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Nuožmus vaikas

VIENNA,

Patir-
apsigy-

pirmyn prasidėjo
KITUR.

porcijos 
bausmės

Siekiamąsi užlopyti 
skilimą Amerikos 
Darbo Federacijoj

Lojalistai Stumia Su
kilėlius Nuo Madrido

paimtas po 
prieš kurių 

miestas buvo

vertas gal mi 
sunaikintas.

Pasmerkė gub. Lan 
doną kaipo progre 

so tramdytoją

Naciai dabar reika 
lauja Danzigą grą

žinti Vokietijai

BAR HARBOR, Me., sp. 5. 
—žymus dailinnikas Frederick 
T. Labouisse, kuris sirgo ner
vų liga, šovė į savo žmoną, bet 
nepataikė ir tada pats nusišo-

Maųueda 
ir dabar 
Talavera. 

valdžios

SAN FRANCISCO, Cal., sp 
4. — Į New Yorką liko išga
bentas 144,000 galionų siunti 
nys Calif orai jos vyno.

TOPEKA, Kas., sp. 5.—Gub. 
Landon ketina vykti į pietines 
valstijas ten ieškotis sau balsų.

Chicago, III., Antradienis, Spalių-October 6 d., 1936

Federacijai, 
skilimo pa
kas dar la- 
organizuotų

pasi-
nuo

LISBON, Portugalijoj, sp. 5. 
—Neoficialiai apskaičiuojama, 
kad iki spalio 2 d. Ispanijos 
ei viliame kare žuvo:

Lojalistų. 62,000 užmuštų - ir 
9,000 sužeistu J sukilėlių 76,000 
užmuštų ir 14,000 sužeistų.

žuvo nausese 
Meksikoj

Lojalistai sunaikino sukilėlių kavalerijos 
kolumną. Atsiėmė Maųueda. Bet tai 

tik jžanga prie didesnių musių

BALTIMORE, Md., sp. 4.— 
Federaliniai agentai tarp ker
nų užtiko didelj lauką mari
huana žolės/ naudojamosiga- 
mihimui narkotiškų cigaretų. 
Visas derlius 
liono dol„ bu

3,400,000 bedarbių 
dirba prie pašelpų 

darbų

ŠIANDIE PASKU 
TINĖ REGISTRA

CIJOS DIENA

Lloyd George stoja 
už liaudies: f rontą 

Anglijoje

Francijos fašistai 
bando suskaldyti 

policiją

Mussolini Italijos lirą nupigino
31 nuošimčių

Anglija grūmoja pa 
šauliui pakėlimu 

muitų

■Į Vieną 
atvyko Ispanijos karlistų vadai 
pasitarti su naujuoju preten
dentu į Ispanijos sostą princu 
Xavier. Jis tarsis apie atstei- 
•gimą monarchijos litanijoj, 
bet ne Alfonso, o Bourbonų.

$EXICO CITY, sp. 5. —Sek
madienio rinkimų riaušėse Hi
dalgo valstijoj įvairiose ^vieto
se liko užmtf&a 13 Žmonių.

138,000 žmonių žuvę 
Ispanijos civiliame 

kare

tais įstatymais, 
kalba juos kriti-

BIRfDIDžANE AREŠTUOJA 
MI Iš LIETUVOS IŠVYKĘ 

ŽYDAI

Buvęs republikonų gubernato
rius Winant pasmerkė re
publikonų kandidatą už jo 
priešinimąsi f J, emalio Saugu
mo įstatymams

Vldžia sakosi Madrido apie- 
linkėj turinti 100,000 kareivių 
armiją. Atsišaukus karo mi
nisterijai, iš kitų provincijų 
atvyksta dar daugiau4 gerai 
ginkluotų kareivių.

CHICAGO.—šiandie yra pas
kutinė registracijos diena prieš 
prezidento rinkimus. Visos pir
mesnės regstracijos yra panai- 
kintos ir prieš šiuos rinkimus 
reikia visiems registruotis iš- 
naujo. Kas dar nėra užsiregis
travęs, tas privalo užsiregis
truoti ŠIANDIE, savo precįnk- 
to balsavimo vietoj. Kas ne- 
u'žsiregistruos, tas negalės bal
suoti lapkr. 3 d. rinkimuose, 
nes po šios dienos jau nebe
bus galima registruotis.

Registracijos vietos bus at
daros nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakare.

Baskai stumia suki 
lėlius

DANZIGAS, sp. 5. — Ap- 
laikę vieną pergalę tautų są
jungoje ir privertę ją atšaukti 
naciams nepatinkantį miesto 
komisionierių Sean Lester, na
ciai dabar pradėjo smarkią 
kampaniją, kad tautų sąjunga 
nebeskirtų Danzigui naujo ko- 
misionieriaus, bet miestą grą
žintų Vokietijai.

Kartu4 nacių kontroliuojama 
policija puolė opozicijos parti
jų susirinkimus ir areštavo 74 
politinius priešininkus.

COVINGTON, Ky., sp. 4.- 
Miss Frances Brady, 30 m., 
kuri ateinantį trečiadienį tu
rėjo ištekėti, liko nušauta sa
vo namuose arti durų ir arti 
VestfuMių dovanomis apkrauto 
stalo.

WEST. ^ČHESTER, Pa., sp. 
5.—Miniai susirinkus į išpar
davimą Pratt Dutton, 60 ’m., 
ūkio iš varžytinių, Dutton ėmė 
vaikyti minią ir, pagalios, pra
dėjo į ją šaudyti. Įsimaišė po
licija ir iškilo kova, kurioj 
Dutton ir kitas žmogus liko 
nušauti, o trys kiti žmonės su 
žeisti.

WASHINGTON, sp. 5. —šiuo 
laiku prie pašelpų darbų, 
WPA., dirba apie 3,400,000 be
darbių, kurie pirmiau bu’vd šel
piami ir užlaikomi valdžios, o 
dabar patys užsidirba pragy
venimą, dirbdami * naudingą ir 
reikalingą darbą.

Madridas ruošiasi prie apguli 
mo ir gabenasi, maistą. Jvė 

!< damos maisto kortelės '

SAINT JEAN DE LUZ, Fran- 
cijoj, sp. 5. —Gavę autonomi
ją baskai pradėjo smarkiau 
veikti prieš sukilėlius ir atėmė 
iš jų svarbų pajūrio miestą 
Matrico, Bilboa apygardoj.

Miestas buvo 
smarkios atakos 
per visą parą 
bombarduojamas artilerijos.

Padėtis sukilėlių apgultame 
Eibar mieste pagerėjo ir suki
lėliai liko tiek atstumti, kad 
lojalistai iš ten galėjo pradėti 
bombarduoti EI Goibar mieste*

BELLINGHAM, Wash., sp. 
4. — 7 metų vaikas tuščioj 
pašiūrėj geležgaliu sumušė ir 
gal mirtinai sužeidė 22 men. 
kūdikį. Suimtas vaikas drąsiai 
policijos viršininkui pareiškė: 
“Jei aš bučiau didesnis, tai ir 
tau sudaužyčiau nosį”.

Streiko riaušės Ca 
lifornijoj

VVASHINGTON, sp. .5 —Re
publikonų kandidato į prezi
dentus gub. Landon nesenai 
padarytas viešas pasmerkimas 
prezidento Roosevelto adminis
tracijos pravestų socialio sau- 
gumo-senatvės pensijų ir ne
darbo apdraudos—įstatymų, iš 
savo puses susilaukė., aštraus 
pasmerkimu John G. Winant, 
tris sykius buvusio New Hamp- 
shire republikonų gubernato
riaus.

Kalbėdamas apie Landoną 
tik kaipo apie “republikonų 
kandidatą”, Winant pareiškė, 
kad iki tos Landono pasmer
kiančios socialio saugumo įsta
tymus kalbos tikėjosi, “kad 
atsiekimai socialio saugumo bus 
išlaikyti augščiau partijinės 
politikos”.

“Aš taipgi tikėjaus”, sakė 
jis, “kad galėsime kaipo ame
rikiečiai,—o ne kaipo repubii- 
konai ar demokratai— įvykinti 
tą programą, surasti ir patai- 

| syti jo trukumus ir eiti pirmyn 
prie užtikrinimo dar didesnio 
socialo saugumo visiems Ame
rikos žmonėms”/ Bet Landon 
ir čia parodė savo siaurą, par- 
tiviškumą ir atgaleiviškumą.

Winant ikišiol buvo pirmi
ninkas socialio saugumo tary
bos. Bet gub. Landon išėjus 
prieš socialį saugumą, jis tikė
jaus rezignavo iš tarybos, kad 
jis galėtų veikti nevaržomas jo 
vietos ir išėjo viešai prieš gub. 
Landoną kaipo Amerikos pro
greso tramdytoją. Jis smulk
meniškai atsakė į visus Lan
dono užmetimus socialio sau
gumo įstatymams.

“Pavojus, gyvasčiai, laisvei 
ir nuosavybei gręsia musų ša
lyje”, sakė Winant. ‘Skurdi 
vaikystė, nedarbas ir senatve 
yra bendri priešininkai, prieš 
kuriuos visa šalis turi suda
ryti bendrą frontą”.

Bet Landonas' padarytą pa
žangą bando sulaikyti ir todėl 
jis negalys jo remti. Be to 
Landonas, kaip matyt, nėra su
sipažinęs su 
todėl niekus 
kuodamas.

“žengimas
—ir jokis žmogus neturi teisės 
jį sulaikyti”, baigė Winant.

NEW YORK, sp. 5.—Dviejų 
unijų prezidentai, kurie yra 
susirišę su industrinės organi
zacijos komitetu, pasiūlė taiką 
Amerikos Darbo 
kad tuo išvengti 
čioje Federacijoje, 
biau susilpnintų 
darbininkų jėgas.

Vienas tų prezidentų, kurie 
deda pastangas sutaikinti ama 
tinęs ir industrines unijas yra 
David Dubinsky, prezidentas 
moterų rūbų siuvėjų unijos, 
kuri yra prisidėjusi prie in
dustrinių unijų' komiteto, bet 
nėra išėjęs iš Dąrbo Federa
cijos.

VERSALLES, Francijoj, sp. 
4. — Puikiuose Versallės rū
muose buvo kilęs gaisras. Bet 
laimei jis nepalietė tos rūmų 
dalies, kur yra sukrautos ne
įkainuojamos dailės brangeny-

K AUNAS. — Kaune gauta 
laiškų iš Bir-Bidžano (žydų ko
lonijos sovietų Rusijoj), ku
riuos rašo savo giminėm išvykę 
ten kauniečiai ir praneša, kad 
dabar ten areštuojami kažku
rie iš Lietuvos atvykę žydai, 
nes įtariami esą trockistais.

MADRIDAS, spalio 5.— Loja- vo jėgų 
listai, kurie gina Navalperal, 
už 35 m. nuo Madrido, atmušė 
maurų kavalerijos ataką.

Atjojančių maurų laukė pa
sislėpę lojalistų kulkosvaidinin
kai. Raiteliams prisiartinus, 
jie atidarė ugnį, išžudydarni 
arklius ir kareiviui. Išlikę gi 
kavaleristai pabėgo į Guadar- 
rama kalnus.

Valdžios jėgos taipjau 
varė kyliu ir į vakarus 
Madrido.

Bet visų nujaučiama 
dabartiniai mūšiai yra tik į* 
žanga į didesnius mušius, ku
rie nulems sostinės likimą, nes 
nė vięna, nė antra šiuose mu 
šiuose pusė nenaudoja visų sa-

J. v. .
MADRIDAS; Karo

ministerija šįryt paskelbė, kad 
valdžios jėgos atsiėmė Maųueda 
miestą, svarbią kryžkelę už 45 
m. į pietvakarius nuo Madri-

Ratos prieinamos — 
Del informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

LONDONAS, sp. 5. —Lon
donas susilaukė tokių riaušių, 
kokių jis nebuvo matęs jau il
gą laiką ir kurių neįstengė su
stabdyti nė 6,000 policistų.

Progą riaušėms davė Mosiey 
vadovaujamų fašistinių juod- 
marškinių demonstracija. Fa
šistai paskelbė rengią demon
straciją žydų apgyventame 
Whitechapel miesto distrikte. 
Bet pradėję rinktis juodmarš- 
kiniai demonstracijos vietoj ra
do 100,000 nedraugingų jiems 
žmonių minią, kuri persilaužė 
per policijos eiles ir puolė fa
šistus mušti. Nukentėjo ir 

paties Mosiey automobilis. 
Muštynėse liko lengvai sužeis
ta per 200 žmonių.

Negalint sustabdyti riaušių 
policijai nieko kito neliko kaip 
pasiūlyti fašistams pasivaikš
čioti kitoj tolimoj vietoj, į ku
rią tik likučiai sumuštų fašis
tų dasigavo.

SALINĄS, Cal., sp. 5.—Kru
vinos riaušės ištiko pradedant 
antrą mėnesį streiko vietos sa
lotų laukuose. Riaušės kilo 
streiklaužiams užpuolus strei- 
kierius. Daug žmonių riaušė
se sumušta.

Šalinas darbininkai ruošiasi 
paskelbti generalinį streiką.

GENEVA, sp. 5
mas visu griežtumu, Anglijos 
finansų ministeris W. S. Mor- 
rizon įspėjo visą pasaulį, kad 
Anglija bus priversta pakeli 
įvežamuosius muitus, jei tos 
šalys, kurios dabar nupigino 
savo pinigus, taipjau nepanai
kins savo specialių prekybos ir 

suvaržymų.Buvęs kitąsyk didžiausias pasažierinis laivas “Leviathan”, kurį vokiečiai pastatė 1913 m., bai
gia savo tarnybą. Dabartiniai jo savininkai, The Roosevelt Steamship Co., jau rengiasi statyti 
jo vietoje kitą jurų milžiną. Jau dveji met^i, kai “Leviathan” nebevažinėja pasažierių. Jisai 
yra 950 pėdų ilgio ir sveria 54,500 tonų. Vokiečiai jam buvo davę vardą “Vaterland”.

Bet abi pusės jau 
rikiuojasi sprendžiamam mu 
čiui ir dabartiniai mūšiai, yra 
tik stiprinimas savo pozicijų. 

Lojalstų atsiėmimas Maųue
da liko patvirtintas. Atsiimda
mi tą miestą, lojalistai perkir
to sukilėlių susisiekimą tarp 
Toledo ir Avila ir gręsia nu
kirsti susisiekimą tarp Toledo 
ir Talavera.

Valdžia pasiuntė į 
daugiau* kariuomenės 
ketina veržtis linkui 

Kituose frontuose 
padėtis irgi kiek pagerėjo.

Karo ministerija paskelbė, 
kad daugiau kareivių į Madridą 
atvyksta iš Asturijos ir Va- 
lencijos. v

RYMAS, 
išleistame plačiame dekrete nu
pigino Italijos lirą 31 nuoš. ir 
dabar už Amerikos dolerį bus 
duodama 19 lirų, o už Anglijos 
svarą 90 lirų.

Namą ir kitokio turto savi
ninkams įsakyta paimti valdžios 
paskolos bonų už nemažiau 
kaip 5 nuoš. jų turto.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON

PARYŽIUS
ta, kad pralaimėjo sekmadienio 
riaušėse, kuriose jie skaudžiai 
liko sumušti, dabar Francijos 
fašistai stvėrėsi naujos takti
kos ir siekiasi suardyti nacio- 
nalės policijos ištikimybę val
džiai* Tuo tikslu jie kursto 
vieną dalį policijos prieš kitą, 
būtent naciohalinę gvardiją 
prieš reguliarę policiją.

Taipjau gauta žinių, kad fa
šistai šmugeliuoja ginklus iŠ 
Šveicarijos į Franciją. O vie
nas nacionalistų atstovas kal
bėdamas 2,000 fašistų susirin 
kime pareiškė:

“Aš komanduosiu tai kuopai, 
kuri sušaudys premierą Blum.”

LOJALISTI ATSI 
ĖMĖ SVARBŲ 

MAQUEDA

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

r * ’ / '

Giedra, šalčiau į vakarą.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 73°.
Saulė teka 6:51, leidžiasi 

6:25.

LONDONAS, sp. 5. —Nuro
dydamas į Francijos pavyzdį, 
kur liaudies frontas sėkmingai 
veikia ir tiek sustiprino pa
žangią valdžią kad jai dabar 
negręsia jokis pavojus, buvęs 
premieras ir liberalų vadas 
Lloyd George pradėjo raginti 
tokį pat liaudies frontą suda
ryti ir Anglijoj.

žmonės esą pageidauja ben
dro fronto ir tuo naudojasi 

I diktatoriai, tad ir demokratija 
turėtų sudaryti liaudies fron
tus. Sudarius tokį frontą An
glijoj esą visai lengva butų nu
galėti konservatorius, kaip ko
kį “šiaudų kulį” ir tokis fron-| 
tas galėtų laimėti “naujas per-1 
galės už demokratiją pasau
lyje, kuris yra reikalingas tai-1 
kos ir progreso”.

(Bet kaip ir iš kokių partijų 
tas liaudies frontas turėtų bū
ti sudarytas, Lloyd George ne
mini. Komunistai buvo pasiū
lę darbiečiams sudaryti /liau
dies frontą, bet darbiečiai jį 
atmetė, nes komunistai Angli
joje yra visai silpnučiai ir jo
kios reikšmės neturi. Libera
lai, kurie dar karo metu valdė 
Angliją, taipjau4 yra silpni ir 
su kiekvienais rinkimais eina 
vis silpnyn).

IR ITALIJA NUPI 
GINO SAVO 

PINIGUS

Londonas išvaikė 
fašistinius juod- 

marškinius

Besiverždami iš Santa Cruz 
lojalistai prisiartino iki dviejų 
mylių nuo Santa Olalla ir at
kirto fašistus Toledo sektoje 
nuo susisiekimo su sukilėliais 
į šiaurę ir į vakarus.

Nors valdžios jėgos ir sulai
ko sukilėlių veržimąsi prie Mad
rido, tečiaus Madridas vistiek 
ruošiasi prie apgulimo. Tuo ti
kslu į miestą skubiai yra ga
benamas maistas, taipjau? šau
kiama daugiau ginkluotų žmo
nių ginti sostinę.
100,000 lojalistų gina miestą 

f

Kad tinkamai sutvarkyti 
maisto tiekimą, visą atgabena
mą maistą paima valdžia, kurį 
paskui dalina sulig kortelėmis 
Prasidėjus anglių išdalinimui 
liko įvestos ir anglių 
ir nustatytos didelės 
už anglių krovimąsi.

Ruošiami milžiniški 
nimo planai ir valdžios vadai 
mano, kad miestas dabar gali 
atlaikyti visas galimas fašistų 
atakas.
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NAUJIENOS, 'Čhteago, ®1.

■M CHICAGOS
UMIU bM
YRA PAŠALPOS -LIGOJ E. POMIRTINIŲ 1R ‘KULTŪROS DRAUGIJA 

DRAUGIJOS ^OFISAS, 1739 South HalSte'd Streėt. Telefonas fCrinal 0117 — Atdaras ’ketvėrgais visą dieną.
VALDYBA: , P. MILLER, finansų sekretorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. .KĄTRIS, vice-pfezidėntas P. G’ALSKIS, trustisas
V. MANKUS, šekrėtoriUs P. MILAŠEVIČIUS, trustisas. ;

DR. MONTVIDAS, pr-jos Daktaras, K. (dŲGlS, ’Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

'K LA'

PIRMAS INDIANA HARBOR LIETUVIŲ KULTŪROS 
DRAUGUOS 'SUSIRINKIMAS

•iždi

Susiririkimas
Rugsėjo 26 d. Paul Rice 

(Ivanovo) svetainėje įvyko 
pirmas Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių ^Usiririkįltiąs 
Indiana Harbbr tikslu įkil/ti 
Lietuvių Kultūros Draugiją.s 
Beveik visi Draugijos nariai^ 
kurie yra šiame mieste, daly
vavo susirinkime. Oras pa
sitaikė nepalankus, visą vaka-t 
rą lijo, bet Indiaha Harbor 
lietuviai lietai/s nebijo, — ži
nojo, kad lietus ar Sausra —< 
susirinkime būtinai turi dnly-< 
vauti; taip ir padarė.

1

Kaip 8 vai. vakaro Dr. A. 
Montvidas atidarė susirinkimą 
paaiškindamas jo tikslą. Nu
tarta vienbalsiai įkurti Indiana 
Harbor Lietuvių Kultūros Drau
giją. Tuoj išrinkta valdyba iš 
vietos žymių darbuotojų: Dr. 
Joseph Rogers — pirmininkas, 
St. Bartkus — pirmininko pa- 
gelbininkas, Pranas Barzdys — 
protokolų sekretorius, Jonas 
Kuolas — sekretorius
ninkas, Pranas Rudis ir Pra
nas Kęselis — trustisai, Motie
jus Drangilas — maršalka. Pa
svarsčius keletą kitų klausimų 
eita prie vakaro prOgramo.

'Programas. įy 
Inž. Kastas Augustas pasa

kė pritaikytą kalbų šiam susi
rinkimui; kalba buvo įdomi. 
Vytautas Tarutis su savo gru
pe artistų, padedant Vytautui 
Beliajui davė stebėtinai gra

užų programą.. Programe da
lyvavo Tarutis, Beliajus, ’p^lės 
Gribiutė, Pačiukaitė, Stradom- 
skaitės ir keliolika kitų. Dai
nos, šokiai, muzika, žavėjo šio 
vakaro dalyvius. Baigiant 
•programą buvo nuimtas Susi
rinkimo paveikslas, kuris Vir
šuj matost -Pasibaigus pro
gramų! ėjo užkandžiai, įsigėri
mai ir malones pašnekesiai. 
Nuotaika šio -susirinkimo da
lyvių buvo draugnga.

Prie užbaigos.
Reikia atiduoti tinkamas 

kreditas p. F. Bulaw už suge
bėjimą įtraukti į šią organi
zaciją visų žymesnių Indiana 
Harbor lietuvių. žinoma, be 
geros, nuoširdžios paramos iš 
vietos draugų toks didelis dar-

'bas Taip gerai atlikti butų bu
vę neįmanomai. Jeigu ne Dr; 
J. Rogers, Št. Bartkus, J. Kuo
las, p2nia Kantrimas ir kėletas, 
kitų, ši organizacija nebūtų 
^aip greit šaulės šviesos "išVy 
dusi. Ypačiai Dr. J. Rogers 
įdėjo nėmaž šavo jėgų kūrimui 
šios Indiana Harbor Lietuvių 
Kultūros Draugijos. i

žinant jėgas Indiana Harbor, 
vietos 'lietuvių, taipgi jėgas, 
kurios pHkiaUso į šią organi
zaciją, galina drąsiai sakyti, 
kad Viši Tiriiti, šUmahųs, įta
kingi taTnioto’jai yra nariai 
Chicagos Lietuvių Draugijos; 
jie čia sukUnč Indiana Harbor 
Lietuvių Kultūros 'Draugiją iš 
minėtos ‘Organizacijos narių.1 
:Be- abejo šie darbštus nariai 
sugebės 'ir ateityje dirbti rim
tą darbą ’lndiUna Harbor Jie-' 
tuviuose, mokės 'palaikyti drau
giškus ryšius 'tarp šios Orga
nizacijos 'narių.

Indiana ’Ha^bOr Lietuvių 
‘Kdlturos Draugijos valdyboje 
yra ‘visi geri HUrbUOtojai, su
manus 'žmonės. Sveikintinas 
dalykas, kad Ihd. Harbor Lie-. 
tUvių Kultūros 'Draugijos val
dyboje i?žima 'pirmininko vie
tą Dr. 'Joseph Rogers. *Pai 
jaunas profesionalas, žymus 
vietos politikoje, -geras lietu
vis ’ir labai draugingas žmo
gus. Indiana Haribor 'Lietuvių 
'Kultūros Draugijai, savo eilė
se turint visus žymesnius vie-, 
'tos darbuotojus, turint tokią 
aktyvią, valdybą — ateitis yra 
šviesi.

Chicagos Lietuvių 'Drattlgi- 
jbn įsirašę ‘nariai, kurie įkūrė
Indiana Harbor Lietuvių 
■ttfros Draugiją:

:Petras S. Rindokas, 
Mrs. Ariria Riiidokas, 
Dr. Josėph ’Rogers, 

‘‘Mrs. Arina Vąlavičienė, 
$Irs. Lėna Blaz, 
Mris. Arina Kontrimas, 
Antanas -Kadžius, 

;Prarias ‘Barzdys, 
Anufras Tučkevičius, 
-Alex Lodžius, 
Justinas Lodžius, 
Aritanlas Bėkiriža, 
John Kudirka, 
Mtt. Drungilas, 
'TVlrs. Fėiicija Kalas, 
/ilfš. Uršulė 'Girstaitis, 
Jonas Gustaitis,

KiU-

Miss • Johanna Bartkus,
Paul
Mrs.
Mts.
Mrs.

Rice, 
Florence Rice, 
Arina Drgngil, 
Marė Simutiene; *

VI. brurigilas, ’!
. Viktoras Rdjgefs,

Mrs. Magd. Bekieža, 
Felix Gavenris, 
John Kuolas, 
Mrs. Anna Ragelis, 
S t. Bartkus, 
Mrs, Tekle Sakias, 
John :Ragelis, 
Pranas Rudis, 
Pranas Kęselis, 
Joseph Butrim,

Iš MUSŲ DIR
■ WNŲ

Draugiją yra iilvsitrirusi Plikti 
' hideiį ;ta*bą' ^hviėn^jiirife lChi-, 
čagos ’fr 'Urtihių ąĮjyiihkių -llė-į 
tuvių į ‘bendrą organizaciją, 

ne tiktai tinkamai apru-] 
shvo hlinub ’ligtfs ’iiėltii- 

dirbs ^VH^bėšriittŠ 
us (la^bUs.

Visiems aišku, jog norint 
liėfttVybę ‘palaikyti kktyvih 
reikia rūpintis, kad butų stei
giamos lietuvių 'kalbos, 'Lietu- 
Vos istorijos, lietlii'Vių dainų ‘ir 
šokių mokyklos jaunuoliams. 
Tokios mokyklėlės reikalingos 
ne vien Chicagoje, bet nėma-^ 
žiau jos reikalingos 'kolonijo-j 

Lietuvių kalbos, dainų,! 
mokytojų turim; turim taipgi 
tokių, kurie gailėtų tinkamai 
supažindinti jaunimą su ‘LietU-j 
vos praeitimi, Turim apsčiai 

i .— daktarųj 
■advokatų ‘ir <kitas! 

žymesnes profesijas baigusią 
žmonių, kurie gali ‘duoti ’eilę; 
paskaitų įvaikiais ^IhUšittiaisį 
mėsų gyvenine. kokios ipttisJ 
kaitos yra rėikdlingos ‘ir 
dingos kaip 'Chicagos, taip 'ir, 
Chičagos apylinkių 'lietuviams.! 
šiandien ihusų ^ultuHriidi 'Hir-‘ 
vonai 'apleisti, ‘lietuvių jUtihi-i 
mu planingai ‘mažai kas Yiipi-' 
naši. Dar gerai, kad ‘turim 
kelioliką meno organizacijų,: 
kuriose musų 'dalis jaunimo 
susibūrė.

Chicagos ’Liėttivių, 'Draugij aj 
eina prie to, 'kati čia Ipamihd 

l‘s klausimus -pastatytų ‘atitį 
rimtos papėdes. , Musų dalbas, 
organizavimas ' Chicagos ; apy
linkes lietuvių į Chicagos llite-j 
tuvių Draugiją, tikslas -yra ‘pe’ 
viėn aprūpinti 'narius digos ‘pa
šalpa ar pomirtine, bet kartu 
juos bendrai įtraukti į 'kultūri
nį darbą. Tuo tikslu-yra tve-( 
riamos Lietuvių Kultūros 
'Draugijos Chičągos apylinkė
se, kad 'Chicagos Lietuvių 
Draugijbs nariai bendromis 
jėgomis Vykintą^ 'švietimo ir 
kultūroj darbą.;'5j;v;7. i- , ‘ :

.* ....... iš.....
P-NAS''FRANK • BULAW 
VYKSTA Į KENOSHA, WIS.

Dalbas įrašyme narių Chi- 
cbgos apylinkėse eina sėkmin
gai. Koldiiijų draugai mielai, 
dedasi Čhica^os ‘Lietuvių Drdu- 
gijon, ’ites jiė supranta, khd,

Mrs. Ahėlia K. Jarufez
Phyšical Therapy 
, ;and ’Midwife 
6630 S. Westėrn 
Avė,, *2rid flbbr 
Hemldck 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
•Electric tr'eat- 
ment ir magne-. 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 

. ginonis pat a r i- 
mai dovanai.

DOVANŲ!, ' 4
, S'

Mes kai tik užpirkome niil-? 
žinišką kiekį geros
M A L E V O S 

nacionale grandininė krautu-7 
grupė dabar parduoda visur* 

$2.59—Musų kainos $,4dabar už tralirtna '■ 'f.'VV-
ką 
vių 
už 
nuo dabar už galioną

—visos spalvos flat ir gloss. , 
Aukščiau pamiriėta dovana bus 

išmokėta tam, kas galės įrodyti, 
kad ihusų 'prirodymas nėteisingas P 

iDidžiriuši bankriito 'malevų s tako* 
dyleriai Chicagoje.

Ū. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikiiierių šal
tiniai.
Langų Stiklai Už , 

-Kainos
PA1NT EXČftANGE
15^7 MILVAUKĘg, AVĖ.

'6836 ŠO. HALSTED ST. ( 
2274 -ELSTON ĄVENUE.

Šk'yrius, KENOSHA, WlS.
Visi telefonai ARMitage 1440.

intelektualių špekų 
inžinierių, ;

-Z) i V

rrimą šUVo kilriiMi 'hitšijrii pas 
hrfe. Wrtih, LtiWfi^ką, Bra- 
'žčvfčių 'ir !krii lkiMios Skitus.

MELUOSE PARK, TfLL.
, ■ ■ ' '* L J. »

’P-mafe B. Vaitekūnas pradė
jo darbuotis naujų narių įra
šyme Melrose Park, Maywood 
ir *Bellwood, -darbas eina 
mingai.

AURORA, ILL.
. i

sek

čia ipora kartų buvo atsilan
kęs Šėriks Petras ir kiekvieną 
ka^tą gavo po kelioliką naują 
narių.

ROCKFORD, ILL.

... >į~tn.I i. r i Vitf--

TftARVĖY, m.

Antradienis, Spaliu '6, 1936

J
Musų geras, nuoširdus !dar

buotoj Us, 
moritas, taipgi T^adėHa 'išbris-’ 
ti, įsako, kad vieną naktį isdp/ 
nav£s *bUk ‘HąYVėy ‘Li’ėtiivių 
Kultiii^OŠ tlfaUgija įšikiirUSi^ 
Geri sapnai musų gyvenime 
pildosi, 
jut, yra

ir keletas kitų vie
tas ’dttrbtiotoj ų turėtų pasi- 
TUpinti, *kad čia įsikurtų Gttry

t). Ahtaiiaš Škit*-! 'Lietuvių KUltUtos 'Draugiją

Jdhab’Tel. Boulevard 5913

Antano sapnas, 
arti realybes.

tu?

Senas, žymus Rockfordo 
darbuotojas, Chfeagos Lietuvių 
'Draugijos manys, p. St. Pet 
Tatiskas, planuoja įkurti Rock . 
fctfdb 'Lietuvių ^tiltriros Drau-j 

‘gžją. ’VV^ll, 'bfdii ‘Pfetrauskaių 
ipašpairsk, 'taVo 'klintis suma-j 
'iiyritas ‘tUo'j “dtOšis !kunu ir 
'gyvens 'tarpe ‘mtmų”.

’Gdldš .‘yitti šviežu-
—ftesVarbu ar 

ijttDs ikftihto krautu- 
cigare

tę baro miosfto.
aorift liiUftiMi ubiiuj

ŠAUKIT

Ir, ‘itiusų 'prityręs inžinierius atr 
važiuos ‘į ’jusų nafttUs ir suteiks 
DYKAI dprikaičiaviAią dėl namų 
apšildybio 'reikmenų (plant), ga
ili Wba karštu vandeniu šildom a, 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 
36 MėNEŠIAi IŠMOKĖJIMUI— 
F. H, A. ŽEMA PALŪKANŲ 

KAINA—

i

-- ------ TT". .. i:
Ryt p. Frank Bulaw keliau

ja į Kenosha, j fe čia drtr- ( 
buosis Įkūrime* •'/Kenosha Liet. 
'Kultūros Draugijos. Kaip, 
jam darbas seksis sunku iš 
anksto numatyti. Neabejos i 
jam, kad jis ras draugišką pa-(

Universal Phimhing 
& ’Heatihg Supply Co. 

Not Ihc.
10 West 18th St.
jį vakarus nUo State St.

Atdara vakarais iki 7, vai. NedS- 
: įjQWs Jki 1. yąj. (Įieną..; .

Laidbtiiw Direktoriai
■NžMriiri Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotūvių Direktorių Asociacijos.

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

J. fe ADŽIUS
k668 tVest 18th fetrigĮt , ffmmė Carini

____  T"1 —* rl "

L J. &&LT
1646 West 46th Street PhOnes Boulevard 5208^8413

MESKIS W*SUNUŠ
110734 S. Midliigan ‘Avė. ' Tel. Pullman 5703

718 West 18 th Street
S.WSKUDAS -J

Pliene Monroe W ■

LAUHAWICZ fr
2814 West 23rd Plaee Hhones Caria] ^15-^Gičero 5927

■ • -. ■ ■ ■ -į- - • • į p - ■ < -'■•■■■■-• ! • ' ■ -' ■ x - ■ ■ - .

J. & EUDEIKIS
44051-07 -S. ^erriiitage Avddlfe Phohes Čarlis 1741-1742 
<Btightcin Pdflt Skyrius, "4447 S. Vrii/fidld, 'Laf. 6127

S. G. iAUHAVIdZ
42-44 Eąst-1081h1 St. -Tel. ĮPuilman 1270 afrha Galiai 2515

S. T. MACEIKA
4819 'iŠituMttfch Atėnūe ‘Phoho Yards
--------- - - ------------------- -- -............ \ ......................

J. MULEVIČIUS
4092 Ai'cher 'Avenue Pbone IMfayėtte 8572

--------------- ------------------ .—J ....... — -

.. , , A. MASALSKIS
SS07 latuciiica Avenue. Phone Boulevard 4189
" r- ...............................   -> .. .........................?

A. PETKUS
1410 South -49th Court i Cicero Phone ’Cicero 2109 i

AMSŪLANCĖ PATABN'AViMAS trtENĄ IR NAKT]
YARds mi—1742

‘ / 1 . . 'viįUrl- ................................ ....

GATRY, ’IND.
Irid., ‘ChitagOš 'Lietu

vių Draugijos narių yra nema
žas 'btmy's, Seno Pėtro paštah- 
gdfflis ‘navįų čia griiita dauginti' 
nekaip tuzinas, bet negana 
kad butų gulima įkurti Gary. 
•ind. ‘Lietuvių Klilturos D^u-. 
giją. ’Draugdi ’Gtakey, Stepo • 
naitis, Vaitkus, Prokuretiene

•<w,

Ofiso Tel, Rėz. Tėl. ’
Englę^bbd V151 Rridcli(fe 1191

DR. <S. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS > 

6ŠTĖOPATĖIC PtfYŠIČIAN 1R 
ČftŠTETRIČIAN 
...... OFISAS:

6331 SOUTH HALSTED ŠTREET 
Valattdbs: 'hūb 1'0 v. r.—5 po pietų 

ir'riuo 7 iki 9 Vai. vakaro.
ii»- <.i .

ADVOKATAI

056 West-85th »
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos hbb l-8 nub* 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutarti.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
TeL KenVood 5107 

f

ai......

phbtt'e CritfeI etft
DR.S.MEŽIS 

2GYbYTOjAS ift CnikURGAS 
Ž201 West 22hd Street 
, Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Šeredpmis ir nędėL pagal sutartį 
Rez.,'6631 So. Callfornia Avėnue

Telefonas ĖepubHc *7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rbz. Hyde Park 3395

Dr, Susanna Slakis
Moterfc ’ir vaitai ligų /gydytoja

. 6900 So. Halsted St.
Valandos l-M >po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatotnis.

k. p. eufiis
ADVOKATAS

Miešto ofistfs-7127 N. Dearbbrn 
Kamb. 1431-14&—Tėl. Central'4411-2 

‘Narilų ofisas—3323 Sb. Halsted St.
Valandos -vakarais rnuo 6 iki 8:30. 

Tėl. Boulevard 1310.
‘Ketvirtadieniais ir Sėkniadieniais— 

> pagal sutarties.

st.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiėo vai.: Nilo 2 iki 4 ir nuo 6* iki 8 

vrik. Nedalioj pagal slitaritftą.
Ofiso Teį.: Boulevard 7820 
Namų Tėl.: Prospect 1930.

DR. t. DUNDULIS

Telefonas Virginia 0036
Ofiso valandos nuo 2—4 ir 'nuo 

6—8 v. vak. “Nedėlioj pagal Sutartį

JOSEPH j. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS . 

Telephone: Boulevrird 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re«. 6515 So. Rockwell St.
Telėphohe: RepUblic 9?23

Phohe Boulevard 7042
DR. C. Z. VLZEL’IS

’EiEJiTiSTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nrio 9 iki 8 vakarb. 

Seredoj pagal sutartį.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vedri bylas viąbose, tėišmūose 
BfidgėportO ofisas:

3?41 S. Haįsted St. Tel. ęalumet 7262
Ofiso vai. diėnomis riuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais ‘nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

^3407 *LbXe Avė. Tėl. Yards 2510 ;
uai— ........... 1 s_-

_____ .Kiti Lietuvį
Tel. Borilėvfcrd Š914 Dietaą ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk jiuo 10 _įki JĄą. m.

DR. S. NAIKEIA S 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
' -'Ofisus* ir Rezidencija. - 
3835 So. Halsted St 

GHICAGO, ILL.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Rootn 737

Vai. 9 ryte 'iki *5 vai. vakare.
Ofiso Tėl. Čėntral 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenrie 
namų Tėl.: — 'Hyde Tark 3395

i.I.ii u....i i nnin t ifflinimii'i

LIETUVIS 
__ Tel. Valas 1ŠŽ9 

^titaiko 'Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

156 Wešt 35fh St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 ’nub 6 iki J8 
Nedėlioihis nuo 10 iki 12 vai. Hiėrioą 

_ ______________________________ t-

’PHYSICIAN-SURGEON 
•Office 4670 Archer Avenue 

Tel. ’Virgihia 11’16. 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. fp. 

Office & residence 2519 W. 43rd SL 
Tėl. Lafayette 8051 

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

> Sekmadienį susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tel. Ptoripect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vak: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
Iki 9 v. vrik. Trečiadieiiiais ir Sek- 

mridieniriis susitarus.
L OFISA.SL 

3156 West 59th St. 
Tel. ftenilock 5998.

KITATAUČIAI

Wr. vAi^^rOPl.
,‘LIĖTUVIS ;

OptiomettiCahy Akių Specialistas. ‘ 
Palengvihs rikių įtempimą, kuris 

festi priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuJ 
mo, Skaudamą akių karšti, atįtaiso 
trumparegystę ir 'telitegystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-f 
kimiidse egzarijindvimas daromas su 
elektra, pdtbdrihčia 'mažiausias klai
das. Specialę atyda atkreipiamu į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisbfnos. Valandos nrib 10 iki 8 v; 
Nedėlioj nuo 10 iki ią v. dierią.
Daugely- atsitikimų a'kys atitaiso

mos 'be ūkinių, dairios pigiau I 
-kdip 'pirmiau.

4712 South Ashland AvJ
Thone Boulevard 7589

■ lun'i niuMMi. nuirtai.. , ■< ..

LIETOVIAI
------------K-----------------------

GYDYTOJAI ElR 'DENTlsTAl
Amefįkos Lietuvių Daktarų »

A. Mon4vid, M. D.
>West To\vn State ;Bahk Bldg-

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2riki 4 ir nuo 7-iki 9 

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

TeL Boulevard 1401

DR. IffiRZMAN
Iš RUSUOS

'Gerai liėtuvirihis žinbmas *pėr 35 
metus 'kaipo ‘patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

‘Gydo staigias ir chroniškas ligas 
•vytų, ‘moterų ir vaikų 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.

Tėl. Ganai 3110
'Rezidencijos telėfonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2*ros Ribos 

CHICAGO, .ILL.
OFTSO VALANDOS: ,

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, -nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 :ifci 8:30 va L 
vakaro. Nedėliomis ’nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

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

Ofiso Valahdps:
"Nuo 10 -iki 12 dieną, *2 iki *3 po'pietų

7 jkU S , vąl. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194

Rusas4 Gydytojas ■ ir Chirurgas 
Mbteriškų, Vyriškų, ‘Vaikų Ir Visą 

‘ chroniškų 'ligų.
Ofisas 6850 Stony Island Avė. 

Valandos: 2—4, 7—9: vak vak. Neda
liomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.



NAUJIENOS, Chicago, III

Hooveris Chicagoj

Marshfield avenue

ŠI DIDELE, NAUJA

ABC SKALBYKLA
Pilnumoj su Pumpa

TIKTAI ‘595ĮĮ W»įį|jįWUj

skubia

SOUTH SIDE BREWING COMPANY Adresas

SvorisAmžius

Miera per krutinę

Miera per juosmenį

Užsiėmimas

Parašas

NATHAN
KANTER

Plauna
mažes-

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 
4.00 
4.05
7.15

$7.50 
7.75 
8.50 
0.25

10.50 
10.50 
10.50

8.45 
11.00

9.20 
8.75 
8.85

13.25 
5.75 
4.50
6.25 
7.00 
7.25 
7.45 
5.75 
5.50

• Lietuvos poli 
ir atsisako bri

Tono
$2.40 

2.45 
2.65 
2.85

3.15 
8.15 
8.15 
2.65 
3.25 
2.00 
2.70 
2.75

3j85

.-.v.....

'..V

Automatiška Pumpa 
Sutaupo Laiką ir Darbą

3460 South Stata Street
4562 Broadway
2950 East 92hd Street 
852 We»t 63 rd Street

-Brisk, ba tuojau nutrenk*.
— grūmoja policijos yir-

Padengimui išlaidų ir nuošimčių skaitysime truputį 
didesnę kainų ant užsilikusių įmokėjimų.

. —Brisk 
viršininkas Matkevičiui.

Matkevičia žiuri į upę, žiuri 
į policininką 
ei jos viršilą -

Frank V. Z intako advokatas 
Stephen Love sekmadienio va
kare pareiškė, kad jis kreipsis 
į teismą prašymu panaikint

siu!
šilą. Matkevičia sako:

—Trenk arba šauk, kad no
ri. Nebrisiu. Ne tuo keliu j 
Lietuvą įėjau, ne tuo keliu iš
eisiu.

Policininkas dar susikeikia, 
visi keturi stovi kurį laiką 
prie upes ir grįžta atgal į vie
šbutį.

atlankė 
36 metų ad- 
street, Calu- 

Suttoną Dr. 
kad dalykas

Bet advokatas
paai-

Paskandinti norėjo, o gal nu- čekiai pasilieka čia, o tamsta 
šauti. Čekius atėmė

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

Automobilių nelai 
mėse užmušti šeši, 

sužeisti 13

gArSINKITES “NAUJIENOSE’

Vardas - Pavarde

kis litus su centais. Bet turįs 
dar American Express ke
liauninkų čekių sumai 80 do-

Prisipažino užmušus 
kūdikį

i, kad ke- 
(traveling 

kad jie 
įstaigos 
Tačiau 

tonu,

šiuomi įstoju į GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ. Prisiun- 
Čiu savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių 
ir jo vedėjų nurodymų.

Žymus programas nedelioj 5 vai. vakare. Kiti programai WAAF. 
panedėliais ir pStnyčiomis 5 v. v. WHFC., ketvergais 8 vai. vakare’

Nušovė daktarą 
dentistą

PAMATYKIT ŠIAS 
SAVYBES

Dvi eilės cellopliane, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretų. ,

8 METŲ RADIO SUKAKTUVIŲ 
IŠPARDAVIMAS

GRAŽUOLIU KONTESTO ĮSTOJIMO 
KUPONAS

OIL BURNERS 
Pečiai su aliejum po 

$59.50 
50 galionų aliejaus dykai

GERKIT TIK GERĄ

—Prašau duoti čekius —lie
pia valdininkas.

Matkevičia paduoda čekius 
Valdininkas pareiškia:

—čekiai pasiliks čia—ir iš
duoda pakvitavimą.

Matkevičia aiškina 
liauninkų čekiai I 
checks) nėra pinigai, 
yra tik atsakomingos 
garantuotas kreditas, 
valdininkas ypatingu 
kurs kategoriškai užbaigia to 
lesnę kalbą, pasako:

—iPone, aš žinau ką darau!
Ir ot Matkevičiui vėl bėda:

• Extra didelis kubilas—Por 
celine pavilgius

& AtiG Agitatorius — 
drabužius švariau su 
niu nudėvėjimu

• ABC gręžtuvas su 
Safety Release

• ABC drabužių fyderis

važiuok.
Išaušus, autobusu Matkevi- 

čią išvažiuoja į Kauną. Latvi
jos konsulas paaiškina jam, 
kad per Latviją jis galės įva
žiuoti į Lenkiją. Kaip ame
rikonui turinčiam tarpvalstiji- 
nį turisto pasą jam nereikės 
nė mokėti už peržengimą sie
nos arba rubežiaus. Viskas 
gerai.

Atvažiuoja Matkevičia į 
Daugpilius 
vijos pasienį. Lietuvis parų 
bežio sargybos •_______
klausia jį:

—O kiek turi pinigų?
Matkevičia atsako, kad pen-'jje abejones

Važiavusi su .Haydukowicz’įu*m 
10 metų mergaitė Helen Vt- 
chitz kritiškai sužeista.

Arthur Stumpe 33 metų, 
6609 So. Hermitage užmuštas, 
kai jo mašina susidaužė su au- 
tpmobiliu Daniel Byrne 24 me
tų, 4520 Wrightwoęd ' avenue. 
Nelaimė atsitiko prie 66 gat
vės

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
$ 8.00

8.25
0.00
9.75

11.00
11.00
11.00

0.00
11.50

9.70
9.25
0.40

13.75
6.25
5.60
6.75
7.50
7.75
7.05
6.00
5.75

ZENITO RADIO 1937 už

$59.95
iki $175.00

MIDGET RADIOS po

$9.95

ALUI

Daktaras dentistas Stanley 
Novak 38 metų, iš Hammond 
Indiana, ir jo žmona 
Richardą Sutton 
resu 510 Hirsh 
met City. Pas 
Novak pareiškė, 
reikia užbaigti ant visados, bž 
esą Sutton perarti draugaują: 
su jo žmona. Novakienę.

Kilo ginčas. Sutton išėjo 'į 
kitą kambarį; sugrįžęs paleido 
į Novaką kulką iš šautuvo. No
vak mirė vietoj. Sutton pir
miausia pabėgo, vėliau pasida 
vė policijai.

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75
8.00
8.75
9.50

10.75
10.75
10.75

8.75
11.25

0.45 
9.00 
0.10

13.50 
6.00 
4.75
6.50
7.25
7.50
7.70
5.90
5.65

P-nas Justinas Matkevičia « 
yra Chicagos lietuvis. Turi ta
verną adresu 6915 So. Węst- ; 
em avenue. Išgyvenęs Ame* 
rikoj dvidešimt metų su vir
šum sumanė šią vasarą atlan
kyti Lietuvą, savo gimtinę. 
Sumanymas gražus, sumany
mas girtinas.

Chicagą apleido gegužės 8 
dieną. Chicagon sugryžo rug
sėjo 4 dieną. Reiškia, Europoj 
viešėjo apie keturius mėne
sius.

Aplankęs Europą pirmiau
sia apsistojo tėviškėj, lenkų 
okupuotoj Lietuvoj, Švenčio
nių apskrity. Pabuvęs čia pus
antro mėnesio nusitarė aplan
kyti gimines esančius Didžio
joj Lietuvoj.

Tie giminės čia pat, tik už 
upės, tik už rubežiaus, bet jau 
kitoj valstybėj.

Gavo p. Matkevičia Švenčio
nių apskrities Storastos leidi
mą, perėjo sieną. Lenkai iš
leido, lietuviai priėmė jį.

Na, ir vieši jis pas gimines, 
važinėja iš kaimo į kaimą, iš 
miesto į miestą, atnaujina se
nas pažintis, padaro naujų. 
Likas bėga greitai.

Jau metas ir Amerikon grįž
ti. Bet reikia dar su tėvais at
sisveikinti. Juk tėvai yra tė
vai — jų nė broliai, ne gimi
nės neatstos.

Proše pana počekae.
Paprašo Matkevičia Alytų 

apskrities viršininką duoti 
jam leidimą išvažiuoti iš Lie
tuvos ir įvažiuoti į Lenkiją. 
Alytų apskrities viršininkas 
žmogus malonus, rimtas. Be 
jokių kliūčių Malkevičiaus 
prašymą išpildo.

Atvažiuoja Matkevičia prie 
rubežiaus. Lietuvių pasienio 
sargyba praleidžia, jį. Bet ant 
paties rubežiaus, ( ant. Merkės 
upės tilto, lenkų valdininkas 
sako: Proše pana počekae. 
Valdininkas kur ten telefo- 
nuoja. Užbaigia telefono pa
šnekesį ir pareiškia: Tams
tos įleisti į Lenkiją negalima.

Matkevičia rodo Švenčionių 
apskrities lenkų starostos iš
duotą pasą, aiškina, kad jis 
Amerikos pilietis, nori tik su 
tėvais atsisveikinti ir grįžti į 
Ameriką.

Kitas lenkų činovninkaš tur 
būt kiek didesnis už pirmąjį, 
dar kartą telefonuoja ir vėl 
pareiškia: Negalime tamstą į- 
leisti į Lenkiją.

Paskandinti norėjo.
Kas daryti? Matkevičia nu

sitaria vykti į Kauną, pasi
matyti su Latvijos konsulu ir 
atsiklausti, bene bus jis įleis
tas į Lenkiją per Latviją. Bet 
autobusas išeina į Kauną tik 
kitos dienos rytmetį. Sugrįžta 
į viešbutį ir apsistoja nakvy
nei.

Naktį apie 1 valandą kas 
ten barškina jo kambario du
ris. Viešbučio savininkas kvie
čia Matkevičią atsikelti ir ruo
štis keliauti per rubežių.

Išeina Matkevičia iš vieš
bučio. Tamsu, nematyti nė kur 
koją dedi. Miestelio policijos 
viršininkas ir jo padėjėjas ei
na pirma, Matkevičia paskui, 
o žydas, viešbučio savininkas, 
trečias neša Matkevičiąus ba
gažą.

Matkevičia mano: pagalios 
lenkai “susimylėjo.” Staiga 
visi keturi sustoja prie upės.

liepia policijos

Sekmadienio automobįlių ne
laimėse tapo užmušti šeši as
menys, o kiti trylika sužeisti. 
Nukentėjusių, tarpe yra Ste
phen J. Haydukowicz 38 me
tų, 11144 Fiftji avenue, Roby, 
Ind. Jo mašina prie 112 gat
ves ir Ewing avenue susidau
žė su mašina, kurią operavo

• Didėlė, nauja ABC Skal
bykla, viskas su automa
tiška pumpa už tiktai 
$59.50. Pamatykite šią di
delę bargeno skalbyklą, 
kuri yra rodoma jūsų kaimyninėj 
ELECTRIC SHOPS.

šmotų valgomo kambario setas $14.95

Važiuodamas į New Ybrką 
buvęs Jungtinių Valstijų pre
zidentas Hoover sekmadieny 
sustojo Chicagoj 
pareiškė reporteriams, kad tu 
rėš daug ką pasakyti apk 
prez. Roosevelto valdžią savo' Mergina dabojo vaiką keletą 
kalboj, kurią laikys spalio mė-[mėnesiu. už ką vaiko tėvai me
nesio 10 dieną. kėjo jai.

Budrik’s Furniture Mari
3347-49 SO. HALSTED STREET

penkių litų neišteks nė tėviš
kei pasiekti. Mąsto žmogus, 
abejoja ką daryti. Pagalios 
nusitaria žengti į Latviją, ba 
tėvynė Lietuva perdaug jau 
tuščiai su juo elgiasi, gal rodei 
kad jis nematė jos dvidešimt 
metų su viršum, o gal todėl, 
kad tik keletą šimtų dolerių 
joje paliko, ažuot palikti kele
tą tūkstančių.

Latvijoj susiranda Matkevi
čia žydelį, kurs paskolina jam 
pinigų tėviškei pasiekti. Atsi- 

| sveikina su tėvais, ir šiandien 
jau varo biznį Chicagoj, kaip 

Lietuvos ir Lat- varęs. • i j,
į. Malkevičiaus čekiai ir šian- 

valdininkas die tebėra Lietuvoj, žinoma, 
jis įteikė American Express 
kompanijai pareiškimą, kas at
sitiko su čekiais. Kompanija, 

išieškos juos. Ta
čiau kaip jaučiasi jis po šito
kių patyrimų, kaip jaustumė
tės jus ir W —X.

COMMONWEALTH EDISON 
ELECTRIC <**> SHOPS 
DOWNTOWN — 72 W. ADAMS ST. —132 S. DEARBORN ST. 

Telephono RANdolph 1200, Local 66 
4834 South Athland Avenue 
2733 Milwaukee Avenue 
4231 We»t Madlson Street 
4833 Irvlng Park Boulevard

11116 South Michlgan Avenue

F E D E R A L C O U P O N S GIVEN

; ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.
VISADA ŠALTAS 

COIL BQXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams._____ .

5017 SOUTį KEDZIE AVENUE

Phone PROspeėt 7565

Kainos gali pasikeisti be IspSJlmo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios ------------------ 1

Mažos Nut ar Pea----- ------------------- .
Krosniui ar Pečiui ----------------------

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

Nut Koksai ------------------------------------
Pea Koksai ---- ;..... ...... —.. ...... ...........

Petroleum Carbon Štili Run _________ .
Petroleum Carbon Lump, Egg ........ .........
MILLERS CREEK LUMP ------------- _
MILLERS CREEK, EQG----------------------
BLACK BAND LUMP-------------------------
KIETOS ANGLYS—ANTHBACITE 
Chestnut (Pennsylvania) ------------------ -
Eastėrn Kentucky Screenings ---------- k—
Illinois Screenings------------------------- ;—
FKANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ----------------------

Plautos Nut—3x2 —------------ ----- ----
Egg----------------------------------------------

i Lump------------- ---------------------------
VVILMINGTON Egg, 4x2 Valytos 1-------
VVLMINGTON Mine Run — Stambios-

TIKTAI RANK- 
VPINIGIŲ

Likusi mėnesiniais ma
žais išmokėjimais su 

elektros bila.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Studio Couch kaip ant paveikslo už J 95

Policija areštavo Eleanorą. 
Graham 16 metų juodveidę 
merginą, 1334 Washburne 
avenue, kai ji prisipažino už- 

Tarp kitko mušus John Carr 4 metų, irgi 
negrą kūdikį, už tai, kad jis 
“buVęs priklus ir benkartas”.

HM
VA* 'ūmi ""•**

Antradienis, spalių 6, ■ 1936______________________

VAŽIUOK, KAD GERAS, J LIETUVA indžionkšeną, kurs draudžia klerko vietą 
Zintakui ištraukti teismo fon- Lovę tuo klausimu jokio 
dus, depozituotus vidurmiesčio škinimo nedavė, 
bankuose. Peticija panaikinti 
indžionkšeną bus įteikta teisė
jui Allegretti, kurs indžionk
šeną išdavė.

Advokatas Love taipgi pra
šysiąs teismą įsakyti ■ Edbar
dui H. White, laikinai paskir
tam Zihtako vietai kaipo Su- 
perior teismo klerkui, kad šis 
išmokėtų fondus Zintakui.

Tatai atrodo lyg Zintak mė
gintų atgauti Stfperior teismo

Dabar galima šauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIQUUR Cū. 
4707 South Helated Street
Visi Telefonai YABDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORI8

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

į8M|Įl| VIENU METU SENUMU.

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA tjaaasKassaas 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra B 
padarytas iš geriausios rųšies pro-1 
dūktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri- 
stato į alines ir kitas .įstaigas. Vi- 
suomet kreipkitės pas NORKŲ. -111/
kur gausite greitą ir teisingą patar- Ji
navimą.

2415 IVcst 64th Street jį, norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Res. HEMLOCK 624^

COAL &COKE

į; <

3719 S KEDZIE AVENUE 
GUA2ANTEED COAL

RHONE LAFAYETTE 3244
BONDED VVEIGHT

WOOD COAL COO
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The LHhmmfanDaily Newe 
Published Daily Except Sunday hy 
The Lithuantan*News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephoife CANal 8500

Subscription RateS:
$8.00 per yėar in Canada
$5.00 per yėėr outside of Chicago
$8.00 per year dn Chicago 
3c >pėr cOpy.

Ėntered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at thę Post'Office 
of Chicago, III. under the act of 
Mareli-8rd-1879.

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

Užsiįkymo'^iĖaiiia!
CMcagoJe'-i-paštu:

Metams ...__ $&O0
Pusei-metų MMMMUMtMMMMMtMa • ••• •• 4.bQ
Trims mėnesiams bo|
Dviemm6nėsiariis________ __ 1.60
Vienam menesiui ..._________ .^5

Chicagoj per 'išnešiotojus:
Viena kopija ________  8c
JSa^^aitei m......—.■.■.■■.......■■.■■.i... 18c 

"Menesiui  ____________ _ r95o
Suvienytose Všlštijose, ūe' Chičagėj, 

paštu:
-Metams $5.00
Pusei * metų 2.75
Trims' mėnesiams _______  1.50,
Dviem mėnesiams ____   1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
'(Atpifffata)

Metams _____________________ $8.00
T-Pusei metų 4.0’0
1 Trims mėnėsiaris 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Mussolinipasidave

^htradieriis, spalių l6,
> ' ... 'J * • 'f •

lė fašistai, kurie bandė smurtu suardyti "komunistų mU Wridj-e, sup^ąAtama, 

džią Ttiepageidėvo, bet ji pra
džioje nėturėjo g’alibs "miiiiiį 
Veikimą sukontroliuoti. Tfatė 'ne
mažai laiko, iki valdžios -jėgos 
tapo šuprgabizuotos ir Valdžios 
autoritetas Hapo sustiprintas. 
Pažymėtina, kad nuo to laikoj 
kai socialistas Francisco Largo 
CabaHero atsistojo valdžios, 
•priešakyje, ..pranešimai apie ‘deį 
ginimus, užmušimus--ir panašius 
anarchijos 'reiškinius, beveik 
ViSaį /pasiliovė. ?■

Bet Tysliava, kuris dėl'visų 
pilietinio' WoJ;ž tšUriimų ‘kaltina1 
Tėšptiblikb's vAfdžią, ne viėnU 
žddžiii neužsimena apie ' barba- 
rižmd’žygius, "kiirių begdles at
liko ir dar tėbėatlieka fašistiški 
sukilėliai: kaip jie mėto bonv 
bas iš oriaivių’į miestus, kaip 
jie skerdžia masėmis žmones 
užkariautuose miestuose ir t. t.

i “Tribūne” korespon-^ 
deritės aprašė, ^kaip ■viename ‘tik 
Badajoz mieste fašistiški "bar-^ 
barai -užmušė apie 4,000 žmo
nių. Iš to skaičiaus ‘ apie 1,800 
buvo suvaryti į bulių kautynių 
areną ir ‘sušaudyti 'iši mašininių 
kahublių!

''Tysliava • p'rikaišio j a valdžiai 
‘svetimšalius lakūnus, bet kaip 
su italų ir vokiečių lakūnais, 
ktirie 'padeda 'Siikilėliamš ?

rangą. f
^Pbliei ja 'turėjo pavartoti lazdas 'fašistiškų riaušinin

kų malšinimui. v
■.•/JL.V.n

i.

Po Ho, kai Francuzijos valdžia paskelbė, kad bus 
♦ numuštia Pratiko ^auksinė vertė,'Italijos "diktatmius ^Mtfs- 

solini IpžtrėajŠkė, -Italija savo pinigų, 'Vėrtėš memažins.' 
Hitaris ‘•ttžė'mė' didvyrio pozą ir pafiakė, -kad Vokietija 
su šftVo 'pinigais Jjbkių spekuliacijų hėddrys.

Mums;jau tteko ?pastebėti, kad tie diktdtoriu i pareiš
kimai M&i — -tušti žodžiai, ir štai telegrafas-atneša ži-kii$ii M&i
nią, }kAtl Wišš<iiini J jau pasidavė. Vdkar jisai išleido fi- 
nansiiiį <<&krėtą, dtUHUo itališkos lirbs vertė 'numušama 
31 *Už vieną 'dolerį dabar bus duodama 19
W , n

Wo Wt$šolini saVb dekrete įsakė visiems
žmonėmis, taHe lUf i ‘kokį ;nors turtą, duoti valdžiai pa- 
skblją ?ne ^mažesnę, Wip 5 nuošimčiai apkairiuotos jų 
tuftto 'Vertės. Šita neva Ipaskola -yra tikrovėje specialė 

*‘capitai levy”, kaip sakomamdkėstis -'iitlo kapitalo - 
aviškai. ^Vadinasi, diktatorius Mussolini yra privers-, 
tas'dalirtai konfiskubti privatinius turtus, kadangi.jisai 
galo supilu nebesuduria‘šavo finansuose.

Neilgai truks, iki bus’paklupdytas ir Hitleris.

Tendencinga spauda
■ - - ■" •»

Hearsto laikraščiai ir ‘Chicagos “TribUhė” 'Vakar 
pranešė mfizimškais 'Apgalviais, kad “100,000 raudonį 
jjų'kėlia riaušes Paryžiuje” — tuo tarpu kai riaušės ’kė-Jn ~ tuo tarpu kai Halinės ’kč-

•____________________ •L-'r. ...,r

Apžvalga’fl

■ t ... ....... '

ŠALIŠKUMAS
■ , I , T Į

t ... k «

Juozas Tysliava vis rašo apie 
Ispanijos fašistų ...pergales, Jo 
respublikos valdžią ir jos šali
ninkus '-piešia-nieko -neišmanan
čiais žiopliais, apsileidėliais ir 
barbarais. Dabar jisai pasakoja: 

“Madrido valdžia ėmėsi 
įvairiausių priemonių nacib-- 
nalistų sukilimui užgniaužti- 
Ji degino bažnyčias (? ~ 

šaudė ir dabūr 
“N.” Red.) ku

nigus, vienuoles, įkaitus ar 
*rišus tuos, kurie pritaria ha-1* 
ėionalistams. Ji konfiskūVO 
’(? —v<N.”4Rėd.) piliečių ir 
įmonių turtą. Ji kvietė (?— 

’Rėdi) prancūzų ir ru£ų 
%viritorius j • talką. Ji vartojo 
znuodingąsias dtijas (?—“N.” 
Red.). Pagaliau ji net atida
rė Alberche Upės tvenkinį, 
kad tik sukilėlių bangos bū
tų sulaikytos. Bet... sukitės 

x liai, J nelyginant j uraganas, 
inia miestą po miesto, pro
vinciją ■ po provincijos ir plie
niniu lanku veržia Ispanijos 
šbštinę.”

*Tiėsa, ‘kad sukilėliai laimi 
mūšius — nors, iš ' tiesų, laimi 
tiktai *ta jų armijos dalis, 'kuri 
daugumoje susideda iš maurų 
ir svetimšalių' legionų. Tose vie
tose, 1 kur "sukilėlių generolai ši
tų samdinių neturi, jie nepasi
judina nė iš vietos. Reguliari 
kariuomenė, kuri perėjo į fa
šistų pusę, ir fašistiški savano
riai kartu ešu “kryžiuočių” 'bū
riais, kuriuos sumobilizavo ku
nigai, dar1 iki §ibl4:tebėšėdi zZa- 
ragdžo j ei: "Čordo^di^p^G^an'adbj e 
ir*kai kuriose kitose tvirtovė-

'•N.” Red.),, 
šaudo (? —

se, kurias fašistai pasigrobė .su
kilimo ' pradžioj e. Bet -toliaūs' 
jie nieko neužkariauja. Pėr 'l!!1 
savaičių jie nepadarė' jokio pro
greso.

- šiauriniame Išpani jos lpakra
šty je po atkaklių mūšių f ašis-; 
tai paėmė Iriirią ir San Sabas-! 
tianą. Bet tai buvo atlikta pro
fesionalinių kareivių - 
ir Svetimšalių legioriiėrių — jė
gomis. Kai tik sukilėlių vadai 
šituos samdinius ištraukė išį 
šiaurinio fronto (pasiųsdami 
juos prie Toledo), tai ir vėl1'vi
sas' fašistų “uraganas” tenai 'su
stojo. ę

Fašistiškos propagandos 
.gnanfrifionas ii ‘ ’

Atgėdtina —^gruodžio 16 d. 
1929 m.

Australija — gruodžio 17'd.' 
fijM. c

Did. Britanija — rūgs. 21 d. 
1931 m.

- nigs. #7 d. 1931 

’riigs. *27 d. 1931 

rūgs. 28-id. 1931

kai ^didžiosios valstybės Šituo 
klausimu Nusitars, nes nė viena 
šalįs nenori savo pinigų stabili- 
žūoti, kol ji ūdžinb, ką Šu ^šdlvo 
pinigais' darys' kitos šalys.

katalikų bažnyčia 
susitaikė ir sušita-

-maurų
gruodžio 13 d.

ings. 25 d. 1936
■ i

i !»

’ Dabar; kai ;del tų tariamų ' baž- Chicagos 
nyčių ' deginimų, jvienūObų Uaū- 
dymų, turtų 'konfiskavimų ir 
r.uOdirigų du j ų varto j imo — tai 
čia p. Tysliava aklai kartoja 
fašistų propagandos praneši
mus. Tikrų įrodymų, kad val
džia taip dariusi, kaip tos pro| 
pagandos meisteriai skelbia'; 
iki šiol nebuvo duota. Jeigu 
Madrido valdžia butų deginusi 
bažnyčias ir butų šaudžiusi kuf 
nigus ir vienuoles, tai argi ją 
butų rėmę baskų- provincijos 
katalikai? žymi dalis tų žiaru- 
mų, apie kuriuos ‘ būbnija fašis
tai, yra iš viso prasimanyti; 
kita dalis tai — pasekmė suL 
rutės, kurią iššaukė -pilietini^ 
karas. Juk valdžios ^veikimas 
pradžioje, kai šukilo prieš 1 ją 
armija, o kai kur net ii4 poMriį 
ja ir ' daugelis administraci jos 
tarnautojų, 'buvo ‘visai supara
lyžiuotas. 'Valdžia ^blivo ^privers
ta atsišaukti į/mihiūs, -kad ’jOs 
gelbėtų i ją. Buvo išdalinta gink
lai, susidarė Jg^nimosi komite-į gi tikros aifkso 'Valiutos “ jos iri 
tai, kurie ’ veikė ^kaip išmanydan gi neturK

| Aukso pagriridūs būvo 
į šauktas šiose'šalyše:

PASAULIO ’VAtttrtŲ KltlZIS

Šiandie jau beveik viso pa- 
šaulio pinigai yra atskirti nuo 
auksinio ► pagrindo. Tas .pinigų 
“bėgimas ;nuo aukso” 'prasidėjo 
1929 m. ir tęsiasi ■ iki šiol. Kai 
kurios šalys dar vartoja neva 
auksu patėmtus pinigus (Vo
kietija, 'Italija, SOvietų 'Sąjun-< 

’ga Įriti), bet ;tai ’fikčija. 'Iiiais< 
vas popierinių pinigų ( keitimas 
i auksų ir aukso•' eksportavimas 
tose šalyse yra panaikinti. Tai-

Sukilimas rįstumė kraštą tį

Wdiya - 
m.

-'Danija — 
m-/

Suoniija — spalių 12 d. 
m.

.Kanada ~ spalių 19 d.4931^ 
m.. .

Japonija 
1981 (m. ■ ,

Jungt. Valstijos — balandžio 
19 d. 1933 m.

Fritricija - 
m.

’švėiėarija —zrtt£s."26' 1.1036
in. j

Hotaridija —'rūgs. Ž6 d. 1036 
m.

Kodėl tų šalių . pinigai tapo 
atskirti nuo aukso ? Todėl, kad 
jos nebegalėjo pakelti savo sko
lų naštos. Bižnis nenešė tiek 
pelno, 'kad'j Uo: butų galima mo
kėti skolas. Toko * nupiginti pi
nigus, -kad '^kolų 'hašta suma
ltų. .

- T t
*Bet, p kad dr - nuimti irti o - auk

sinio pagrindo, pinigai *vistiek 
priklauso }huo aukšo. Tik jų 
aukšinė -vertė nebėra pastovi. 
Vieną diehą.'ji būna4aukštesnėj 
kitą diėną ‘žemesnė. Kdd nebū
tų ’ višiškb dh’aošo, ^pinigų ‘vert^ 
stengiasi kontroliuoti valdžios 
arba ceritraliniai - bankai. Kai 
pinigas ima labai smukti, Ltai 
valdžia pradeda jį supirkinėti! 
duodama už jį auksą iš -tam 
tikro fondo. Kai jisai / pakyla; 
tai ji'ptadėda-jį paridėVinėtij 
Tokiu *budu pinigo 'Vežte čy
ruoja ’tūmJ dkrdse 'ribose. i.

-Suprantama, 'kad ilgai tęštis 
šitaip negalės. Kiekvienos vaitu-; 
tos vertė turės anksčiau ar -Ve-? 
lidu Jbut stabilizuota (padaryta 
pastovi), t. y?pinigai turėsfbūt 
vėl pArertiti auksu. Tai įvyks, žume. ■

— ra-
Dievo

'katalikų Vyskupų suVažiėvi- 
mas įvykęs Fuide, 'Vokietijųj, 
kreipėsi ganytojišku raštu į 
tikinčiuosius ir kviečia jūos 
prisidėti prie načionalsdcializ- 
mo ir kartu su juo kovoti su 
komunizmu. Visi katalikai tu
rį Hitlerį laikyti religijos ko
vos su bolševizmu vadu. Ispa
nijos įvykiai įrodę koks pavo
jus gresiąs Europos santvar
kai.-Su velnišku* atkaklumu bol
ševikai , bandą įsibrauti Vokie
tijon ne tiktai iš Rytų, bet ir 
iš Vakarų.

“Tegu musų ’ fiureris 
šo katalikų vyskupai, -
ir musų < piliečių padedamas, 
laimingai pabaigs savo sunkų 
žygį prieš -bolševizmą”.

Gėrai ’paihforintfotuosė - sluo- 
kšniūose nurodoma, kad Hitle
rį sū 1 katalikų bažnyčia 'Sutai
kęs MhssMini. terssolini 'pa
reiškęs Hitferibi, kad‘jo'santy
kiai‘su katalikų bažnyčia Suda
rą * tfatfg ’ nepato^ūmų.
/Vatikanas, kad gamų Hitle
rio paia’A’klirtią, Ispanijos -įvy
kių proga vėl pasmerkęs bol
ševizmą.

Vyskupų raštas tikintiesiems 
likviduoja nacionalsocialistų 
‘“kūltūrk’ampfą”. ‘Hitleris jau 
davė ‘spaudai įsakymą liautis 
puldinėti katalikų dvasininkus.

<*• • • • «T* * «0. W ^ * * * «-* M* •■»•••«( •

. OM Golds yrą vieninteli 
čigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam neperinerkia- 
inam -čėlįophąnę. \Štai dėlko 
•jie višubttiėt dirbtuvės švie-
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Visi Rengiasi į Gra
žuolių Kontestą

■■■■■T i. -ii

Vienas įaraga®nas ir jys plikinsite
^xkad LI E T U V A

Aftihasi mlio 11 dįėhh, KttY tik lifeiJasiSuk- 
’si, 'išgirsi kalbant apie Naujienų rudeninį balių 
ir gražuolių kobtestą.

Taip atsitinka kiekviertĄ Sykį, kuotttet tik 
Nau jienos ką viešo rengia, nes žmonės žino, kad 
Naujienos visuomet taip surengia vakarus, jo
goj kiekvienas atsilankęs turi dattg smagumo.^ 

' Šis Naujienų .parengimas Bus pirmutinis i^ 
visų kitų Viešų rengimų. Per vasarą žmones va
žinėjosi kur kas norėjo—mažesniais 'būreliais. O 
•dabar Naujienos teikia progą susieiti visiems i 
didelį kurį. Kaip žinia, dideliame kuryje visuo
met smagiau. O jaunimui tai jau bus tikras ma
lonumas, neš Šiame Naujienų parengime nuolat 
gros dvi Orkeštros. šokių mėgėjai 'galės šokti 
kiek tik -norės.

Na, o ‘gražių lietuvaičių pasižiūrėti kas gi 
nenori? Jtfk nieko -pasaulyje ‘nėra gražesnio, 
kaip graži mergaitė. Kiek tų gražių mergaičių 
bus, -dabar dar sunku pasakyti, tekamą -šeštadie
nį Naujienose gal galėsime jas visas parodyti.

Naujienų rudeninis balius ir .gražuolių kon- 
teštas bus sekmadienį, spalio 11 dieną, Šakalų 
svetainėje, 2343 So. Kedzie AVO., pradžia 6 va-' 
landą Vakaro, įžanga asmenini 40ę.

Niekur kitur nesirengkit. Važiuokit ten, ’kur 
-kiti visi važiuos.

1 '-i . j y; ... , • ------;_i

BRAND

YRA GERIAUSI BET KADA 
PAGAUTA DĖGfINfi <,

DAILY BUSINESS DIRECTORY
■■■ • i nu f it it........ir n t nr r   n 11

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 1 
Sit tkyriiu įira 'Ve^iutiaį. tiktlii pagelbltt matų ikaitytojamį. “iuitiįtM, kur įftUtttta ntiiUlfktt 

napapratių 'daiktų, Maitų ir.Reikmenų. 'U ltlpOimų Va -Ambitų 
iugaltt^^tiwtti0.~Mk6t, ^aukitt Naujienai, Cdnal 8500, ig klaiukitų Rtaito. fyįta^Ja. 
Cių įųtj^ita infotmacijų. Jeigu tik Jų i>ut galima gauti.

AUTOMOBILIAI IRtMį'jraryy w., n nr Mi.a. fxr.,.i-

r r.r r... .

CE 
SENA

fo JUS 
MOKATE

TIKTAI
'stikliuką

r.TirY'irfii v n .i...

RADIO
Kalbės Reį. -L. šimutis, diai- 

nuOs J. Kudirka, -C. Srehcic- 
kas, A. ^Čiapas ir kiti

90 PROOF 't
... ............................... - — -

• Taverhij savininkai reika
laujant mųsuatatęvo pašaukit

VIENINTELIS DiSTRlButORtOS TOHOLĖSA^E 't>Nt®

B RIDGEPORT LIOUOR
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

iki 10:00 vakare. Jis yra trans
liuojamas dii ’ka^tti *į 'šdVriitę,' 
kas antradienį ir trečiadienį, 
ttio pačiu ‘laiku ir iš tos pačios 
štoties:—X.

U. Kacenelenbogėh 
apsigyveno 
Amerikoje

Dainininkės Onuks 
Skeveriutė -ir A. Gri
gonis 'Steponavičių 

programe

Dvi iiiylimos ‘jatiiios dainį-, 
ninkės šįvakar dainuos Stepo
navičių radio progrrime, ’kUiHs 
bus transliuojamas iš stbtifes 
WSBC., 1210 kilocycles.

Jos yra Oriuks Škeveriūtė !ir 
Aldona 'Grigoriis, ribi 'p. A. Ste-> 
iponavičidnes ihokinės. Jos su
dainuos kelis -solo numerius ‘ir 
duetus.

Apart mUiaikos, programe 
teks vieta 'ir žibioms, kuribs 
šiame radio .pusvalandyje yrą' 
siidramatizudjamos. 'Jos yra 
pavadintos, “Kalbančiomis ži
niomis”.

Prograirias 'hušltęs nuo 9:30

Kovoja, kad turėti 
kandidatus balote

KLAUSYK ITJ 
Stejmičiii Radio Programas

Stotis W. S. B. C. <12-10 kalocycW
Kiokviėiią

ANTRADIENĮ IR TREČIADIENI 
&J3O valandą vakare 

“Kalbančios -Žinios” — Mėgiami Lietuvių 
Dainininkai — Gražios 'Dainos -it -Mužiką

I 
SS 
I 

B 
n =s 5 I 

E I 
E lE

Illinois valstijos valdžia -ne-^ 
priėmė į balotą komunistų par
tijos kandidatų. Komunistai 
kreipėsi į teismą pagalbos ‘ieš-. 
kodarbi. Bet federalis teišėjus 
jų prašymą ‘atmetė. Dribai* jų1 
prušyftią gitli išpildyti btfba 
skrities Apeliacijų Teismas ar-' 
ba Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias TeisniUs. Abejotina 
betgi, kad komunistai laimėtų 
ir šiuose teismuose.

Chicagoj gi Lemke-Coughlin 
vadinamoji Union Party veda 
kovą dėl to, kad kontestuoja
mi yra parašai -'surinkti sep
tyniolikai jų kandidatų.

žinomas žydų rašytoju 
Ūriah'Kacenėlenbogen feavo lei-, 
dilbų gyventi ‘flFilhfetinėsė Vals-) 
itijose. Jisai keletą metų bu
vo Kanadoje. Dabar jisai til
po pakviestas skaityti lekcijas 
žydų mokslo kolegijoje (Col- 
lege of Jewish Studies), Clii- 
ėagoje, 'folkloro klausiniais.
. lKačenėlėnbogdn yra Autorius: 

-kiiygbs Tai Vieninte
lis Unglų ‘kalboje mokslo vei
kalas apie lietuvių ir latvių 
liaudies dainas.

Šiandife 7-tų valandą -vaka
re iš --stoties W&ES, 1860 kilo
cycles, bus transliuojamas ‘įdo
mus ir -gražus Jradio .progra
mas. Išpildyme -dalyvaus spe- 
uialis Vyrų trio ir -žymus so- 
istai’ kaip tai J. Kudirka, Č»,į 
Svencinckas, A. Čiapasa ir kiti. 
Prie to, kalbės «Red. L. šimu-s 

:tife, ibtils pažibs 'rtitifeikds 'ir ki-. 
tų įdomybių. Tarpe jų girdėsi
te daug gerų žinių iš Peoples 

‘Rakandų -Bendrovės apie Na
tional -Fumiture Week išpar-j 
davimą, kUHs čia eina su lpilJ 
nu ^pasisekimu—-kame kiekvie
nas rgali pasipirkti .puikiausių 
namams rekmenų sumažinto
mis 'kainomis. Nepamirškite pa-i 
siklausyti.—>Rep. XXK. '

Siame -skyriuje skelbiama tik tife 
automobilių pardavėjai ir auto me-^ 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausiai 
patriišb UutdmbbiliUs.

rii
Milda Auto Sales

Vieninteles -lietuvis pardavėjas Buick 
DO^tes*“«te !

$06 We»t r61*st 'Street : 
__________Vtetnrv 1696 ; i 

“Fanglyš-coaiT"

‘PocUhontas Mihė ‘RUp ŠcteeifeU 
5 toliai ai? daugiau $7.40 tbtias 

Smulkesni ‘$7.15 tonas.

»1 MALFVA - GERESNIS DARBAS
Gera ’mdleva, tinkamai užmalevdta, mažiau išsipustina ir šiituujto pi
nigų. Tokios yra populiares Helman malėvos. Ir kainbs neBrarigiOs, 

o atakas visada pilnris.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal............... ........   $1.85
Spcciale maleva, 16 spalvų, gal............. .....................
Varnish rėmdver, gal...................  .;...... .........—- 95«
Grynas baltas enamel, gal................ ....................  *91.39

/ ir brangiau.
Siėndiiis popiera, ‘tfblėfis ......i......:.^.;:.....;........ ............ .A. '4#

ir brangiau.

MAN PAINI STORI
1*11 So. Halsted Street Tel. Ca'nal 5063

Michigan avenue 
savaitė

,,4.
Sekmadienį, spalio menesio ’4 

dieną, prasidėjo vadinama Mi
chigan avenue savaite. Vidur- 
miesčio biznieriai, ypač tie jų, 
kurie turi biznus Michigan gat
vėj, garsina tą savaitę labai 
plačiai.

t. 4, j.

STANLEY MANKOS, Ine.
MEN’S and YOUNG MEN’S GLOTHES
• Darome ant užsakymo pirmos rūšies bijrų drabužius' 
Turime didelį ‘pasirinkimą importuotų ir hdtninių me
džiagų. Taipgi turime mažą pasirinkimą padirbtų over- 
kaučių.

Valandos: 8:30 A.M.—5:30 P. M. ir pagal susitarimą.

27 East Monroe Street
Telefonas CENTRAL 4615

-------------rp. rfin

v

MEMEL CAF'E i
Apart 'gSritnų, 'taipgi gdmi 

narna Dalgiai su geru 
skoiiiū.

Visiems bus suteikta greitas ir 
malonus patarnavimas

Visus kviečia užeiti
’EMMA'ir EMltY.

433$ N. Halsted St.
CHICAGO, IllEIJtOIS

TfifĖ BRlDGfiPORT KttlTTING 
MILLS

Svetetių krautuvė atdara knsdieiSą— 
ir vakarais *ir sekmadieniais.

Tėlėfonas Vfcttfry 3486

* PA VEIKSLAI — 
PHOTOSTUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAŠ

420 West 63rd Street
JaUnaVėBžiams -dUbda 35.00 gražią 
dovahą. Modemišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883-&4I)

Baras Studio
VISOKS 'POTOGRAf-IšKAS

DARBAS 'ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

IfcįlH Hn.liliH ihii.iMlilU liHirtM

tf

rraso gimines 
atsišaukti

Bandite pasidavė ;
P-lė Martha Wil$bn 18 

tų, iš Lima, Ohio, į6jo 'į 'Jidli-' 
cijos stotį. “Mdnęs 'policija5 
ieško kaip plėšikės”, baHiškė! 
ji. “Aš padariau holdnpą Arė
siu krautuvėj praėjusį abtrk- 
dienį adresu 14 Ėašt Adams 
Street”.

“Kur ginklas?” paklausė pi- 
licininkas. Mergiba v !į)athvVe| 
žaislą, kuriam užmokėjo 10 
centų. . . \ j

Policininkas paprašė ją vis, 
ką išpasakoti. Mesina paaiš-’ 
kino, kad atvykusi i Ghicagą, 
ba namuose ji buvtis 'nepagfep 
dau j ama. Ture j lis $12, -tačiau 
nusitarus nakvoti ant ‘suole* 
lio, kad sutaupinti 'pinigus.' 
Kai pabudus, tai $12 buvo din-i 
gę.. Pasilikęs tik dešimtukas. 
Už kurį nusipirkus ‘‘piŠtolie-, 
tą” ir jo pagelba ipelnius hol-l 
dape $10.

Bet tie dešimt dolerių jau 
išleisti, o daugiau holdapų da
ryti nebenorinti. Į

Vėliau ji dar .paaiškino ipo-i 
licijos leitenantui: ’t’adafihtį 
holdapą, ba buvau dlkaha. i

Kai buvo rodoma nukentė- 
jusiems dėl plėšimų, tai niekas 
jos nepažino ir neįtarė.

Nusinuodijo

Republikonai ądvo^ 
katai susirtųdt^

'■rr-rr. .>
Republikonų adVOkUtų kobii-l 

tetas išsiuntinėjo keletą tūks
tančių laiškų, Tuose laiškuose 
nurodomą, kąjl Jungtinių Vals
tijų Vyriausio Teismo teisėjų 
amžius siekia nuo 61 metų iki 
74. Taigi .^hka manyti,- krid 
budirhamip^iHeritui .pWsėis pa
skinti kai kttlių te^ėjlj ViČtbin's 
^naujus. Ot ir bijo kalbamo 
komiteto nariai, kad jeigu taps 
išrinktas pažangus šalies^ pre
zidentas, tai ,Tjis gali paskirti 
vyriusią šalies teismą pažan
gius 'jdridtU's, tadblet IkttHs 
nors iš dabartinių teisėjų pa- 
sitrriiikš arba ibirš.

Spalio mėnesio 3 dieną mirė 
Petras Bulatas, 48 metų, ne
vedęs. Gyveno jis adresu 4521 
So. lįbiiore Street, t. y. Town 
of Lsfeb ųįpielinkėj. Nabašnin- 

‘ktfs1 Btllataš ‘buvo 'ėks-kareiVis, 
didžiojo toro veteranas.

{Kubas Ipąšąrvptas J. F. ^Ėu- 
dblįib Jkd^^ioj, 4605 80. ’įlėr-! 
mitage avėbufe.
' Girdėti, jkah į(yra jChicagdj 
velionies giminių, pusbroliai ir 
puseserčs, kurie gyvena Brigh- 
ton . Parke. J. F. Eudeikis 
prašo juos pašaukti jį ir su
tvarkyti Vblitinfes špalikiiną.; 
ifeudeikio telefonas yra Ya^ds. 
1741.

• bfauty shops ;
-^Grožio Salonai. •

Eštelle’s Beanty Shop
903 W. 35th St.

Permanent $2.50 
iki ;.....-...... $5.0Cį
Permanent be ma
šinos ........ $5.00 
Šhampdo ir Sudė- 

.......... 35c 
, o šešt. 50c 

DAŽY- 
^$2.50’ 

ga-

pU-s

KAILIAI—FUR
F U lR R T OE R

jimas

JfaAs ..... W
Visas darbas gi 

rantuotas. 
Del sutarties pi! 
šaukite telefonu 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

• DEKORATORIAI
PAINTING sand pĖC^ATING

A. HĘRMAN, Lietuvis 
5234 'Belmont Avehue,

- ; < Tek tĄvdttue 5411
YiiOKiirriAi iĄiil itii>rį»ii WWi HiinatidD* Uft

^LIGONINES—

Darome pagal -orderi, Valome, gla- 
> zuojame, pamušus perdedame ir 

taisome.
JOHN KOVALIK 

5150 S. Daitten Avė. 
Telefonas Hemlock <7534 

CHICAGO, ILL.
Ufc HthįinihHi I > ................... III ,

RANKDARBIAI—
FĄNęYGęODS SHOP

Auburn Fancy t 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

JKEST AURANTAI

Univer^al restaurant
'GEriEŠbttŲ VALGIŲ VALGYKLA 

‘7^0 Weet 31st Street 
•*A. A. ^ORĖJUS, Savininkas.

■,' •••■■ LlllWeIIII'H I L

Mirė senas chicagie-

'Mirė -Otto H. Thiel 80 metų, 
2046 Erie <stifeet. Thiel tame 
name gyveno ;iluo to laiko, ‘kai 
ijis 'buvo >6 'ihėriesių -antžiaus. 
Reiškia, jis išgyveno viename 
-name kuone 80 'metų. -Kaip 
‘Ghičagoj, 'trii hėpdpiMstfts pa
stovimas.

Rudolph Minar 72 metų mi-j 
re savo namuose adresu ^2^5 

|West Cermak rpad neužilgo ,pq 
to, kai jis prarijo nuodų.

StiČttre lioldaperį
Prie G^ace. ik* Troy gatvių, 

policliiihkas iVilliam Pėtors^a-! 
stebėjo -vyrą atėmusį -Hdikitiiį? 

‘iš ’Mfs. 'Zyg6Wiiczt Vyras iįšdkbj 
i į automobilį, kUriaine į b tohii-j 
’has laukė. •PDliciriiilkaš iįšbko 
į ’firavrižltibjrinčio adtbttidbilfs- 
to mašiną ir jpradėjo^ytlsliiik- 
■tadriiMUš.

'•Ties Bjtfon -Street ir feinibrill 
averiiie ^plėšikų mašina <tržkribi- 
'rio '‘pfedlibfrikiife trokelį ir 'tijiši- 
vertė. Vienas banditų prib^bj 
b -kitą inašįiia prispaudė. *ilį 
policija suėmė. Rasta pas jį 
ir p-nios Zygowicz ridikiulis 
$26.

Raista negyvas alėjoj
j ' -’■■■■ ?• įa

BrlglitOn Pdrke, 'alėjoj tiefe 
namais 8146 West .40 'štreąt^ 
rasta negyvas žmogus apie 'feO 
metų amžiaus, užsiėmimu skar-

Geo. P. Cunningharti 
Berghoff Alaus dis*- 

distribirtOTius
Berghoff dlaUš

“NaUjieboše” ktišHiėii 'tėlpą 
garsiiiihiaš !BWglldff 'rilUUs, ’kti-i 
rį bniritįtb ip. ‘teeo. fc. 'Ouhhihg-: 
ham. -iro ^ktado ‘UHty,aš&s jyYaj 
6dl<T So. ‘Ksteie ‘Vve. itdl.
spedt 7565. tos 'hišgrita to^g-Į 
iioff ‘rily, ’idi ipdšuUkia Mitai-į 
nėtą Tiftiią ‘iV lgUUs ‘greitą įpa- 
taimavimy.^-tyto.

410 ‘S. 'Michigab—Sarti.Mfan ’Bittėii 
<t$šis Jhub iptėtti, ^16 ‘baktfes

— ^5č 'Iki f2 po piėt.
'Ž^dji 'didžiuji !savaitė

J

Antikos ^iUrtifas. j

SVEIKATOS 'KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia pritarhavimą.
Išima tanailus. •'Ekzdtainuoja akis. 

’UHskitia stiklus. Medikale mkzUtni- 
maeija ir gydytites. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
C°?b(WGLfAŠ TAftK TošPital

South -Kėdzie AVertUe 
‘Lamste 5^2<7.

*<rr-'...... i' -n— .-Mt-ĮĮTiVri-i <TK-;ii.įrtr^j -rnr -.r.ri ...!

Chemical 'Co
Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose

i geras gerti su degtine ir be degtines, 
į 'Reikalaukite visi ir visados Saluta-

> — . . . —• a . a « a*

į rtmnrii

JKViimitMKkAS
Gėlės V&tlhfeMs, S

Tel. teCŪteVUid W14
. va-s - ■♦.<■■■■• ... ...... ...-.y.--...

-Įi'.i.-i.ii

Vfettose JSttv. Wat5*l»Bst 
•esamose ikalbbse 
'Sdko ‘kai ‘tik ‘litSi-
BaTo !01ti
'Golfe tiiį<»i*(fttĮ iptikdij.

-v M JM vt M t k W a, ~

II&MdtilVių Dh-čktoriail
■> ju<wapa,s
judeiki’

REPtiblic 8340

P. J. RIDIKAS
LAIDOTUVIŲ 

’ DIREKTORIUS 
Koplyčia Veltui 

3354 $. Halsted St 
Telefonas 

BOULEVARD 4089

A. ’!t -A. ■ . |
^OVlLkŠ <GCDAŠ

Peršiskyrė šu Šilio ipašaliliU J 
sekmadieni, spalio :4 m, '7:00 I 

’Val. vdk., 1936 fh., Mildiikęs ‘63 ! 
m, amž., gimęs Žarėnų pdWp. | 
Tėlšių ąpškr, Mečiiliukų kaim. I

‘AmėrikOj išgyvėno 60 'mėtų. I 
'Paliko didėliame nuliūdime j 

‘ moterį Marijoha i po tėvais g 
'Beresilevičiųtę, Kantaučių^par., I 
Slinų ‘Povylą, marčią Agbtą, į 
diilčterį Stėpatlia Šhull. žentą Į 
Lbtiis, dukterį ‘Domicėlę boslng J 

‘ir ‘žėrite ’Jėrry, švo’gerį Pran- I 
ciškų ZaĮeSkį ir jo mbterį ‘Bar- » 
'borą, brdlį Aritdhą ‘ir Džidbrių į 
ir daug kitų giminių, ir pažįs- j 
'tarnų.

•Kurias pašarvotas ^{randasi s 
'•11611 So,.Michigan Avė.

LUidOtuVės įvyks trečiadienį, 
spalio 7 diėną, 9:30 'vėl. ryte, 
•iš namų į, 'Visų šveritų ipaiep. 
‘Bažnyčią, ‘kurioje -atsibus iš- į 
•kilmingos ! pamaldos liž vėlio- 
’nio šielą, o iŠ tėn ’btts milydė- 
’tas į šv. ‘Kazimiero 'kapines.

Visi A. A. Povilo Gudo gi
minės, draugai ir pažįstami J 
esat nudšfMžiai kviečiami da- '* 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti j 
jam Ipaskutinį patarnavimą ir <1 
atsisveikinimą.

Nūliiidę liekame.
Mbterte, 'eubus, 'dukterys, žen- 

/tai ‘ir giminės.
'Patarnauja laid. idir. Cooriėy į' 
M. M. tęl. Pullmah 0372.

Laidotuvėmis rūpinasi jo į 
žmona gyvenanti po nr. 10625 ‘ 

■»8o. *Miehigan -Aye. . ------ - -

riaš 'Biterio. Pašaukite telefonu 
Guriai 4138.

'639 West 18th St. 
‘CHIGAGO, ILL.

4hftm ^Gricius Tailor
Vfši draugai ir tautiečiai nelaukite 
žiemos šalčių, ‘tUojaUs sukruskite 
pasitaisyti rUbus vyriškus ir njote- 
'HŠRus ‘fUtotaUčilH; ifa'Htas garan- 
tUoj82ia^WE^r J^fiET

J^s. Mtats Tavern
jPmniįta viMėttfe
tumiems, kad 'asu Tavom biznyje 
toueb ‘užeigoje visados rdnBąai ge
ros ■iUšibs degtinė, VyUtts, AtnbfOzia 
Alus, dgUtai. žttVis Iperiktladi^ials 
Veltui ’D- ‘thtfžUta ifeštadfeniAis. Už- 
prašome Mėlis 'draugus -ir JiH&ista- 
MWs ^tšilarik^ti j musų jnaują -užei-

Gubota tacsįkai

■kampas tottb St.
■ # — -r

‘PLA'CE TAVERN
.& RESTAURANT

Stoikai porčlapai ir kiti šilti ’vai- 
giUi/Pabst Blde Ribbon on Taperius,vi
sokios gerps rųšies degtinės jr šavi- 

‘Uiriko vardu A. Stukas ToUys IPri- 
vate Stock degtinė ir -cigarai. Sa-

s Tel. ČANAL 7522.
-............JU

A.K.TAMN
Geras -panevėžtškis — -kviečia -Visus 
jatsilankyti. Užlaiko MILLERS 
UIGH LIFE alų.

3829 S. Lituanica Avė.
....

TONY STRAINIS TAVERN 
372 East 71st Street 

Kviečiu ViSUs '-tiHHlgus ir pažįstamus 
dtsilaftkyti j mano naujai atidarytą 
Tavern—Geriausios rųšies gėrimai ir 
užkandžiai.. — .
..........  372 East '71št Street ____ ,



I

NAUJIENOS, Chicągo, III

CLASSIFIED ADS

For Rent

Furnished Rooms
Ben. Ahizas, užrašų rašt

Tai Lengvas mas

mas

ioįc

IMKIT PATARIMĄ 1$ TŲ 
KURIE UŽSITRAUKIA

1936 metų 
legislatura 

kurs įvedė 
balsuoto jų

blėties 
pagei-

iimas nupirks.
I.' Lafayette 5499

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA Tavern su Valgy 
kla prie dirbtuvių; biznis gerai iš 
dirbtas. 701 W. 21st Place.

Financial
Finansai-Paskolos

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Building Material
Statybos Medžiaga

Real Ėstate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

PARSIDUODA bučeme ir groser- 
nS arba mainysiu, ant mažo namo 
arba kitą ką. Pilnai įrengta — Pir
mas geras pasiulif 

2438 W. 4«th PI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500

MES PERKAM 
MORTGIČIUS 

CHAPMAN & CO., h 
135 So. La Šalie St 

Franklin 0576

SDVEEPSTAKES” NAUJIENOS!

Frank Skwirut, 610 North 
Ada street, kreipėsi į policija 
prašymu padėti jam surasti jo

RENDON kampinė krautuve, ap
šildoma, tinka bile kokiam bizniui, 
prieinama renda. 2058 West 21st St.

REIKALINGAS patyręs buferis. 
Darbas ant visados. Gera užmokes
tis. 2543 West 69th St. Hemlock 
0496.

5 KAMBARIŲ viso meto kampi
nis namas ir garažas $1500, ypatin- 
6a Cider Lake vieta, lotas 60x125. 

•viguba verte sekanti pavasari. Ra
šyk savininkui A. E. Clifford, Cedar 
Lake, Indiana.

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

Dvyratis užmušė 
moterį

GERA PROGA
Pardavimui kriaučių šapa, biznis 

išdirbtas per kelis dešimts metų, Vi
sos mašinos ir įrankiai beveik riaujt 
Renda pigi. Kambariai gyventi.

3120 So. Halsted St.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI 
RIMOS ĮSTAIGOS

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture /and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

Furniture & Fixtiires 
Rakandai-Itaisai

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

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

Hemlock 0800

Užsiregistruokite 
šiandie

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 6269

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, mokyklos vaikas, nakvo
ti, $6. Braun, 5002 West Quincy, 
Mansfield 2859.

PARDUODU 2 kambarių furni- 
šius ir parenduoju kambarius, ne
brangiai, gali, ateiti ir gyventi, nes 
viskas yra, kas reikalinga. 827 W. 
34th PlaceK 1 lubos iš užpakalio.

Surado užmuštą 
pačią *

j čia pažymėtas kolonijas^ kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos

i jų narių surasti
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

Du banditai sulaikė Benja- 
ną Beris, American Glas kom
panijos prezidentą, ir jo žmo
ną ties namais, kurie gyvena, 
adresu 5940 Sheridan road. 
Atėmė iš jų brari^nenes ir 
kailinius vertės $9,000. Poli
cija mano, kad banditai sekė 
Berisus iš. teatro, kur? jie pir
miausia pastebėjo Berisienės 
daimantinę sagutę ; vertės 
$7,500.

MERGINA bendram namų darbui, 
savas kambarys. Bemstein, 5136 
Greenwood, Plaza 0370.

SUPPLY COMPANY 
INCORPORATED

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
1. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hgmmond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racme, Kenosha ir tt.

2 KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ .MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių į CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai -bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3„ CHICAGOS LIETUVIŲ 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 išmoka pomirtines, bet 

• taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtine—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 

, mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.
4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 

kslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugi ja j nau- 
Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:1739 So Halgted st ChicaffOt m,

Atėmė $9,000 vertės 
brangmenų

160 AKRŲ, 70 nuvalyta, 90 miš
kas, ganykla. 6 kambarių namas, 
tekantis vanduo, didelės barnės, ge
ra žemė, $4500 pusė cash. Frank 
Blust, Tawas Ųity, Michigan.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prielną- 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai   į..................... $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.

PARSIDUODA Marųuette Parke 
naujas mūrinis dvifletis po 5 kam
barius apdirbti porčiai, karštu van
deniu apšildomi, du boileriai, arti 
gatvekarių, ir Marąuette Parko. 
Kaina $6500.00.

KAZYS URNIKIS 
4708 South Westem Avė.

P-nia Joę D. Pjridgen, Jr., iš Durham, 
Norlh CaroŲpa, buvo labai laiminga 
moterimi, įkaidą Ji išgirdo, jog dainos 
kurias ji PjrinkoJūaų Lncky ; Strike 
“S^eepstAkes” laimėjo. Bet kaip ji 
rašo.: “Dabar aš esu labai ant savo vyro 
pikta, kad užmiršo išsiųsti mano 
laimėjimo blanką., Dabar namuose jis 
nelabai populiarus.”

Ar jūs jau įstojot? Ar laimė jot sero 
skoningus Lucky Strike? Atsisukite 

ląijįįt rądip “Your Uit Parade” —, trečia
dienio Ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite, spręskite ir palyginkite melodijas 
— tada pabandykite Jūsų Lucky Strike 
“Sweepsta)k<».” • 1 ,

Ir jei«« dar nerūkote Lucldes, 
nusipirkite pakelį šiandien ir taipgi 
pabandyki^ juo®- Gal būt tuo ką nors 
nęteMĖfiaf J; 
tnęnybf . — 7,. 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, prižiūrėti 8 metų vaiką, 
geri namai. $7.00. Marcus, 1605 
Farwell Avė. Briargate 1186.

TURIT
KĄ PARDUOT

pagarsinkit 
NAUJIENOSE

r- Lengvas llzsi
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-TTS TOASTED

Liepos 1 dieną 
Illinois valstijos 
priėmė Įstatymą, ' 
pastovią piliečių 
registraciją.

Sulig tuo {statymu visi bal
suotojai ir balsuotojos Co’nk 
kauntėje privalo užsiregistruo
ti, kad turėti teisę balsuoti 
lapkričio 3 dieną šių metų.

šiandie, spalio ' mėnesio 6, 
yra. paskutinė ba’suotojų re
gistracijos diena. Užregistruo
ti šiandie galima savo precink- 
tų balsavimo stotyse. žinoti
na: jei iki šiol neužsiregistra
vote ir jei šiandie neužsiregis
truosite, tai neturėsite teises 
balsuoti ateinančiuose prezi
dento ir kitų šalies, valstijos ir 
kauntės urėdų rinkimuose.

Precinktų stotys registraci
jai bus atidarytos nuo 6 va
landos ryto iki 9 valandos va 
karo.

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

Kai kurie žmonės mano, 
kad užsiregistruojant bus klau
siama jų kokiai partijai jie 
priklauso. To visai neklau
siama. šiandie priimama tik 
registracija tų piliečių, kurie 
nori balsuoti lapkričio 3 die- 
■ną.

Džiaugsmas, kurį rasit lengvame užsirūfcyme, nepri
klauso nei kiek nuo to, kokiu rūkytoju esat . . • 
kaip tankiai rųkot arba kiek Luckies surūkot. 
Lengvo užeirūkynjo malonumas ir žavintis gerklei 
lengvumas, suteikiamas to išskirtino Lucky Strike 
proceso, žinomo kaįpo uIt’s Toasted” — visa tai 
ištikro turi jus patenkinti. Taipogi ir su Luckies 
skoniu, kadangi jie yra pagaivinti iš brangiausių 
ištiso tabako augalo lapų —- minkštu viduriniųjų 
lapų. Lengvas uįsipūkymas iš kvapsnaųs priiimnų- 
mo. Lengvas uisirūkymas malonus jūsų gerklei.

wAukee) ir Blanche Bigug 25 
metų, /

Julius Malin 23 m
Černauskas 23 m.

Clarence Druetzler 27 m. ii
Helėn Kanapicki 19 m.

Felix Žitkus 23 m. ir Mario
Nelsen 21 m. ;

Ralph Yčus 26 m. (Ziegler)
ir Helen Slagle 20 m.

Sandaros” svetainėje, 81£ W. 33 gatvė, 7:30 
Visos nArės nuoširdžiai prašomos pribūti, nes

Brighton Parto Moterų Kliubo su$ipnkiipas įvyks spalių 7 d 
trečiadieni, 7:30 vai. vak., 2605 W. 43 St. Narės malonė
kite atsilankyti, nes turim svarbių reikalų aptarti.

Pirm. A. Zabukienė.
SLA 134 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadieny, spa

lio 7 dieną, 
vai. Vak; ‘
yra svarbių reikalų. ^Taipgi malonėkite‘užsimokėti mokestis. 

’ . • *' U ‘ ''-Į . Sekretorė.
SLA 226 kuopos susįrjnkiinas' jvyics spalio 7 dieną J. P. Gri- 

įaičio svetainėje, 3804 West Armitag^ avenue, 7:30 valan- 
t \ dą .vakarė. Viąi nariai kviečiąmi dalyvauti susirinkime, 

■ > ba yra daug svarbių reikalų aptarti taip kuopos, taipi visos 
organizacijos gerovei

Mrs. Bose Ross 30 metų, 
6103 So. Lincoln’ street, mirė 
ligoninėj. Donald Hafer 22 
metų, 312 West 59 Street, va
žiavęs dvyračiu, parmušė ją 
ant žemės pereitą ketvirtadie
nį, kai moteris išėjo jam tie
siai ant kelio.

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

BRIDGEPORT roofing 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

ŠVIESUS modemiškas kambarys 
rendon Marąuette Park apielinkej 
prie mažos šeimynos. Telefonas 
Hemlock 8736.

Išrenka Laimėjančias Dainas — Vyras 
Užmiršta Išsiųsti Blankų

šie lietirviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) 
dyboms: ...

George Pozovich 24 m 
Sylvia Shimkus 18 m.

Eugene Betourney 27 i 
Roxie Malkas 27 m.

Bruno Danowski 29 r 
Mary Brendza 31 m.

Ghester Drupka 23 m.
Sally Rogus 20 m.

Renald Zemke 24 m. (Mil

tik už 2c 
pėd. 1 %<? 

k. p. 2%c 
.... po 15c 

vanos .... $6

AUKUOJANT VISAS 
Pasaulinės Parodos 

Lentas 
Naujos plywood kv. pčd. 
Naujos sienų lentos, kv. 
Naujos insulacijosi lentos 
Durys po ?5c r^rpai 
Toiletai $1.50, sinkos.
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 
sijos.

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

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

Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

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.

Del tikrų rūkymo mylitojų — 
tų, kurio nuolatos užsitraukia 
-loogvo užsirūkymo švelnumas 
turi ypatingą patraukimą. Bet 
nors jūs ir esat tik retkartinial 
rūkytojai, jūs atraslt lauktiną 
gerkles apsaugą, lengvame 

uhlrūkyme . . . Luckyl

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
, Apgarsinimus visi skaito 

su didžiausia atida ir sku
biai į juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

25 VYRŲ apprentice shop dirbtiv 
vėms. Ali Trades Employment Bu 
reau. 16 West Jackson. 2 lubos.

COAL
_________ Anglys
ANGLYS! ANGLYS!
AUGSTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina pagelbėti 
bendram namų darbe, $5.00 —nakti
mis pasilikti. Tel. Mansfield 6796.

ir Anna

J, f t ■ f •• A 1

žmoną Mary '-45 mętų, kuri bu
vo prapuolusi jau dvi dienus. 
Aliciją surądo moteriškę ,^t. 
Mary’s ligoninėj negyvą. Mo
teriškę čia atgabeno šeštadie
nio vakare, kai ją užgavo gat- 
Vėkaris.

1 i ' . ' • ■ ..', ' ■'. ' *
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mąs publikai vakar ir šian
die Union stoty nuo 8 valandos 
ryto iki įT balandos vakaro. 
Ateinantį sekmadienį trauki
nys bus paleistas operuoti pir
mą kartą. Trątikinvs vadinasi 
Hiawatha.

Horner pasakys 17 
kalbų per savaitę
Gubernatorius Horner šią 

savaitę pasakys 17 prakalbų 
įvairiose vietose • Illinois valsti
joj. ’ Rinkimų vajus pinai įsi- 
subavęs.’ ; :

SPORTAS

ČEMPIONAS CHICAGOJ

šie metai ristynių čempio
nams visai nekokie,—jie ritosi 
vienas po kito tarsi kokie gry
bai. Dabartiniu laiku čempio
nu yra laikomas Detton, kuris 
tą karūną laimėjo vos prieš 
porą savaičių.

? De-tton Šiandien vakare pir
mu kartu risis kaip čempionas 
Colisetfme. Jo oponentas bus 
Chief Yittle Wolf.

; ' ' t-
Naujas traukinys 

parodoj
■? ■ •» j ; L. ’ ,

■' 1 : -1 < 7
Chicago, Milwaukee; St. 

Paul & Pacificf, geležinkelio 
naujovinis traukinys yra roac

SųŠlRI^KIMAI


