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Prasidėjo mušis 
už Madridą

Valdžia visas sukilėlių atakas atmušė 
Lojalistai prisimušė prie Oviedo ir 

tikisi jį veikiai paimti
MADRIDAS, spalio 6.— Su

kilėliai, kaip manoma, jau pra
dėjo savo atakas prieš Madri- 

Tad sprendžiamas mušis 
Bet 
ata- 
bct 
ant

dą. 
už sostinę jau prasideda, 
jis prasideda ne visuotina 
ka visame ilgame fronte, 
nepaprastai smarkia ataka
lojalistų pozicijų prie Naval
peral, į šiaurvakarius nuo Mad
rido.

Svetimšalių legionieriai ir 
maurai, artilerija, infanterija 
ir kavaleriją darė nepasiliau
jančias atakas ant stiprių val
džios jėgų, kurioms vadovauja 
gen. Francisco Golon. Valdžios 
pranešimas sako, kad kiekvie
na ataka liko atmušta.

Nors Navalperal yra mažas 
miestelis, bet tai yra svarbus 
strateginis punktas, kurio ne
paėmę sukilėliai negali veržtis 
visame Guadarrama kalnų fron
te. čia yra ir svarbi gelęžin- 
kelių kryžkelė.

Manoma, kad šios atakos 
yra pradžia visuotino jnušio 
už sostinę—nuo Guadarrama 
kalnų iki "Toledo.

Mušis už dviedo ■

atakos reiš- 
už Madridą 
kad dabar 

Toledo sek-

gas prasimušti į Oviedo, ne
žiūrint pražūtingos sukilėliu 
kulkosvaidžių ugnies, kuri skin
te skina sukilėlių eiles.

Trečią dieną angliakasiai da
ro nepaliaujančias atakas ir 
siekiasi prasimušti į miesto 
centrą. Angliakasių nuostoliai 
yra labai dideli, o sukilėlių ma
ži. Bet angliakasiai nesitrau
kia ir tęsia atakas, gyvastimis 
mokėdami už kiekvieną užka
riautą žemės pėdą.

Atakuoja miestą 
angliakasių, 
apie 7,000
yra 40,000 gyventojų, tarp jų 
žmonų ir vaikų puolime 
vau j ančių angliakasių, 
miestas bus paimtas, tai 
lėliams nebus teikiama
pasigailėjimo, kaip nebūtų pa
sigailėjimo lojalistams, jei su
kilėliai susilauktų pagelbos ir 
angliakasius nugalėtų.

Anglijos darbiečiai 
remia nesikišimą 

į Ispaniją
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Babylonian Cyclops |||

Vengrijos premje
ras Goemboes pa
simirė Vokietijoj

Politinės bylos Ape
liaciniuose rūmuose

KANAS.— Rūgs. 3 d. apel. 
rūmai sprendė eilę politinių by
lų. Tos dienos posėdis užsitęsė 
iki vėlaus vakaro. Visi teisia
mieji apkaltinti komunistine 
veikla.

Į kaltinamųjų suolą atsisėdo 
kaimietis vaikinas nuo Biržų, 
Klausučių km., J. Gintautas.

Kaltinamajame akte sakoma, 
kad šiemet balandžio mėn. Bir
žų Vabalninku plente buvę iš
platinti komunistinio turinio at
sišaukimai.

Ekspertais pašaukiami krimi
nalinės policijos identifikacijos 
skyriaus virš. p. Klemas ir p. 
Radvilas. Ekspertai pareilškia 
vieningą nuomonę, kad atsišau
kimai rašyti ne Gintauto ran
ka. i

Prokuroras p. .Monstavičius 
Gintautą išteisina.

Kitoje byloje kaltinamaisiais 
patraukti keturi žmonės: R. 
ZelboviČiutė, S. šapiraitė, F. 
Bieliauskas ir A. čiupkevičius.„

Bieliauskas pripažintas kaltu 
ir nubaustas 8 met. sunk, darbų 

9 maineriai užmušti „
keltuvui nukritus

900 pėdų

Lakūnas Kurt Bjorkvall išskrido į Švediją 
vienas, palikdamas baronesą Finecke 

New Yorke laukti kito skridimo
NEW YORK, spalio 6.—žy

mus Švedijos lakūnas Kurt 
Bjorkvall šįryt vienas išskrido 
į projektuojamą be sustojimo 
kelionę oru iš New Yorko į 
Švediją, palikdamas New Yor
ke labai nusivylusią baronesą 
Eva von Bilxen-Finecke, su ku
ria kartu jis visą laiką ruo
šėsi skristi per Atlantiką.

Pilnomis ašarų akimis baro
nesa žiurėjo kaip Bellanca lėk
tuvas įsibėgėjo ir ėmė kilti į 
dausas, o neužilgo ir visai iš
nyko iš akių. Ji per kelias va
landas kalbino jį pasiimti ir ją. 
Bet jis atsisakė, nes jam rei
kėjo daugiau vietos gasolinui.

Jis ir baronesa per kelias
savaites laukė patogaus skridi- nusprendė nerizikuoti dar vie
niui oro. Skridimą ruošė laik- na gyvastimi, 
raštis Stockholm Tidningen. paimti daugiau gasolino, kad j'' 
Vakar laikraštis atšaukė skri- kelyje nepritruktų, nes skre 
dimą, nes atėjus rudeniui skri- dant per audras ir miglas gac 
dimas darosi tikrai pavojingas, linas greitai eikvojasi.

Bet lakūnas sulaukęs kiek pa- 
togesnės skridimui dienos iš
skrido savo atsakomybe.

Vakar vakare baronesa buvo 
aviacijos kliubo pokily Hicks- 
ville, L. I., kur jai buvo pra
nešta, kad Bjorkvail ruošiasi 
išskristi auštant.

Už kelių valandų ji jau buvo 
Floyd Bennet lauke, pasirė
džiusį aviatorės rūbais ir pasi
ruošusi kelionei. Ji ir lakūnas 
atlaikė ilgą pasitarimą, po ku
rio ji paskelbė, kad ji neskris. 
Ji skrisianti per Atlantiką ki
tą kartą—galbūt ateinančiais 
metais. >

Matyt, skridimui oras nėra 
visai patogus ir galbūt lakūnas

LONDONAS, sp. 6. - 
bar laikoma Darbo partijos me
tine konferencija didele daugu
ma balsų, beveik 3 balsais prieš 
1, užgyrč nesimaišymo į Ispa
nijos reikalui politiką.

Šiaudiniuose balsa
vimuose jau laimi 

Rooseveltas
• šiaudiniai balsavimai per vi
są Ameriką yra vedami Lite*- 
rary Digest ir Amerikos Vie
šos Opinijos Instituto, kurio di
rektorium yra George Gallop.

Literary Digest ikišiol rodė 
didžiumą balsų už Landoną. 
Vienok ir čia ta didžiuma pra
dėjo mažėti.

Viešos Opinijos Instituto pa- 
kad

prezidentas Rooseveltas šiaudi
niuose balsavimuose jau viršija 
Landoną.

štai kaip nuošimčiais dabar 
pasidalino šiaudiniai 
kandidatus:

Roosevelt
Landon
Thomas
Lemke
Visi kiti
Gallopo šiaudiniai 

dar sykį pabrėžia,
mos valstijos yra nei šen nei 
ten, gali tekti Rooseveltui ir ga
li tekti Landomi!:

Illinois,
Indiana,
Iowa,
Ohio,
Michigan.
Taigi šitose

karščiausia propaganda iš abie
jų pusių.

Nors Navalperal 
kia pradžią mūšio 
ir nors spėjama, 
prasidės atakos ir
tore, lojalistų akys dabar yra 
atkreiptos į Oviędo, šiaurinėj 
Ispanijoj, kur anliakasiai’ puo
la tą sukilėlių tvirtovę ir jau 
pasiekė patį miestą.

Ten sukilėliai stipriai laiko
si ir angliakasiams bus sunku 
juos nugalėti, bet lojalistai vis- 
tiek tikisi galėsią veikiai pa
skelbti paėmimą miesto. Tai 
labai sustiprintų ginančių Mad
ridą lojalistų ūpą.

150,000 sukilėlių prisiruošę 
pulti sostinę

BURGOS, Ispanijoj, sp. 6. 
—Sukilėlių vadai skelbia, kad 
jie turi sutraukę 150,000 ka
reivių armiją puolimui Madri- skiausios skaitlinės rodo, 
do. Puolimu4! vadovaus pats 
gen. Franco ir sprendžiamasis 
puolimas prasidėsiąs kaip tik 
bus sustiprintos ir išlygintos 
dabartinės pozicijos.
Mušis siaučia 100 mylių fronte

MADRIDAS, sp. 6__ Smar
kus mušis siaučia visame 100 
mylių fronte Madrido apielin- 
kėj. Mušis eina smarkiame 
lietuje, bet visos sukilėlių ata
kos liko atmuštos.

BUDAPEŠTAS, sp. 6. —Ven
grijos premieras Julius Goem- 
bdes pasimirė Miienchene, Vo
kietijoj, nuo nksUptiųgos Ii* 
gos. Kad įšgeftėti jo gyvastį 
buvo padaryti keli kraujo per
leidimai, bet ir jie nieko negel
bėjo. Kitų buvo spėjama, jis 
buvęs užnuodytas.

Sužinojęs apie premiero mir
tį tuoj aus rezignavo visas ka
binetas.

Tikimąsi, kad sudaryti naują 
kabinetą bus pakviestas agri
kultūros ministeris Dr. Kolman 
Daranyi ir vadas Goėmboes 
tautos vienybės partijos. Bet 
jis susilauks stiprios opozici
jos iš kitų politinių grupių, ypač 
iš nacių pusės.

Goemboes buvo pasidaręs 
veik diktatorium. Buvo aršus 
nacionalistas, antisemitas ir vie
nu laiku4 buvo linkęs prie Hit
lerio. Bet jis griežtai priešinosi 
atsteigimųi Vengrijos monar
chijos ir stengėsi susiartinti su 
Vokietija ir Lenkija, kartu pa
laikydamas labai glaudžius ry
šius ir su Mussolini.

MULLAN', Idąhb, sp. 6. — 
Devyni maįneriąi liko užmušti 
keltuvui nukritus ' 9 pėdų Fe- 
deral Mininti.and Smelting Co: 
rudos kasykloj.

Nelaimė ištiko 1 vai. naktį, 
kada' nauja pamaina darbinin-. 
kų ruošėsi leistis j kasyklą. 
Darbininkams einant į keltuvą 
(elevatorių)’ ir dar keltuvui 
neprisipildžius, ; urnai nutruko 
keltuvo geležinė virvė 
tuvas krito į kasyklą.

* ■

■l Užmuštųjų mainerių 
liko tiek sutrinti, kad

lavonai 
negali

ma bus juos identifikuoti iki 
nebus patikrintas ' visas darbi
ninkų sąrašas.

Keltuvas buvo trijų augštų. 
Apatinė „dalis jau buvo pilna ir 
keltuvas paslinko žemyn, kad 
darbininkai galėtų lipti į antrą 
augštą. Durys jau buvo at
daros ir maineris Jack Jameson 
ruošėsi lipti į keltuvą, kaip 
virvė truko ir keltuvas staigiai 
krito į gelmę. Jis vos galė
jęs išsilaikyti, kad nenukristi 
į gelmę kartu su keltuvu.

balsai už

50.3% 
44.2%
1.0%
4.3%
0.2%' 

balsavimai 
kad seka-

300 raupsuotų pabė
go, reikalaudami 

sau laisvės

Rezignavo Pitts- 
burgho meras Wil- 

liam McNair

Riva ZelboviČiutė nubausta 6 
met. sunk, darbų kalėjimo, bet 
jai kaip nepilnametei % baus
mės numuštas.

šapiraitė nubausta 4 met. 
sunk, darbų kalėjimo.

A.,čiupkeyičius išteisintas.
jLiętuyoje veikė darbinin* 

kų sąjunos, tai ii-
gius metus profesinėse saj-gose 
veikė p. Alf. Juknevičius. Jis 
simpatizuodavęs soc. dem., bet 
partijos nariu4 nebuvęs.

Teisme Juknevičius pareiškė, 
kad jis atsišaukimų nerašęs ir 
neplatinęs, o komunistų parti
jai niekuomet nepriklausęs.

Rūmai dėl išplatintų atsišau
kimų kaltinamąjį išteisino, bet 
pripažino kaltu priklausius ko- 
muniątų partijai ir Juknevičių 
nubaudė 2 met. sunk, darbų ka
lėjimo. Už užstatą, iki įsiteisės 
sprendimas, Juknevičius palik
tas laisvas.

Rūgs. 4 d. Kariuomenės teis
mas sprendė J. Gvildžid bylą 
kaltinamo komunistinių atsišau
kimų laikymu ir platinimu, nes 
pas jį policija radus rotarių ir 
7,000 atsišaukimų.

Gvildys 
davęs tų 
Šęs pilną

Gvildys
sunk, darbų kalėjimo, Videlevs- 
kaitė—4 met.

LENKIJA NORI 
KOLONIJŲ

PRASIDEDA CHI 
NIJOS IR JAPONI 

JOS DERYBOS

ir It. Videleyskaitei 
atsišaukimų—prikim- 
portfelį.

nubaustas 10 metų

GENEVA, sp. 6. — šiandie 
tautų - sąjungos >susirinkime kal
bėjo du Lenkijos atstovai 
ir abu jų skundėsi, kad Len
kija stokuoja žemių. Ji tu- 
rinti daug žydų gyventojų, ku
rių neturinti kur dėti. Todėl 
jai esą reikalinga naujų žemių, 
ar bent kolonijų, kur ji galė
tų sutalpinti gyventojų pervir
šį.

(Bet jau dabar 
jos yra pagrobtos 
mes).

Tautų sąjungos
negalėdama Danzigo klausimo 
išspręsti, pavedė jį spręsti Len
kijai, nes tas klausimas tik vie
nai Lenkijai ir apeina. Betgi 
taryba atvirai pasmerkė Dan
zigo nacių elgesį.

SHANGHAI, sp. 6. —Į Nan- 
king atvyko pats gen. Chiang 
Kai-shek pradėti su japonais 
derybas, kurios turės nulemti 
ar taiką, ar karą tarp Chinijos 
ir Japonijos. Japonijos atsto
vai taipjau atvyko.

Daug priklausys nuo Japoni
jos nusistatymo, nes dabar 
chiniečiai darosi vis griežtes
ni ir yra mažiau nuolaidus aky- 
plešiškiems Japonijos reikalavi
mams. Tad jei Japonija nesu
tiks nusileisti, tai veikiausia 
bus sulaukta karo.

Jau gabenamas yra Chinijos 
sidabras į Hong Kong, kas 
reikštų Chinijos ruošimąsi prie 
karo.

Išvarytas iš namų 
susikraustė į miesto

Haile Selassie vai 
džia Ethiopijoj bai 

gia susmukti
LONDONAS, sp. 6. — Gau

ta žinių, kad Ras Imru, galva 
ištikimos karaliui Haile Selas
sie valdžios, kuri buvo išsikė
lusi į Gorą, pasitraukė iš vai 
džios ir išvažiavo apsigyventi 
į Anglijos valdomą Uganda.

Kartu su juo išvažiavo ir 
Anglijos konsulas Goroj, kuris 
taipjau traukiasi iš savo vie
tos.

Tai reiškia visišką žlugimą 
paskutinės nepriklausomos Et 
hiopijos valdžios.

WINDSOR, Ont., sp. 6. — 
Išmestas iš savo namų už ne- 
sumokėjimą nuomos, William 
Gaston pasiėmė rakandus, sa
vo žmoną, keturius vaikus ir 
du katinus ir susikraustė į 
North Colchester miestelo sa-

Rusija areštuoja 
rabinusPITTSBURGH, Pa., sp. 6.— 

Pittsburgho meras Williąm N. 
McNair rezignavo.

Rezignavo jis todėl, kad mies
tą taryba atsisakė patvirtinti 
riauj^ą jmj^sįo iždininką, kurį 
jis paskyrė vieton jo pašalin
tojo senojo iždininko.

Abelnai riiėrąs McNair pasi
žymėjo ’ triukšmavimais ir no
rėjo daryti viską kaip jam vie
nam tinka, su niekuo nesiskai
tant.

MANILA, P. L, sp. 6. — 
300 rapsuotų žmonių, nešdami 
plakatus su užrašais “Duokite 
mums laisvę, ar duokite mums 
mirtį’, sukėlė riaušes San La- 
zaro ligoninėj, nugalėjo sargy
bą, pabėgo iš jo ir netvarkiu 
buriu nuėjo prie prezidento 
Manuel Quezon rūmų. Pama
čiusi raupsuočius rymų sargy
ba panikoj išbėgiojo ir raup- 
suočiai galėjo netrukdomi įeiti 
į administratyvius rumus.

LONDONAS, sp. 5.— Daily 
Ekpress praneša, kad 30 rabi
nų liko areštuota Rusijoj už 
skleidimą zionistų propagan
dos ir už priešinimąsi bolševiz
mui.

Vienas rabinų, Abraham Le- 
vy, 75 m., iš Maskvos, liko nu
teistas 10 metų kalėjimam

viršininkai 
Gaston yra 
ir juos ne- 
gatvę šiuo

i
Kruvinas mušis už Oviedo

valstijose eis

KITUR.

kitais rinki-nuneše į jurą jų

$

M

sp. 6.
John

j
4

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

PARYŽIUS, sp. 6. — Fran
ci jos valdžia uždraudė visus 
masinius susirinkimus, “kurie 
gali iššaukti nepalankią visuo
menės interesams reakciją”.111 St.,

6:52 leidžiasi

SU LOJALISTAIS PRIE 
OVIEDO, sp. 6.—Asturijos an
gliakasiai deda visas pastan-

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

Giedra; šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chięagoje buvo 71°.
Saulė teka

BLOOMINGTON, III., 
— Laukų darbininkas 
Woolbridge, 50 m., tėvas 7 vai
kų, liko užmuštas ir du žmo
nės sunkiai sužeisti perkūnui 
trenkus Moberly ūkio daržinę. 
Daržinė su šienu sudegė.

PORT-OF-SPAIN, Trinidad, 
sp. 6*—Mažu luoteliu per lietus 
ir tropikų kaitrą atvyko pabė
gę iŠ Franci jos katorgos Cey- 
ehne saloj penki kaliniai. Jie 
visi buvo labai nusilpę, nes f&l 
8 dienas išbuvo nevalgę, kadan
gi bangos 
maistą.

1,650,000 balsuotojų 
Chicaogje

CHICAGO. —• Apskaičiuoja
ma, kad šiems rinkimams užsi
registravo viso Chicagoje dau
giau kaip 1,650,000 bąlsutoto* 
jų, arba 10 nuoš. daugiau, ne
gu užsiregistravo 
mais

Užmuštas dirbant
CHICAGO.— ’ Du roselandie- 

čiai William Petersėn, 34 m. 
ir Loįris Dominick, 29 m., pir
mas liko užmuštas, o antras gal 
mirtinai sužeistas, sulužus pa
kopoms jiems taisant stogą na
mo 5139 Drexel Avė. ir nukri
tus gatvėn iš trečio augšto. Abu 
jie gyveno YMCA. hotely,

Roselande.

Dabar miestelio 
nežino ką daryti, 
šelpiami bedarbiai 
norima išmesti į
laiku, o miestelis neturi pinigų 
pasamdyti jiems kitą butą.

Gastonienė jau gana patogiai 
įsirengė miesto salėj ir yra pa
siryžusi joje būti kad ir visą 
žiemą. Miestelio varšininkai 
tuo tarpu susirinkimus laiko 
mokykloje.

Uždraudė masinius 
susirinkimus

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR
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DOS LIETUVIU ŽINIOS
1

Zh,:

Diily iStar” redaktoriaus, ku
riame jis dėkioja už. pastabą 
ir (drauge .labai apgailestauja 

į dėl įvykusio nešUžin&Us * mtisų 
4 šalies vardo praleidimo — ne* 

š. _m. 7 d. spąlio^mAėn.į.. Tai įvykę dėlei' 
kanka .-du metai nuo. ąsikUri- dajiinink0,’ kuris piešė žemėla- 
mo S.DA. heapšižiiirėj^iio fcidį 'liętu-
proga kuopos Teatralę Kom.. vaftės pasielgimas gerbtinas, 

nes * jis ’ ra^ynė^Lietuvos ga •- 
bę svetimtaučių akyse, pkiirie 
stengsis daugiau .panašių klai
dų vengti ir parodo jiems, kad 
Lietuva nors ir maža, bet i tu
ri ištikimų vaikų, kurie nors 
ir tolimiaušiose šalyse būdami,-’ 
ją gerbia ir myli.

i

Dar viena dirbtuvė : 
prie unijos

Pirmomis diėnoriiis spalio 
mėn. Grėdo suknelių dirbtuvės 
•darbininkai sustabdė darbą 
'reikalaudami, }kad ‘savininkas 
pripažintų uniją, J kurią jan. 
iš anksto buvo surašyti visi 
ateiviai 
visi 
yra

Toronto, Kanada
Dvimečio paminėjimas

a A ’ —. rr ^1 i- -*M ' ■<

kanka >du metai nįo? ąšikiiiri-

ne >

rengia vakarą su veikalu ur ki
tais pa>nargiiiimais. Vakaras- 
paminėjimas įvyks spalio 10 
dieną, 8 vai. vakaro, Queen ir 
Dennison svetainėje. Btis vai- 
dinama linksma kom. “Pono 
Felikso Atsilankymas”, dainos, 
kalbos ir t.t. Po programo šo
kiai. Nors šios ŠJLA. kuopos 
įšiktfrimas -nebuvo lengvas, nes 
Toronte yra vos apie 1,000 lie
tuvių ir ‘jau dvi pašalpines 
draugijos buvo, bet kp. -kūrė
jams sutartinai -darbuojantis,1 
per šiuos du metus SJL.A. 286 
kp. šeima užaugo beveik iki 
50 narių -ir su džiaugsmu rei
kia -paminėti tą reiškinį, kad 
iki šiol nei sirgimų, -nei mirs 
mų neįvyko ir dėl to iš Cen
tro ši kuopa -nėišėmė virš nii 
nėtiems reikalams nė vieno 
cento. Linkiu, kad dar ilgai 
ilgai ši draugija, kuriai ir aš 
priklausau, butų stipri ir il
gaamžė.

Tikiu, kad Toronto lietuviai, 
užmiršę visus prieštaravimus; 
špalio mėn. 10 d. susirinks 
bendrai praleisti vakarą su 
S.L.A. 236 kp. nariais, tuo pa
rodydami savo draugiškumą, o 
S.L.A. nariai tuo pačiu pasi
stengs visiems atsilyginti. >

L.D.A. Kom. Toronte 
parengimas

š. m. rugsėjo mėn. 27 d. 
sekmadienio vakarą, L.D.A; 
Kom. Toronte, turėjo parengi
mą. Scenoje buvo statoma ke
turių veiksmų drama “Pirmie
ji žingsniai”.

Veikalas , suvaidintas pusėti
nai gerai. Kiek netinkamas 
grimas veikalui daug pakenkė. 
Paimkim kad ir Rožytę; kai
po jauna lietuvaitė ji turėjo 
būti skaisčiaveidė, tuo tarpu 
grimas ją vaizdavo daugiau 
indi joniškos išvaizdos, veidas 

. buvo perdaug tamsus. Be Iq, 
Rožytė buvo ne be ta, ktfrią 
man teko matyti ankščiau; ai 
tai režisūra kalta ar jai ūpą 
kas nors sugadino, bet sceno
je ji atrodė daugiau mirusi 
negu gyva. M. Guoba savo ro
lėje atatiko, bet jo juodi stam
bus, — žemyn nuleisti tisai] 
vaizdavo ji esant Taras Bulba 
ar greičiau lenku, bet ne lie
tuvi tf. VI. Raila atrodė dau
giau į žydą negu į dvarponį. 
Geriausia vaidina DekSnys, VI. 
Raila, Vilkienė, Lenkauskas, 
Valūnas ir V. Dagilis.

Po veikalo buvo padaryta 
rinkliava L;D.A. reikalams ir 
surinkta 28 dol. 65 cent.

. i

ri^ į l uniją stoti. Nors Grėdai 
ir? ji !. pusininkas ] lietuvis^čių< 
rinskaš labai nenorėti! ••su (uni
ja reikalų turėti, bet darbi
ninkai 'tikisi, kad jie i kitose iš
eities meras f ir turės priimti 
liniją. ;

/Keletas nietų atgal, to pat 
Wredo tįk kita dirbtuvė, buvo; 
pžipašioij < i padėtyj. iTiibnfėtįįįįiau* 
guma darbininkų išėjo į strei-' 
ką, ; bet - 'Grėdas unijos nepri
ėmė, <o .prisiėmė 1 [pašalinių. 
Streiklaužių . ir, 'te|ip mėvą5>įai- 
mejo; 'bet tas jo ^dirbtuvei > į 
sveikatą neišėjo, nes nauji 
darbininkai ir be to sU baime 
ir skubumu dirbdami, neatliko 
darbo tinkamai ir dirbtuvė 
laipsniškai susmuko, o 
visai likvidavosi.

Dabar vos pusmetis 
Grėdas su CiUrinsku vėl
nio maštabo dirbtuvę ; atsidarė, 
bet jau ,ir vėl ta pati istorija 
kartojasi. Atrodo, kad prisieis 
taikintis su senais darbinin
kais, jeigu jie tą numatys, kad 
senas darbininkas geresnis už 
du naujuosius. O taip iš tik
rųjų yra.

taus, ffėigu lietaus būva už-j 
li'ektinaį, tai ‘tevieėiai užauga la-. 
baf fgeri'ir tadą, žinoma, įie 
sipihigatfja. Bet beda yra, kad 
•to lietaus tam rajone .buvo’ 
permažai. ^Fariherirti dirba stinJ 
kiaušini šėjos ir /jąvų šuvaly * 
mo' bėi ‘ išktilimo mėtii, b liku
sį . laiką>.praĮridžią<garia, links-, 
mai,?žihortia/^i ge-į
rai; užauga .■^ę^ė|^dk|iį ;;;trašth 
nereikalaują, tik -trūksta ..dr&g-, 
niėfiir /it tos
pakanka, tai 'įjWai 
irti getai įi| idįiėdą/^^^ 
io,fdidėį{

^logiausiąi^^jįidžiąnsią Jkiįlbni-į 
;įį,'/iut ;bąt/;bua :Wie-<I^Ute4

b •  ̂,įįąs'

DAK APIE LIETUVĮ MILIJONIERIŲ i    .. ,
Faktai, kurie tikrai parodo, jog Tony Okland yrą
't’ ” lietuviškas milijonierius ,

sas, kieno žemė, bet tam, kas 
jį surando ir išnaudoja. Taip 
ir tam lietuviui buvo tokia lai-

’fTasa ousl. 8-čiam>

Ofiso Tel. Boulevard 5913

vėliau

kaip 
dides-

r darbininkai (rodos, 
lietuviai) tik kiek vargo 
su .anglais, 'nes tie neno-. — Franceš.

DEŠIMČIAI MĖTĮ PRASLINKUS

“Star” apgailestauja
"The Toronto Daily Star” š.' 

<m. rugsėjo mėn. 19 d. laidoje 
atspausdino, visame puslapyje 
Europos žemėlapį, kuriame 
vaizdavo didžiųjų valstybių ka
riško konflikto rgalimUmus ir 
tuo pačiu nurodant pozicijas.1 
Iš kiekvienos didžiosios vaistyk 
bes žengia kareivis ' su pilna 
amunicija t prieš savo priešą.; 
Taip Sovietų Sąjungos karys; 
žengdamas - per LietuVos teri
toriją, stovi veidu ?į "Vokietį ją. 
Visų Europos valstybių vartlaį 
buvo atspausdinti 'išskiriant 
Lietuvą, jos teritorija buvo 
palikta bevardė.

Viena Toronto lietuvaitė 
(kuri prašė jos vardo neskelbt) 
parašė tuo reikalu laišką, Virš- 
minėto 'laikraščio redaktoriui] 
Į antrą dieną ji gavo labai ma
lonų atsakymą nuo “Toronto

(Tęsinys)
Kada aš .pamačiau, kad ma

no priešas nesitraukia iš ke
lio, tuomet .aš turėjau pasi
traukti, — negi pulsi > plėšriam 
žvėriui stačiai į nasrus?...

Vakare -ne tik Mr. Milleris 
nuo darbo parėjo, bet dėl ko
kių tai ‘nenumatytų priežasčių 
ir Grigas (Grigaitis) parvažia
vo iš “Vestų”.

St. Grigaitis kokių 40 m. 
vyras niAlonus ir be galo ‘kal
bus. Stf ’juo nuobodžiauti nė
ra kada; papasakojo visokiai!-* 
šių istorijų. “Gerai, kad man 
prisiėjo parvažiuot, 'dabar aš 
paimsiu ir tave į darbą”, —] 
sako Mr. Grigas. Mat, Grigas 
ir Mr. Baltrušis buvo nupirkę 
pusiau įpiaunamą mašiną, ro
dos, “banderiu” vadinama ii? 
eidavo uždarbiauti pas aplin
kinius farmerius. 
ir aš gavau kokį 
bet ant farmų. 
įpiovimo kviečių 
sunkus, bet kiek 
kurią dieną musių “šarančiar 
kurios labai įkyrios, — ne 'tai 
kad jos kąstų, bet prikimbą 
prie drabužių] ir net .įsivelia į 
plaukus, kurie iš po kepurėj 
išlindę. Nemažai ^yra farmerių 
Viengungių. Pas ‘tokius dirbant 
valgyt važiubdavom pas -arti-Į 
miausį kaimyną, kuris turį 
gaspadinę. Tokiuos atsitiki
muos, be abejo, sutartis dėį 
maisto būva iš anksto pada
ryta. žemės farmeriai turi kiek 
kuris išgali, pradedant nuo 160 
ligi kelių tūkstančių akrų. 
Lietuviai irgi kai 'kuris turi 
žemės nemažai pasiėmęs. Ro
dosi, kad toje apylinkėje Mr. 
Baltrušis daugiausia žemės 
valdo. Stf Baltrušių šeimyną 
teko taipgi susipažint, bet 
esant namuose keliems ■jaU’] ■ 

•niems vyrams, ‘pas juos dirbt, 
neprisiėjo. 'Paškutinis, pas ku
rį teko farmos darbą dirbt 
tai buvo'A. Karlauskas, Su ku-j 
riuo teko sykiu -į Toronto at
važiuot.

Kadangi pda Kazlauskienė 
•nesijautė visai gerai, todėl' 
sumanė permainyt gy vertimo 
vietą. , '

Gal ‘ne tiek >dėl Sveikatos; 
kiek noras gyvent tarp didės-1 
nes lietuvių kolonijos, noraa 
patiems dar dajyvatft lietuvių 
judėjime ir privertė Kazlaus-i 
kus išnubmdt savo ūkį bei vykt r 
į l’ororito. P-as ‘Kazlauskas iš-> f 
rūpino įsau ir man veltui ko 
liortę ‘ligi Tororito kaipo gyVu-! 
lių “palydovai”, bet faktiškai

Tokiu būdų* 
laiką padir-? 

Darbas prie 
nėra labaį 

vargina kai-Į 
>>

tai mes nieko bendro neturė
jome su tais gyvuliais, kuriuos 
męs “lydėjome”. Nes mum riei? 
šerti, nei juos į vagonus su
varyt arba išleist -nereikėdavo] 
Pakeliui yra įsteigti tam tik
ri gyvulių maitinimo punktai, 
kuriuos privažiavus, yra -spe
cialiai pasamdyti darbininkai, 
kurie visą darbą ir atlieka.

Taigi nors c^rdeliečiai -lietu-* 
Viai labai mali 
gi, bet turėjau
Važiuot į miestą sau darbo ieš-; 
kot. Gardel apylinkėje gyvena 
šie lietuviai, kurie turi savo 
farmas-: Kazlauškų šeimyna iš 
5 ašmenų, Jurgis Skaisgiris su 
žmoha, (rodosi, kad ir dau
giau atsirado), Antanas Skais
giris su žmona Jir sunumi ar 
dukteria, — : tikrai nežinau. 
Yra dar farma lietuvio Blado 
Andriukaičio (Anderson), bet 
jis tuo laiku 'ten negyveno.. 
Kiek toliau prie stoties Gore 
•Lake pasiturinčiai gyvena p< 
Stankus, o dar toliau į rytus 
netoli miestelio Pipot yra Bal- 
trušių didelė farma ir taipgi 
nemaža šeimyna. .Ekonominė 
būklė ten gyvenančių •lietuvių 
priklauso daugiausia nuo lie-Į r . ■ '

W:*hi&v sVė^in-į
ĮBSMMIMf s.»p ■' ■' -*W

'Uos palikt ii

i jas yi*a rDžioį Miliėr. ^KėleiVį”; 
jjis ;kitaip nevadina kaip “ma
no gariėta;, b kritikuot kas 
“Keleivy” paradyta, tai jau; 
nei nėbandyk, hes Mr. Millęrisį 
Smarkiai užsigaus.

Gal būt, dabar dalykai ‘kiek 
pasikeitė Vienon ar ; kiton ^pu- 
sėn. Man nepapraštai * buvo t ge
rai, kad aš tikėjau įprogos ati 
tais iliėtuviais Susipažint i ir Jjlį 
pagalba man i labai buvo bran-' 
gi — ypatingai iš ‘pradžių ne-? 
mokančiam Mn^Uškai 'kalbėt 
labai sunku. • j

• , ’■ ■' U' ’ 71 u . . . ' , I

Jau minėjau apie tai, kokiu 
budu mudu su A. -Kažlausku 
iškeliavom 'ir vUž savaitės mū
šų “greitosios” -kelionės, vie
ną gražią ;lmktį' JiatšiUplTėme 
TdrOdte. Pirmąjį naktį pralei
dom, bevaikščiodami ;po miestą 
in ldalinai -stoty, kur ant suolą 
ir .prisnaust; dar .galėjom. iBy-i 
tojaus dieną deįdomės lietuvių 
ieškdt,,7 bet niekaip ‘negalėjom 
atatikt: žmogaul,- 4<uris žinotų 
nors Vieną lįętuVį. čia Kazlau
skas man pašišakė, kad jis 
nėra buvęs niekuomet didelia
me rtįiėšte fr kad jis bijąs nuo 
,stoties ‘tolintis, kad nepaklyę

gi

.. . .
■ Jokubynas.

(BŪšUdaugiau)
‘c' ’

?.‘.L

Mrs. Anėlia K. Jarusz
Thysical Therapy 

M and MidWjfe
6630 S. Western 
Avė., -2nd ‘flbor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
■gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų masSage 
electric t r e a t- 

. ment ir magne- 
tic blankets irtt. 

(Moterims ir mer- 
■gsHMUHDHHMHMu gintims pat a r į-

* , k ' , mai dovanai.

- nMo oor
i DOVANŲ!

Mes -kai tik užpirkome mil-i 
žinišką kiekį geros ' 
M A L E VOS ; ■« 

,ką nacionalė grandinine krautu-l 
vių grupė dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $•<< IMS’ 
nuo dabar už .galioną

—.visos spalvos flat ir.gloss.
Aukščiau į paminėta Idovarta bus 

išmokėta tam. kas galės įrodyti, 
kad musų ptirodymaš neteisingas b 

‘Didžiausi bankroto malėvų statau 
dyleriai Chkagoje.

U. .S. teismai ir apdraudos kom
partijos yra nlusų reikmenų šal
tiniai. j
Langų Stiklai už !4

Kainos ,
PATNT EXCHANGE
1557 MILVVAUKEE AVĖ.

• 6836 £0. HALSTED 8T.
2274 -ELSTON AVENUE. 

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

Ąš manatf, kad daugelis jau ęuire Grown;51ands for. jminiąg 
skaitė “Naujienose” apie lie- purposes, fęe;$5 per year for 
įJUVį, kuris /nei škaitytiję-nei” ra- an ‘individai; , for companies, 
4yti:« nemokėjo, o 'tapo milijo- "" 
nieriuril. ‘Kaip matyti, tai kai 
kurie šiai istorijai 'netikiį irj.jJ* žinotina 
Įją^iuri ■ kaipy -į pasaką, o 
tikrenybę, “keleivio’) :>Nr.’ '40 
aprašant apiė tą ’ lietuvį mili- 
įjSnferili yra pasakyta: - —p“pa- 
rašč 'pasaką^apie tai, kaip tam
sus lietuvis nemokėdamas nei 

pakaityti, Jhėi Tašyti nuvažiavo 
Fiš Chicagos į Kanadą ir besi- 

. j bastydamas tenai alkanas ty- 
58 lOe.’ ^oithąkšo”..- ■ 

: ;n':: ' -i
Labai paprastas dalykas, — 

tą ‘kiekvienas gali padaryti, 
jėi :tik - turi /gabumą ir laimes 
surasti tokią Vietą, kur gale- 
tą būti <aitkso sluoksniai.

Toliau ‘fKelėivis” > dar pažy
mi: ‘>Knip galėjo alkanas sve
timšalis Kanadoj m pasisavinti 
žemę su aUkSU”.

Kanados /valdžios įstatymai 
ąpie <tai štai iką sako: “Pro- 
vinėial Mining ’Laws and Re- 
giilations. A miner’s lieense is 
necessary to stake out or ac-

$100 on>£ each k million dollars 
Capital”. . !

., J kas čia paniinėtit, 
to dar neužtenka; už ^’išiiįtą 
iš žemės turtą .yra ■valdžios 
uždedami ^mokesčiai, bet tie 
mokesčiainėra per dideli,, kas 
neapsunkina £ų, kas iš žemės 
ima kokius nebūt mineralus; 
Ir einant Kanados valdžios 
įstatymais yra taip, kad- ne tani 
priklauso surastas žemėj auk-

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN >

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

: ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

ADVOKATAI

736 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted Sts/ 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:8ą
T Nedėliomls pagal sutartį.

Re^>4910MICHIGAN BLVD. 
r T«t ’ Kenwood 5M>7.*

■t v »*• " . * r* *■ .
ĮĮIIIIMII I »lįį*WIU II WSWii.il 11| HM

^ Nedėliomis pagal sutartį.

TėlifKenwood 5107

, . JPhone Cinai 6122
DR.^. MIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
12201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1-48 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue 
•Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6380
Rez. Hyde Bark 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 80. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vaL:Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

St.

ŠAUKIT

CALUMET 6969
Ir musų patyręs inžinierius at-k 
važiuos j jūsų namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų (plant), ga< 
ru; arba karštu vandeniu šildoma.
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKeTZ— 

/36 MĖNESIAI IŠMOKĖJlMUI-4 
F. ;H. A. ŽEMA PALŪKANŲ | 

KAINA—

1. P. G U GI S
ADVOKATAS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

J|!

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re»». 6515 , So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

firti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

,po piet Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

; 3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
i r- ; i ■ .....

Kiti Lietuviai Daktarai*_____
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. N AIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

v Ofisas ir. Rezidencija.
i3335 So. Halsted St.

i <" DR. TITANIKAS 
physician-sUrgeon 

Office 4976^-Archer.- Avenue 
.. Tel« „ Vji:ginia 1116.

Valandos: 1—8; 7—8:30 p. p.
Office & residcnce 2519 W. 43rd SL 

Tel. Lafftyėtte 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredą.
‘ Sekmadieni susitarus.

9 APV0KATAS
111 tV. VVashington St.

>’ -<-Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso TųJ. Central 4490

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

PlumbingUniversaI
& Heating Supply Co.

, Not Ine.
10 West 18th St.
j vakarus nuo State St. 

Atdara vakarais iki 7 vai. Nede7 
, liomis iki ,1 vai. dieną.

f .. . • . ..... . .. ...... ' —

11 "l1 ........... '■
£■.i .. \ i •

Laidotuvių Direktoriai

taip, iš tikrųjų, tas HvU 
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelnintų Old Odlds ciga- 
rėtų tebeveikią. Tinka per 
trisdešimts dienų nuo šianf 
dien. •'■'

Nariai 'Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidptuyių ;Bh*<ėktorių Asociacijos.

. „ ■ 11..; i . , , ..............

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR KAKTŲ
;; Turime Koplyčias Visoje Miesto .Dalyse.

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

Dr. A. J. Stumtais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
Tel. Hemlock 5998.

110734 S. MįdHigan Avė

8

Tel. Pullman 5703

, XT.(RAI)ZHJS' ./
668 W«st 18th Street Phone Ganai 6174

■ -v.i ... .. '■ » . .1 ■ .i..I ............................ .......................... . I-- N—

' ; : L J. ZOLP ■
1646 West 46th Street j iPhones ‘Boulevard 5208-8413

I®.G.^RNER 
LIETUVIS 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

' Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki < 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

U. .BSr s. •M; SKUBĄS
718 Wit 18th Street į • .Phone Monroe 8877

LACHAWICZ ir SUNŲS
231‘4 AVest 23rd Place phones Canaj 2515—Cicero 5927

. ..iii..t jri 11 rm.41 r> .7■■. |. ——. » • i» . •.

. UrU' ,.- J. F. EUDEIKIS
'4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yarts 1741-1742
JBrighton jPįrk (Skyrius ■ 4447 S. Fdirfield, Laf.'0727 i
- —   n .1.1111 II I 1.1 f / į I .     I ■■■ ■—... . ......... ......... .. .................. .. ............................ . ............. .... ,.1.,.!

'. .■U;;,:Š.'!C.XAiCHAVICŽ
42^4.East i08th.St TėL Pullman 1270 arba Canal 2515 .

■ 11, y , S. T. MAZEIKA 
8319 Lituahjęa Av enue

LiuižEvienis
4092 Archer Avenue Phone Lafayette £572

’Phone Yards 1188

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins Akių jtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip ^pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

mATAUČIAI
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 vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. t.
' 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 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

A. MASALSKIS
#807 flUtu^nięa /Ątėnųe Phone Boulevard 4189
—,—į — i,i..,..  .f ............. ..— ■ .

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

1410 South 49th Court
■..i L'1 A

Cieero JPhone'Cicero 2109
A. Montvid, M. D.

West Town State Bank Bldg- 
2400 West Madison Street

Vdl. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak
Tol. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 ditną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo lt) iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

PATARNAVIMAS ‘DIENĄ IR NAKTĮ
( YARds im-4742 DR. V. A. ŠIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 
3343 South Halsted St.

TeL Boulevard 1401

iki
12

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 vaL vak. Nedi« 

lionris ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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8017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565
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NAUJIENOS,_Chicago, III

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
(Tąsa iš pusi. 2-ro)

■ surado aukso sluoksmė,
, nius Kanados dykumose ir ta

po milijonierium. Okland auk
so mainos priklauso ne vienam 
lietuviui, ir jis ne vienas jas 
kontroliuoja. Jis dar turi šėri- 
ninkų, bet vyriausias tai Tony 
Okland, nes jo vardu pavadin-: 
tos ir mainos, ir po jo vado
vybe viskas tvarkoma.

“Keleivis” dar priduria, kad 
jo pavardė ne lietuviška ir ne 
angliška. Kaslink pavardės, tai 
nesiginčysiu, — kaip man te
ko sužinoti, tai tas lietuvis mi
lijonierius vadinasi Antanas
Aklauskas. Jis yra kilęs iš
Kauno apskrities, o kokio vals
čiaus — tai negaliu pasakyti. 
Kad jis yra lietuvis, — tai ne
užginčijamas faktas, nes tų 
įrodo Toronto kai kurie lietu
viai, kurie pas jį buvo atsi
lankę ir su juo lietuviškai kal
bėjosi ir dar prašė, 
duotų darbo 
Bet jis nuo 
k ė.

Pagal tų 
mus, tai 
neatrodo, kad jis butų milijo
nierius, aukso karalius, bet 
daugiau atrodo į visai papra
stų darbininkų ir dar suvar
gusį .kaip ekonomikai taip ir 
dvasiškai. Bet pažiurėjus j j/> 
rezidencijų, tai aiškiai matosi, 
kad čia gyvena milijonierius, 
nes ta rezidencija taip ištaisy
ta,' kad tokių rezidencijų labai 
mažai tėra, kurios butų lygios 
lietuvio milijonieriaus rezi
dencijai.

Apie Tony Okland-Aklauska 
jau praeitais metais Toronto 
laikraštis Daily Star plačiai 
aprašė. Rašė, kaip vienas at
eivis lietuvis, paprastas darbi
ninkas, tapo milijonierium ir 
kontroliuoja 

b

tų mili- 
turtus, 

daugiau 
įtikinti, 

tikrai 
tuo lai-

kad atsišauktų, kas turi kokius 
senus' laikraščius, kur tilpo 
‘Aušros” įkūrėjo Dr. Jono Ba

sanavičiaus , straipsniai :
1) Iš lietuvių atsigaivinimo 

proceso.
2) Kur yra Aušros archy

vai? .
3) šliupo Misija Varšuvoje.
4) “Mikšas ir Jankus , prie 

Aušros”.
1 ■ f

5) “Dar apie Mikšų ir Jan
kų”.

Taipgi Mačio (Kėkšto) kokie [ pradėjo veikti šaika ypatingų 
laiškai ir A. J. Višteliaus “apie, plėšikų, kurie pasirenka savo 
barnius Dr. J, Basanavičiaus 
su Martynu Jankum” įdomus 
straipsnis.

Pakartojus juos 3-me virš- 
minetų knygų tome daug pasi
tarnausime musų raštų, istori
jai. Susižinoti galima su kny
gų išleistume mano adresu:

Rev. A. M. Milukas,
S t. Francis Home,

Roslyn, L. I.

kad jis 
savo tautiečiams, 

to griežtai atsisa-

i lietuvių pasakoj i- 
Antanas Aklauskas

Okland aukso

mainas Ontario provincijoj ne- 
toli Port Arthur’o. •

Į tą Daily Star aprašymų 
mažai dėmesio kreipiau ir ne
sistengiau plačiau apie jį su* 
Žinoti. Bet kada “Naujienose” 
tilpo aprašymas apie 
jonierių ir jo įgytus 
tai man atėjo printis 
surinkti žinių ir save 
kad tas milijonierius 
yra lietuvis. Kaip tik
ku man pasitaikė dirbti pas 
vieną Ontario provincijos mi- 
nisterį Henry Gibson ir su jo 
pasikalbėti apie kai kuriuos 

tautybes ir tam 
panašiai. Ir pasitaikius gerai 
progai aš jo paklausiau: Ar 
nežinai, kas kontroliuoja Ok
land aukso mainas?

— žinau! Tony Okland ir 
Johnson, — vienas anglas, an
tras lietuvis, bet tam lietuviui 
didesnė dalis tų mainų pri
klauso. .

Ir šis faktas įrodo, kad Tony 
Okland yra tikrai lietuvis, nes 
ir Kanados kapitalistinė klasė 
jį žind kaip lietuvį, žodžiu sa
kant, Kanados lietuviai turi 
vienų savo tautietį “milijonie
rių0. Nors jis lietuvis, bet lie
tuviams iš to nei šilto, nei Šal- 
to ir nei vienas. lietuvis pas jį 
sau pragyvenimo nedaro, ir tuo 
mes lietuviai benorime nei 
džiaugtis; nei liūdėti dėl jo 
turtų ir jo laimės.

Jo laimė, jo nelaimė, o mums 
vis viena, — tik tas, kad nors 
vienas lietuvis surado sau lai
mę Kanados kalnuose.

šį rašinį rašau ne tam, kad 
pasidžiaugti lietuviu milijonie
rium, bet tam, kad butų aiš
kiau dėl jo tautybės. Būtent, 
dabar nebebus abejonių, kad 
lietuvis nemokėdamas nei skai
tytį, nei rašyti, o tapo mili
jonierium ir dar “lietuvišku”.

— Rep. xx -

dalykus,

KORESPONDENCIJOS
S

KENOSHOJE SUSIKŪRĖ POLITIŠKAS 
KLUBAS

« . L... ■ t .x. . « - -

KENOSHA, WIS. — Jau 
prieš kiek laiko buvo rašyta, 
jog čia manoma įsteigti poli
tiškas kliubas, kuris rūpintųsi 
tuo, kad lietuviai vieningai 
neiktų politikoje ir tuo būdų, 
kaip sakoma, galėtų pastatyti 
“savo frontų”. Vadinasi, ga
lėtų pasirodyti prieš svetim
taučius, jog jie moka savo rei
kalus ginti.

Rugsėjo 23 d. būrys veikė
jų susirinko p. J. Martino raš
tinėje dėl pasitarimo tuo rei
kalu. Be jokio atidėliojimo li
ko nutarta imtis darbo, kad 
butų galima sumanymas įkū
nyti. F. Marchulaičiui ir H. 
Labanauskui buvo pavesta pa
ruošti įstatų projektas.

Antras veikėjų susirinkimas 
įvyko rugsėjo 30 d. toje pat 
vietoje. Dalyvavo J. Martin, 
F. Marchulaitis, P. Dešris, J. 
Vitkus, F. Povilanskis, D. Po- 
telunas ir H. Labanauskas. 
Susirinkimas jau ne juokais 
stvėrėsi darbo. Pirmiausia bu
vo perskaitytas paruoštas įsta
tų projektas. Labai daug dė
mesio yra kreipiama į tai, kad 
butų galima į politiškų veikimu 
įtraukti musų jaunimą. Kitas 
svarbus reikalas — tai švieti
mas. O to bus galima atsiekti’ 
rengiant prakalbas, paskaitas 
ir tt. Lietuviams, kurie dar 
nėra piliečiai, bus teikiama vi* 
sokeropa parama, kad j’ie ga
lėtų kaip galima greičiau pi
liečiais tapti. Kliubo \ nariais 
bus priimami vyrai ir mote
rys nuo aštuoniolikos metų 
amžiaus.

Kliubui vardas liko pasirink
tas tokis: Lietuvių Amerikos 
Bepartyvis Politikos Kliubas.

Numatoma, jog pasekmės 
bus geros. Kliubui vadovauti 
liko išrinkti energingi vyrai, 
būtent: prezdėritu F. Marchu
laitis, vicė-prezidėntu P. Deš
ris, sekretorium H. Labanaus
kas, iždininkas F. Povilanskas. 
Ateityje bus išrinktas ir egze- 
kutyvis komitetas.

Kitas susirinkimas įvyks pas 
p. Joną Vitkų, 4711 — 8 Avė., 
spalio 14 d., 7:30 vai. vakaro. 
Visi, 
cija,

kas domisi šia organiza- 
yra kviečiami atsilankyti.

“AUŠROS" DALYKU 
REIKALU

Gerbiamas Redaktoriau!
Kaip žinote, “30 Metų Spau

dos Atgavimo” antrojo tomo 
knygose tilpo keletas “aušri
ninkų pareiškimų”. Daugiaus 
panašios medžiagas musų tau
tos atbudimo perijodui nušvie
sti tilps trečiame tome, kuris 
turėtų išeiti ateinančiais me
tais.

Bet kaip visur pas mus, 
taip ir šitame atsitikime, kas 
turi kokius dokumentus, reikia 
ragint, kad įjuos leistų pas
kelbti.

Pirm trisdešimties mėty Dr. 
Basanavičius ir A. J. Višteliau
skas paskelbė Amerikos laik
raščiuose eilę raštų apie “Auš
ros Gadynę”. Dr. Basanavi
čius per laikraščius skundėsi 
dėl “AUšros” archyvo sunyki
mo.

Taigi vardan musų kultūros 
istorijos reikalų prašyčiau pa
skelbti jūsų laikraščio skiltyse,

IŠ PIETINĖS ILLINOIS DALIES
Darbai pagerėjo, 

maina. 
paprasti plėšikai.

x likonus prisiminus

Piknikai.
Oro per-

— Ne- 
Repub-

Pas musBENTON, ILL.
laikai kiek pagerėjo: kasyklo
se pradėjo eiti geriau. Tuo: 
pačiu laiku persimainė ir oras. 
Per tris mėnesius saulutė be 
pasigailėjimo šutino. šilumos 
nuolat turėjome po šimtų ir 
daugiau* laipsnių. Buvo dienų, 
kada šiluma siekė net 120 laip
snių. Aišku, kad tokie karš
čiai viskų išdžiovino, išdegno. 
Juo labau, kad per vasarų ne
buvo lietaus. Ganyklose žolę 
buvo tiek nudžiuvusi, jog net 
karvės ir kiti gyvuliai negalėjo 
prasimaitinti. Je kurie žmo
nės turėjo karvutę, ta turėjo 
jų tvarte maitintu

Tačiau nuo rugsėjo 1 d. karš
čiai atslūgo, Lietus irgi pasi
darė dažnesnis svečias. Ir 
tuoj gamta pasikeitė: sužalia
vo žolė, medžių lapai atgijo ir 
net pradėjo žydėti kai kurios 
gėlės. Tiesiog atrodė, jog 
naujas pavasaris prasidėjo, .

Lietuvių kolonija taip pat 
labiau atgijo ir pradėjo rengti 
piknikus. SLA. 156 kuopa 
rUgp. 2 d. surengė piknikų Sam 
Duokaus f areno j e. Svečių at
silankė pusėtinai daug, tad ir 
pelno liko $33.33. ^augiausia 
sVečių susilaukėme iŠ West 
Frankfort SLA. 118 kuopos. Iš 
ten atsilankė nemažas būrys 
Draugų ir pažįstamų bei mus 
labai šauniai parėmė.

Musų komisija buvo nutaru
si parengti kitą pikniką toje 
pat vietoje, tačiau susidarė 
kliūčių dėl platformos. Tąsyk 
musų komisija pasidarė barus 
ir pikniką parengė kitoje vie-; 
toje. Nors publikos ir nelabai 
daug teatsilanke, bet pelno 
vis dėlto liko $12.83. žmonių 
nedaug turėjome vyriausia to
dėl, kad tų dienų pasitaikė 
penki piknikai. Aišku, kad to
kiomis sųlygomis didelio pasi
sekimo nebuvo galima tikėtis.

Mūsiškės kuopos komisija 
buvo paėmusi piknikui Duo
kaus farmų spalio 4 d. Pasi
taikė, kad rugsėjo 27 d. pik-

nikų rengė West Frankfort 
SLA 118 kuopa. Surinkau vi
sų būrį vietos lietuvių ir drau
ge su jais troku nuvažiavau į 
piknikų. ' i

• Oras tą dieną pasitaikė itin 
blogas ,todėl ir piknikas nega
lėjo įvykti. Paskui mes visi 
nutraukėme į. Zeiglerį. Ten 
patyrėme, jog SLA. 118 kuopa 
savo pikniką atidėjo spalio 4 
d. Tokiu budu ir Bentono 
SLA 156 kuopa priversta bu
vo piknikų nukelti į spalio 11 
d. Vadinasi, kaimynams ne
bus pakenkta. -

. , ’ 4 -

O su savo kaimynais mes no
rime palaikyti visai draugiškus 
ryšius: jie mus nuoširdžiai ba
rėme, kai mes rengėme pikni
kus, tai tuo pačiu ir mes atsi
lyginame. ; ;

aukomis poreles. Jie ne tik 
apiplėšia, bet ir. išgėdina mer- 
ginas ar moteris. Veikia jie 
taip: kai tik pastebi kur už 
miesto prie kelio stovintį au
tomobilį, kuriame yra vyras ii 
mergina, tai tuoj privažiuoja 
ir1 padaro “holdapų”. Nepasi
tenkindami tuo, jie dar ir mer
ginų išgėdina.

Tie dalykai pradėjo 
dažnai kartotis, jog trys Mon- 
dell broliai sumanė plėši
kams spąstus užtaisyti. Vie
nas brolis apsirengė merginos 
drabužiais ir su kitais broliais 
išvažiavo pasivažinėti. Vos tik 
jie sustojo pakelyje, kaip ir 
plėšikai privažiavo. Tačiau 
broliai laukė jų prisirengę. Po 
trumpo susirėmimo vienas plė
šikas buvo peršautas ir sudrebo 
ties automobiliu. Kiti jo drau
gai spėjo pabėgt.

Sužeistasis plėšikas yra po
licijos rankose. Nors kaman
tinėjimas jau tęsiasi kelias 
dienas, bet jis atsisako savo 
draugus išduoti. šiaip suim
toj b plėšiko rekordas gana mur
zinas: pasirodo, jog jis jau 
yra kalėjime sėdėjęs už įvai
rius nusikaltimus.

di, jei Rooseveltas ir vėl bus 
išrinktas, tai kraštas visai nie
kais nueis.

Keista, kad kai kurie tomis 
pasakomis tiki. Atrodo, jog 
jų atmintis yra nepaprastai 
silpna,
rius metus 
ris turėjo progos kraštų 
chaoso gelbėti, 
rė?
ritosi kaip grybai, šalyje Vieš
patavo didžiausia betvarkė, — 
pas žmones nebuvo pasitikėji
mo jokiomis finansiškonds

Juk vos prieš ketve- 
“gabusis” Hoove- 

iš 
Ir ką jis da- 

Visiškai nieko! Bankai

įstaigomis. Jei kas turėjo 
vienų ar kitų tūkstantį dole
rių sutaupęs, tai tie pinigai žu
vo bankuose.

Ir dabar republikonai turi 
drąsos sakyti, jog tik jie gali 
kraštų išgelbėti I -Išgelbėk, 
viešpatie, nuo t^kių gelbėto
jų!

A. Paulavičius.

tiek GARSIA RITĖS 
NAUJIENOSE

Išparilaviinui 9 v, r. rFTTZ" T & OI 0*7
iki 6 vai. vakaro A JL1Y. A& «lu 4
Ketv. Penkt,

Kautu
DIDI PARODA

Pastarudju laiku pas muš

Rinkimai čia pat, tad prasi
dėjo smarki agitacija. Ypač 
smarkiai dirba republikonai, 
kurie visokiais budais niekina 
Roosėvelto administracijų. Gir-

$ 4 Rankpi-
■ nitgių 
palaikys 

jūsų 
kautą

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

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY < 

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak 
TEL. HARRISON 0751

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

Geo. P. Cunningham
PISTRIBUTORIUS

8 METŲ RADIO SUKAKTUVIŲ 
IŠPARDAVIMAS

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

už $19.95Studio Coueli kaip ant paveikslo

šmotų valgomo kambario5 setas $14.95
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Moterį] 
Panelių, 

ir
Storųjų 
m lėtos 
visoms 1

$9.98 IR $14.98
TIK GAUTA! Rugsėjo Mail Ord.r Per- 

tekliaus stakas, kuris TURI BŪTI ŠIĄ SAVAI
TĘ PARDUOTAS. Daug šįų kautų yra verti 
dvigubai daugiau. Daugelis net ir daugiau! 
šio mėnesio styliąi, gražiai padaryti, su pamu
šais ir vidiniais pamušais—REIKIA pamatyti, 
kad įvertinti. ATEIKIT ANKSTI GERES
NIAM PASIRINKIMUI.

ATEIKIT! PAMATYKIT 
ŠIAS VERTYBES!

KA

RUDENS SKRYBĖLĖS 
Tikros $1.88 vertas ir 
daugiau, virš 250 stylių, 
daugiau negu 1500 skrybė
lių pasirinkimui, VISOS 
NAUJOS, kiekvieno pagei
daujamos mados ir spal
vos. Dabar už

99c
MOTERŲ SIJONAI —KvaL 
dai, klčtkutčs. tvirtos spal
vos. visos nderos. daug 
trisketvirtadaliai vilnų, orl- 

i iki $3.98, 
dabar už

$1.49

SPORTKAUČIAI—Philno il
gio 8waggerlai, vien vilnų 
medžiagos, daugelis su šil
ko pamušais visi su vidi
niais pamušais. Originalas 
vertUs iki $9.98, dabar

$5.98 .
VAIKŲ KAUTAI — Mieros 
7 iki 14 metų, tvirtos spal
vos ir kvalduoti. Pirmykštės , ......v.............
kainos iki $7.99, dabar už ginalės kainos

511 South PAULINA ST.. . Cornor HARRISON ST

WOOD COAL CO.

COAL&COKE
3719 S. KEDZIE AVENUE 
GUAPANTEED COAL

PHONE LAFAYETTE 3244 
BONDED WEIGHT’

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

ZENITU RADIO 1937 už

$59.95 : ■
iki $175.00

MIDGET RADIOS po

$9.95

OIL BURNERS 
Pečiai su aliejum po

SS9.50
50 galionų aliejaus dykai

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 South. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
1 • •

Žymus programas nekėlioj 5 vai. vakarę. Kiti programai WAAF. 
panedčliais ir petnyčiomis 5 v. v. WHFC., ketvergais 8 vai. vakare.

Kainos rali paHikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios ----------

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

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

Nut Koksai ----------------------------
Pea Koksai _____ -_________

Petroleum
Petroleum
MILLERS
MILLERS
BLACK BAND LUMP-------------------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE
Chestnut (Pennsylvania)____________
Eastern Kentueky Screenings __________
Illinois Screenings ___________________
FRANKLYN COUNTY ANGLYS
Mine Run — Stambios ____ _________

Plautos Nut—3x2_________________
Egg----------------------------------------------

Lump __________ ________________
VVILMINGTON Egg, 4x2 Valytos_____
VVLMINGTON Mine Run — Stambios.

Carbon Štili Run . 
Carbon Lump, Egg. 
CREEK LUMP __
CREEK, EGG____

----- LUMP_______

1/4 
Tono

$2.40
2.45
2.65
2.85

3.15
3.15
3.15
2.65
3.25
2.00
2.70
2.75

3.85

Vi 

Tono
$4.25
4.40
4.75
5.15

5.75
5.75
5.75
4.75 
0.00 
5.25 
4.00
4.05

7.15

2.10
2.25
2.35
2.40
1.85
1.80

3.65
4.00
4.15
4.25
3.25
3.15

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonos
$ 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

2 Ir 3 4 Tona! 
Tona! ar Viri

$ 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

$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

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMU.

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taveme.

MUTUAL LIQUOR CO 
4707 South Halsted Street 
VIa! Telefonai YARD8 0801 

VIENINTELIS DI8TBIBUTOBI8
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Užsakymo kalnas
Chicagoje — paštu: 

Metams 
Pusei metų 
Trims menesiams 
Dviem menesiams__
Vienam mėnesiui L___

Chicagoj per išnešiotojus 
Viena kopiją -----.....
Savaitei

^Čįiailui
Suvienytose ^Valstijose, ,ne Chieagoj,

• ; ^^\'\'.J.paŠtu: . ' i
K fMetdms _______  15.00

> Trims mėnesiams 
^.Dvįbįmį^nėn
^Vienam mėnesiui 
į'.V LieėdVonli1r;kltiir

Met» 
Pus«i metų 
Trims mėnesiams
Pinigįis reikią sįgsti pąšto Money 

Orderių kartu <u išsakymu.
u. 4 U. .rrs^..' W 4X».. Ųtf- ĮIIJ, ■..<.( M"rri"'Į , M1. •?.„ Į'į'ry:,l''Tį!Įį.l.*!™viyiJ
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* ' "■ ■' ............... *t' ...... iTT^r...

’ Naujienoseįpąkąsdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 <$.Halsted St„ Chicago, 
Ui. Telefonas Canai 8500.

88.00
... 4.00
... 2.50

KA^JĮENOS,^ III.
siųsti delegatus į Kauno kon
gresą ir dalyvauti sporto ol^fn- 
pijadoje.

O dabar Sirvydas bando mus 
įtikinti, kad jeigu amerikiečiai 
išreiškia savo nuomonę apie tąi, 
kas/jiems atrodo ,gerą arba^blo- 
ga 1 Lietuvoje, tai ^jie ■ einasi; 
“kąifekvąįlįukąi”. Ret tuo ;įp?§ 
Čiu~yaiku|jisai labai išminti^ 
gaiš" pripažįsta tuos amerikie
čius/' kurie pritaria ^ Lietuvos 
tautipinkų į diktatūrai, ,^kuri< 
^ei^pą^Lietųyp^ 
įavi W Jr. suš^j^ius,^kurįfc 
JbnyąJl^i.^ 
ybs ižmdnįų, kovojančių dėl lai
svės ir geresnės i būklės! 1

Fašizmo pakalikai, Sirvydo 
nuomone, yra protingi • 
Kad jie •‘nemokina”
fašistų, bet juos garbina, 
dipąsi, išeina taip, :kad jęįgu 
nenori būti ‘^kvailiuku”, tai .tų-» 
ri būti fašistų čebatlaižis > 
toks, kaip Sįrvydukas arba Kar- 
piukas. 1

(įeito,4
Lietuvos

Va-

Čia reikią dar pastebėti, kad’ 
apie tą patį laiką įvairus socia
listų . laikraščiai Europoje ban
dė gauti sovietų valdžios leidi
mą nusiusti į Rusiją savo at
stovus, kad jie galėtų matyti 
savo;^ akimis, kas tenai dedasi, 
igjmformuofi darbininkų visuo- 

bandei ftpfeį .ląįdimą gau-, 
ti, pav. Vokieti j os socialdemo
kratų; centršlinis organas “V6f-; 
waėM”,: bet
S. '■ "■ s ' • . . .

Nauji Persitvarkymai Eu
ropos Valstybių Tarpe

i-v .Ir

i

listų laikraščiai taip pat leidi
mo negavo.

O Hearsto delegacija ir jo 
laikraščių atstovai buvo priim
ti išskėstomis rankomis!

Visi žino, kad Hearstas jau 
ir tais lajAį^byyb.vtokS'pat be 
PP,nęij>ųS^|ą;' kaip ir dabar. 
“Hearstįz]^asf’®aikraštijoje jau 
♦r tuometį feuvo pakankamai^Vi
siems žinomas. ,ų, v >

’ - Tai' kam čia dabar “Vilnis’’- 
į>ando apdumti publikai akis?

Nors liko mažai viltie^, kąd skilimas Amerikos Dar
bo Federacijoje bus išvengtas, >bet paskutinėmis dieno
mis taikos prospektai pašiūrė šiefctiek geresni. .Juos 
sustiprino dviejų įtakingų darbininkų vadų pareiškimai 
skrybėlių darbininkų unijos konvencijoje: Zaritskio ir 
Dubinskio. Vienas. Įr antras jų pasakė, kad Industrinės 
Organizacijos Komitetas ;(C. I. C.) sutiktų likviduotis, 
jeigu A. .D. Federacija pasižadėtų imtis organizuoti 
darbininkus plieno pramonėje.

Bavid DubinSky yra International &adles Garpient 
Workers unijos prezidentas, p ’<Max Zarit^cy—įHat, <:Cap 
and Millinery Workers unijos prezideptas. Šios,dvi uni
jos yra prisidėjusios prie Industrinės Organizacijos 
Komiteto, kartu su astuoniomis .kitomis -unijomis, ku
rias visas A. D. Federacijos vykdomoji taryba suspen
davo už “nepaklusnumą”.'Ftederacijos prezidentas Wm. 
Greęn, išgirdęs apie tuos paminėtųjų dviejų unijų virši
ninkų pareiškimus, išreiškė norą su jais pasitarti, pir
ma negu įvyks ryto vykdomosios tarybos posėdis.

Galimas daiktas, kad jam bus /duoti taikos pąsių-; 
lymai, kuriuos vykdomoji taryba sutiks priimti, itąip 
kad ateinančiame Ą. D. Federacijos iftųyą^iąvime, kuris 
įvyks lapkričio mėnesį, galės būt pųimt,as suspendavi
mas nuo “nepaklusniųjų” unijų. Tai butų didelis Idimė- 
jimas visam Amerikos darbininkų judėjimui.

V o ..... ■'■""■'(t 1 1,1 * " . 1 1,1

Maskva neįsileidžia darbininkų atstovų

l

New Yoiįko socialistų Jaikraštis “The New Leadęr” 
;gavo žiųią nuo savp ’koresppndentp Įš Kopeųhageno, kad 
sovietų valdžia atsisakė. įsileisti į SSRS ;dų £ynriu Ką- 
nądps dariiinįpkų atstovu — Angp Grace

’MacInnes. Juodu .priklauso Kanados /darbininkų parti
jai, kuri vadinasi Cpmmopweulth KedeKūtipų. .Angųs 
Maclnnes yra Kanados parlamento narys, o jo žmona 
Grace yra nuolatinė New Yorko socialistų laikraščio 
bendradarbė. y

Jiem dviem „atvykus 4 Helsįnkius, Suomiją, sovietų 
atstovybė pasakė, kąd įvažiuoti į Sovietų Sąjungų juo
du negali.

Atstovybė nenurodė jokios priežasties, Jbef gailina 
numanyti, kad sovietų valdžią jiem keršija tųž tai, kad 
juodu viešai priešinosi bendram frontui su ^komunistais.

.Kapitalistiški politikieriai ir kapitalistiškų laikraš
čių atstovai į sovietų Rusiją yra įlpid^iąipi.
» j įui-iii1 h r   ‘r1r.1 r-—-—— - -- — ------------- ----- -----------

Apžvalga
K.......^■■uIInII .........  i Hll ,

~ ■ f r............ . • v* " * *............. ’
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“VAIKAI IR KVAILIUKAI”

Vyt. širvydąs išdrožė ilgą pa
mokslą tiems Amerikos lietu
viams ir jų laikraščiams, kurie 
“mokina” Lietuvos lietuvius, 
kaip jie turį valdytis. Girdi, tų* 
amerikiečių balsų Lietuva visai 
neklauso, jų patarimų ji nepra
šo, j amerikiečių spaudą Lietu
vos* veikėjai arba partijos nesi
kreipia. Taigi, esą, mes visai 
be reikalo aušiname burnas ir 
nepastebimo, kad ‘‘elgiamės 
kaip •Vąikąi įr kvąibykąi’•*.

Bet tai kaįp tįk įr yrą “vai
ko įr kvąiliųko” -pasaką. Sirvy
das nežino, ką Jisai tąuzija, 
kuomet jiąąi pasakoja, .kąd Lie
tuvoje ‘Įtiek ifląiąų klauso, kiek 
jautis musių ^vjmbimo”- Yra 
faktas, kad <LietUVQS,politikie
riai deda didžiausių pastangų 
pakreipti amerikiečių opiniją 
savo pusėn. Juk kam gi yra da
linami medaliai tiems anierikie-i 
čiams, kurie užtaria -fašistus ? 
Pakanka pažvelgti ; f „Lietuvos 
valdančiosios partijos spaudą,

ii^ai I w I '< . ■■ U". "-■■■■■lĮ.ii-HŲ. UJl

Ikams rupi jų ‘‘idėjos” skjeidi-: 
mas tarpe amerikiečių. Sakysi-' 
me, jeigu susirenka kame (nprs 
fašistuojąnčip elemento mitin- 
gėlis, tai ‘įL. Aidas” deda 414 
gus strąipsniųs,' rašydamas ąpie 
jį, kaip apie be-galo syąrbų vi-| 
suomenipį įvykį; p jeigu įvyks-l 
ta didelis mitingas ąrba kppfe-‘ 
ręncįją fašizmo priešų, tai Lįe-f 
tuvos tautininkų laikraščiai at
siliepia apie jį tik keliais žo
džiais arba visai nutyli.

Yra nesąmonė įsivaizduoti; 
kad amerikiečiai, kurių didelė 
dauguma dar turi Lietuvoje ąr- 
timus gimines arba draugus, 
gali ąrba ^privalo visai ;pereą-. 
guoti .į ttąį, kas 'Lietuvoje, dędą- 
si.'Juk amerikiečiai ąu tąis 
žmonėmis .sp^įrąšįneją, ^vąžįup- 
ja į Lietuvą jųps .pąmątyti, 
siunčią jiems ■pimęų, Jremįa 
įvairias Jų jstąįgas .^(Organiza
cijas. Jš Lietuvos nuoįatps at
vyksta visokį veikėjąį, prašy
dami pągejbps Ui vienam, Ui 
kitam .reįkąjųi. rNųpįątOs >;čįa at
keliaują Jųmįgąi Jr ^yamų baž
nytinių .ordinų mįąipūienai; 
-šią vąąąyą čia yielėjp ,įr prašė 
paramos W
nas šliupas; metai prieš Ui .čia 
važinėjo po kolonijas adv. ;R. 
§lųpįtįs Jr kvietė amerikiečius

KROKODILIAUS AŠAROS ,

“Amerika” džiąugiasi ir ver
kia, — nes

“Ispanija tebegyvena kru
vinas dienas. Tačiau šiandien 
jau aišku, kad jos baigsis 
greit tikrųjų Ispanijos SUPU 
laimėjimu. Raudonieji intęr- 
nacionalistąi, kurie norėjo 
ipamįnti Ispanijos žmonių ti- 
rkybjni)us, tąųtmiųs ir doro
vinius jąųemup, laukią liųd-; 
no-galo. — Tačiau,mes nesL. 
džįąųgiąme jų neląįmę, peją 
ji perdaug žiauri ir kruvi
na..:”

zxls j 
Ispanijos kare iki šiol ląmė- 

jo pergales Afrikos maurai ir 
.Visokių :tautų (ątpąątps, susi-; 
spietusios į ąvetimšalių Jegio-Š 
ną. Anot klerikališkps “Ameri
kos” šitie gaivalai yra “tikri 
Ispanijos sūnus”, kurie gina 
ispanų “tikybinius, tautinius jrt 
dorovinius jausmus”., |
: BeJ. 4,r ae tas

(Musų specialiu korespondento)

mgų laikraštis ąųšixdžiąųge ds-* 
panijos tąšį^mp ‘Jąįmūjįmu?, 
Karo laąjęę >įp< J$į J^įą <pąį 
krypsta visai .petikėton pusėn.. 
Pavyzdžiui, pasaulio kare 
kiętijos militąrįzmo mąąįpa /be-* 
.veik per ketverius metus triuš
kino yiąką, bet paskui staigiai 
ji ėmė irti ir suįro galutinai.' “'-.4

■ -------- rvr < ■* 'V'-'

BOLSEV1Z.MĄS JP 
. .PĘĄBSTAS

“Vilnis” ‘vąūįna ‘.‘demagogi-- 
ja” piįjmiūįmą to rfąW, kąd 
Hęarstąą, rj^uris ,dąbgr diena iš 
dienos piekiųą bpląeyikus, kitą
syk bu'vo įkarštąs ją rėmėjas. 
Ji sakę, ;kąd

“Naujienoms ;i*upi įkąsti 
bplšeyikųs ir primesti jiems; 
'Heąrstą * (buvusį ‘bolševiką’) , 
nors jos puikiausiai žino, 
kad bolševikai šlykštėjpsi ir 
šlykštėjasi ir Uearstu ir 

.heąrstizipu.” s į 
i$a demągogiją varįnęją ,pats, 

koinųnistų laikraštis, įięs 
dienos” niekuomet, nesakė, įkąd! 
Hearstas . dafrar esąs j bplšeyikų 
draugas. Jos tik sakę, Kąd Jiąaį: 
buvo',jų draugas' — įr ipę tik 
pąprąątąs lėmėjas. .Jjęąį mąt - Įr? 
vartpjo bQlš.evil<iškųs ^gųjpęn-' 
tj^, gipdamąs sovietų; yąld^ią— 
mąyy^džĮdb kada Jisai ą^gąįlęs^ 
įąyp, kąd

:lių qproJetąrįąĮąs?’ 
mąi remįą bolševikus. i

Ąųįra, Jąu iš šįto fakto ijąįšj 
•ku, ikad bplšąyįkąi ųęivįęuomel 
šlykštėjosi .Heąrątų fįr įearstizi 
mu. Buvo laikas, kada Maskva 
laikė Hearstą geriausiu savo 
draugu Amerikoje. Hearątas, 
kaip jau buvo šioje vietoje mi
nėta, .anąmet suorganizavo 
skaitlingą delegaciją iš kon- 
gresmanų ir senatorių ir pa
siuntė ją savo lėšomis kartu su 
bųrįu .savo repprtąrįų j sovietų 
Rusiją. Sovietų valdžia tą de
legaciją iir Hearsto ^reporterius 
priėmė taip/ŠiltąiLkgįp joki ki
ti svečiai nebuvę hojžeyikų prį-^ 
imami.

Ąr tai rpdo bolševiką ‘‘šlykš- 
įėjimąsi” Hearstu ;ir .hearstiz-
mu?

savo Ląriuomenės
generolą Rydz

Gal kaip kam atrodyti dide- 
liai kęįstą, kad tos ^valstybės,' 
kurios npri gauti užsienyje pas- 
skoįą įtenąis siunčia ne fjnan- 
sįstus, prekybos pasaulio • at- 
tpvųs, bęt kariuomenės inspek
torius. štai ir Lenkija pano
rus surasti užsienyje paskolą 
pasiuntę į Prancūziją ne ką 
kitą kaip 
inąpektprių
Smygly. štai tką Vk gauto
mis žĮniomis šitą rgeperplo ke
lionė visai pavyko, jis gauna 
5 milijonų frankų .paskolą.

Jau nuo kurio Jąįko Lenki
jos kai kas iš diplomatų tai, 
yįenur -tai kitur mėgino kišti 
savo nosį, ieškodami sau pas
kolos, bet apie tai suprantama 
viešąi nesiskelbė, bet visęs tos 
misijos jiems nepavyko! 

- .1 I
O krašte susidarė padėtis 

tokia, kad nors imk ir -pasikark, 
bet pąskola būtinai t surask ! 
Dėlko dabai; reikią generolams 
paskolų ieškoti, o ne ramiems 
diplomatams, arba finansinin
kams ? ? < y 5; Reikalas paprąstas. 
Mažai kas dabar paskoįų ,ra-j 
mioms kdtybos darbams Įieško* 
Jqs reikalingos krašto ginklą-. 
\vimąsi ^didinti! Ir lenkąi dš 
gautos jpaskolos du trečdalius: 
Jos įgąusaišc; prancūzų ginklais 
Ir ;tįk iĮįkiĮsią sumą grynais pi- 
nigais.

Dėlko lenkai taip paskubo
mis ėjos paskolos ieškojo ir 
dėlko jie nusilenkė , prancū
zams -įr čia, o ne kur J kitur 
jų ^ąvo? V ' .

Lenkija ;bįjo vokiečių.
. ” ( v £.

.Lenkų yirs įtrys šimtai tuk; 
šutančių-armijos jau nuo senes
nio .laiko yra gerai aplipk* 
luotj, įtaigi šiame modeęiįinią- 
me amžiuje s tie ginklai spėjo 
greif masinti ir atšipti. ’Pąą-t 
kutintų metų šioje srityje pa
daryta tokia pažanga, kąjd .sp-* 
niau įgyti ginklai atrodą lyg 
ir perdaug pasenę. O tup ime-; 
tų vokiečiai staiga pa^Jcelbe 
dviejų metų karo tarnybą, oro 
laivyną, padedant anglams, 
taip pat gerai išvystė ir stip
inau ant kojų yokiečiąi atisto
ję pradėjo drąsinu įkaištį, ^ad 
jie reikąlaifeįą .pe jiems ko- 
jonįjąą .grąžinti, bet -net (prieš- 
kąrįnes sjėnas ątstątyti! ’TąL 
gi iiąpkčRč W’ .vnkMiįų prasi- 
tarimui įvarė pusėtino rūpes
čio. >0 kas Jei.tai tikrąį vpj 
kįečįąi ^ąroįkąląnsją, arbą ,nęt 
$ą pądąryš konkrečių žygių? 
dūk jau jieį,pąsįsękįpių tprėjp. 
Reino zoną savo kariuomenę 
užėmę, šų Austrija daug įprieš- 
taravimų panaikino, tląncige 
ir neąbejotinai Pfądfjp įisji^a- 
lėti; dęlkp jiems nepamė^ipti 
ir kai kąs ‘ taip .vadinamam len
kų kprįudoriųje atitaisyki ir 
tariamas savo skriaudas iišly- 

<gįnti. Beto, neabejotina įr jau 
nekurtą yfaktąis įrodyta, kad 
Ispanijoje taip pat tvirtai pei
kia vokiečių ranka. Tad ^vįsų 
$itų faĮžftų' akįyąį^oję l^ai 
pegalėjo jpasilikU WlūS ir 'tu
rėjo kreiptis -į .prancūzus, nors 
kaip kam ir ne labai buvo ma
lonus -žygis, bet ką gi dąrysi, 
negi norėsi priklausyti nup <yo- 
kįięčių :mūWės. * -

;O kiekvienas .skolintojąs po- 
.no U\paskpU

į

suteikiama, bet su kuom turi 
reikalą ir kokias garantijas 
gali duoti, kad paskola pado
riai bus grąžinta ir kad skolin
tojas visais atvejais „ niekuo 
nenukentės. Taigi ir'pranzu- 
zai, duodami lenkams paskolą,' 
pirmiausiai lenkų atsiklausė, 
o prieš ką jie savo ginklus ža
da nukreipti.. Čia pasisakyti, 
kad diksią nelaimei ištikus ne- 
itralųs, buvo maža. Reikėjo 
duoti žymiai stipresnius paža
dus. Ir jie/duoti! Lenkai pri-> 
valėjo savo užsienio politikos 
gaires pasukti visa 180 laips- 

z nių. Tai jie ir padarė. Ži
noma, paskola tai viešas da
lykas, šiandien apie tai visi 
kalba, o karinis susitarimaš 
yra slaptas reikalas.

Tps derybos turėjo bųti la
bai sunkios. Lenkai, kąįp ir 
vokiečiai, visą laiką yarė prieš 
SS8R. savo politįką. Jie sąvo 
ginkląvimpsi reikalą tąjp pąt 
pateisino, tai ėsą būtina prieš 
SSSR, atspirtį. 0 kaip 
ppme, Prąncųzija čia yra suė
jusi sū SSSR. į artyjnęspiųs 
santykius. .Beto, reikia spė-> 
Jiotii kad- nebaigti ginčai su 
Lietuva taip pat turęj o būti; 
kad ir .švelnioje ifprpiųję, bet 
vis dpįtp pąlęįstį, peš /Lietuvą 
su SSSR, tąip pat turi šioje 
srityje sųdąriusi atitinkamus 
ryšius. Lenkija yrą turėjusi 
daų‘g yispkių neąųsipyatiipų su 
Čekoslovakija, . o \ Čekosloyąki j a 
ne tik sų prancūzais seni bi
čiuliai, ?pąt zdąbąr tapo drau
gais .ir su SSSR. Taigi pran-

T?W

cuzų diplonąsįtijąi čia teko pu
sėtinai sunarpliotas mazgas at- 
megsti. Na, jei ir ne visai at- 
megsti, tai bent pusėtinai jis 
išnarplioti.

Prancųzų kova prieš Vokieti- 
į v.• jos militarizmą. .; .

J^Rrancuzai 'Europoje 
piai tjžinėmi kaipoš' geri; dįplo-; 
matai, /kurių kalboje žodžio 
^fe’’ nėra. , Jie - visuomet ^mo
ka ir net dabai Sunkioje padė
tyje išsisukti ir daug kas pa
darytu Bent iki šiol jie buvo, 
ir dabar ypačū yra tikrai nuo
širdus bet kokių karų priešai. 
Jie daug kame pasiaukoję, 
kad tik karo išvengus — kad 
ir bloga taika, dėlto vis ji ge
resnė už geriausią karą.

Ko gi prancūzai siekia, da
rydami sutartį su -lenkais?

Prąncuząi, nepaisant į viso
kius nacipinalsocialįstiškųs Vo-I 
kiętijos pareiškimus ir užgin- 
čyįmus, supranta, kad Vokie
tija nėra jų draugas. Jie ži-1 
no, kad vokiečius galima su- 
cįrąusti tįk jiems .aštrų, galin
gą .ginklą parodžius, kad vo
kietis tįk tuomet savo apeti
tus sumažiną įr numalšiną, tįk 
stiprią jėgą pajutę, kad vo
kietis tik pajėgos yra valdo
mas, kad jiems teisė, teisybė 
pąreip^ kuriais nors kitais 
samprotavimais be fizinės pa
jėgos yrą tuščias daiktas.

Bet prancūzai, savo sąjun
gininku eiles didindami, ne 
vien tik fizinę pajėgą, pavida
le kariuomenės, didina. Vi
siems yra žinoma, kad didįjį 
karą vokiečiai ne dėlto yra 
pralaimėję, kad jų smegens 
butų silpnai pradėję veikti ir 
raumenys susilpnėję, bet |lęad 
svarbiausiai jiems pritruko 
maisto, o pirmoje eilėje rieba
lų.

'Pradžioj e karo kiekvienas 
vokietis kareivis gavo 750 gra
mų duonos ir 375 gramus mė
sos, o1 jau karui besibaigiant 
vokiečių kareivis turėjo pasi
tenkinti tik 275 gramais duo
nos ir 435 gramais riebalų; o. 
vėliau šita porcija visai suma
žėjo ir net civiliams gyvento
jams Jr ftp pritruko. Dabar 
vokiečiai dėjo ir deda visas 
pastangas, kad pas save pro
duktų gamybą tiek padidintų, 
kad butų galima apseiti jų iš 
•kitur neimportavus. Daug kas

RATE
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čia jau atsiekU, bet vis dėlto 
ne tiek, kiek norėta. Iki šiol 
kasmet vokiečiai vis dėlto ttfr 
ri iš kitur įsivežti dutonos. Tilt 
1934 meUis jie pas save iŠ 
•kitur įsi vežė 450;000 tonaė 
rugių. Beje, vokiečiai tuvi j 
savo .sandėliuose keturis mili- Ž 
jonus tonų rugių. atsargos, bet ® 
ita ^atsarga - tik vieniems mė- v 
tams- . . . o 'karas gali: tęstis 
ne-vienus metus.1 v

Tąs pats ir su kiUis 
vais. štai, avižų ir kasmet 
įsivedama bulvių irgi.

Vokietijai trūksta maisto 
/ medžiagų.

Vadinasi, vokiečių žemės 
Ūkis vis dėlto prie didžiausiji 
dedamų pasUngų negali savį 
krašto produkUis patenkinti. 
Todėl prancūzai visais budais 
mėgina visas tas valstybėj, 
kurios daugiausiai maisto pro
duktų gamina, atskirti ndo 
vokiečių. Lenkija I yra viena iš 
tų valstybių, kurios daugiau 
pąs save duonos pasigamina, 
n.ęgu joms reikia. Taigi .karo 
metu ji galėtų šiame atsitiki
me būti gera vokiečiams pa- 
^gelbininkė. Kariauti reiškia 
— ^gerai maitintis, o ne vien 
tik ginklais šaudyti, arba nuo
dyti. Vokiečiai dėjo visas pa
stangas, kad kiaulių daugiau 
prisąuginus, įr vos pavyko 
šio srityje 8% atsiekti. Va
dinąs, riebalų ir ateityje gali 
pritrukti; kad ir atsarga yra, 
bet jos užtenka tik vienam 
pusmečiui.

(Bus daugiau)

JUOKAI

3»-
VIS•»

:i

Pasiškundė
žmona: Kiaurą dieną kepu 

ir verdu ir ką turiu?!
Vyras: Tu nieko, bet aš pil

vo katarą.
........ S... .. ................................

Atbaidė nuo melavimo
c Teta:1 “Jčntfk, ar žinai kas 
atsitinka, jei paaugliai berniu
kai pradeda meluoti?..”

Jonukas: “Jie autobusuose 
už pusę kainos važinėja!”

Baisi atmintis
— Mano žmona turi baisią 

atmintį!
— Ar viską užmiršta?
— Kaip tik atvirkščiai: nie

kuomet -nieko!

. todėl reikią užka-;Europos .mįlitarįetą ygldžiąs skundžiasi, kad jų šalyse _ _ . _
r jauti dąugįąų (žemių .gyventojų perviršiui pątąl pinti. Bet tuo pačiu ląiku tos valdžios skatina 
.moteris vimdyti .daugiau žudikių.
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Silpnapročiai triukšmauja, sako 
^profesorius.

X —------- !-----------------

Dr. Clarencę # A. . Neorman, 
North •. Western .•* universiteto

4 psičhidtrijos, |protešorįyų/4fei"
; kydamas .paskaitųįMi^Sto- triukšmas 

bo narian^s šiomisdieftomis 
pa^į|Skė, - kąd > bereikalingas 
triukšmas: yrav: civilizacijbs pra
pultis. Kriokimas ir trenks
mas dabartiniais laikais tiesiog 
naikina žmogaus nervų siste
mų.

Pasak profesoriaus, jiriukš- 
mų be reikalo daro tik more
nai, silpnapročiai ir idiotai. Jis 
siūlo pradėti naujų sveikatai 
palaikyti vajų su šitokiu obal- 
siu: “Buk silpnaprotis ir ga
lėsi triukšmauti 1”

Bereikalingas triukšmavi- 
mas, sako prpfesprius Ney- 
man, yra taip senas, kaip pa
ti civilizacija. Laukinių taute
lių kariškieji Šukiai ir kariš
koji muzika tai triukšmavimo 
pavyzdžiai. •

Daug žmonių menko intelek
to kelia triukšmų sužiniai, kad 
atkreipti į save dėmesį tų, ku
riuos jie gilumoj širdies skai
to augštesnius už save, ir kad 
keršyti jiems nors erzinimu. 
Šitoks elgesys sukelia tokiuo
se žmonėse jausmų jų svar
bos ir padeda jiems įveikti sa
vo menkumo jausmų.

Šiandie moderniškos meka- 
nikos priemonės triukšmui kel
ti dažnai pavartojama, kad se
nesnius Šukius ir kliksmų pa
vaduoti. Pavyzdžiui, automo
bilis užsispyrė prie gatvės 
kaipp.o. Kiekvienas šoferis už
pakaly jo birbina savo maši
nos ragų ne tuo tikslu, kad pa
gelbėti pirmajam, bet kad pa
rodyti mępasitenkinimų • ir dar 
kad parodyti kokie “mes pa
tys manc|ri” esame. Paseka gi 
būna tnkia, kad pirmasis ya- 
žinotojus labiau susipainioja 

,.,, ir susigrūdimas». .-pasidaro di
desnis.

.puoštą taverną. Jie yra .pp. .A.: 
ir J. kinkai adresu 6Q§0 Šput-l.i 
Wells street. Kaip jau “Nau-

4uW£ (Eleanprą 4^a;KąW & 
> & .yapdąsiJBlgin • MM)

' <#« ■ ■ ■ - J

Dr. -Neyman .paaria*aųklč- 
ti Įšmoiites i. siiŠįtaikyniuŲ 
bereikalingo Atrin^Smo,' ■! oįį tau-1“.--*-----

ti, kaip rtam tikruosdarbuo
se, jis. pataria clčtis pastan
gas daryti Ąjį <kiek* galįma^ me
lodingų, ritmiškų.

Į-avečMtetJt■išvAife-Jig

toj užlaikąs M. Karcisupkąs. 
W SKfiat.Ę'l Street.'Visi'-^inp :ir 
pą^įstą. j) Ikąipp <erų [Plffflkų 
lk^J>ėj%^fėij> pajįiyedjiąp Įžįpio-

sVui itfbaiorano. -tRosa*.-mlhbiibes

pedliorius, šios apielinkės lietuj 
•viškas žydelis, apsigyveno >pas 
ponių Onų Šakienę, 5004 South 
Węlls street. Tai vantras lie^u- 
višto i

B.; Hurwich, 5100. ‘S-

■ J i 

■y-.* 4

XįWeW-

B T: <
M

kojos sukritusios į skylę.' Po 
to jau buvo lengva visus sęp* 
'tynius kalakutus parsinešti 
namo. ė. C’-’

■v> 
X-Y.

•Street įr .nušlavė didelę tuolai
kines Chicagos dalį.

.Mipęti augščiaus ( ųsmenys 
bdvo pakviesti. sekmadienį kai ■ 
pa, gąrbės svečiai 
ąavaįjtę^oyaKsu ^gūis:

įšhač

.pradedant ■

yatin-»
I

K

sveiks. Mergaitė mokinąs •’ sak- 
safonų groti, įr aš Jai .linkiu 
veikiai išgyti. Taipgi teko -pus 
girstį, kad tavern bizpį pp. ^ip-; 
kai išrendavoję Hony (Kasparui.

Nuo čia kitame bloke yra ki
tas gero tautiečio namas ir ta
verną Tai Ąptpn Chiciauskas, 
306 West 51 street. (Bizniavie- 
tė .buvo uždaryta tpJų .laikų, bet 
dabar išrendavota svetimtau- 
. -v/V. • •>' ••• i • ■ ' f ' .' r • ... t ' . ,
,čįpį, Mr. Jphp Pbaikpyįtz, kurs 
yra .apsukrus žmogus ir -daro 
gęvų (biznį.

iBpčernė
4

Kiek toliau j ^ietp?, ,-ant lĘ^in-į 
cetpn avenue prie $3 gatvė?, 
užlaiko grųžia įr ^švarių įbueer- 
nę A. Zolpis.

Dar kiek toliųu, prie 54 gat
vės ir Shelden ^avenue, rasime 
gražių užeigų Mįss Pųųjokąs.

? •' -j

.Kriaųčiai ir barzdaskutys
O gal kas iš kitų kplopįjų 

many, kad mes neturime gero 
.kriaučiaus arba bar»d.ų§kRčip? 
Neapsirikite, gerbiamieji! Štųi 
Anton Rądziųs, 240 We$t 51 
street. Tamstoms siutų ar pal
tų ,pataisys įr suprpsys taįp, 
kąd atrodys gražiau nei nau
jus. ;Kas man geriausia patįn* 
ka, tųi kad itie kelnių krisai Jlį 
gai laiko. Reiškia, gerai np- 
spaudžia.

O štai kitas .lietuvis geras, 
krįaučius, tai M. Bitautas, 5111 
Wentworth avenue. Jeigu jūsų 
siutas ar suknelė'per neatsar
gumu susitepę, tai nėnusinjįn-, 

........ kitę, tik pavelykite jgm išvaly- 
Trečias .biznis tai sepiai .čia iti, o stebėsite? jo atliktu darbu.

Toliau, i kammėra <žinpmas per 
septyniolikų metų toj pačioj vie-

- -- -—ra-- ;—j.----- j

Iš Atlantic kolonijos
Anų dienų “Naujienų” skai

tytojams pateikiau truputį ži
nių, kurie iš šios kolonijos lie
tuvių yra mirę, kurie jau gy
venimų užbaigė ir kuriems ko-į 
voti yž būvį nebereikia. O su 
gyvais žmonėmis yra kitaip: 
kol gyvas, tai ir valgis reikalin-. 
gas, ir pastogė kur galvų pri
glausti nuo šalčio ar lietaus. 
Na, žinoma, mes čia ir -rausia- 
mės, kaip vabalui žemėj, užsi
dirbdami pragyvenimų vieni 
fabrikuose, kiti ant geležinke
lių, treti šiokiu tokiu bizniu. O. 
daugiausia dųbar tai tur būt 
rasime tavernų. Vakarais iška
bos tik ir šviečia įvairiais var
dais. Tokios iškabos .pagražina 
apielinkę ir teikia praeiviams 
daugiau šviesos. Iš lietuvių ta
me bizny man yra žinomi šię 
vardai:

Tavernos
Dr-gai J. ir J. Daračiunai,, 

4548 S. Wentworth a'venue. Jie 
užlaiko gražių alinę ir yra 
draugiški žmonės.

Antanas Jos. Škucius, 4814 
Sp. Wentworth avenue. Jis tu
ri tavernų ir ruiminghauzę. Jo 
žmona praėjusių vasarų išvažia
vo i Lietuvų paviešėti .Kretin
gos apskrity, kur jos brolis yra 
klebonas. Važiavę tųįpgi ir ge
nys tėvus aplankyti.

-.zj'-.jt/- ' 'ž ■ .;Y\ š?'“ *
■> ? Z. . ' '
:—p.ryr?!; '■iii;.,.:.''.vtr.K—

„Skelbimai Naujienose 
ylupcįą ipaudą Mfeb 
Jcad pačios Naujienos 
^yra naudingos.
’* Y < < - '
T—

S' metų“-ir
.....

■tosTgyvi .tik .trys ugnggesųr:, 
kurie gesino -Ghicagos didįjį 
gaisrų, .kibusi spalio mpneąip B 
dienų 1871 metais. Tas gais
ras kilo adresu 137 Dekoven

tų (ppųsfivųme Į)ųme adresu 
5119 So. W«ntwqr|h • ųvęnpe. 
jfięk
gyvenimų. iBet, kąįp ta .pątarle 
sako,'žuvelė lenda į vandenį ;gi-f 
Ijųu, o “žnjpgųs ieško dar..dau
giau. Guzauskai nusikraustė y 
vietų adresu 4&11 /So. Hąlstcd 
street. Atidarė tavern dr pęs- 
tayrųnt!biznį, <dar ^odos sp ki
tais žmonėmis partneriuose, ilš 
karto sakyda.Y.Qsį? kad ‘biznis <ei- 

,n.a gerųj, <het :pra§įųąį pavakarį 
savo $įznį Jjkvįjįavp iįr vėl pęr^ 
si kėlė iį ^tlantįę ikpMj|ij ų, tik 
jųu\pe iį ‘spytų Įiamą, ;pes jų ,pa- 
mų 0vų|^ė
čia jip vadipamų, etippųi. Pu
žauskas dabar karų >vedų f?u 
.jais. Jš įkarto <jis .prašė jųpd- 
vęid^ius .išsikraustyti dš J9 ipa- 
mp, ba jie nemoka .ręnAos. iĘet’ 
kur jie tau kraustysis tfadę<pą-; 
stpgę. To^ęl p. ^pzųpskųs^^ 
.damas geras demokratus ir (pri
pažįstąs ijjpl^jpatiškų akęįjų> 
kitnniškps .išeities .nematė, Op 
tik (kreiptis j .-tautų dy^ų, |aj -yra 
į valdžios teismų ir .prašytį itęi- 
sejo .pagelbėti šiųme relkųle. 
■Taigi p. Gu^apskųs Teismo $p,a- 
gelba jau baigia juodveidiįps 
iškraustyti lapkųp iš savo jpa- 
mo. Tame pųme jjfs mano yėl 
valgyklų atį^ytį-

O dabar, ikQW ^as 
Lunch ' Koom^ pų? J. ĘųrtĮ,; 
5100 So. La S$|įę 
turi tavern!;jjį^pj. ' \

,K J ■ 1 •' ,

(Lietuviški ^^eliai
■ , . j- : ■’ \ ‘

Viųięms fggyųi <pymas i^ <pa- 
žįątamas .• Jukinas /ppr 
ilgus dųįkpSnAhU^ biznięrips

.Pirrna^ejjj, spalio 5 .d|ęną, 
prądėtą stąt^i arąpnąląi I|li- 
pois valstijoj. 1&ip prapęšė 
^ąjprąjs gepe^la? Roy D. 
Keęhn. Viso ųrsenalų bus pa
statyta l,ę. Jų .pastatymas 
kaštuos $2,000,000.

3 "'3
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Naujas parkus
Prie upes (Wabash, Hlinųįs 

valstijos pusėj, pradėta dųr- 
bas iren8t!-
Parkas užims 80 «ųkrų. Jo vie
ta arti >yipęęppes, Indiaųų. 
(Įrengimas kaitųpsiųs $40,00p.

i

,J. Vpp<lęąk -Tęl. Lafayette 4560
Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FĮRANkOM LAZDAS . ME£ NUMIĖRŪOJAMĖ IR UŽKABtNAM'E 

TAVERNOMS, NAMAMS Ift MQKWUW VENĘTIAN BLINDS.
( W WEST 47th .(AKTI WOQD ST.)

ifilRA MALEVA - 6ERESNĖ DARBAS ’
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mąžiap išsįpuątipa ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra pppulįaręs :Hęlxųąn '.mąjęvos.' Ir kąipos nebrangios 

o stakąs visada pilnas.
Moore’s inaleva, ,30 spųlvų, gal. ............................ $1<85
Spepiąlė maĮėva, 16 spalvų, gal............................. ........
Varnish remover, gal. ................     »950
Grynas baltas enamel, gal.......................................

ir brųtypiau.
Sienopig įpopiera, roleris ......... . ........ ....... ..... .......

ir ^brangiau.

HELMAN PAtNT STORE
1.4ĮJ Sų. Hąl$t.ed :Sfceet. 5>1, Cs

*
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gyvenančių ( žiponip, turinčių 
savo namų ir j apie grųžiai iš-

UMVERSAL SHOE STORE NunfiBEh
A. ZALECKIS ir J.- MARTIN, Sav.

?337 Sj>, .S^reęt 
ii ■ m i ...... — ■■ ■'■n ■ ■ ■■ ii m........... imu i I.I—.I—■ ■■ n i ■■■■ii

‘Kiekvienas OĮd (2olds ęi- 
garetų pakelis suvyniotas j 
dvigubą .ęcĮlflnhaąer- d,vi 
piM . ,ce|}ųBJlftB.e ttt !nepftr 

(rji

kfflltestą 
’i'| ••

Miestely .H^sęheę, 
pelitą ,sę^ą)ft(iię^Į 
męĮaghj .kontestas.

i* • *FOR MEN

S'.-.si

t

jĮUįppis, 
užbaigta 

.... r. .   Tljmoisį 
YUl$tijp? mę^gių ^pipiopųtA 
jųjįpęjp ftpjųs Meym$
ąę.kWaĮPOM:

Keletą? ,męt$ ;ątgal medžio 
damas jis pastebėjęs ;septymu? 
laukinius kalakutus tupięįip? 
ųnt vienos šakos, o šautuve ir 
patrankoj beliko pas jį tik 
viena .kulka: Kas daryti? ,

Jisai .paleidęs kulkų į šakų.: 
šaka suskilusi ir įkaįakutųi

5063
•/. ~ W»*T**rr*> *■* f 1 ................  . " V . 1 4?
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Visįems Didelis Pasirinkimas 
Gerų Rudeniniu Čeverykų

M.nsų vįsada gali rasti
šap tinkamus, stiprius, ^grąžius ir

K nebrangiomis kainomis č e ve rykus,
Į^. vyrai, berniukai, moterys, męrgai- 
■Sfikltes ir vaikai. Dabar pirkdami su- 

taupysite .nuo $LQ0 *|ki $1,50.

HYPATIA PUNISKAITE
1 I U JI į ""V 1 ............ I

U

J 
t *.<

ELENA ŠNIAUKSTAITE MISS ALDONĄ GUEQRĄT11E MISS XĄV^EĄ MISS SU.ZĄNNA VILIUTE MISS ESTELLE SLOTKUS MĮSS VENUS PUMOS A
V<5^wV3n»*’>)rM * mm. uit .ui"’" - ..■
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PRADŽIA 6:00 VAL. VAKARO ĮŽANGA 40 GĘNTŲ ASMENIUI
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ŠIAME BALJUJE 'NAUJIENOS suteiks Chicagiečiams progų ,išsirinkti 
GRAŽIAUSIA LIETUVAITE, kuri bus pakviesta .dalyvauti METINEJE 
CHICAGOS AUTOMOBILIŲ PARODOJE, lapkričio 14 iki 21, Internatio
nal Amphitheatre.

GRAŽIAUS
t

SAKALŲ SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

NAUJIENŲ BALIUJE BUS BENKAMOS 5 KANDIDATES, iš kurii; 
Viepą jbus APVAINIKUOTA KAIPO GRAŽIAUSIA LIETUVAITE ir turės 
prpgą .dalyvauĮi su kitų tautu gražuolėmis, Chicagos Automobilių Parodoj

i Sųiulkųs paaiškinimai Jr kuponas telpa kitoj vietoj.
rFĮjnjy'Vnį'JM ..tįtt,1 r'i'.Lj, ,k.L '1JZ. UUUJl'UJrrja.’.'gS'ĮiT..... į '|;'T?TrTX^gBHgyTWT8S^nn,'",'Ui.uiH.J I.I41.^I .hiij , LinnJi n;jri...f...riii. ■■■■■■ a ..m, -v1.. . 1

ŠIRDINGAI -KVIEČIAME LIETUVIŲ VISUOMENE DALYVAUTI NAUJIENŲ B<<IUffE ;ĮR IŠRINKTI yĘĄŽĮĄŲSIĄS .METUVĄI^S. -^NAUJIENOS



- NAUJIENOS,. Chieago, III. ' Trečiadienis, spalių 7, 1936

Motina ir •■Dūk-

Išpardavimas

šeštadienj
4187-93 ARCHER AVĖ., Near SACRAMENTO ST.

MUSŲ NAUJAI PERBUDAVOTOS IR PADIDINTOS KRAUTUVĖS

Politika

Memel Cafe

HOPE MUSLIN
rūšies

Swagger Styliai

Išeiginiai kautai

krutinus

15c vertės

pora

BIG YANK MARŠKINIAI

6c vertės

69c vertės

Lietuvių Tautines 
Kapines aplankius

darė ne
lankančius

ir kito- 
Balius 

10 die- 
svetai- 

Califor-

Suedetta moecasins moterims ir vai 
kams iškimšti padai. Visos mieros

Ketvirtadieni 
Penktadieni

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Lietuvos konsulas 
apleidžia Chicagą

Mieros 14 iki 20 
ir 38 iki 48

Kviečia visus atsilankyti sa 
vininkes

GRAND OPENING IŠPAR 
DAVIMAS MOTERIMS 
KAILIAIS PAPUOŠTI

Wrigley 
ir Beach

Nut
Chewing

Gum
3 už 9c

• L
SteSir"

TIKTAI KETVIRTADIENĮ!
Ruginė Duona
Cielas 2 svarų kepalas

TIKTAI 
ŠEŠTADIENI

OLD QUAKER 
18 mėnesių 

Kentucky
Degtinė
Pilna paintė

63c

vertės ir aukštyn 
iki $3.00

INDIAN 
MOCCASINS

39c vertės

lygiais galais 
batai, padaryti, 
atstovėtų ilgą

gero maisto 
už prieinamas kai-

639 West 18 Street, 
Salutaras 
geriausių,

VYRŲ IŠEIGINES 
PANČIAKOS

Naujo felto, suėdė skins 
kitokios visose naujose 

rudens mados

Naujos rudens 
Skrybėlės 
Vertės iki $1.88

Minkštos, sanitariškos 
sugeriančios. Papras
tas baksas iš 12. Tik
tai 2 vienam kostu- 

meriui.

žieminiai trumpomis 
ar ilgomis ran

kovėmis

Straps, Oxfords ir 
ties veršeninės, kid 
suėdė ir kombinaci
ja. Mieros 3 iki 9

Pasiūtos iš minkšto flane- 
leto rinktinomis družėmis 

arba balti. Papuošti 
sujungimai.

Lietuvos konsulas Chieagoj, 
p. Antanas Kalvaitis, išvažiuo
ja į Lietuvą. Chicagą jis ap
leidžia lapkričio 2 dieną šių 
metų.

Jo vieton į Chicagą atvyk
sta laikinai iš Washingtono 
Dr. M. Bagdonas, Lietuvos pa
siuntinybės sekretorius.

, P-nas Kalvaitis išbuvo Chi- 
cagoj nuo vasario menesio 1928 
metų.

Dvigubas cellophane su
vyniojimas labiau-suš velnin
tų Old Golds cigaretų neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

Spalio mėnesio 9, 10 ir 11 
dd. įvyksta Memel Cafe Grand 
Opening. P-nia Emma stf duk
teria Emily yra prisirengusios 
šios naujos užeigos, Memel 
Cafe, atidarymui. Bus skanus 
užkandžiai, gros gera muzika, 
linksminsis seni ir jauni per

GRAND OPENING MUSŲ 
PADIDINTO BATŲ 

DEPARTMENTOIeško $500,000 atly
ginimo iš aeroplanų 

kompanijos

Salutaras Druggist & 
Chemical Co.

Brighton Pairk 
Žinios

Rayono naujo rudens 
paterno panČiakos.

Dvigupi pirštų galai 
ir kulnys. . Mieros

Salutaras Druggist & Che 
mical Co 
yra plačiai žinoma 
biteris vienas iš 
kurs kasdien randasi markele. 
Jis yra žinomas kaipo gera gy
duolė viduriams , ar kokiems 
nosmagumaįms pašalinti, Par
duodamas aptiekose ir taver
nose ir yra geras gerti su deg
tine ir be degtinės. Reikalau
kite 
ras 
na

Ištikrųjųjųs niekad netikėjotės 
tokių stebėtinų kautų tokiomis 
žemomis kainomis. įvairių 
vilnų, po visu pamušas,, kai 
kurie papuošti su kailiais. 
Mieros 7 iki 10 ir 11 iki 14. 
Prie kai kurių galime ir skry
bėles pritaikinti.

Kazitnieras ir Marijona 
Balčiūnai

TIKTAI 
KETVIRTADIENĮ!

Piaustyti |

Lašiniukai
Gerai džiovyti, ! 

cellophane suvynioti 
Gardus

% svaro 1Q1/2C

Kviečiami visi Brighton par- 
kiečiai atsilankyti į šį paren
gimą. Visi linksmai ir drau
giškai praleisime šeštadienio 
vakarą prie skanaus alučio ir 
pasišoksime lietuviškų ir ame
rikoniškų 
geriausių

Tuomi 
nansinio 
tiečio p.

NAPETTES
15c vertės

mokesčius. —Balčiūnas, rašt.

Jubdi, 
darbo 
kad 
sunku nešiojimą. Lank
sčios odos ančpirščiai, 
ir ilgo dėvėjimo sudė
tiniai padai. Mieros 6 
iki 11 SI 1Q 
Vertės $2.00 !■ ■ w

Pagarsėjusios 
“LORRAINE” PanČiakos 
šifanas ir patarnavimas 

atsveria
Paprastai 69c vertės....

• Pirmos rūšies!
• Neperteška!
• Nesiraukšlėja!
• Išlinkimas 42 dydžio!

$1.79 vertės

«1.29
Sušankyti. extra sun
kus 8 uncijų mėlyno 
de.nim, triskart persiū
ti ir bar tacked. Mie

ros 36 iki 42.

United Air Lines Transport 
Corporation aeroplaną ištiko 
nelaimė spalio mėnesio 6 die
ną 1935 metų. Devyni žmo
nės žuvo nelaimėj. Dabar Char
les H. Matthews, vieno iš žu
vusiųjų, turto paveldėtojai ieš
ko iš kompanijos * $400,000 at
lyginimo. Gi $100,000 atlygi
nimo ieško giminės žuvusios 
p-lės Juliet Hillman. Toj pa
čioj nelaimėj žuvo taipgi John 
F. Čutehing, Chicagos milionie- 
rius.

i w pora
MOTERŲ GRYNO ŠIL

KO PANČIAKOS
Grynas šilkas iki vir
šaus, šifanas, pritaikintos 
malai pėdos, naujos ru
dens spalvos.

Pp. Kazimieras 5r Marijo
na Balčiūnai, 5022 IW)rst 16 
Street, užlaiko didelę ir gra
žiai įrengtą bučernę ir groser- 
nę, kurioj visuomet yra dide
lis pasirinkimas 
reikmenių 
nas.

Abudu 
Chicagos 
nariai, 
neseniai

Dabar — po šešių mėnesių, perstačius ir modernizavus, musų gražioji krautuvė atsidaro. 
Atidarytai daug naujų departamentų — kiti padidinti. Viskas padaryta taip, kad padaryti 
Archer Avenue Big Store jūsų ir jūsų šeimos mėgima krautuve.

Memel Cafe randasi adresu 
1325 North Halsted Street, šios 
gražios užeigos savininkės yra 
motina ir duktė, Emma ir 
Emily. Jų garsinimas eina 
“Naujienose” kas antradienis 
ir šeštadienis.

me “Naujienų” vakare. Ramus 
ir malonus sekmadienis užsi
baigė kelioms Chicagos lietu* 
vių šeimoms.

BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ MOKYKLOS 
BATELIAI

Paprastai $1.29 vertės 77c pora

Oxfords ir straps dūli arba patent odos, stiprus 
padai. Mieros 8% iki 2.

PRANEŠIMAS
CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS1. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutari priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
eago, Indiana Harbor, East Chieago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chieago Heights, Haryey, 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 ii 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50, Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintu vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA. 1739 So. Halsted St.. Chieago, III.

pp. Balčiūnai yra 
Lietuvių Draugijos 

P-nia Balčiūnienė dar 
iš Lietuvos atvyku

si, bet gabi rimto lietuviško 
budo moteris, moka skambin
ti gitarą, o ir gražiai padai
nuoja.

Schult 
pirkėjams, 

nariai susi-

Garantuotos 
baltas muslinas, 3t 

col. počio.
(10 y ardų apribota)

visi ir visuomet Saluta- 
Biterio. Jų garsinimas ei 
kasdien “Naujienose”.

— Senas Petras.

TIKTAI KETVIRTADIENĮ!
Oilcloth Staltiesė

35c vertės maTeJ hTT
Miera 46x46, naujas rudens

paternas su pakraščiais ITprR8*
21c

Brighton Parko Moterų KliUbo susirinkimas įvyks spalių 7 d. 
trečiadienį, 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, “Sandaros” svetainėje, 814 W. 33 gatvė, 7:30 
vai. vak. Visos narės nuoširdžiai prašomos pribūti, nes 
yra svarbių reikalų. Taipgi malonėkite užsimokėti mokestis.

> Sekretorė.
SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks spalio 7 dieną J. P. Gri

gaičio svetainėje, 3804 West Armitage avenue, 7:30 valan
dą vakare. Visi nariai kviečiami dalyvauti susirinkime, 
ba yra daug svarbių reikalų aptarti taip kuopos, taip visos 
organizacijos gerovei. —Ben. Aluzas, užrašų rašt.

SLA 139 kp. mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, spalių 
7 d. Palmer Parko svetainėj, 7 vai. vakare. Visi nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime, nes bus svarstoma kuopos vei
kimas šios žiemos sezone. Mat, nekurie kuopos nariai no
ri, kad kuopa surengti/ kokį nebūtų parengimą. Taipgi pri
mename nariams, kad užsimoketumėt savo mokesčius, ku
riems jau laikas. —Valdyba.

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjungos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, spalių 7 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai/ ma
lonėkite atsilankyti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti,, 
o kurie pasilikę su mokesčiais, prašoma apsimokėti.

S. Kuneviče, rašt.
SLA 36 kuopos susirinkimas įvyks spalių 7 d. Lietuvių Audi

torijoj, 3133 S. Halsted St. 7:80 vai. vakare. Prašau pri
būti visų narių, nes randasi svarbių reikalų aptarti ir už
simokėti užsilikusius

Puikios rinktinos sunkios 
vilnos.

Swagger ir tinkami styliai
Diržo Styliaus

Dvigubos ir vientisos
Plaid Nugara
Fleeces J
Oiribres r
Tweeds «
Diagonalai

TIKTAI 
KETVIRTADIENĮ!

Cigaretai
51.09 dėžutė-
Camel, Old Golds, 

Chesterfield, Lucky 
Strike

Gražios rudens dienos!
Nors | baukštesni medžiai 

pradeda geltonuoti ir meta la
pute ant žemės, tačiau bendras 
vaizdas visur žalias ir papuo
štas žiedais. Sako, indėnų va
sara atėjo, o po jos “bobų” 
vasara prasidėsianti. Spalis 
mėnuo, bet oras šiltas ir ma
lonus Chicagos Lietuvių Tau
tiškose kapinėse ir 
paprastą įspūdį į

TIKTAI 
KEVIRTADIENĮ!

Švarus baltas 

10svan* 45c
Supiltas po 10 sv. 
audeklo maišeliuose

šokių prie vienos 
lietuviškų orkestrų.

prisidėsime prie fi- 
parėmime savo |au- 
Zurio. Mes lietuviai 

turime dėti visas pastangas, 
kad p. Zuris laimėtų rinkinių 
dienoj lapkričio 3. Jam reika
linga taip moralė, kaip ir fi
nansinė parama, tad sukruski- 
me (pasidarbuoti savo tautie
čiui. ; j ;

Atsilankymas į kliubo balių 
kiekvieno lietuvio ir lietuvai
tės reiškia prisidėjimą prie pa
ramos p. Zuriui.

Rengimo Komitetas.

BERNIUKŲ MELTON ŽAKETAI 
Paprastai $2.98 vertės. Navy blue žaketai kazokų 
;tyliaus, pilnas ziperio priešakys j
—8 iki 18 fe I V

VYRŲ HEADLIGHT 
OVERALLS

Lietuvių Politikos Kliirbas 
Brighton Parke, kad sukelti fi
nansinę paramą savo nariui 
Adv. J. T. Zuriui, demokratų 
partijos kandidatui į teisėjus, 
rengia balių su šokiais 
kiais pamarginimais. 
įvyks šeštadienį, spalio 
ną, lietuvių parapijos 
nėję, prie 44 gatvės ir 
nia avenue. Pradžia lygiai 6 
valandą vakare, įžanga asme- 
niui 25 centai.

VYRŲ DARBINIAI 
BATAI

Kapinių užveizda 
rodo sekcijas lotų 
Kapų direkcijos 
rinkę kapinių patalpose su pir
mininku Edvardu Čepulių svar
sto bėgančius reikalus. Iždinin
kas J. Balchunas parodo ju
biliejinių kapinių iškilmių pa
veikslus.

Sveik nuos su ką tik grįžu
sia iš Lietuvos p-nia O. VikŠ- 
riene, susitinku su pp. M. Kar- 
čauskais ir Kalkiais. Uodai ne
vidonai užpuola, nuolat reikia 
gintis nuo jų.

Apžiurėjus Vinco ir JuoZo 
čeponių, Bronio Vargšo, jaunos 
Urbaitės ir kitų kapus, M. Kar- 
čauskas paragina visus vykti 
su juo atgal į Chicagą pas jį, 
adresu 5749 So. Wipple s t.

Grįžtame į Chicagą., Kalba
me apie Lietuvą, apie žagarį, 
ir nepajutom kaip jau susto
jom ir prie qp. Karčauskų na
mo.

Viduj politikos klausimai ir 
vaišes. Ir vėl pasikalbėjimai. 
Su Karčausku ir muziku Er. 
Kalkių visuomet malonu ir 
naudinga pasikalbėti.

Bet jau metas ir apie na
mus pamąstyti. Labą naktį — 
Karčauskas sako, pasimatysi- tris dienas

Moterų Planelio Pajamos 
98c vertės 

57c
Dviejų šmotų pajamos, fužavos, mėly
nos ir žalios v spalvos. Gražiai papuošti 
susiuvimai 16 ir 7.

karinti iš puikaus mėlyno cham- 
beray, siutas kalnierius, prakaito 
nenerdrėkiama, cigaretams kišenė 
ir kitos ypatybės. (2 apribota).

Vyrų Sunkus 32 unc. ‘~ ■ t j—
Melton žaketas

$3.98 vertės

52.49
Vien vilnų navy ||
blue melton, kazo- '
kų styliaus, kišenės S
su praskčpais su
pilnu ziperio prie- H —
šakiu. Mieros *36 W
iki 46. z=ss

GRAND OPENING IŠPAR 
DAVIMAS MERGINŲ 

KAUTŲ

MOTERŲ FLANNEL 
G0WNS

VYRŲ DRYŽUOTI 
UNION SIUTAI

88c vertės

TIKTAI 
ŠEŠTADIENĮ 
Snider’s 
Ketchup

10/2
Didelė 14 unc. 

honka

Rytoj geriau atvykite "* 
anksti, nelaukiant 

kamšaties
208 Moterų Puikių 

Sijonų!
• Acetates Tvirtos Spalvos

• Wooltones -— • Prints i
Specialios Grand J
Opening Kainos! (

Mes norime jus supažindinti su 
musų nauju Ready to Wear De- 
partmentu, nes jaučiama, kad tai 
yra geriausias būdas parodyti 
jums papuošalus tų mėgiamų 
dresių. $1-88 vertės iki $3.00

LDWESTPR1CES - - BETTER MERCHANDISE
?% ’ z' ,p\• v * r ’ . v 1-i. , ■ • *'. . . *• ■ ■/
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Visi Rengiasi į Gra
žuolių Kontestą

Artinasi spalio11 :diena.«Kur.tik nepasisuk
si, išgirsi kalbant . apie Naujienų rudeninį vbalių H 
ir gražuolių kontestą. & • < ' \■ 'M

Taip atsitinka kiekvieną ,; sykį, kuomet tik 
Naujienos ką viešo rengia, .nes žmonės žino, kad 
Naujienos visuomet tžip sttrėngia vakarus, g joį 
gei kiekvienas ^atsilankęs -turi -daug •smagumo.?

Šis Naujienų parengimas bus pirmutinis iš 
visų kitų viešų rengimų. Per vasarą‘žmonės va
žinėjosi kur kas norėjo—mažesniais būreliais. O 
dabar Naujienos teikia progą susieiti visiems į 
didelį būrį. Kaip žinia, dideliame būryje visuo
met smagiau. O jaunimui tai jau bus 'tikras ma
lonumas, nes šiame Naujienų parengime nuolat 

. gros dvi orkestros. Šokių mėgėjai galės šokti 
kiek tik norės.

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

Naujienų rudeninis balius Ir gražuolių kon- 
testas bus sekmadieni, spalio 11 dieną, Sakalų 
svetainėje, 2343 So. Kedzie Avė., pradžia 6 vai 
landą vakaro, įžanga asmeniui 40c.

Niekur kitur nesirengkit. Važiuokit ten, kur 
kiti visi važiuos.
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• Tavernų savininkai reika- l 
laujant musų atstovo pašaukit 

VIOTORY 5382

1
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VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALE ONIA5

BRIDGEPORT LIQUOR COMPAN Y k
3252 S. HALSTED ST. -CHICAGO
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DAILY BUSINESS DIRECTORY

Lietuviai ir lietuvai
ty paėmė leidimus 

vedyboms

29 m. ir 
m.
m. ir Mag
ni.

Stel
ei.
Stel-

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

Henry Grienke
Frances Bartus 25

Leo Valentą 21
dalene Chipules 21

John Butvilas 21 m. ir
la Kilkus 20 m.

Stanley Žukas '22 m. ir
la Mielinis 21 m.

Frank Barnas 22 m. ir Irene 
Zasadzinska 22 m.

Andrew Trakszelis 22 m. ir 
Valeria Janusz 19 m.

Joseph Dombrowski 24 m. 
ir Alice Kalėta 20 m.

John Zelnis 30 m. ir Lucille 
Crosby 22 m.

Francis Paul 26 m. ir Mary 
Brazas 20 m. (Westville, III.).

Lietuvių Tautinės 
Kapinės

Eleanor Medenis

Rugsėjo 29 dieną Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse tapo palai
dota Eleanor Medinis, kuri mi
rė rugsėjo 25 dieną.

Buvo gimusi Chicagoj, mirė 
amžiaus pustrečių metų. Pali-> 
ko nubudusius motiną Katryn 
ną ir tėvą Petrą, taipgi daug 
kitų giminių.

I

Viktoras Norvaiš

Spalio mėnesio 3 dieną tapo

12 MĖNESIŲ i
;sena .m

1i?**^ brand
TIKTAI 4 g* g

■ i
*

Straight American 
BOURBON 
WHISKEY

kupų, /turinčių parapijas Ame
rikoj. Tos bažnyčios vysku
pai -suvažiuos čia is pačių’ 
Jungtinių Valstijų, is Pietines 
Amerikos, iš Kanados ir saly 
artinų Amerkos kontinentui.

Paul Dalens., Vaistiniu-, 
kas Naujoje Krautuvėje

-Plačiai ži- 
p. Paul

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE < 
SU įkyrint yta Vidamaįį, tiktlu pagelbsti matų įkaitytajame eiuircult, kur galima niuiplrkti 

tlvd^^l^Prattą ir nepapr(utą ’daiktųtintai9ą ir reikmenų. Jeigu ii telpančių Ha įkeitimų 
negalita't^iraetl ka.ieikot^ palaukite Naujienai, Canal 8500, te klauMta Bbmią Pakui Ja. 
Čia Jut įgaukite informacijų, jeigu

'' ' •AUTOMOBILIAl^IR
AUTOMEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik -tie 

automdbiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

,..4
teUsiiįpapuošia \ tų ^krau- 

fuv0 kamp^r
‘^ Vaistinė , atidara tuom
pačiu laiku“kdip to- visa krau- 
uvė. 'Būtent, antradieniais, ket
virtadieniais ir šeštadieniais 
jus atdara iki 9 vai. vakaro; 
Kitomis dienomis savaitės bus 
atdara tik iki 6 vai. vakaro. 
Linkėtina p. Paul Dalens ge
ro pasisekimo naujoje vietoje.

(Apsk.) ’

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlewood 5883—5840

Siunčiam GSlen Telegrama | 
■s. Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted SL
Tel. BOUlevard 7314

V1MC • ANGLYS—COAL

parvežtas kūnas Viktoro Ner
vais iš Oak ‘Forest, kur buvo 
„palaidotu liejios mėnesio 13 
dieną, 1936 -mėtų.

Gjminės, pusbrolis Bruno 
Shimkus, taipgi kiti, kaip tai 
Petras Mažeika, Frank RadavL 
čia, Mrs. A. >Rosbadauskienė, 
sudėjo pinigus kaštams apmo
kėti ir 'parvežė kūną į Lietu
vių Tautines Kapines. i

Joseph Shmitas suteikė duo-; 
bę savo lote veltui.

Velionis paėjo iš Raseinių 
apskrities, Kauno rėdybbs. Mi
rė Cook kautęs ligoninėj lie
pos 13 dieną 1936. m.

Mirė Juzefina 
Useliene

dieną, 
(tėvų

Pirmadienį, spalio 5 
mirė Juzefina Useliene 
pavarde Viličkaitė), sulaukusi 
50 metų. Mirė ji dęliai retai 
pasitaikančios ligos Vadinamos. 
Polycythemia — kraujo sutiK 
štėjimo.

iBricįhton Park. 
nomas vaistininkas 
Dalens, kuris per eilę metų 
užlaikė savo vaistinę ant Ar-* 
cher avė., dabar randasi pa
talpose nailjos didžiulės krau
tuves Archer Avė. Big Store, 
antrašu 418Z iki 4193 Archer 
avenue. Telefonas Lafayette 
1155. ' /■ ‘P / . '-J

Laidotuvių Dirėktoriail Pocahontas Mine ;Run Screėned
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Barus Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

5332 SO. LONG AVĖ 
Mu./nu mpubuic z MO1 KAILIAI—FUR

F U R R I E R

JUOZAPAS f

UDEIKI
IR TĖVAS Š 

REPublic 8340

BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Darome pagal orderi, valome, gla- 
zuojame, pamušus perdedame it 

taisome.
JOHN KOVALIK

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

Velionė paliko vyrą Juozą, 
tris dukteris, du sūnūs ir >gL 
minės. įDuktė Joan Gaddy pra
eity yra dirbusi Naujienose.

Nabašninkės kūnas pašarvo
tas dukters -namuose adresu 
1114 North 18 avęnu§, Melroso 
Park. ' ■' ■ j

Einant (į krautuvę per did
žiąsias duris, pasisukus polie
siai r ankstį, pirmiausiai į ituri 
pastebėti Paul Dalens vaistinę,' 
nes kosmetikų ir kvepalų aro
matai .pagauiią nosį ir traukte 
traukia į lą pušę,/„kur kvepia. 
Vaistinės departamentas nėra 
Užtvertas, taip kad atrodo 
kaip dalis pačios didžiulės 
krautuvės.’ T^Žiaus, gi;ėžųš 
nauji fi^Čerjįnj ^p^asieniais^ ir 
show keisai/^au vi?irtktiniais‘ Ha-

P. J. RIDIKAS 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
Koplyčia Veltui 

3354 S. Halsted St 
Telefonas 

BOULEVARD 4089

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

Permanent $2.50 
iki . $5.00

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

rantuotas.
Dėl sutarties pa- 
šaukite telefonu:
BOUlevard 7459 

MISS. ESTELLE SLOTKUS

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy
Goods Shop

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą
3108 SO. HALSTED STREET

RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 3181 Street
A. A. NORKUS, Savininkas.

• DEKORATORIAI
PAINTING and DECQRATING

, A. HERMAN, Lietuvis 
s "'5234 Bėlmont Avenue, \.z,

■ \ Tel. Avenue; 5411

Salutaras Drug & 
Chemical Co.. A

1 ■ '/JUZEFINA ‘USELIENĖ 
' 1—po tėvais ' Viličkaitė

a</M - . ■ • '»K ■■■! • ,f į
v Persiskyrė su šiuo pasąuliu 

Spalių 5 d,, 3:38 v. po pietų, 
1936 m., sulaukus 50 m. amž., i 
gimus Vaiguvos miest., Kražių ■ 
pardp., Raseinių apskrity.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą, 3 dukteris: Joan 
Gaddy ir žentą Waltor—anū
kus Walter ir Geraldienę, Ju- 
-zėfą ir Eleną, 2 sunu: Joną ir Š 
Juozapą, pusbrolį Pranciškų j 
Viličką ir šeimyną, švogerį Do
mininką Ūselį ir šeimyną, bro- ( 
lienę Eleną Sorkienę ir šeimy
ną, Pranciškų ir Varanių šei
mą ir gimines.

'Runas pašarvotas randasi . 
dukters namuose, 1114 N. 18th 
Avė., Melrose Park, III. (4 blo
kai į šiaurę nuo Lake St.).

Laidotuvės įvyks Penktadie
nį, Spalių 9 d., 9:00 v. ryto iš 
namų bus atlydėta į šv. Anta- 

• no pąr. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėbojįės sielą, o iš ten. 9:30, 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juzefinos Uselie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą,.

Nubudę liekame, f
vyras, dukterys, sunai, žentas, 

anūkai ir giminės.
^Patarnauja laid. dir. Bormann, 
!Inc., tel. Melrose Park 714.

■M

i

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

POVILAS BALSEVVICZ

Ir Thompson turi 
bedą

William Hale ’Thompsono, 
buvusio tris kartus Ghieagos 
mero, adresu yra leidžiamas 
toks posakis: girdi, kai nežinai 
ką daryti, tai surengk paradą. 
Dabar Thompson yra 'kandida
tas Lemke-Coughlino partijos 
sąrašu į Illinois gubernatorius. 
Well, žinodamas triukšmo ver
tę gatvėse jis įrengė ’trokus 
su garsiakalbiais jo kandidatū
rai skelbti. Bet policija už
draudė jam !tuos trokus ope
ruoti. Thompsono advokatas 
prašo teismo indžionkšeno prieš 
policiją.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, spalio 9 dieną, ;Kunas bus 
atlydėtas į šv. Antano parapi
jos bažnyčią Ciceroj, o iš čia 
palydėtas į šv. Kazimiero >ka-į 
pines.

Juzefina Useliene paėjo jiš 
Vaiguvos miestelio, Raseinių^ 
apskrities.

LIGONINES— 
HOSPITALS

Anglikonų bažnyčios 
konferencija

Chicagos priemiesty Evans- 
tone ateinantį, spalio 13 dieną, 
prasidės konferencija vadina
mos anglikonų bažnyčios vys-

ČESNAKAI Ir
PETRUSKOS nuo 

UGŠTOKRAUJO
Spaudimo: 
Tūkstančiai aukSto krau-C 
jo spaudimo ligoniai var 
toja ALLIMIN česnakų-jj 
petruškų esencijos tablč-' 
čiukes. Užtikrintas sau-> 
gumas ir veikimas arba 
pinigus grąžiname. Tab^ 
ičtės specialiai aptaisytos? 
No kvapo, nč skonio, nė' 
vaistų. Klauskit Šiuo var
du—ALLIMIN ESSENCE 
of GARLIC-PARSLEY 
Dvylika dienų Koturhj eav.
Treatmontas Troatmentas

Parsiduoda pas visus Vaistininkus 
ISpardavlmas WALGREKN ir ' kitose :<li<lžio- 

siose vaistinėse.

Persiskyrė su šiuo pasatiliu I 
spalių 4 d. 10 vai. vak. 1936 | 
m., sulaukęs pusės amžiaus; i 
gimęs Lietuvoj. Amerikoj iš- ■! 
gyveno apie 40 metų. Paliko -i 
dideliame nubudime tris su- į 
nūs: Joną,'Povilą ir Vladišlo- ji 
vą, tris dukteris: Marijoną, J 
Oną-ir-Magdaleną ;ir daug gi- | 
minių. Runas pašarvotas ran- J 
dasi 4447 So. FAirfiėld Avė. 1

Laidotuvės įvyks ketvirta- | 
dieni, spalių 8 d. 9 vai. rytą įj 
iš J. F. Eudeikio koplyčios į 4 

'Spring Valley, III. Mt. Olivet ,1 
kapines.

Visi a. a. Povilo Balsewicz , 
> giminės, draugai ir pažįstami 1 
į esat nuoširdžiai kviečiami da- j 
gyvauti laidotuvėse ir suteikti ,1 
i jam paskutinį patarnavimą ir 1 
atsisveikinimą. i

Nubudę liekam^
Sunai, Dukterys ir Giminės ,

LaidotuV^še patarnauja lai 
dotuvių dtoektorius J. F. Eu- 
deikis, tel? Yards 1741.

Rytoj Įvyksta iškilmingas Archer Avenue Big Store atidarymas. Krautuvė randasi 4187-93 Archer Avė. .antrašu, artUSac- 
ramento gatvės. Per pastaruosius šešis mėnesius ši krautuvė buvo pertaisoma .ir modernizuojama. Daug kas padidinta ir 
naujai pertaisyta. Viduj ir išorėje padaryta nepaprastai daug permainos. Savininkas ir vedėjas tos krautuvės yra Mr. Mn 
.Brdecka. Jo 14 metų sapnas dabar tik išsipildė. Verta tai pamatyti. .

TAMOŠIUS NORVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 5 d. 4 vai. vakaro 1936 
'm., sulaukęs pusės amžiaus; 
gimęs Varnių parap., Telšių 
apskr. Amerikoj išgyveno 40 
metų. Paliko dideliame nubu
dime daug giminių ir pažįs
tamų. Kūnas pašarvotas ran
dasi 9108 Cottage Groye avė., 
Chicagoje.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, spalių 9 d. 8 vai. ryte iš X 
namų bus atlydėtas į Visų šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at- > 
sibus gedulingos,, pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a.* a. Tamošiaus Norvi
lo ^giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiame^, 
dalyvauti .laidotuvėse ir su
teikti ’jam paskutinį (patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekam^.
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja lai- 
i’otuvių direktorius Thompson 
& Zimmermann, tel. Triangle 

4221.
Laidotuvėmis rūpinasi Juo

zapas Savickas, 54 ‘E. 95 St.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lavvndale 5727.

Salūtačo Biteris yra vienas iš ge
riausių* Bitelių >■ ką šiandien rand asi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

Pašaukite telefonu

West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

• MEZGIMO DIRBTU 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS 
F. Selemonavich

504 WEST 33-RD STREET
Sveterių krautuvė atdara kasdieną- 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

KATRINA BAGDONIENĖ,
- po tėvais Kiškunaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 28 d.. 1934 m., 2:30 v. 
ryto. Palaidota Tautiškose ka
pinėse 30 d. spalių, 1934 m., 
sulaukus 66 m. Kilo iš Pane
vėžio apskr., Upytės parap., 
Stultiškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno apie 35 metus. Prigu
lėjo prie' Jehovos Liudytojų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą, Steponą, dukterį Karoli
ną, žentą Vincentą Pralgauską, 
3 anukus Vincentą, Antaną, 
Bronislovą, sūnų Kązimierą, ' 
marčią ir anūką Kazimierą,sese
rį Karoliną šereikienę, pusse
serę Julijoną KiŠkunienę, Švo- ■. 
geri žulumskį, 5 pusbrolius 
Riškumis, 3 brolienes Kišku- 
nienes, su jų šeimynomis ir 
daug giminių ir pažįstamų. 
Taipgi pranešam, kad jos ku- > 
nas bus perkeliamas iš pavie
nės duobės -į lota spalių 10 I 
d., 1936 šeštadienį, 3 valandą 
po .pietų ir prašome dalyvau
ji visus gimines, pažįstamus, 
draugus? lygiai trečią valandą 
po pietų.

Liekame nubudę,
per visas gyvenimo dienas, 

Vyras, Vaikai, ir Giminės.

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

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

821 WEST 34-TH STREET

TAVERNOSM

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams Ir pažįs- 
tamiems, kad esu Tavern bizny}** 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti j musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792

6556 So. State St.
kampas North West 66 St.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Pabs t Blue Ribbon onTap alus,vi
sokios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

TeL CANAL 7522.

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

3329 S. Lituanica Avė.

Tony Strainis Tavern
372 *East 71st Street

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

372 East 71st Street
Tel. Stewart 8203

GARSINKITES 
NAUJIENOSE ,
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

Padare planus farmerių or
ganizacijų ir darbo unijų- kon
ferencijai, kartu su Wisconsi 
no ir Minnesota farmeriais. š

BAYER ASPIRIN 
iii TABLETE

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavitnui

REIKALINGA darbininkų farmai. 
Vienas turi mokėti valdyti troką, o 
kitas gali būti ir be patyrimo. Ap
sišaukite 423 E. 64 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500

Neseniai nusižudžiusio vidaus 
reikalų ministerio Ickeso posū
nio turtas įvertinta $30,000. čia 
neįskaitoma jo apdrauda. Visų 
turtą velionis paliko savo žmo 
nai.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA vyrų geležies skre- 
pų yarde dirbti. Warshawsky & Co 
1920 So. State St.

REIKALINGA mergina lengvam 
namų darbui, prižiūrėti vaiką. Nak
voti. $20 mėnesy. Tel. Ravenswood 
7294.

Ickeso turtas Įver 
tintas $30,000

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

REIRALINGA mergina ar mote
ris bendram namų darbui, nakvoti, 
$7.00,, 1 blokas į rytus nuo Mil- 
waukee prie Central. 5326 North 
Luna Avenue.

Dabar. kiekviena pirkėja už
ėjusi į Chicago Mail Order 
krautuvę, prie 511 S. Paulina 
gatvės, gali nusipirkti pačios

Antradienį, spalio 6 dieną, 
Chicagos parkų viršininkai iš
dalino 13 dovanų laimėtojams 
fotografinių paveikslų kontes- 
to. Daugiau kaip 500 paveikslų 
atsiųsta į kontestą. Paveikslai 
turėjo vaizduoti vietas parkuo
se, bulvaruose ir maudinčse. 
Pirmą prizą laimėjo Oliver 
Streu, 4110 North Avers avė.

. . jie lengvesni 
jie turi geresnį skonį

Bayer Tabletes 
Tirpsta neik Urnai 
Tikro BAYER ASPI
RIN tabletė ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra
deda veikt, {dėjus Bay
er Aspirin tabletę į 
stiklinę vandens ir kai 
ji tik spėja pasiekti 
dugną j*i /tuoj ištirps
ta. Kas atsitiks stik
linėje.... atsit i k s ir 
jūsų skilvyj.

REIKALINGA sheep casing selek
torių, patyrimas pageidautinas 
Kreipkitės 1335 West 47th St.

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

Kviečia EMMA ir EMILY 1325 NORTH 
HALSTED STREET

GERA PROGA
Pardavimui kriaučių šapa, biznis 

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

3120 So. Halsted St.

vėliausios mados • kailiais pa
puoštą kaut^, gerai pasiutą iš 
geriausios jnedžiagos ir stebė
tinai žema kaina, tik už $6.98. 
Tos kainos tikrai butų daug 
aukštesnės, jei ši bendrovė ne
būtų pasiruošusi savo pirkėjų 
interesams apginti iš anksto.

Kada šios didclios Chicago 
Mail Order Kompanijos pirkė
jams buvo duota įsakymas va-

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

Z. S. -MICKEVICE and CO. 
6816 So. Weatem Avė.

Hemlock 0800

Išdalintos amato- 
riams fotografams 

dovanos

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI 
KIMOS ĮSTAIGOS

REIKALINGA: mergina dirbti vir
tuvėj, veiterka mergina prie namų 
darbo, porteris, karpenteris.

MRS. MALINAUSKAS 
Archer Avė. 1 blokas nuo Kean Avė.

Willow Springs, III.

2 pilni J 
tuzinai *
Tikrumoje 
lc Tabletė.

Chicago Mąil Order 
pardavinėja gražius 

kautus

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 t So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

PAIEŠKAU Agotos Lukicnės po 
tėvais Jokubauskaitė. Paeina iš Gau
rės parapijos, Šakalinės kaimo. Tu
riu labai svarbų reikalą.

Petronėlė Tarvainikė Lukjenė, 
1423 So. Lawndale Avė., Chicago, UI.

Socialistų rinkimų vajus 
Illinois valstijos pasieks augš- 
tumos spalio mėnesio 15 ir 16 
lienomis. Spalio 15 dieną Nor- 
nan Thomas, kalbės miestely 
Carbondale, Illinois, z universi
teto auditorijoj, o spalio 16 
lieną vakare, Chicagoj, Eighth 
Street teatre, šioms prakal
boms pasibaigus Norman Tho
mas kalbės per radio iš stoties 
WCFL 7:30 valandą vakare. 
Kartu su juo Eighth Street te
atre kalbėtojas bus John Fi- 
sher, Illinois Socialistų partijos 
kandidatas į gubernatorius.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FDLTURES

1900 S. State St CALumet 6269.

Vaikinas kaltinamas 
galvažudyste

Help VVanted—Femaie 
Darbininkių reikia

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

Iškilmingas Atidarymas 
MEMEL CAFE

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ‘ ‘
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai
$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.

Taipgi Stauntone įvyko Illi
nois Darbo Partijos tarybos 
posėdis. Su ta taryba Socia
listų partija kooperuoja.

Iš raportų išduotų posėdy 
matyti, kad Darbo Partiją re

mia jau dabar apie 100 įvairių 
darbo unijų.

Taryba pareiškė, kad koope
ruojanti su Darbo Nepartine 
Lyga, kuriai vadovauja Amai- 
gameitų rUbsiuvių unijos pre 
zidentas Sidney Hillman, mo
terų rūbų siuvimo unijos pre
zidentas Dubinski, John Lewis 
ir kiti.

Gubernatorius Horner pasiun
tė prezidentui Rooseveltui pro
gramą, kurs nužiūri išleisti 
$10,000,000 darbams. Tie dar
bai tai kelių taisymas Illinois 
valstijoj. Jiems norima sam
dyti farmeriai nukentėję šią 
vasarą dėl sausros.

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

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

Donald Hafer 22 metų, 312 
West 59 Street, važuodamas 
dvyračių užgavo p-ą Bose Ross 
39 metų, 6103 So. Lincoln St. 
Moteris mirė. Hafer atiduotas 
grand džiurei ir yra kaltinamas 
antro laipsnio galvažudyste 
(manslaughter).

Help VVanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia______

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

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..

konferencija nužiūrėta laikyti 
neužilgo po busimų lapkričio 3
<V6hą rinkimų.' .

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS

Apgarsinimus visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai į juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

saros pradžioje pasiruošti at
einančiai žiemai, jiems buvo 
įsakyta pirkti dideliais kiekiais 
iŠ moterų kautų gamintojų dėl
to, kad buvo ta žinia, jog vė
liau kainos bus daug aukštes
nes.

Jei perskaitysite musų skel
bimą šios dienos Naujienų lai
doje, jus su tuo kas čia pasa
kyta pilnai sutiksite. (Apsk.)

Moterį užmušė 
praėjusį šeštadienį, 
dienį tūlas Skwirut 
kad užmuštoji yra 
Vyro žodžius patvirtino jo duk
tė Helen 19 metų.

Tačiau* antroji duktė, p-nia 
Stella Jagiello 21 metų, sura
do Skwirutienę sergančią per
sišaldymu jos namuose adresu 
1019 North Wood Street. Vy
ras ir moteris gyveno persi- 
skyrę.

TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

šiomis dienomis mieste Staun- 
:on, Illinois, laikė konvenciją 
Illinois Workers Allance. Dele
gatų dalyvavo arti šimto ir at
stovavo 75 susivienijimo loki
us 36-se kauntėse.

Konvencija priėmė, kaip fra 
ternalius delegatus, Socialistų 
ir Illinois Darbo partijos atsto
vus. Išrinko vienbalsiai orga
nizacijos' prezidentą Charles 
Rossio, socialistą.

ŠVIESUS moderniškas kambarys 
rendon Marųuette Park apielinkėj 
prie mažos šeimynos. Telefonas 
Hemlock 8736.

Per tas dienas bus gera muzika 
ir programas, “floor show”. Bus 
duodama veltui pietus ir vaka
rienė. švieži valgiai kasdien, pa
gal jūsų skonį. Tad .visus kvie
čiame, pažįstamus ir nepažįsta
mus, dalyvauti pažymėtose die
nose. Viešiems bus proga susi
pažinti, sueiti frentus ir links
mai laiką praleisti.

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

Kiekviena • t

Į ANTRADIENĮ IR TREČIADIENĮ 
9:30 valandą vakare

| “Kalbančios žinios” — Mėgiami Lietuvių 
Dainininkai — Gražios Dainos ir Muzika
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BAYER 
aspirin" vardu, 
reikalinga skubi pa-

Horneris prašo 
$10,000,000 
darbams

AUKUOJANT VISAS 
Pasaulinės Parodos 

Lentas
Naujos plywood kv. pėd. tik už 2c 
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 šv. 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, plėno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijos.

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

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

Skyriaus yardas 8393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. (Dykai pristatymas

Labai Skubiai Pagelbai Pirkit 
Tikrą Bayer Aspirin

Dabar jus galit gauti tikro BAYER 
ASPIRIN tabletę už lc bile kokioj 
vaistinėje.

Du pilni tuzinai plokščioj dėžutėj 
dabar už 25c. Pasinaudokit tuo tik
ru Bayer daiktu, negalvojant apie 
kainas!

Padarykit tai specialiai, jei norit 
greitos pagelbos nuo galvos skaudė
jimo, neuritis ar neuralgijos skaus
mų. Pamatykit . .
minkit kad BAYER ASPIRIN veikia 
greitai.

Klauskit pilnu vardu
ASPIRIN—ne *

Pirkit kai bus 
gelba tuoj.

15^I ZINĄ

•^6:

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 WaIIaee Street 
Tel. lĮouleyard 0250

Building Moteriai 
Statybos Medžiaga

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


