakėlė inkarą Trie
ste, dangus ir vanduo buvo vie
nodai mėlyni. Pasažierai sėdė
jo ant denio, o kapitonas sėdė
jo ant tilto, išskėstom kojom, 
lyg norėdamas pamėgdžioti ad
mirolą Nelsoną. Visi buvo link
smi ir geroj nuotaikoj.

Laive buvo dvi moterys iš 
Budapešto, viena blondinė, o 
antra briunetė. Jodvi buvo ge
ros draugės. Abi šitos gražios 
ir įdomios ponios savo vyrus 
paliko namie. Po daugelio me
tų laimingo vedybinio gyveni
mo, abu vyrai nutarė pasiųsti 
savo žmonas saugion kelionėn. 
Abi moteriškės buvo turtingos 
ir sugądintos lepaus gyvenimo, 
ir abidvi manė, jog visas lai
vas, jura, mėlynas dangus ir 
kapitonas tik joms vienoms te
priklauso; tik jų vienų ypatin
gam smagumui tetarnauja. Jo
dvi nesimaišė su kitais pasa- 
žieraįs, nes jų išdidumas nelei
do to daryti. Jodvi skaitė pran
cūziškas noveles, ėmėsi fotogra
fijas, lošė kortomis, o kai visa 
tai nusibosdavo.
apie savo ir kitų reikalus na
muose.

Per kiek laiko jura buvo ra
mi ir moteriškėm ji darėsi mo
notoniška, bet jos nedrįso vie
na kitai apie tai prisipažinti.

Visą laiką jodvi šalinosi ki
tų žmonių, nežiūrint to, kad 
vyrai pasažierai visaip stengėsi 
joms įtikti ir užmegsti pažintį. 
Ju dviejų širdyse augo vis di
desnis noras juo greičiau baig
ti kelionę ir pasiekti Aleksan
driją.

Tačiau jų dviejų planai nuėjo 
niekais, kadangi Didis Kuni
gaikštis Petras Emanuelis ne
nuplaukė iki Aleksandrijos. 
Prieš auštant rytui, kai abi 
draugės dar tebemiegojo savo 
puošniose kabinose, anglų eks
kursinis laivas, vardu 
tros”, visu smarkumu

TAPKAUCIU 
OVERKAUClU
MR. LEWIS daro šią auką, kad su 
vesti jus su jo šauniu vyrų departa 

mentų. Užeikite ir įsigykite sau 
RAINKAUTA. 
..‘.ii.

Mokėkit tiktai

lovos išlipus ir išbėgus ant de
nio. Ir kaip greit ji sužinojo, 
kad dar yra'dvidešimt minučių 
atliekamo laiko, ji nusiskubino 
kabfnoD 
čiakas ant savo gražių, bet iki 
šiol nuogų kojų ir permainė pa- 
džiamas ant patraukiančiai 
dailaus kelionės kostiumo ir, 
kas svarbiausia, taip, kas svar
biausia, ji tvarkė ir garbiniavo 
savo plaukus su karštu plaukų 
garbinuotoju, sėdėdama prie 
veidrodžio. Dabar, kai ji‘ pa
žvelgė į veidrodį, lupose pasi
rodė patenkinanti šypsena. Ji 
matė save gražia ir vėl žaVe- 
jančia, kaip ir paprastai. Ji bu
vo patenkinta tuo kad ji galės- 
parodyti save dideliam kon-, 
t ras te prieš kitas moteris paša*

• Kokj nesirinktumete i 
lFwrJi8U°met atras“e 
DEWIS vyrų krautuvėj 

31j-n®butV- Ateikite
mos Žuu. 6 ,r rude»

“Alba- 
smogė 

Didžiam Kunigaikščiui Petrui 
Emanuelui į pašonę, ir pasta
rasis tuoj prakiuro. Austrų 
laivan pradėjo bėgti vanduo, 
nors ir lėtai, bet laivas tikrai 
skendo. Pasažierai garsiai rėk
dami ir baimės apimti iš kabi
nų bėgo ant denio. Dėl išgąs
čio ir tamsos, niekas negalėjo 
tikrai žinoti kas atsitiko, bet 
visi jautė katastrofą. Kapitonas 
kaip tyčia kolizijos metu buvo 
pasitraukęs nuo laivo tilto. Su
žinojęs smūgio padarytą laivui 
žalą, ir kiek daug laivas jau 
nusileido į vandenį, žiūrėdamas 
į laikrodėlį .apskaičiavo, jog Di
džiam Kunigaikščiui Petrui 
Emanueliui ims mažiausia ke
turias dešimt penkias minutes 
nuskęsti.

Keturias dešimt penkių minu
čių pilnai užtenka išgelbėti vi
sus pasažierus, ypatingai kai 
greiti jurininkai gelbėjimosi 
laivelius turėjo jau pusiau nu
leidę ir gatavai prirengę. Alba
trosas taipgi pasiuntė savo lai
velius į pagalbą. Kaip ten ne
būtų, bet ant skęstančio laivo 
buvo didelis sumišimas, o pa
drąsinanti kapitono žodžiai ne
buvo girdimi. Moterys alpo, ki
ti žmonės desperacijos pagau
ti, šoko tiesiai į vandenį. Drąsa 
ir vyriškumas pas kai kuriuos 
vyrus skendo greičiau, negu lai
vas; jie stumdė moteris į šalį, 
pešėsi tarp savęs, kiekvienas 
gelbėdamas tik savo gyvastį.

Kapitonas žinodamas, kad dar 
yra daug laiko, išgelbėjimui vi
sų pasažierų be jokio skubėji
mo ir kad butų galima išveng
ti netvarkos, sušuko, kad čia 
nesą jokio pavojaus skęsti, jei-

Vaikų 
Kautai

Mieros 4 Iki C 
metų, tvirtos spa 
Ivos ir languoti 
vertė iki $4.98, 
dabar už

$2.99

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

SPEKTAKLIŠKAS 
IŠPARDAVIMAS!

ULTRA KAUTAI—Paprastai $14.98 vertės, šilko 
pamušas, šiltas vidinis pamušas, turtinga medžią-* 
gn, kailių įvairumo pasirinkimas. Mieros 14 iki 20. 
Tiktai už ..................................   98
SPORTO, KAUTAS — Pilno ilgio swaggers, vien 
vilnų medžiaga, daug su šilko pamušais, po visu 
vidinis pamušas, vertės iki 
$8.98, dabar ................................................
RUDENS DRESĖS—1000 sezono vėliausios dresės. 
“šilto” rudens spalvos ir medžiagos. Paprastai 
$3.98 vertės. Mieros 14 iki 20Cir' CL9 
keletas 52. Už $2.99 ir ........ ....................
MOTERŲ SIJONAI—Languoti, tarkuoti tvirtos spal
vos, visos mieros, daug 3/4 vilnų, paprastai iki 
$3.98, dabar už ..................................... .... .

■J! i
RUDENS BATELIAI,— Mėgiami suedes 

jįįk puikus kids, 'veršienoj M patents, juodi ir
rudi, aukštos ir žemos kulnys, pumps, 
straps. Tikri $2.98 vertės bile kur ki- 

k tur- Pora -----.........- - - $1.65
RUDENS SKRYBĖLĖS—Paprastai $1.88 

ĮĮggfflh ir $2.98, virš 250 stylių, daugiau negu 
1500 skrybėlių iš ko pasirinkti., VISOS IIPIIįBi NAUJOS. Visų ieškomos spalvos ir ma- 
dos. Dabar už ..........

VERTĖ IKI $12.98 ŠIOJ GRUPĖJ NAUJU

MOTERŲ KAUTŲ
Ji Dideli šeštadienio Specials 

STEBĖTINAS KAUTŲ IŠPARDAVIMAS! Pasaulio, 
patys geriausi styllai pačiose žemiausiose kaino
se!! 2,000 drabužių—Visi Nauji. Turtingi kai
liai, geriausios medžiagos, turtingas pamušas, šil
tas vidinis pamušas. Mieros 14 iki 20. 1

Eugene Heltai Vertė M. Šileikis

Plaukų Garbinuotojas

Dabar galima gauti kaimininiam taverną.

MUTUAL IKĮUOR CO.
4707 South Halsted Street
Visi Telefonai YARD8 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORI8

Carbon Štili Run .
Carbon Lump, Egg.
CREEK LUMP __
CREEK, EGG-------

BAND LUMP_______
(Pemisylvania)

~________‘ _J----------

Screenings --------------------COUNTY ANGLYS 
Stambios ---------

.U 0^0 ’

GHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET

CHICAGO MAll OROIR <0

COAL&COKE
3719 S KEDZIE AVENUE 
GUAEANTEFD .COAL -,

f

PHONE LAFAYETTE 3244 
;■ BONDED VVEIGHT

YlAP O

JUOKAI
Atostogos

— Kiek gavai atostogų?
— Septynias savaites: tris 

ministerijoje ir keturioms* žmo
na išvažiavo.

šių dienų sužadėtinės
Jis: Mieloji aš nekantriai 

laukiu momento, kada galėsiu 
tamstą ir save padaryti laimin
gų.

Ji: Ačiū, bet abejoju, ar lei~

: • Į M
^0^3

man tėvas priimti iš tamstos 
sporto automobilį.

Gydytojo kaltė
— Petrai, tu kasdien vis dru- 

tėji.
— Tiesa, bet kaltas gydy

tojas. Jis man leido prie kiek
vieno užkandžio išgerti stiklą 
alaus ir dabar aš valgau dvi
dešimt kartų per dieną.

Dvi eiles cellophane, no 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Go’.ds cigaretę.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Puhlished Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Rąlsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00
4.00 
2.00 

. 1.50
.75

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500. z
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Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams _ ____
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ......____________ 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui ______ ______   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams «•••••••••••••••••••••••••••••$5.00 
Pusei metų ----- --------.........— 2.75
Trims mėnesiams __________  1.50
Dviem mėnesiams ________ 1.00
Vienam menesiui _________    .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _______ ___________  $8.00
Pusei metų ••••••••••••••■•••■•••••I ____  4.00
Trims mėnesiams __________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

kad Stalinui jau nepakanka! 
nei kalėjimų, nei ištrėmimą* 
jisai yra priverstas baigti 
skersti. Zinovjevu ir jo drau? < 
gaiš $i skerdypė nepasibaigs, 
kaip ji nepasibaigę Panton’u. 
Palinkėsime jos dalyviams! 
geriausio pasisekimo, abiem 
pusėm!”

Susirinko Ispanijos Parlamentas
Si ■ . ■■ l-l

Vakar, visai netikėtai, susirinko Madride Ispanijos 
parlamentas. Tuo laiku, kada už dviejų dešimčių mylioj 
nuo sostines gaudė kanuolės ir traškėjo kulkosvydžiai 
pilietinio karo fronte, atstovai klausė premjero Fran- 
cisco Largo Caballero deklaracijos. Ministeris pirmi
ninkas pareiškė, kad dabartine Ispanijos vyriausybė yra 
pasiryžusi' sukurti “darbininkų respublikų”.

Po jo deklaracijos tuojaus buvo patiektas parla
mentui jstatymo sumanymas, kuriuo suteikiama auto
nomija baskų provincijai, susidedančiai iš trijų distrik- 
tų šiaurinėje Ispanijoje — Alava, Guipuzcos ir Vis- 
eaya. Du stambiu tos provincijos miestu, San Sabastia- 
nų ir Vitorių, yra užėmę fašistiški maištininkai.

Ar Ispanijos parlamentui ir dabartinei vyriausy
bei teks dar ilgai eiti savo pareigas, sunku pasakyti. 
Maištininkai jau yra apsupę respublikos sostinę iš trijų 
pusių. Jeigu jai bus atkirstas susisiekimas su rytinė
mis provincijomis, tai ji vargiai beatsilaikys. \

Bet Largo Caballero yra geležinės energijos ir ne-i 
apsakomos drąsos vyras. Jisai yra pasiryžęs kovoti iki 
gąlo. Parlamentas, gal būt, priims įstatymą, kuriuo da? 
bartinė valdžia bus įgaliota perkelti sostinę ton vieton* 
kur ji ras tinkamiausia. Tokiame atsitikime net ir Mad? 
rįdo kritimas nereikštų pilietinio karo pabaigą. Nes/ dar 
yra didelis, fašistų neužimtas teritorijos plotas į rytus 
nuo sostinės; be to, yra visai apvalyta nuo fašistų auto
nominė Kątalonij^w KaWonięcįąi greičiau mirs, negu 

jpas|4w/fa8istiŽįlW^^ditamį. f
Kaip gaila tačiau, kad Largo Caballero atsisakė ei

ti į valdžių pereitų pavasarį, tuoj po to, kai kairiosios 
partijos buvo laimėjusios rinkimus į parlamentų! Jisai 
sulaikė visą socialistų partijų nuo dainavimo valdžio
je, Tokiu budu valdžia buvo sudaryta vien tik iš bųr- 
žuazįnių progręsįstų. Jie yra geri ir apšviesti žmonės, 
bet jiems truko griežtumo kovoje su atžagareivius. Tuo 
pasinaudojo armijos generolai, monarchistai, fašistai ir 
klerikalai ir suorganizavo sukilimą.

Dabar respublika yra baisiausiame pavojuje. O kiek 
nepataisomos žalos yra padaryta kraštui? Tūkstančiai 
žmonių užmušta, daug miestų sugriauta, laukai nute
mti. Bę galo sunku bus dabar Ispanijos liaudžiai atsi-, 
ginti nuo fašistiškų banditų, o dar sunkiau bus paskui, 

s po pilietinio karo, atsteigti krašto gerovę.
Bet, nežiūrint kas dabartinį pilietinį karų laimės, 

senoji Ispanija savo dienas baigią. Jos nebeatgaivins 
niekas. Patys generolai su savo talkininkais, pradėdami! 
tų baisią kovą, iškasė jai duobę.

BALTAGVARDIEČIŲ 
“POEZIJA” 1

*■ I

O rusų baltagvardiečių orgą-’ 
nas “Vozroždenije” (atgimimas) 
ne tik išreiškė pasitenkinimą 
Maskvos sušaudymais, bęt įdė
jo poetišką padėką Stalįnuį, eį-t 
lėraščio formoje. Štai pbra iš-; 
traukų iš tos juodašimtiškos! 
poezijos;

“AČiu Stalinui:
“Šešiolika niekšų
“Iškeliavo į tėyų šalj^
“šešiolika budeliu
“Sąvo gimtojo krąStįD.J’
(Rusiškai: “Spasibo Stąjinu; 

šestnadcat podlecov Otprąyiįos! 
v stranu otcoV, Šestnadcąt pa-' 
lačei Rodnpgo krają..,) ~ )

Toliaus: ,
“Pasveikinimas tau puo mus.; 
“Dangaus skliautas šįąndie 

mėlynas ir žydrąs.
“Tu mums atlyginąi
“Už daugelio metų liūdesį.
“Garbė tau už tavo gausingą 

dovaną!
“Garbė!”
Nei Ąngarieris, nei Šukys 

negalėjo gražesniais žodžiais 
Staliną įšgarbinri, kaip išgar
bino tas juodašimtiškas pęętąs.

■Tačiau baltagvardiečių |iąi- 
badurui dar ne gana 16 nąiąČių.

Jisai nori, kad Stalinas sušau?; 
dytų daugiau ir šitaip tęsia; 
savo eilėraštį:

“Ką Čia — šešiolikai
“Duok dar keturiasdešimtš,
“Duok šimtus, x i
wDuok tūkstančius,
‘^Tiltą pastatyk be lentų ir , 

stulpų <
“Per Maskvą-upę ;
“Iš sovietiškos įvešelienos..,”;
Tai ve kokius gyvuliško,• 

džiaugsmo jausmus iššaukė 
Rusijos juodašimčiuose eini-; 
grantuose ta pasibaisėtinoji 
Maskvos byla. Kiekvieną ko
munistą turėtų šis reiškinys i 
priversti pagalvoti.

Tie komunistai, kurie gyvena 
Sovietų Sąjungoje, nežino, kaip: 
pasauli? reaguoja' į Stalino dik
tatūros žygius. Pagalios, jie 
daugumoje yrą yjąąį diktątų-, 
ros sudeb^r^i?ųotį. B,et komų? 
nistąi, kurie gyveną dęmokrątį- 
nęse šalyše ir turi progos su
sipažinti šį viešąją pasaulio 
opinija, negali ąįjai rėkti “ura” 
visam tam, kas dedasi Maskvo
je

Jeigu visas socialistinis In- 
ternąęioųątas, be įąįs:

;sųš.ąndyĮn,ai? ptkriw.b feopąet; 
fašistai ir juodašimčiai šokinė-1 
ja iš W pagyrimo
giesmę? giedą Stąjinu^ tai turi 
būtį aįikų, boįšęyikiška 
dilctgųrą padarė vieną iš' di- 
džią^sjųjų klaidų savu ‘ gyveni- j 
me." ■ . ■' " j

Čtyto gąuer S(ąko, ką<J tai bu
vo <‘dąųgjįąų, ne£U paida, ir' 
daugiau, nęgų nusidėjimas; tai' 
— baisiausią nelaimę.” O Bąue- 
ris vi?uornęt buvo įabąi karš
tas bolševizmo garbintojas.,

Api^ Įvairius Palytus

KAIP ILGAI GYVENSIME?
U

'i

Apžvalga
"""> įrodytų jiems simpatiją, o da- 

bar — kain tik nrip'siniyai Kn-

*...“"r
LIETUVIŲ KALBA COLUM

BIA UNIVERSITETE

Rimavičius rašo “Tė- 
kad Columbia univer-

Juozas 
vynėje”, 
sitetas, New Ycrke, įyeda lie
tuvių kalbos kursus.

TUR BŪT, SPRENDŽIA 
PAGAL SAVE

bar — kaip tik priešingai. Fa
šistai giria Staliną už tai, kad 
jisai sušaudė Zinovjevą, Kame- 
nevą ir kitus “trockistus”.

Su priturimu, kad tie “troc- 
kistai ir zinovjeviečiai” tapo 
pasmerkti ir sušaudyti, atsilie
pė Mussolinio spauda Romoje 
ir Hitlerio spauda Berlyne. Tą 
spauda džiaugiasi, kad Maskva 
nugalabijo “pasaulio revoliuci
jos kurstytojus”.

O Rusijos monarchistai ir 
juodašimčiai tai iš džiaugsmo 
tiesiog kazoką gatavi šokti.

L. Pruseika bando mesti įta
rimą “Naujienoms”, kad tel
pančios jose korespondencijos 
iš Sovietų Sąjungos esančios 
rašomos “čia”. Galimas daik
tas, kad Pruseika tokius triu
kus vartoja, b.et mes tokių 
“aukštybių” žurnalistikoje 
nesame pasiekę.

JUODAŠIMČIAI “PATEN
KINTI”

dar

ARGI JIE NEPAŽINO 
SAVŲJŲ?

Z. Angariętis parašė ilgą-ilgą 
straipsnį, įrodinėdamas, kad 
“trockistai ir zinovjeviečiai nu- 

iki sfeijni jfe
- - butų ten nudardiję, tai fašistai

Rusų monarchistų laikraštis 
“GoĮps Rossii” (rūgs. 1 d.), 
kaip praneša socialdemokratų 
organas “Socialističeskij Vest-! 
nik”, šitaip atsiliepė apie kru
vinas eksękucijas, įvykintas; 
Maskvoje:

“IŠ milionų mirties baus
mės įyykinimb, kuriuos yra! 
atlikę bolševikai, šis, tur būt, j 
yra pirmutinis, kuriuo mes 
esame patenkinti. Didis vyks
tančių ir ateinančių Rusijoje 
įvykių simptomas yra tas,

*•
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pažymėti,
jpg šie skaičiai svyruęja nup 
įvairiausių aplinkybių: nuo to, 
kokį jus darbą dirbate, kur gy-; 
yenate ir t. t. !

Dąbąrtinin laiku vidutiniškas 
amžius Amerikoje yra 61 ipe-! 
tai. 190Q jn- tąs yldurklis arba 
vidutiniškas amžius lyginosi 48 
metams. Vadinasi, tųp atžviegiu 
liko padarytas didelis . šuolis 
pir/nyn. Ir tąi yis mokslo dė-

Anglijoje ir Olandijoje žmo
nių vidutiniškas amžjus yra! 
toks patekai? ir Aųąerįkpje. 
Tačiau §yeięąriją tuo atžvilgiu 
yra laimingęsjuė: ^u žmonių 
amžiną yrą vieneriais metai? il
gesį amžįąus
žųąąaęę Naujoje Zeįąn-

m PAWI, KAIP ILGAI 
mesdar 'Gyvensime: — AEgRAUDOs kom- 

‘ KURIOS jŲSl

I.n!i niniią.iB! ihiibji.iiiuiiiiiįui iL. . II Į I 
dijoje, kur, vidutiniškai imant, 
vyrai gyvena iki 65 metų, o 
mdterys — iki 68. Kinijoje ir 
Indijoje žmonių amžius yra vi
sai trumpas,
kia tik 30 metų. •

Statistikos duomenys rodo, 
jog Vedusieji gyvena kiek il
giau. Tai aiškinama tuo, jog 
jie veda normaliŠk.esnį gyveni
mu Kitas įdomus dalykas yra 
tas, kad vidutinišką ūgio žmo
nės gyvena ilgiau. Aukšto ūgio 
žmonėms ypač yra pavojingas 
nutukimas,—pavojingesnis ne
kaip žemo ir vidutiniško ūgio 
žmonėms.

■Tačiau nėra tos taisyklės, 
kad neturėtų išimčių. Knygoje 
yra minimas vienas negras, ku
ris gyvena pietinėje Amerikos 
dalyje. Tas negras’ dalyvavo ci
viliams kare, per visą savo am
žių dirbo sunkų darbą, visuo
met buvo neturtingas, kelis 
kartus vedė ir išsiskyrė, yra la
bai storas ir gana aukštas, o 
vis dėlto jis jau sulaukė 93 me
tų amžiaus. Jo sveikata esanti 
visais atžvilgiais gera.

Taigi išimčių yra. Mes irgi 
galime tikėtis, kad sudarysime 
išimtį, nors, tiesą pasakius, ne
daug tėra šansų, jog taip at
sitiks

Paskutinieji Įvykiai 
ai • n i Sovietų Rusijoje

lt- • e | "

kores
pondento)

(Tgsinyą)
Kiek čia Ulinių šį Ka
nalą kmpL kąs 4?bar gali p%- 
sakytį. Bet Jagoda davė Sa
liniu iįMĮį k»<I jįfe visus M’1- 
nįus ifeWosifis kw-
lo sįatynMlį įr kad kanalą tik
rai Ta ir padarę.

T$i ' ■' td žodžio ‘ prasmė

f

Penktadienis, spalių 2, 1936

vidutiniškai sie

QC<

M,jMM

ČZ2

kaip tarp dangaus ir žemės, 
žinome ir tokias valstybes, kur 
konstitucijos tikrai yra drako
niškos, bęt gyvenimas visai ki
ta vągą eina. štai Anglijoje 
karalius yra pagal visuos įstatys 
mus visagalis valdovas, kitų pa
saulyje vargu tokį karalių ga
lėtume . rasti, kuris tięk viso-' 
kių teisių turėtų, o tikrumoje 
mes žinome, kad jis tik kara-y 
liauja, bet nevaldo. Tai 4^ 
SSSR. Konstitucija tiek ji bus 
gera, kiek tikrai ji gyvenime 
bus pilnumoje įgyvendinta. Bet 
ją vargu šie SSSR, vadai įgy- 
vendys; kad jie ją paskelbs, tai 
neabejotina, bet kas ją vykdys, 
tai jau kitas klausimas.

Na sakysit, kas gi gali būti 
kilnesnio kaip konstitucijoje 
pasakymas, kad karas gali bū
tį paskelbtas tik apsigynimo 
tikslui, kitaip tarus, tik prie 
šųi kraštą .užpuolus. Bet su- 
raskįt tokią Šalį, tokią vyriau
sybę, kuri atyirai pasisakytų, 
kad ginkluojasi kaimyną pulti?

Ne dęl to tai sakau, kąd 
SSSR,, turi agresyvių karo tik? 
slų. Ne. SSSR, tikriausiai, 
bent šiuo metu nesirengia jokios 
valstybės karo pavidale apiplė
šti SSfc>R. tikrai nori taikos, 
bet tik norėta pabrėžti, kad tarp 

; rašytų konstitucijų ir gyveni- 
' mo tikrumos visuomet ir bus 
didelių skirtumų. Todėl dėl 
konstituęijų turinio daug ne 
tenka ginčytis, tik galima pa
klausti savęs, o delko ta kon

stituciją dabar ruošiama pas
kelbti ir dėlko prieš ją paskel
bsiant taip skubomis sudaryta 

; trocįeistų teismas. O ypač 
‘kaip užsienyje visiems komu 
nistąms duota parėdymas žūt
būt Sudaryti bendrus frontus, 
net į juos įtraukti ir tuos, ku- 

; rie nieko bendro su socializmo 
teorijos idėjomis neturi. O 
čia SSSR, trockistai šaudomi ir 
visokie uklonistai - nukrypėliai' 
nuo generalinės Stalino linijos 
kartu su marksistais kišami j 
kalėjimus. Tai kur tikras nuo
širdumas, ar pas save namie, 
ar užsienyje? * !'

PANPU' BIŽNIS.
GALITR PATIRTI, KĄJR ILGAI DA^ GfVENSį; 
TE. - VIDUTINIŠRĄS ĄMŽIUŠ AMERIKOJ® IRi 
KITUOSE KRAŠTUOSE, NĖRA TAISYKLIŲ 
be išimčių. : ;

jomis žmonių) yra pagrįstas ap- 

kęnipąpįjpą įšįąikP #4$j bųrį 
stąOte riąą-Įąifcį. 
dijuoja ŽWnW niirtingųiuąJ 
Kpkįpse yietosę įr kok^s $ąr-i 
bus Žmones ląbįaų!
miršta? Nuo kokių to J’ie inir“ 
štą? ... • * |g| j

Kadangi tas studijavimas1 
dažnai trunka daug metų, tai' 
gaunamą visai tikslus rezultą- 
tai. ‘ Vadinąs!, ąpdrąųdps kom
panijos be jokios rizikos gąlf 
savo biznį varyti, nes jos visai’ 
apytikriai žino, kiek pęr nąetus 
tprės įšipokėri pomirtinių.

Tenką pasakyti, jog Metropo
litan apdraudos kompanija turi 
ypač pasižymėjusį statistikos 
departamentą, kuriam vado- 
•yąūja Ųri Dublin ir Dr. Lotka. 
Jie d!u mokslininkai parašė; 
knygą ap.ie tai, kaip, ilgai žmo-i 
gus dar gali rikėris gyventi.; 
Pasirodo, jęg moterys gyveną 
ilgiau nekaip vyrai. Bet tai bus 
numanu iš Rėmiau paduodamos! 
lentelės. Toje lentelėje ties da-; 
bartiniu sayo amžium jąs gali
te surasti metų skaičių, kuri 
galite tikutis dar išgyyen-tį. Pa
vyzdžiui, jus esate 40 metų am
žiaus. Lentelėje pažymėta, kad 
jus dąr galiteišgyventi 
29 metus W vy
ras) ir :8Į metus su yįržum,
jei esątę moteris.- ž#niaiJ
yra išspą^ądiptą tų įą^įĮiąin-i 
kų pagąmįąU lentelę:

Metai bėga pp metų, maiųo- 
ant sienų kąlendoriai, ĮCiek"; 

vienų metų l^ęgįĮprius mums 
primena, jog mųsų gyvenimas 
vienais metais ąų|rųmpėjo...

Tiems metaęųs Akių neiš
bėgsi, ne.užverksi, pęiižrėksi. Jie 
nesulaikomai, n.esustabdomąi 
bėga sau, ir mes nę justą ne- 
pajuntame, kaip praeina kūdi
ky stę," jaunystę ir prįsiąrtiną 
senatvė.

Tie, kuriems senatvė j ąkįs 
jau žiuri, dažnai stato sau 
simą: ar ilgai jie dar gyvęns?

Tiksliai <į tą klausimą, Šipor 
Ąiaj niekas negali atsakyti, 'pa
šiau yra žmonių, kurių pareigą 
yra nusakyti, kiek kuriam žmęr! 
gui dar liko gyventi. Aiškus 
daiktas, jog jie negali tikrą! 
pasakyti, kiek, pavyzdžiui, dąr 
metų gyvens Petras;, Jonas ąr 
Jokūbas. To jie ir nębandp lu
pyti. Tačiau jie stengiasi sura
sti vidurklj. Vadinas}, mažčĮąįig 
apskaičiuoti, kiek dar Jopųi, 
Petrui ir Jokūbui liko gyventi, 
jeigu jie dabąr yra, tarsime, 80 
metų amžiaus.

Dą^ar pažiūrėkime, kaip tas 
vidurklis yra surandamas. Po 
kai kurio laiko, aišku, visi tie į 
trys žmopes turės mirti. Tarki- i 
me, jog Petras susilaukt (>2 
metų amžiaus, Jpkubąs —• 45,! 
o Jonas — 52, jų amžių vidur?- j 
klis (vidutjniskas amžius) bpsj 
53 metąi. Jei tą grupė susidėtų; 
ne iš trijų žmpnių, bet iš Ąaų-^ 
gelio tūkstančių, jr yįdurklię yjg 
dėlto butų 53 metąi, tąi tuo at
veju butų galinga pasakyti, jog; 
30 metų tos grupės narys dar 
turi progos pasiekti 53 metusi 
amžiaus. i

Tokiais išskaičiavimais (žiųp-i 
ma, labai sudėtingais išskaičia
vimais, kadangi jiė -Mečia“ mįį-

SI
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1

Dabartiąls
amžius Vyras Moteris

1 59.49 £3.07
■ 5 įs , 59.64 62.44

10 ' 55.21 57.90
15 : 50.6.3 53.23
20 46.24 48.75
25 4445

vįsąm gyvenimui pasmerktų 
kąlętį dirbę prie šio darbo, n$: 
tik įs kalėjimo buvo palėkti, 
bet net Lenino ordenu apdova ( 
nori.

Jau apie Jogadą daug kas 
pradėjo pamiršti ir štai dabar 
sų trpękiMų bylą Jągętdoą var
das yėl visur miniųiąs, peš jąpr 
p ne kam kirinn pavestą sšsp. 
žemes pjovus nuo trockistų ir 
įįitų visokių ukiopįstų 
įrypelių puvajyti.

Vingiuotais keliais, t visojkįo • 
mįą prpvakacyomis^ papirki
mas ir kitoms klastoms Jagoda 
savo atsieks, jei tik maąąsę 
btfs dar tiek kantrybės visa ta' 
pakęsti. Jau dabar daug kąą 
lekia iš vietų, jau dabar dąųg 
kas atsidūrė kąięiįmuoąė ir te? 
nais laukia savo likimo. Bęje, 
taip paskųbįai dabar teisiai 
nedaromi, pps po Šešioli
kos žmonių sušąųdymo bent 
kiek atsikvėpei, juk tąi be ga
lo visiems p$ąiMkP nejaukus 
įspūdis! Reikią išįąukti!

KenstitUcijia ir jps reikšmė
Juk šitaip visa kuo girtąsi, 

šitaip . visu‘r šlovintą ir garbin
ta Stalinas ir net išleista skambi 
konstitucija įr prieš jos įvedi
mą štai ręikėtą sušaudyti net 
šešioliką vyrų, iš kurių dauge
lis čitięk SSSR, revobucijai yra 
nusipelnę. ,

Tad kam gi ski^wi 
žus, skambus žodžiai busimo
je konstitucijoje?

Kiekvienas' įątątyuiąs, o jąoi 
labiau
labai mažąį įįĮ ąąįkp.. Visa prb: 
kjąuso, kąs tąs kausritucijas 
vykdo. Juk įiT $k>j<e §SSR. da : 
bar vęį^čję>ję 
daug gražių
kelbta, dąųg kiMų iį^ėjų joje 
yra įspr^tg; bet ’ juk ji be-i 
vęik nevykdoma buvo,. Juk 
pasaulyje dąųg visokių koųsri- 
tucijų y^ kurios turi gerų 
porų, bet tarp jų ir gyveninio 

skirt urnas

Reikalaukite -NAlU- 
JIENAS” ant bile kam
po, kpr parduodami lai- 
fcrašciat. Pardavėjas lai- 
Kraš&u pus gatava? 
iums pątarnapti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų patu
pimo delei.

Tt-
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KOOPĖRAČijOŠ SANP^LiS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL, PROSPECT 2261

2 sv.

vėl vestuves 15c

Komisijos Narys.

15c*
svarų

Old Golds yra vięnintel

ka, tik apgailestauju, kad a$ 
ten negaliu nuvykti ir smagiai

No. 2 
kenai

No. 2 
kenai

mąm cellpphajie. štai delko 
jie visuomet dirbtuvės švie-

apsigyveno atskirai 
vadinasi suka savo

GARSINKITE
NAUJIENOSE

No. 2 
kenaf

6017 SOUTH KEDgJE AVENUĘ 
Phone PROspect 7565

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

Klėtkuota 
sporto 
nugara 

jaunoms 
panelėms 

iki 19 metų 
Labai gražus 

Tiktai

Cash 
Išmokėjimai

Valgomų produktų išpardavi 
mas spalių 2 ir 3 d.

X-RA 
ai.: 8:30 iki 
TELi HARRI

Jau ir po vestuvių, laukiam

VISU OMETžE MOS KAINOS 
* i

:30 v. vak. 
ON 0751

PHILLIPS C. G.
KORNAĮ ■ .....
PHILLII’S "cUT

GREEN BEAKS

linkiu jam viso

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Gerų Rudeninių Čeverykų

(Jokūbas Maskoliūnas, Sav. 
3503’4 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 3692.

Geo. P,
DIŠTąjBUTORiUS

Antanus Lingė sugrįžo 
atostogų

Šaunus Lietuvių Au
ditorijos Atidarymo 

Vakaras

Alus, Vynas ir Degtinė ' 
gorčiais, pusgorčiais ir buteliais. Didžiausis 
psasirinkimas: zeųiesr kainos. Gėrimai ir užr 

kandžiai kasdien.
Mes esame naujojoje vietoje.

Dabar jau ir čia, Cicero j 
smagu. Oras atvėso, be vargo 
galima miegoti ir dirbti.

Dar turiu pridėti, kad p. 
Lingė parvažiavęs namo, rado 
viską O.K. nes buvo palikę biz
nio geri tvarkytojai, p. Lingė 
ir A. Kesel. Todėl visi yra sma
gus ir, norėdami savo džiaug
smų pasidalinti su kitais se
nais pažįstamais, šį šeštadienį, 
spalio 3 dieną, savo užeigoj 
ądresu 4,8.37 Weąt 14 Street 
rengia bųrųm. Tiksliau 
pasakius, bus Grand Opening, 
nes tik apie porą mėnesių, kai 
p. Lingė parėjo ton įstaigon. 
Dabar jau pilnai susitvarkęs, 
tad rengia atidarymą.

Ą. Lingė čia yra senas gy- 
vęątojas ir turi daugybę pažį
stamą ir draugų. Tai pirmas 
jų gyvenime Grand Opening. 
Bus muziką, u^kąndžįąi veltui. 
Tai iki pasimatymo ateinantį 
šeštądienį.

uyp sies
Tai paveikslas kurs Chicagoj 

audrų šukele
SOVIETŲ ARKTIKOS 

TRIUMPĄS 
su

ALEKSANDRE ORANACH
Garbinga — Jausmus dirginanti 

Drama su 
TIKRA ČIGONŲ KASTA 

Tikros čigonų tautos dainos 
Vaizdingi šokiąi.

P-nas Petras Galskis išvyko 
į Wisconsin valstiją, Rapids, 
Wis., darbuotis prie rubsiuvių, 
rodosi, apie pradžią liepos mė
nesio. Buyo manyta, kad jis 
išvykęs tik laikinai, bet ma
tyti, jįogęi p. (Šalčiui patiko 
gyventi Wiscoiisine, nes dabar 
kviečia ir savo moterį pas sa
ve. P-nia Galskienė rengiasi ap
leisti Chicagą spalio mėnesio 
10 dieną.

Pp. Galskiai, ypač gi pa|a 
P. Galskis yra Žinoruas 
Chicagos lietuviam^ kaip seną^ 
visuomenės veikėjas ir rųbsių- 
vių unijos tvėrėjas.

Chįcagįečįaį ištenką draų 
gingos ir smagios šeimynos. U 
atrodo, kad Galskiai mano ap
sigyventi ten ąnt visados, nes 
p-nia Galskiene išsiveža ir rą 
kandus. Gaila, kąd jie mus ap
leidžia, bet tuo pątim kartu 
linkime jiems kuo geriausios 
kloties Wisconsine.

Palnuojama iš Alaskos pravesti platų vieškelį iki Argentinos 
Vieškelis jungs Mexico City ir Buenoš Aires.

ko daug svečių, lietuvių ir ki
tataučių, ku'rie prie skanios va
karienės, muzikos ir gėrimų 
gražiai laiką praleido.

P-nia Julia /Balsis už taip 
skaitlingą atsiiąnkymą į šią 
parę ir už dovanas visiems ta
ria širdingą ačiū.

— Senas Petras.

savo sąndęlip, gąlį parduoti sa
vo kostųmeriams pigiau.

Užtai Šeimininkės peržiuro 
kit šiandien Naujienose jų gra
žų skelbimą įr eikit pirkti sau 
maisto ‘ produktų į Universal 
Food Stores,.

— Prekybos žvalgas.

VIRIMUI OzĘŲQLIĄi DELlrfoUS obyoLj 

fiRAPEFRUr 
SALEJRIAI L 
ORANžfAI
SAUSI CIBULIAI .;.

51st Street. Prie suorganizavi
mo šios sėkmingoj kompanijos 
daugiausiai prisidėjo Mr. F. 
Bragiel ir tyr? BųčįnskM- 
du abudu jau turėjo ilgų me 
tų patyrimą šia^ę bįzųyję. Už- 
tąį ir pavyko siįorgąųizųoti 200 
gre^rfliųkų, kurie prįąi^ėjo 
prie šios kompanijos ir prisi- 
žadėję visus muisto produktus 

įįį fiOftVP ,Wd$Mo.
te apie dęvyąi menesiai 

jų sąjadeįiįs tapo atidarytas. Ii 
dabar i jų
sandėlį, negali ątsįgeręti —. 
kipk £įa įvairu mar
stę produktų prikrauta!

Kųomeį tiek daug iš sykio 
tąvorų perka, suprantama, gąu- 
pa pįfte; 9 krautuvininkai 
nupirkę tavorą pigiau iš nuo*

UNIVERSAL BLYNELIŲ
SYRUPAS g

Praėjusį sekmadienį pavaka
rėj šv. Antano bažnyčioj duo
ta šliubas B. F. Dirziui ir p-lei 
S. Dovidauskaitei.

Vestuvių puota įvyko Com- 
mtfnįty Kalį prie 18 gatvės įr 
51 avenue. Tai yra paranki vie
ta panašiems parengimams.

Svečių susirinko labai daug 
ir visi linksminosi iki vėlumos 
Pavalgius ir išsigėrus pradėta 
kalbos. Jų buvo gan daug įr 
įdomių. Labai reikšmingai pra
tarė jaunojo tėvas p. Dirziųs.| 
Šiandie pasaulis esąs nepapras
tai įdomus, technika, mokslus i 
— vieni užmuša, kiti iš numi
rusių prikelia, štai mano sų-j 
nn*s keletą metų atgal skraidei 
aeroplanais. Jį ištiko nelaimu, 
susižeidė, atrodė, kad gyvybės j 
jau nėra, bet dėka medicinos 
mokslo' ’štodie Jrą" sveikas ir 
didele viltiipi siekia 'laimės. Aš, I 
kaipo tėvas 
geriausio.

Jaunosios tėvas pareiškė esąs 
ne kalbėtojas, ir apsiašarojęs, 
priėjo prie jaunųjų ir įteikė 
jiems dovaną. Ir tiesa, tų do 
vanų buvo daugybė, o kartu 
daug gražiausių linkėjimų.

Jaunieji 
nuo tėvų,

PHILIPS MAIŠYTUS

DARŽOVES
ROEBUCK

E. J. ŽIRNIAI

Kiekvienas biznieriui žino, 
kad patyrimas biznyje labai 
daug reiškia. Juo ilgiau būni 
biznyje, tuo sėkmingiau gali tą 
biznį vesti.

Taip yra ir su Universąl 
Grocery Company, 3150 West

BRIDGEPORTAS. — Ted’s 
tavernos, 919 W. 35th St., sa
vininkas T, 
apsirgo ir 
tapo išgabentas į 
Hospital, patalpintas

Iki jCbjiai niekas nebuvę pri 
leidžiama jo lankyti’ ir mote- 

•9$Wid; p. MasHionienė, dar bežino 
vyro padėties. 1

Biznį pįrižiuri pati P, Masi 
lioniene iki vyras pasveiks.

— Niekutis.

T. Masilionis yra 
vis. Buvimas karo įąuket Fran- 
cijoj sugadinęs jam sveikatą ir 
jis negalėjo dirbti sunkesnio 
darbo, todėl laikėsi biznio. Me
tai atgal jam buvo padaryta 
operacija toj pačioj ligoninėj, 
bet nesveikata vėl pasikarto

Šią savaitę b,us vestuvės p. 
J, Keser-Keseraufcko su p-le B. 
Griciūte, chicagiete. Vestuvių 
puota įvyks pas Gricius Mar- 
ųuette Parke. Jaunieji vargiai 
važiuos vedybų kelionėn, nes 
p. Keser biznis neleidžia. Jo 
vaistinė adresu 4847 West 14 
street yra visuomet lankoma 
publikos. 1 I

Daužo langus

čia visi pažįsta Petrą Jųk- 
nį kaipo seną gyventoją biznie-J 
yių, 4920 West 14 Street. Ir 
štai paktį iš sekmadienio į pir- 
pąadie.nį t.ąp.o išdaužyti du di
dėli langai, kuriuose buvo pri-j 
klijuoti paveikslai Landono, 
Brooks ir kitų republikonų kan-1 
didatų. Atrodo lyg politinis ker
štas karštagalvių. Juk visi vie
naip nemanė ir nemanys, ta* 
kam tuos langus daužyti?.

Lietuvis gavę paaukštinimą

* Musų tautietis policininkas 
G. Radomskis gavo pąaukštinį- 
nąą — tapo pakeltas į leitenan
tus. Jis savo tarnystę labai 

(stropiai pildo jau 19 metų. 
Kaip viršininkui aš linkiu jam 
geriausių pasekmių. Lietuvių 
policįnin^ų pas pigą .yr# tįk įęfcy 
turi ir visi atsakantys- vyrai.

, IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Spalip-October 2 ir 3

BRIDGEPORT 
telle SlotkiutėjĮ 90$ W«st 35th 
street, atidarė nąpję Bęauty 
Shop vardu EsteUę’s Beąuty 
Shop.

Ji yra patyrusi savo profe 
sijoj, dąrbus atlieka gerai n 
juos garantuoja. Taipgi \ yrą 
Chicagps Lietuvių Draugijos 
narė, o ir visą pp. Slotkų šei
ma yrą šios draugijos nariai.

Reikalui prisiėjus neužmirš
kite panelės Slotkiutės salįonę. 
Dėl sutarties pašaukite ięlefę 
nu‘ Boulevard 7459. Jos gąrsį- 
nimas eina “Naujienose” kas
dien ir kainas už darbą galite 
matyti “Naujienose”.

— Senas Petras.

Masilionis staigia’ 
pradžioje savaitės 

Speedway 
room 240.

Musų krautuvėj .visad^ gali rasti 
sau tinkamus, stiprius; gražius ir 
nebrangiomis kainomis čeverykus, 
vyrai, berniukai, moterys, mergai? 
];ės ir vaikai. Dabar pirkdami su
taupysite nuo $1.00 iki $1.50.

UNIVERSAL SHOE STORE
Ą. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sąv.

3337 So. Halsted Street

LEWIS
4716 So. Ashland Avė.

Atdara Antrą., Ketv., šešt. 
iki 10 vai. pp.

Atdara Sekmadieniais 10 vai.
iki 4 vai. pop pietų

Julįą Ęąl- 
sis, 7401 So. Chięągo ąyenpe, 
ąpyąikščioj.o gimtądįęn.ip parę, 
kurią surengę jos dukterys 
Frances ir Bernice.

Kadangi ponią Ęąįsįs yra’ąę- 
niai tąyern biz.n^ įr rinjitp ;bįi- 
do mo.tęris, turi daug d,.i$U~ 
gų. Todėl ir p šią parę sųsirip-

____ , ; .......................... .........

lunri-Bush 
iMįzįa^Jujcn^^ 

.fOr MeĮi

Alaska—northern terminus

TWŲNTY MULE TEAM BO^ĄX 
1 ąyązp pąkplįs ................. i........ ..........
bQRAX SQAP ŲHIPS

PAKELIS
................... 4 sv. 17cI .............. 4 8V« 27c 

........ 2 už 9ę 
..... 2 pund. 9c 
.. 176 -7-Tuzinas 39c 
50 sv. $5c 5 sv, 10c

Antanas Lingė pilnai paten
kintas atostogomis. Penkias 
savaites jis išbuvo Wisconsin 
valstijoj, McNaughton įr Bbine- 
lander apielinkėj. Atlankė vi 
sus ciceriečius, M. A. šarką 
A. šaltį, S. čeąną, Kimbąrką 
ir kitus. Jie visi ten turi va 
sarnamiuts sau ir draugams ir 
gyvena labai puikiai, net, gir 
di, pavydas imą.

Man labai linksma girdėti, 
kad musų tautiečiams sekasi 
O p. Lingė štai ką patyrė:

čia Ciceroj Lingė gyy.eną per 
eilę metų ir kiekvieną rudenį 
jį suspaudžia šienligė — hay 
fever. Kas tą slogutį turį, tas 
gali suprasti kaip malonu su 
juo kariauti. Tiesa, ne visus 
vienodai slogutis kamuoja, bet 
p. Lingę jis yra prikankinęs 
užtektinai.

Taigi šiemet Lingė nusitarė 
išmėginti Wisconsino klimatą 
kovai su* slogučiu. Ir neapsiri
ko. šie^igė šiemet jo nė nepa
lietė, sugrįžo sveikąs, sveiku
tis. . Paąąk p. Lingės, sergan
tiems šienlige ir norintiems ją 
nusikratyti Rhinelander įr Mc, 
Naughton apielinfce Wisconsįn 
valstijoj kaip tik ir yra vieta.1 
O, be tb, čia tikra Lietuva —' 
girios, ežerai,. kalnai, oras net 
kvepia. Pabuvęs ten keletą sa
vaičių žmogus jauties į$įp jau
jas. Nuo savęs p. Lingė pata
ria draugus aplankyti kalbamas 
vietąs. -

čia turiu patvirtinti ką p.
Lingė sako, nes jau seniai tu- ’^igaretąj dvigubai suvynioti

UNIVERSAL

DRUSKA LODIZUOTA

Pagerintos ir pagrąžintos 
Lietuvių Auditorijos iškilmes 
įvyks sėkmadieny, spalio 18 d.. 
6:00 valandą vakare, šio vaka
ro komisija stropiai rengiąs*, 
kad gerai palinksminti ir pa 
vaišinti visus tuos, kurie tik 
atsilankys į, parengimą.

Programo išpildymui 
kviečiamos musų, geriausios 
meno .bei muzikos,. pajėgos, šo
kiams jau>; y^ą i-paimtą geriau
sia orkestrą, , kuri užtikrina, 
kąd visi bus patenkinti. Išsi- 
gėrimui užsakyta netik iš Ame
rikos, bet ir iš Europos geriau
si gėrimai; bus ir degtinės i s 
Lietuvos.

Įžanga į šį atidarymą visa/’ 
pigi, tiktai 25 centai koncer
tui ir dėl šokiams. Taigi įžar- 
ga visiems prieinama.

Rengimo komisija nuošird
žiai kviečia visus jaunus ir se
nus atsilankyti ir pąsigėrėti 
pagerinta ir pagrąžinta Lietu
vių Auditorija, ir tuomi pačiu 
ląiku* smagiai ir linksmai pra
leisite laiką nu0savoje įstaigą

kenai “

ALAUS
KENAIS, nPtTSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IU 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS 
COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

World PlayhtHse
410 So. Michigąp Aye. 

arti Van Buren
Tęsis nuo pietų iki nakties — 

25c. iki 2 pp.

2
-OJI Pradžia
DIDŽIOJIsavaitė šiandien

No. 2 ■ 
kenai

EVERYDAY— RAUDONAM MAIŠELYJE
KAVA SUŠVELNINTA IKI 

TOBULUMO 1 svaras

SPRY
Keptas Obuolys 3 sv. Icenaį $3^ 
Pajus su Spry....... 1 sv., Įkenąi

’ '..... MILKAU " ....
Universal..... - aukšti kęn. 3 už

* CARNATION arba PET 
Maži jkenųkai ............ 2.. < ų$ 
^ffy^įry

KEKSU MILTAI
S^UąĄĮJA

LOOSE WILES BISCUIT C,O.
ĮVAIRI W TOPS

MOTERIMS 
GRAŽUS

Sport Kautis

UNIVERSAL

SARDINKOS alSuJe

UNIVERSAL RIEKUTĖS
PINEAPPLE

T0WN CRIER MILTAI
24 svarų 

maiš. VVU
GARMUS SUKRUŠTAS

PINEAPPLE kenai * f

WQLFFS Bean Mix pakelis

FOULDS M2UG^RONaĮR 3 pak. 17c
HUME FRUIT
COCKTAĮL_______ kenai 23c
WORLD DVER MARĄSCHINO

VYŠNIOS 4 J 9C
SPICES....... . visokie pak. 9c

4 -r V r* i az n • '<• < • i '».*<

Wiįson§ TAUKAI ? sv. 27c
MINĖTA SĄRAMI ................... . svaras 25c
LAŠINI^ PALTUKAS ............ . svaras 25c
RINC BO^OGNA DEŠRA .........  svaras 17c
ĮįŲĄST PORK svaras TOc

MATYKIT MŲSŲ MfiSOS’: ■ pevartąmkntą

NU-JLIFE
BALSO ATITAISYTOJAS 
2 2% unc. bonkutė

Padarykit savo paukštukus 
sveikais,________

Į PAUL SCHULZE BISCUIT CO.
Įvairus šokolado Kukiai

Glencoe Soda ......................  sv. 150
Krekės ................... 2 s v. pak. 170
Universal BLEACH 1 unc. bk. ĮQ0 
No Rub FLOOR-WAX pt kcn. 350 
RAKANDŲ PALISAS 8 unc. bk. 250

UNIVERSAL



Politika
Kandidatai varo 

vajų
Antradienį, rugsėjo 29 dieną, 

mieste Eašt Dubuųue, Iii., Wil- 
liam Hale Thompson, . Union 
Progressive partijos kandidatas 
į Illinois gubernatorius, užbąi 
gė savo dešimties dienų marš
rutą, aplankęs įvairius valsti
jos centrus.

Bendrai imant, jo kalbų klau
sėsi šimtai tūkstančių žmonių. 
Thompson įrodinėjo savo nu
veiktus /darbus per 12 metų, 
kai jis buvo Chicagos mėras, 
kaip jis sutvėręs darbus Šim
tams tūkstančių darbininkų uni
jinėmis algomis vietoj pašal
pos. Apibudino programą suda
rymui kitiems šimtams tūk
stančių darbų, jei taps išrink
tas gubernatorium. Išdėstė sa
vo nusistatymą taksavįmo klau
simais, pareikšdamas, kad jh 
stojąs už apribavimą taksų vie
nu nuošimčiu ant real estato 
ir paliuosavimą visai nuo tak
sų savasties, kurios vertė te
siekia tik,$3,000 arba mažiau.

Kas laimės?
Tie “šiaudiniai” balsavimai, 

kuriuos skelbia republikonų laik
raščiai, matyt, greit pasibaigs. 
Detroito laikraštis Free Press 
(visai ne “free”) vedė “šiaudi
nius” balsavimus, kurie išpra- 
džių rodė, kad Landonas gauna 
daugiau balsą už Rooseveltą.

Bet kada Rooseveltas prisivijo 
Landoną balsų skaičium ir pra
lenkė, tai Free Press Šiaudinius 
balsavimus paliovė skelbti.

Iš pačių republikonų apškait- 
liavimų išrodo, kad jie maža 
vilties teturi išrinkti savo 
kandidatą Landoną į preziden
tus.

Išrinkimui į prezidentus rei
kia, kad kandidatas gautų 266 
elektorių balsus. Kiekviena 
valstija renka tiek elektorių, 
kiek turi kongresmanų (atstovų 
ir senatorių).

Republikonų kandidato į vice
prezidentus Knox’o laikraštis 
padavė sąrašą valstijų, kuriose 
tikrai laimės Rooseveltas, ku
riose laimės Landonas ir kurios 
yra abejotinos. 

Tikrai už Rooseveltą busian
čios šios valstijos, turinčios pa
žymėtą elektorių skaičių 

Alabama.... ...............
Arkansaš ....................
Florida ........... ............
Georgia ......................
Kentucky .....................
Louisiana ....................L 

Mississippi...................
North Carolina ............
Oklahoma ........ ..........

. South Carolina ...........
Tennessee ..................
Texas .........................
Virginia .....................
Missouri .....................
California .......... ..........
Colorado ........... ..........
Nevada ............. ..........
North. Dakota ........
Maryland ............ ;....
Montana .......... ...........
Utah ................. .........
Wisconsin ......... ..........

Washington

NAūJIENOS. ChlcagO, IP.
8

Viso 232 
elektoriai.

Tikrai už Landoną busiančios 
šios valstijos su pažymėtais 
elektorių balsais: 

Connecticut ... 
Iowa . .... .
Kansas ........
Maine ......... .
Massachusetts 
Minnesota ....... 
New Jersey ... 
New York .... 
New Mexico . 
Pennsylvania 
Rhode Island 
South Dakota 
Vermont ........
Wyoming .....

8 
......... 11 
........... 9 

..... 3 
17 a. i 

........... 11 
......... 16 
.......... 27 
............ 3 
.......... 36

Viso 140»

Rooseveltui raTokiu budu
11

9
7

kia gauti dar 34, o Landonui
126 balsų iš abejotinų valstijų.

Abejotinų-gi valstijų tarpe,
12 republikonų nuomone esančios
11 sekančios: . * ? ■
10 Arizona ................. ..... . s

9 Illinois .......... ........ ......... 29
13 Indiana .................. .......... 14
11 Idaho ................... ........ 4

. 8 Michigan ............ . ........... 19
11 Nebraska .............. ........... 7
23 Ohio ...................... ......... 26
11 Oregon ..................J........ 5
15 West Virginia ...... ....... . 8
22 Iš šitų “abejotinų’ ’ valstijų

—---------- —......... .............. ..........
nes, ‘pridėdamąą 'grąžų Vaini- 
cą, suteikdamas grabnešius ir 
jiems mašiną. Už 55 centus j 
mėnesį tai yra gėrąs atlygini
mas. Tad visi, kurfe norite 
save aprūpinti, malonėkite at
eiti į susirinkimą spalio 4 d. 
Hollyvvood svetainėj ir įstoti 
į šią didelę organizaciją.

Dėl dviejų švenčių rugsėjo 
susirinkimas buvo mažas ir 
nebuvo svarbių tarimų. Keis
tučio nariai įsidomėki t, Jkad 
susirgę turite malduotis laiš
ku pagal konstituciją^ nes ki
taip negalėsite gauti pašalpos. 
Pasiųskite laiškias Walter 
Sharkai, 4635 So. Washtenaw 
avenue. 1

į-B.;Rūdgalviut e9
Ic^respondente.

I. ■ / i i,4'.

Privalo užlaikyti 
motiną 

■'..n. « lįijfį.iu

Teisėjas George M. Baltt iš- 
nešė sprendimą, sulig kuriuo 
šeši vaikai tuĄ įnOkėti bas mė
nuo $30, kad užlaikyti motiną, 
80 m. moteriškę, p-ią Evą Mor- 
zuch, esančią dabartiniu laiku 
St. Joseph’s Old People; name 
adresu 2650 North Ridgeway 
avenue.

dims vartok du šaukštu į tiek 
pat vandens. Galima plauti ir 
medžio rakandus, vartojant vie
ną šaukštą galione Šilto van 
dens. Vanduo turi būti šva
rus.

H.R.H. Cleaner yra senas iš
radimas. 'Gaunamas pas grose* 
rius, geležų ir malevos ir pa
našiose kitose krautuvėse.

Apskelbimas

Penktadienis, spalių 2, 1936

SPECIALIS

SUTAUPYMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Spalio-Oct. 2 ir 3

*‘MIDWEST’’ PUIKIAUSIOS KOKYBES 
nilirATin TYRAS SMETONOSSVIESTAS sv 33 c
“MIDWEST” PUIKIAUSIUS RŲŠIES
De Luxe KAVA..... .........
“JUSTICE” TYRAS
TOMATO CATSUP didelės bonkos 10c
SALAD DRESSING kvort. džiaras 25c

' ................ 1 ' ................. 1 ......................................................................... .L.,—

“Justice” TOMATO JUICE dideli kenai 3 už 25^
«<T)TTI?T7I7,rrCP> Breakfast Food O-dideli

wheat or rice fc pak. l

2 kenai 194

“DERBY” TAMALES SUOSE 2 kenąj 19c
7iMfdwest’’ GĖLATiNE’bĖZORTAS ..........  3 pak. 14#

“Blue Winner” APRICOTS 2h kenai 17c
TYRUS ŠOKOLADO KUKIAI ......................... sv. 19^

sv. kenas 25c

Libby’s” DEEP BR0WN BEANS

“BINGS” BUTTER CRĄCKERS ..
BANANAI ............ ..... ......

sv. dėžutė 20d
3 sv. 17c

OBUOLIAI puikus Jonathan.......3 sv. 19c
MALAGA VYNUOGES saldžios 3 sv. 19c 
GRAPEFRUT Floridos 2 už 9c
SALDŽIOS BULVES Nancy Hali 3 sv 13c
VĖAL SAUSAGE .................   svaras 214
PIMENTO MEAT LOAF
MINCED HAM ..............

svaras 234

“S. o. S.” Scouring PADS -
“ARGO” GLOSS STARCH ............

. svaras 21# 

. 2 pak. 23c 
.. sv. pak. 84

“P & G” MUILAS Dideli Stomai 4 už 17c
“REX” Mineral Powder dideli pak. 21c. 3 maži 254
‘PRIDE” WASHING POWDER
ROXEY” ŠUNŲ MAISTAS .....

...... pak. 1Q^
4 kenai.254.

BORAX °20 Mule Team” ....sv. pak. 15c
Skalbdamos drabužius vartokite BORAX* Jie bus bal

tesni ir švaresni.
S1AH.OO CASH KIEKVIENĄ SAVAITĘ! TAUPYKITE MUSŲ 

IUU PELNO PASIDALINIMO KUPONUS

NES PIGIAUPIRK NU

kaikurios jau šiandien visai nėra 
abejotinos—prezidentui Roose
veltui.

Illinois valstija, be abejo, pa
duos daugumą balsų už Roose
veltą. Galima neabejoti ir apie 
Michigano valstiją, šios dvi 
valstijos turi 48 elektorius, ku
rie jau užtikrina Roosevelto iš
rinkimą. Idaho valstijos 8 bal
sai taip pat veikiausia už Roo
seveltą, nes senatorius Borah 
neketina Landono remti. Re- 
publikonai be jokio pamato sa
vinas! Minnesotos 11 balsų, nes 
Minnesota bus už Roosevęltą. 
Net „ . vęktįjKapsas
Landonas gali pfMalfhėti.

Taigi, remiantis pačių repub
likonų apskaitliavimais, Roose
velto išrinkimas išrodo užtikrin
tas.—J,

Keistučio Kliubo 
Žinios

Šaunus H.R.H 
valyklis

.. ....... 'r.1 "fMT'i’.'.y ■"

Visos šeimininkės yrą įsiti
kinusios, kad H.R.H. Mastei 
Cleaner yra šaunus valymo prie
taisas. Valymas su juo .tikras 
malonumas. Jis gerai valija 
stiklus, sidabrinius daiktus, 
ąluminiumą, puodus, porcelia
ną, ~ valija įygiąš ir šiurkščias 
grindis ir visokius kitus ma- 
levotus ir varnišiuotus medžio 
daiktus.

Tas valykb^jKfPęturi savyjo 
tokių minėralinįų priemaišų, ku 
rie galėtų sugadinti paviršiu 
nėra taipgi pavojingas ir ran
koms. KainojiJ ’n|ąžąų o daųp- 
atstoja. Valaritnkiiiorikę ar ma- 
levotas grindis'" Vartok jo tik 
vieną šaukštą J pusę kibiro ši1 
to vandens. Pavartojuš greita' 
šluostyk. NebiMįavotoms grr

• Lietuvių Keistučio Kliubas, 
vienas iš didžiausių organiza- 
cijų Chicagoj, pradeda savo 
rudeninį sezoną, šiemet, kaip 
visiems gerai žinoma,, yra 
kliubo Si*dabrinio Jubiliejaus ! 
metai ir šiuo tikslu yra reri-; 
giahias vienas geriausių ir di
džiausių koncertų Sokolų sve
tainėje, lapkričio 15 d. Kaip 
girdėtis, programas susidės iš 
krutamu paveikslų, kurie bu
vo imti musų didžiuliam pik
nike birželio 14 d. Kurie buvo 
šiame piknike, galės pamatyti 
save svečiuojantis piknike. 
Taipgi dalyvaus du didžiausi 
Chicagos chorai ir Vytauto 
Beliajaus šokių grupė, šis yra 
tiktai pranešimas apie prad
žią darbo. Komisija tebedirbai 
ir gal sumanys ir dar ką nors 
pridėti. Del tolesnių žinių 
apie šį vakarą tėmykit laik? 
raščius. . ;

Taipgi atėjus rudens orui, 
Vajaus komisija ir Vajininkai ■ 
prisižadėjo nebe snausti, bet 
iš tikrųjų padėti visą sielą, 
kad prirašyti juo daugiausią 
narių per šį metą. Praeitam 
vajaus komisijos susirinkime
.nutarta mėginti vartoti lietu
viškus radio programus, už- 
kviečiant visus lietuvius pris-’ 
toti prie šios didelės organi
zacijos. Praeitą mėnesį į Keis
tučio kliubą įstojo Juliana 
Gailis, kurią perstatė Mrs.zKa-' 
lainis, ir Walter Miškinis, ku-'; 
rį perstatė B. Rudgalviutė. ■ 
Kaip girdėti kalbant, tai jau! 
visi vajininkai prisirengę pa
sirodyti kuo geriausia su skai
čium naujų narių.

Keistučio Kliubas yra pašai-' 
pinis Jkliųbaą, kuris moka 
$5.00 ligoje ir $300.00 pomirti-

j j

b

Apgarsinimų nauda!
. )■ » .1 . ............................ ..

Kaip jau yra žinoma, kad 
garsinamas: tam, kad turėti 
daugiau naudos. Kai kas, vis
gi, dar gali pamanyti, kad iš 
tų pasigarsinimų turi naudą tik 
tas, kas garsinasi, o vienok 
nauda turi ir kostumeriai. Ta
čiau? skelbėjas savo naudą ga^ 
Ii nuspręsti tuoj iš gautų pa
sekmių, kai Ikostumeriai gali 
jo tiesioginiai ir nepajusti.

Maisto pirkimas tai kasdie
ninis šteimininkės nuotikis. O 
didžioji dalią šeimos išlaidų ei 
na kai tik šiam reikalui. At
rodo kad firmoms nėra ir rei 
kalo garsintos. Todėl šis klau
simas ne tik kad yra nuosta
bus, bet turi taipgi ir lavini
mosi reikšmės.

Midwest Stores kaip viena 
iš didžiausių firmų ir daugiau
siai ąave garsinanti paduoda 
faktus ir tikrus skaitmenis, ko 
kią tiesioginę naudą jai atne
ša eiliniai skelbimai, o taip
gi kiek centinės naudos turi 
iš to šeimininkės. Tos informa
cijos yra pagrįstos ant šešme* 
tinio patyrimo pamato.

Kiekvienoje smulkmenų pre 
kybo j e, o ypač grosernėse, yra 
tam tikri ekonominiai princi
pai. Perkant dideliais kiekiais, . 
transportacija, laikymas sandė
liuose, apyvarta ir sugedimo 
nuostoliai sudaTo didžiausį fak- 
torį. Viskas kas mažina šias 
išlaidas, tiesioginiai mažina ir 
smulkmenų kainas.

Garsinimosi yra vienas iš tų 
reiškinių. Kada Midwest, Stęre> 
nusprendžia skelbtis ir padėti 
ką nors ant išpardavimo, jie 
labai tiksliai apskaičiuoja kiek 
ko jiems reikės. Jie nuspren
džia kiekybę, paprastai dide-

liais kroviniais, perkant iš dirb
tuvių ir gamintojų. Kas su
mažina transportacijos išlaidas, 
dėlto kad skelbiamieji daiktai 
išsiparduoda greičiau, ir san
dėlio išlaidos tada taigi suma
žėjo. Be to, apyvarta yra di
desnė ir mažiau susigadinimo 
nuostolių.

Kada visa tai paimama do
mėn galima lengvai matyti gar
sinimosi pasekmes. Pasidaro 
didesnis išpardavimas ir grei
tesnis išsiuntinėjimas, kas

taipgi atsaugoja nuo galimų su- 
sigadinimų. Tada sumažėja ir 
parduodamoji kaina.

Midwest Stores naudojasi 
Naujienomis, kad pasakyti kos- 
tumeriams. "kada eina išparda
vimai. Todėl, Naujienų skaity
tojai pelnosi skaitydami skel
bimus. ’ Šios dienos skelbimas 
nusako daug kasdien vartoja 
mų dalykų ir žemiausias kai
nas sudaro geriausią taupymo 
būdą.

imas

Loads of Comfort
Šaltieji žiemos šalčiai jau
nebetoli. Kodėl nepasiruo
šti perkant savo anglis jau
dabar?

Consumers Anglių arba Koksų krūva 
suteiks jums už jūsų pinigus pačią 
didžiausią šilumos vertę, užtikrintą 
patenkinimą ir krūvą tikro patogu
mo visą ateinančią žiemą.

Telefonuokit Savų užsakymų šiandien!
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__ ___ i on tbe day of ths next tisction I shall have retidod In the Stata of llflnola 
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’ Kad palengvinti registraciją Kauntės Teisėjas p. Edmund K. Jarecki ir Rinkimų Tarybos Komisijonieriai 
garsina per laikraščius šį skelbimą. Gerai įsiskaitykite registracijos Korteles diagramą ir išpildykite lyg tai pa
tys save registruotumėte. O kad sutaupyti laiką balsavimo vietoje šią diagramą išpildykite ir pasiimkite eida
mi į prįcinkto registracijos vietą ar Miesto Valdybą.

Atsakykite tiksliai į visus klausimus ir išanksto turėkite visas reikalingas žinias, čiagimiai turi atsakinėti 
vos keletas klausimų, bet natūralizuoti piliečiai turi būti labai atsargus, kad rasti visus savo natūralizacijos fak
tus, dieną, teismą, ir valstybę ar miestą, savo tėvo natūralizacijos valstybę ar miestą, arba vyro, ar jungtu
vių dieną taip, kaip neaiškumo visuomet gali kilti.

Prie Rinkimų Tarybos Komisijonierių teritorijos priklauso: Chicagos miestas, Chicago Heights miestas, Ber- 
wyn ir Harvey, Cicero miestas ir Summit kaimas, Evergreen Park, Stickney, Morton Grove ir Elmwood Park.

Galima registruotis 308 kambary Miesto Valdyboje, Chicago, Illinois, kasdien išskiriant Sekmadienius ir 
šventadienius iki Spalių 5 d. 1936 nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais 9 vai. ryto iki 5 v. po pietų.

Paskutinė Rrecinkto registracijos diena Spalio 6, 1936 nuo 8:00 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

JOHN S. RUSH, Vyriausias Klerkas 
EDWARD F. DUNNE, Advokatas

EDMUND K. JARECKI, Kauntės Teisėjas

RINKIMU TARYBOS KOMISIONIERIAI
ALEXANDER J. McKAY, Pirmininkas 
MABEL G; REINECKE, Sekretorius 
HARRY A. UPSKY, Narys.
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I Kaliforniją Ir Atgal

12 MENESIŲ SENA

Vyriausias uždavinys yra iriga-

90 PROOF

tven ♦ ANGLYS—COAL
laivus

ant asilo pusbrolio mū

SUSIRINKIMAI

nes yra svar
vien tik

iesi

Garsmkitės “Nonose

Straight American
Bourbon Whiškey

REET 
kasdieną

3TUKAI 
ace

L tai bus 
Draugijos.

jie nfe- 
purvini.

kada

TIKTAI
STIKLIUKAS

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams Ir pažli^

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Meksika
San Diego iki 
netoli

• A different, delicious 
flavor ! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a

* new way. Try it! <

kad jie thfsi tl6 Dievo 
riei Sėja, riei piAu- 
6 taip gyvybą pū-

Meksikos 
vos pavažiavo-

mo
Čiau elektrh bils gatninarnA tjk
savd Mat, tvenkinio

*PreferredJby i 
mtllions 

to mayonnaise

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Belmont Avenue, 

Tel. Avenue 5411 Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

’alsted St, 
BOUlevard 7314

perdaug neįkaistą. Važiuoti ga
lima tik apie penkiasdešimt my- 
litį per vMąiidą, nes greičiau 
važibojkht pradeda vanduo Vji*-

Juozapas
UDfclKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

ros rūšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis 
veltui ir muzika šeš' 
prašome visus draugus ir pažįsta* 
mus atsilankyti į musu liauja užei
gą. Savininkai 

JOS. &
TeL _______ 3

6556 So. SUte St.
kampas North West 66 St

4, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankyš 
j Čia pažymėtas kolonijas, T 
su organizacijos tikslais. Ti 
jų nariu surasti. Informaci.

CHICAGOS LIETUVIŲ D&AUG

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

. ir Pontihc automobiliu. . 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31*8t Street 
Victnrr 1696

WHOLESALE MEAT DISTRIBUTOR 
šviežia • ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų. 

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St. 

Pristatome—TeL Virginia 1899

Lietuviai ir liėtmi- 
W paėmė leidimus 

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

Smulkesni $7.15 tbnas.

Wholesale —Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

Humboldt Parko Lie

Rimbas

a tik tie 
__ auto mo-

ir geriausia

World Playhouse teatre dabar 
einą veikalas, kuris neturi sau 
lygaus, tai “čigonai”. Tas vei
kalas yra išimtinas sovietų fil- 
mos kūrinys, atvaizduojąs Visą 
tos klajoklių tautos gyvenimą 
su visofnis jo romantiškomis pu
sėmis. v

Negana to, kad patį veikalą 
perstato goriausi Sovietų artis
tai, kad tas veikalus ypatingai 
gerai atliktus, bot ir yra tikrai 
įdomi. Mtižika, tenka pasakyti, 
lošia pAčiį svarbiausią vaidme
nį, ir visai skiriasi nuo tos či- 
gonų muzikos kokią ritės buvo
me pratę girdėti muzikos salo
nuose. ’

Verta pamatyti, ir pasiklausy
ti. Teatras randasi prie 410 S. 
Miehigaią arti Van Buren.

Apskelb.

West 18th st. 
CHICAGO, ILL.

Šie lietuviai ir lietuvaitės iš 
siėmė laisnius (leidimus) v> 
dyboms:

Georgė Koutny 21 m. ir Ame
ba Bigas 21 m.

Robėrt McPheršpn 30 m. ir 
Conštance Klevickis 21 m.

T. Wallace McGee 29 m"; ir 
Grace ęiųcas 23 m.

:Otto Schmidt 29 m. ir Ma- 
thilda Boris 22 m.

Jošeph Schultz 51 m. ir Mary 
Eurkitis 45 m. .

Darotąe pagal orderi, valome, ga
zuojame, pamušus perdėdame ir 

taisome.
JOHN KOVALĮK 

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlock 7534 

CHIČAGO, ILL. '

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvieta mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioję, spalio (Oct.) 4 d., 1936, 2 vak po pietų, 
Sandaros svet., 814 W. 33rd St. Malonėsite Višoš. narės su
sirinkti. Yra daug svarbių reikalų aptarti.’ Atstovė išduos 
raportą iš Kongreso Demokratinei Tvatkai Atšteigti Lie
tuvoje. —A. ra&t.

Kruopiškių Progres. Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, spalių (Oct.) 4 dieną, 10 vai. ryto ant pirmų lu
bų, 1637 N. W6od St. Visi nariai kviečiami atsilankyti.

Rašh Vi čepūtevičitis.
Dr-jos šv. Petronėlės Susirinkiinai bUs laikomi sekmadieniais 

pradedant nuo spalio 4 dienos, 1 vai. po pietų šv. Jurgjio 
parap. svet. Narės malonėkite pribūti ir išgirsti naujų ra
portų. —O. Kliučinfikaitė, rast.

Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubas laikys savo iričnesinį susi
rinkimą sekmadienį, spalio 4 d. 1936 m. Hollywbod sVėt., 
2417 W. 43 St., 12 vai. dieną. Duoklės bus priimamos nuo 
11 vai. ryto. Tad visi, kurie esate Užsilikę šu mokesčiais, 
malonėkite atsilankyti ir užsimokėti. Atsilankykite visi į 
susirinkimą, neš yra daug svarbią tarimų.

B. Rudgalviu te, prot. rast.
Liet. Vakarinės žvaigždės Vąšelius Kliribo mėfiėsiriis susirin

kimas įvyks penktadienį, 2 d. spalių, 8 vai. vakare, X Pet
rausko, 1750 So. Union avė. Visi dalyvaukite 
bią reikalų aptarti. —B. J. žolynas, sekr.

Illinois Lietuvių PaŠfelpos kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadieny, spalio 2, 1936, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visus ‘kviečiame bU- 

-, tinai dalyvauti. —A* Kvatokis, rašt.
Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas Kliubas laikys čvertmetihį 

susirinkimą penktadienį spalių 2 diefaą, 7:30 Vai. Vak., Lie
tukų Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi malonėkite lai
ku pribūti, nes yrk svarbią reikalų aptarti, b nariai atsili
kę su mokesčiais prašomi užsimokėti

Visos karčiamos čia yra ne
paprastai dideles. Bet ypač už
ėjome vieną,? kurios baras yra 
trijų šimtų pėdų ilgumo. Sep
tyni bartenderiai pusėtinai’ 
Smarkiai dirbo, nors tai buvo 
pirmadienio Vakaras; Vadinąši, 
mažiausiai bizniui palanki di^ 
na. Kitomis dienomis, Supran
tama, jie kur kaš daugiau biz
nio daro. Biznį daro beveik iš
imtinai iš Amerikos turistų.

Visose karčiamoše buvo di
džiausias užimąs. Kad publikai 
nebūtų nuobodu, tai meksiko- 
nai dainUoja ir skambina gita
romis.

Viskas, kas man Meksikoje 
patiko, tai jų dainų ir muzikos 
gyvumas. Muziką jie turi ypa
tingą, savotišką.

Karčiamų ir reštoranų savi
ninkai paprastai yra žydai ar
ba kiniečiai. Vadinasi, net to
je srityje meksikietis liko j ša
lį nustumtas.

Grįžtant į Amerikos pusę 
sargybiniai mažai težiūri. Fak
tiškai mažai kas VOrtiiigo iš 
Meksikos ir tegalima išsivežti.

Pietinės Kalifortiijos dalis
Iš San Diego patraukėme į 

San Barardino miestelį. Atstu
mas apie 160 mylių. Kelias yra 
pusėtinai kalnuotas, čia dau
giausia Vis sodai: augina vyn
uoges, Apelsinus ir kitus vai
sius. Kur-ne-kur matėme ir gal
viją farmas. Kėliose Vietose 
ganėsi kairiuose būriai ožkų, 
šiaip sėjamą laukų nedaug te
ko matyti.

Išvažiavus iŠ San Bėrnardirio 
vaizdas visiškai pasikeičia:. nei 
ožkų, nei karvių, nei vynuogių 
niekur nebesimato.
dykuma. Ir ta dykuma tęsiasi 
apie 6u šimtus mylią. Rriva- 
žiubji tik kUr-he-kbr gazolino 
stotį, b Šiaip nieko daugiau ne
simato: laukai pliki, medžių jb- 
kių nėra, tik labai retrii kur 

apie 
dviejų pėdų aukščio. O karštis 
rifeįm^ribriiHs. Auidiribteilib mo
toro viršą reikia Atidaryti, kad

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir Cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AG:
701 W. 21s

TėL CARAI 7521

(Tęsinys)

San Diego
Iš Los Angeles į San Diego 

miestą reikia važiuoti šimtą 
dvidešimt penkias mylias. Ke
lias eina Pacifiko pakraščiu. 
Kelias tikrai geras ir kalnų kaip 
ir nesimato. Važiuojant galima 
pastebėti nemažai paimu ii* 
apelsinų. Laukai gražus, o mel
svas Pacifiko vanduo tfesiog 
viliote vilioja ir žaveja.

Pats San Diego miestas nė
ra didelis 
gyventojų. Jis yra prie pat Pa
cifiko kranto ir turi švarų uos
tą. Ten stovi keturi kariški lai
vai. Mat, miestas yra nelabai 
toli nuo Meksikos sienos. Matė
me 'ir kelis Japonijos pasažieri- 
nius

BionSiam .Teletram* | VltM
Panaullo Dalia 

LOVEIKIS 
kvbstkininkas 

Gėlės Vestuvėms, Baiikietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted St. 
Tel.

Boulder, įįt 
yra Nevadbs valstijoje. Tai di- Į 
džiausiąs tvenkinys pasaulyje. 
Iki šiųl di<Įupįo rekordas į>ri- 
klausė Rusij os vadinamajam

’f . V . < •' . ' - ■- I

DnięprostrpL Tačiau Boulder 
tvenkinys ^paveržė pirmenybę,
— jis dą^j^ųs yra didesnis 
nekaip .Dniėprpstroi.

Tvenkinys buvo pradėtas dar 
1931 m., o baigtas tik šiemet. 
Liko' riŽtVbh|& Golorado upė ir 
Muddy ftivėfc, kuri prasideda 
Nevadbs Vrilstijbje. Kai tvėriki- 
nys BUS Visai baigtas, tai jbl 
aukštumas sieks 680 pėdų, il
gumas 128 jnylias, o plotis — 
13 mylių.

Prie pat tvenkinio viršujės 
platumais ? sibkia 800 pėdij, o;! 
žemai tilt 5() ti)Ždas. Diliiai pri
pildyti tvenkinį ims nuo penkių 
iki ! dešimtie^ metą. Tada tetv 
bus tiek vandens, kad jo gale- 
tų Žirib-į
nėmš gŠrii ^ėf 28 metusi

Tvenkinys atsieis 165 iriiHjU*’ 
nai "dbiėrią. 'Dvi dalis tą pini-, 
gų skirią federalė Valdžia, o 
vienį. (daij 'Matifbrhijbš valstija.? 
Mat, Kalifornijos valstija var
tos tvenkinio vandenį geriniui.i

Vyriausias , tvenkinio tikslas
— tai irigacija. Iš tvenkinio 
yandub bus pravestas per šim-: 
tus ftiylių j aplinkinius laukus. 
B.utėht, j tas Metas, kur visai, 
mažai libt^dš teri.

Kaį irigacijos darbas briSi 
baigtas, tai ttikstančiai ir tūks
tančiai fafmėrią galės čia įsi-? 
kurti ir daryti sau gerą pragy
venimą. Trii bus labai naudih 
ga Visai Amerikai. Dabartiniu' 
laikit tie žemės plotai jokios 
naudos neneša: tai lik dyku
mos, kūr , Vrindėbs Štokbs 
niekas neauga.

Tojė vietoje, kur dabar tvėh- 
kinyš ratidrisi, biiVO akmėiis 
kalnrii. PriVažiiioti, žinoma, ne
buvo įgalima. Dabar per akme
nis valdžia iškirto kelius ir kas-į 
dien įuvažiuoja daug turistų 
tvenkinio pažiūrėti-. Elevatoriais 
nuvėža į tvenkinio dugną. Pa
rodė milžinišką; elektros dihri- 

kuri gamins elektrą. Ta-

• Tavernų Savininkai rei ka- 
laiijaiit musų atstovė pašaukit 

VICTORY 5862

Naktimis čia tiek atvesta, 
jog reikią pusėtinai storai nak
tį kįsiitibtį ries į kitaip visai ne- 
biitą gaiiriiri ligoti. •

t*
Nevados valstija

Ter ,Nevadbs Valstiją munis 
teko važiuoti 175 mylias. Nieko 
daugiau nesutikome, kaip tik 
dykumas. Kėjias visai neblogas, 
-— žvyras.,sumaišytas su sma
lą. Važiuoti į,, galima gan . sma
giai. Didelių kalnų čia lnera. 
Nėra taip pąt nei fąrmų, nei 
gyvulių, nei augmenų, — visut 
tik pliki laukai.

BfoiiMbr Datti
arba tvenkinys

Apie* septynios mylios nuo, 
tvenkinio yra kiek lygesne vie
ta, kur jau išdygo penkių tūks
tančių gyventojų miestukas. 
Miestukas pasilaiko beveik iš
imtinai iš turistų. O tą turistų 
Čia Suvažiuoja tikrai daug. Ir 
tai ne tik iš Amerikos, bet ir 
iš kitų kraštų. Mums ten be
būnant atvažiavo iš Francijos 
trys inžinieriai Studijuoti 
kinio konstrukciją.

(Bus daugiau)

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant tnarketb. Jis Žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekosc ir artojamaS Tavernose, 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 

Pašaukite telefonu

Humboldtparkiečiai įsigijo ga
na daug bėdos su* avinu. Minėjo 
aviną per tris mėnesius praei
tos nedėlios išvažiavimui. Die
vuliai ližleido lietų, IšVažiavimaš 
neįvyko jr aviną Šėrė Visą šią 
saValtę ateinančiai įiedėliai, iš- 
yažiaVimui į JeffęirsOn miškus, 
kur bus avinas išSpirgytas ir 
duotas, suvalgyti tikriems de
mokratams; republikoriai ir fa
šistai riegaus nė pauostyt. Kai
rio choras jinksmins visus grau
džiomis šerchadomis.

Visi šią nedėlią į išvažiavimą 
Humboldtparkieči;!

Choristas.

Todėl turistams belieka tik vie
nas dalykas: greit grįžti atgal 
į Amerikos pusę. Juo labiau, 
kad įspūdis pasilieka visai he- 
koks. Vos, rodosi, kelios my
lios nuo Amerikos, o koks ne
paprastas skirtumas.

Kalbėkime šiaip, kalbėkim^' 
taip, o vis dėlto žmogaus su
manumas ir energija daug gali 
padaryti. Manau, amerikiečiai 
čia per visai trumpą laiką dy
kumas paverstų žydinčiais so
dais.

Tirijįį šimty baras
Jei kas man butų sakęs, jog 

Meksikos miestelyje yra trijų 
šimtų pėdų baras, tai aš nieku 
gyvu nebūčiau patikėjęs. Bei 
taip tikrai yra. Grįžę į Coro- 
nados miestelį, nutarėme per
nakvoti Meksikos pusėje. Juo 
labiad, kad mums riipejo šiek 
tiek susipažinti su tenykščiu, 
tam sakant, ‘‘įaktipiu gyveni
mu”. ,J'4> ,T- Q c ■’į * '

B. J. RAIK ĄS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
Koplyčia Veltui'

3354 8. Halsted St
ROUUEVARD8 44S9

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

3329 S. Lituanica Avė.

visai
me apie penkiolika mylių ir jau 
atsidūrėme ties siena. Iš Ame
rikos į Meksiką galima laisvai 
važiuoti, — Amerikos valdinin
kai jokių kliūčių nestato. Mek
sikos kareiviai irgi nelabai te- 
kamantinėja. Kiekvieno tik pa
klausia, kokios tautos ir kokiais 
tikslais važiuoja.

Maždaug apie trys mylios nuo 
sienos yra Coronado miestukas, 
kuris vyriausią biznį daro iš 
Amerikos turistų. Faktiškai jis 
iš turistų ir pasilaiko. Ten yra 
didelės suvenirų krautuves, 
daug viešbučių, saliunų ir sižup 
visokių įstaigų, kur galima link-1 ti nei traukiniu

VIENINTELIS DISTRIBUTORlUS WEtOLESALE ONLY

BRIDGEPORT LIQUOR COBIPANY^
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ^ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas.

Rasti Dominikas Kuraitis
sniai laiką praleisti; Aišku, kad 
toSe vietoje hemažai galima ir 
pinigų praleisti.

Išvažiaviiš iš Cofonado mies
tuko vaizdai griebtai persimai
no: nebesimato paimu, o tik 
lygus ir tušti latakai. Kur-nfe- 
kur galima pastebėti suvargu
sių meksikonųį kurie gyveria 
tiesiog luŠiiOse. IŠ ko ir kaip jie 
gyvbilaj tai aš ti&sib£ begaliu 
suprasti. Niekur- nematėme uŽ- 
šėtą a^M įiiąūhai^ą lauką. At- 
Vodb, 
paukščiai, ~ 
ja, b Viš dė 
laiko. Nejaukta darosi galvo
jant, kaip ten žmonės gyvena.

Miestukų gatvės ne tik nėra 
grįstos, bet ir šaligatvių niekur 
nepamatysi. Butą tikrai ste
buklas, jei pamatyturhei kur 
balthi ritamaliayotą namą. Lah- 
gai jokių užlaidų neturi. Maty
ti, jie niekados nėra Valomi. 
Patys meksikonai su vandeniu 
irgi nesigimiriiauja, — 
įmanomai murzini ir 
Tiesiog sunku pasakyti, 
jie paškutinį kartą Veidą prau
sė, — prieš riiėnešj ar prieš kė
lias dienas.

Pajūriu Meksikoje galima nta- 
važiuoti tik apie 65 mylias iki 
Erisenado miestuko. Toliau jau 
jokio kelio nebėra. Sakoma, kad 
šešių dešimčių mylių atstume 
esąs kitas miestukas, bet į jį 
reikia keliauti maždaug taip, 
kaip Kristus keliavo į JeruzO- 
limą 
lo. Tos vietos negalima pasiek- 

nei lėktuvta

Tart inga-Kokybe 
Skoniu ir Kvapu!
------ __ M^CTNy
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♦ RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy
Goods Shop

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą
3108 SO. HALSTED STREET

• MEZGIMO DIRBTU 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS 
F. Selemoaavitc

504 WEST 33-RD S
Sveterių krautuvė atdara 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gn 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pa 
kslų. tuzinas $12.00. .

Tek Enrlewood 588^—5840

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 D A ŽY
MAS ........ $2.50 
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA 
Tonsilai išimami ' z 

vaikams-
Palagka UŽoni- $45'00
Akušerija na- $15*00
Medikai! egzami- $1"00 

nacija .......-..............   ■ ****
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė.

♦ DEKORATORIAI 
PAINTING «nd DECORATING

MLY BUSINESS DIRECTORY
■* ... L ;... ' . •^ir- -------- ............. ;----------

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 1
toriui įrii ^įfdainč^ tiktlu pagMiti musų tkaiiytojamt iuttrtuH, kur, kdHma nuai^rkU 

paprastų ir, nkpapraatų daiktu intaisų ir, reikmenų. Jeigu tl telpančių čia ekųlkimų 
negalit* eneinuti ka, tėčkoti pašaukite Naujiena*, Canal 850(į (c ĮtlanMfa ĮNgnte 
Cte įų* įaueite infpįmacify jeigu tik jų įu# galimų gauti.

AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skeli 

automobilių pardavėjai __ ___ _
karikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingų - patarnavimų 
pataiso automobilius.

Barus Studio 
VISOKS FOTOGRAFISKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St. 

iTT Ti i "* TT
S KAILIAI—FUR 

F U R R I E"R

enktadieniais 
ieniais. Už-

l mūsų liauju užei«

PAULINA JACIKAI 
Englewood 2792 

6556 So. Stote St.

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 mėtų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi- 
cago, Indiana Harbor, East Čhicago, Gary, Hammonr1 ------

KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei 
skaičius naujų narių j CHICAGOS LIETUVIŲ-, DRjA 
jkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Ku 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei iŠrioka pomirtinės, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.125.

kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
uo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau- 
ijų reikalu malonėkite kreiptis:

GIJA. 1739 So. Halsted StM ŪhicagOj III.



naujienos; CMrago, m. • Penktadienis, spalių 2, 1936

Lietuvaitės, Paskubėkit!
Iki Gražuolių Kontesto tik dešimt dienų li

ko. Lietuvaitės, kurios mano stoti j Gražuolių 
Kontestą, turi kaip galima greičiau siųsti savo 
fotografiją i Naujienas sykiu su iškirptu ku
ponu.

Kaip žinia, bus renkamos penkios kandida
tės - gražuolės. Vėliau iš tų penkių Chicagos 
Automobilių Parodos Komisija išrinks vieną — 
“MISS LITHUANIA”, kuri su kitų tautų gra
žuolėmis dalyvaus Chicagos Automobilių Pa
rodoj.

“Miss Lithuania” gaus dovanų $25.00, o ki
tos keturios gražuolės lietuvaitės po $5.00.

“Miss Lithuania” turės progą dalyvauti Chi
cagos Automobilių Parodoj, lapkričio 14 iki 21 
d., International Amphitheatre. Manome, kad 
kiekviena gražuolė lietuvaitė norėtų įgyti tokią 
garbę. Tokia garbinga proga labai retai pasi
taiko. Lietuvaitės turėtų ta proga pasinaudoti.

Visiems jau žinoma, kad šis Gražuolių Kon- 
testas įvyks Naujienų Rudeniniame Baliuje, sek
madienį, spalio 11 dieną, Sakalų Svetainėj, 2343 
So. Kedzie Avė., pradžia 6 valandą vakaro, įžan
ga asmeniui 40c. /

Kiekvienas atsilankęs į Naujienų Rudeninį 
Iškilmingą Balių turės progą pamatyti visas gra
žuoles lietuvaites ir prisidėti prie išrinkimo pen
kių kandidačių, iš..kurių.. viena bus “Miąs
Lithuania”. ’

        t- 
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think you can sing, if you cross with good fortune. 
your heart and hope to die" 
that you will attend rehearsals 
regularly, and if you want to 
get away with it without part- 
ing with a dollar, join “Pir
myn” tonight. For several re
hearsals, inclųding the one to- 
night"(the lašt), “Pirmyn” has 
thrown ppen the doors, vetoed 
the dollar initiation fee and 
waits anxiously for new faces 
to appear; some old faces of 
some infidels, too. Thus f ai 
the rewards have been quite 
ample. Būt in view of “Pir- 
myn’s” generous heart and 
hospitality, there’s room to be 
made for new additions — of 
all sexes, of all sižes and of

A contributor who seems to \ , • 1 • 
fear' the light of day and comes 
to us unanounced, has a mas-
sage, \

To All of Us

At the beginning of our sea- 
son, we, the “Pirmyn Chorus”, 
were invited to contribute to 
this column. of “Shayps and 
Flats”. Up to .the present time 
mly one reporįer Įiąsi appeared 
in response to that darė. Too 
oad that this reporter and the 
jditor of this column have the 

theirhabit of foįrgetting 
narnės; Maybe it’s Ųie work- 
ings of the belięf that modesty 

all shapes. Take advantage of'is the way to. f ame. I am in 
dpųbt of 4 this Vfięwp'oint.

I hope that some one reader 
of this appeal will write to the 
ęditor and back up the belief 
that the members wish to 
know who write for their own 
and the pleasures pf other.

Those writer$ !$Įįo db not 
contribute steįdily to , the co
lumn, būt now and then write 
in of their sought for bit of 
advice, opinioii or event may 
ūndersign with' & > norn-de-plume 
or be anonymęųš, būt others 
no! ‘!’*

Readers. Let- us cląmor 
rehearsals, for the narnės 
our columnists!

this profound generosity and 
hospitality and join “Pirmyn” 
tonight. It’s the lašt chance. 
Rehearsals 
South Leavitt street.

And now, sincė you’ve fąith- 
fully come into our midst, wę 
have a great surprise for you. 
We’re going to honor you. 
We’re going to lavish bounti- 
ful gifts on you, make a ter- 
rible fuss over you and in all 
sports of other ways try to 
show you what important per- 
sonages you are.

at Neffas, 2435

what 
who 
the 

We’ll

at 
of

JUOKAI
Pirmas : Tai geras pančiakas 

turiu 
ra.

Antrasis: O kaip koją 
jei skylės nėra? .

• nė vienos skylės nė

Draugas: Ir kaip tu 
kad žmonės - myli tavo

įkiši

žinai 
muzi-

Muzikantas : * Kaip aš nežino 
siu: jie išdaužė visus mano lan
gus, kad galėtų girdėti mane 
grojant.

tu

CLASSIFIED ADS
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vat 
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.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina už veiter- 
ką Lunchruimy ir taverne, turi 
turėti gerus liudymus. $10.00 savai
tei. 7427 So. Western Avė.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

(Thursday) and turn over the 
floor to our sharps-shooting 
contributors, we want to say 
būt this:

we

i
and meek
that with 

shame and 
your’s truly

Pirma draugė: Mai, kad 
darais riebesnė...

Antroji: šimtą devynias 
šimtis svarą sveriu.

Pirmoji: Nurengtą?
Antroji: Ne, ten vaistinėj 

buvo perdaug žmonių.
t ; o—

Buyo trečia valanda ryto. 
Keturi girtuokliai dainavo vi 
dury bloko. Iš vidaus namo pa 
kilo langas ir balsas sušuko:

“Shut up, you dummies. 
people want to sleep!”

Vienas girtuoklių atsiliepė:
“Na, tai ir eik gulti, o mes 

dainuosim.” v
Balsas iš vidaus užklausė:
“Kodėl gi tu neini namo dai

nuot?” . .
Girtuoklis:
“Mes negalim, ba žmonės 

namie nori miegot.”
— Surinko John Faiza Jr.

de>

—o—
PATAISYK STOGĄ IR 

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

—O—
REIKALINGA mergina namų dar

bams, nėra virimo nė skalbimo. Va
karais eiti namon. 8223 Ogden Avė. 
Rockwell 4$67.

PATYRUSI mergina namų darbui, 
20—85.' paprastas virimas, gera alga, 
savas kambarys, vana. Lakevievv 
1429.

REIKALINGA mergina i taverną 
dirbti už baro, nuo 20 iki 30 metų 
amžiaus. 4254 So. Ashland.

COAL
Anglys

ANGLYS! 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

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

INGORPORATED

MERGINA namų darbui, geri na
mai, savas kambarys. suaugusių 
šeima, gera alga. Bittersweet 6569.

MERGINA bendram namų darbui, 
puikus namai; pasilikti naktimis, 
gera alga. Pašaukti Sheldrake 7693.

For Rent
RENDON ilgus metus buvęs ad

vokato ofisas, arba visas flatas. 
3223 So. Halsted St.

RENDON 5 kambarių flatas — 
Visi šviesus — naujai dekoruoti — 
Su maudyne. Renda $20.00. Taipgi 
rendon 4 kambarių flatas —> Ren
da $12.00, 3121 S. Morgan Street 
Savininkas ant 2 lubų. ,

Extraordinary things have 
been happening of late. It 
seems that every time we open 
our mail, some new contribu
tors up clamoring for a chance 
to pour out their much dis- 
turbed minds in the domain 
of your Silent Partnęr. > Al- 
though some of those outponr- 
ings are flats, the sharps seem 
to be the dominant notes.

Therefore, hurrying along 
to be in on Knox-Roosevelt- 
Smith radio battle

Come all ye faithful and 
partake of mųsical joys, of 
the camaraderie, of the savoir- 
vivre of the coterie 
enfants that this 
gather within the 
portals of Neffas’. 
ye infidels, to the 
righteousness, and make thyne 
presėnce knowp this , 'very day 
at 7:30 P. M. to ihine brethen 
that await these with sadness 
in their hearts.

What we’re trying to tell 
you, in plain language is, that 

tonight if you want to sing, if

of bon- 
eve shall 
hospitable 
Return, o 

path of

We’re going to shcw 
daru good guys we are, 
stop at nothing. to do 
other fellow a good turn.
spread coats on the floor so- the 
beautiful ladies shall not get 
their dainty feet soiled; 
shall supply all men with ten
cent cigars, — if Mr. Stepheps 
doesn’t get there first. In 
short, we’re simply going to 
out do oursel’ves when on the 
morrow, Saturday, October 3rd 
at 8 P. M. you make your ap- 
pearance at Neff’as Hali for a 
Reception, all for the greater 
glory and pleasure of the new 
members that joined “Pirmyn” 
this season. Yoų’ll hear nibre 
about it tonighį at rehearsąl, 
būt just for the sakę of record 
may we *add that there will also 
be a treasure Hunt, music by 
Stephens Revelers and awards 

you to those whom gods blessed

A very humble 
“Gracle’’ reports 
head bowed .in 
down cast eyes
humbly backtracks in his foot 
steps about the item 

■lašt week about a
he wrote 

certain

informerseems that our 
seeing and hearing things. 
should have, \ known this

Miss
It 

was 
We
Miss. would npt( forsake the 
chorus where she labored so 
loyally the yearsp she» has been 
with us. ; u;

So, please accept our apolo- 
gies ahd remairt> with us, be- 
cause this is your crowd, peo- 
ple you’ve known, for a long 
long time. ■■ i

Don’t disapoiųt j them.
; Oracle:9'

PAMATYKITE PATYS
Kam “Dvigubai Švelni” Old Golds 

jus pasiekia 100% DIRBIUVES-ŠVIEŽUME

“Visur užpečėtyta” viršuj. Pa
stebėk, kad viršutinė Cellophane 
eilė atsidaro apačioj. Tas pada
ro visą užpečėtytą viršų laisvą 
nuo sulankstymų, tarpsiųlių ir 
oro plyšių.

“Visur užpečėtyta” apačioj. Pa
stebėk, kad vidujinė eilė Cello
phane atsidaro viršuj. Tas pa
daro visą užpečėtytą apačioj, 
laisvą nuo sulenkimų, tarpsiųlių 
ir oro plyšių. -

“Visur užpečėtyta”, visur ap
link. Pastebėk, kad niekur nė
ra neapsaugotos siųlės bile ko? 
kioj pakelio pusėje. Kiekvieną 
siųlė uždengia ir sutvirtina ki
tas siųles. i8fk$

Atsparus prieš bile ko
kį orą. Nė saulutė su 
savo karštaisiais spin
duliais, nė lietutis su 
savo drėgme, negali 
pavogti Old Golds kva
po ir šviežumo. r , ,

© P. Lorlllard Co.. Ine,

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 
padaro juos Labiau-Sušvelnintais!

2 EILES “CELLOPHANE”
palaiko juos Dirbtuvės šviežume!

........................      i i . r: ■

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

Garbingas svoris ir geras patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pilnai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Furnished Rooms
RENDON šildomas kambarys prie • 

mažos šeimynos — pavieniam ar 
ženotai porai. 7230 So. Rockwell St. 
Pirmos lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai •

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA labai pigiai čeve- 
rykų taisymo šapa — Gerai įtaisy
ta—Pelningas ir gerai išdirbtas biz
nis. 608 West 47th St

MYKOLO TARUČIO
VARDUVIŲ DIENOS

ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ
Spalio 3 ir 4

NEW ČENTURY TAVERN 
3149 SO. Halsted St.

Gera muzika šokiams — 
Užkandžiai veltui;

Užkvie&a draugus, kaimynus 
pažįstamus atsilankyti.
MIKE ir ANTOINETTE TARUTIS

Pradžia 8 vėl. vak.

ir

IŠPARDUODAME BARU FIKdE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
ąrba ant išmokėjimo. Pamatvkite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS
- STORE FIXTURES 

1900 a State St CALumet 5269
............ . ?-----------

975 Yardai naujų karpetų, klejon- 
kių, kaurų, visos mierOs, namams, 
ofisams, krautuvėms, laiptams, pi
giai, čash, rakai. Apskaičiavimas dy
kai. Oakland 7070.

PARDAVIMUI. grosernė, gera vie
ta išdirba per ilgą laiką. Parduo
siu pigiai iš priežasties nelaimės.

3111 So. Halsted St.

PARSIDUODA tavernas, gera vie
ta, išdirbtas biznis, prieinamai, 5029 
South Racine Avenue.

< m lĮlĮjį;----- - '
jExcnange—Mainai

CLASSIFIED ADS
m——— r ■■■■i'............. ..1.1111/

Automobiles
1 IKI 15 TROKŲ 

tonų dumps — 
bas pristatysime jei reikia — ma 
tykitę sekmadienį, 8 iki 5.00 p. p.

2345 W. 111 St.

— 3% iki 5
- 5 iki 15 menesių dar-

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Prieina-

NORIU mainyti medinį namą ke
turių pragyvenimų po 4 kambarius 
ant mūrinio namo Brighton Parko 
ar Marųuette Parke arba ant biznia
vo naiho. Matykit savininką 

3430 So. Halsted St. 
t

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Parduodu 2 augštų namą 5 ir 6 

kambarių; viŠkos, maudynės, ce
mentuotas beismentas, skalbykla, 
visi įrengimai naujausios mados; 
gražioje apielinkėje $40.00 rendos. 
Kaina $2,800; įmokėti $800.00, ki
tus rendomis. Greitai turiu apleisti 
Chicagą. Savininkas 1111 West 59th 
St. 1 lubos.

Building Material 
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS 
Pasaulinės Parodos 

Lentas
Naujos plywood kv. pėd. tik už 
Naujos sienų lentos, kv. pėd. l^c 
Naujos insulacijos lentos k. p. 2%c 
Durys po 25c rėmai .....   po 15c
Toiletai $1.50, sinkos, vanos .... $6 
90 sv. stogams dengti roliai.... $1.49 
Paprasta $2.95 maleva už gal. 95c

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” lentos, rąstai, klevo 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
siding, pieno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijoą.

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Louis Meitus Lumber Co. 
3800 SO. WESTERN AVENUE 

(Įėjimas iš Archer Avė., tuoj už 
Standard Oil stoties) 

Skyriaus yardąs 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

Miscellaneous 
įvairus

PARSIDUODA $800 vertės grojik- 
lis pianas L. su suoleliu — už $15. 
šaukite Republic 7714.

5 KAMBARIŲ viso meto kampi
nis namas ir garažas $1500, ypatin
ga Cider Lake vieta, lotas 60x125. 
Dviguba vertė sekantį pavasari. Ra
šyk savininkui A. E. Clifford, Cedar 
Lake, Indiana.

2c Tabako Krautuvės

MAX KOHN. Turim Rusišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos. 

1728 S. Halsted SL. Canal 9345.

Personai
Asmenų Ieško

PARDAVIMUI 2 flatų 4-4 kam
barių, medinis namas, cementinių 
bloksų pamatas, 2 flatų—-po 2 kamb. 
medinis namelis užpakalyje. Turi 
būti greit parduotas už mažiausią 
kainą. Priežastis—mirtis.

2024 So. Ruble St.

INTELIGENTIŠKAS vaikinas no
ri susipažinti su rimta mergina ar 
našle vedybų tikslu. Rašykite, 1739 
So. Halsted St., Box 522.

BARGENAS
2 LUBŲ MEDINIS bizniavas na

mas Su tavern. Lietuvių apgyventa. 
Labai pigiai. 4742 South HonoreSt.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
UžraŠom visokios rūšies apdrftudas 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininko į taverno biz
nį. Vieta išdirbta, neša gerą pel
ną. Partnerys nori pasitraukti, ei
damas į kitą biznį.

3517 So. Halsted St.

Situation VVanted 
Darbo Ieško

PUSES amžiaus žmogus ieško ja- 
nitoriaus darbo. Supranta visą na
mų pataisymą, paintuoti ir karpen- 
terio. Tel. Hemlock 0707. Klaus
kit Tony.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS batų taisytojas 
(Shoemakeris). Atsišaukite greitai; 
geras mokestis. 5650 West 63rd PI., 
Chicago.

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

BRIDGEPORT ROOFING
St.i So. Halsted 

Victory 4965

blėties 
pagei-

CO.

REIKALINGAS bučeris, mokan
tis lietuvių ir anglų kalbas.

4001 So. Campbell Avė. •

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas ant farmos, kuris mokėtų trak
torių valdyti. Atsišaukite Stanley, 

423 & 64th St., Chicago.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

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


