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Šiandie sukanka 16 m. nuo Vilniaus pagrobimo
Visa Lietuva Mini Pa

grobimą Sostinės
Sukanka 16 metų kai lenkai klastingai 
pagrobė Vilnių už dviejų dienų po pasi

rašymo musių paliaubos sutarties
Šiandie, spalio 9 d. Lietuvai 

yra gedėjimo diena, nes visa 
Lietuva, o kartu su* ja ir visa 
Lietuvos išeivija šiandie mini 
16 metų sukaktuves nuo klas
tingo lenkų pagrobimo Lietui 
vos sostinės Vilniaus.

Pagrobimas įvyko kai Lie
tuvos dvarininko gen. Želigovs
kio vedami lenkų pulkai neti
kėtai puolė Lietuvos sostinę ir 
ją užėmė spalio 9 d., 1920 m. 
—už dviejų dienų po Lenkijos 
pasirašyn^OĮ Suvalkuose spalio 
7 d. mūšių paliaubos sutarties, 
kuri buvo nustačiusi demarka
cijos liniją, einant Įkuria Vil
nius buvo pačių lenkų pripažin
tas Lietuvai.

Bet nepraėjus nė dviems die
noms po tos sutarties pasira
šymo, gen. Želigovskis pakėlė 
“maištą” ir sų savo armija tiž- 
ėmė Vil&fc įsek linoms, Vit 
niaus užėmimas buvo padary

Atvyko naujas Lie
tuvos konsulas New 

Yorkui J. Budrys
NEW YORK, sp. 7. — šve

dų Amerikos linijos laivu Ma- 
rieholm atvyko naujas Lietu
vos generalinis konsulas New 
Yorke p. J. Budrys. Kartu’ tuo 
pačiu laivu sugryžo iš Lietuvos 
ir pasiuntinys Washingtone P. 
žadeikis.

Tuo pačiu laivu sugryžo vie
šėjęs Lietuvoj šie chicagiečiai: 
S. Skriskus su žmona, S. Zi- 
zienė ir J. Samoskis.

Potvynis Brazilijoj
PORTO ALEGRE, Brazilijoj, 

sp. 8. —Didelis potvynis už
liejo didelę dalį derlingos Rio 
Grande Do Sul valstijos. Tu 
kstančiai žmonių liko be pasto
gės, mažiausia trys žmonės 
žuvo ir gal 50,000 žmonių pra
ras visą savo turtą.

GENEVA, Sp. 8. — Buvęs 
Jungt. Valstijų valstybės sek
retorius Hanry L. Stimson ne
priėmė tautų sąjungos nomina
cijos į tarptautinį teismą už
imti vietą Frank B. Kellogg. 
Jo vieton liko nominuotas Dr. 
Manley O. Hudson, Harvąrd 
universiteto profesorius.

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

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 62°.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 
6:20. •

tas slaptu paties Lenkijos dik
tatoriaus maršalo Juozo Pil
sudskio įsakymu ir su pritari
mu Francijos karvedžių, kurie 
tuo laiku buvo Lenkijoje, va
dovaudami Lenkijos karui su 
Rusija.

Lenkai ir ikišiol tos skriau
dos Lietuvai neatitaisė, o ne
užilgo po pagrobimo Vilniaus, 
Lenkija jį formaliai prijungė 
prie savo valstybės.

Nors praėjo jau 16 metų 
nuo Lenkijos pagrobimo Lietu
vos sostinės Vilniaus, tečiaus 
Lietuva nepaliauja kovojusi už 
Vilniaus atgavimą ir ta kova 
tu*rbut nepasiliaus iki ta klas
tingų lenkų skriauda Lietuvai 
nebus atitaisyta ir Vilnius ne
bus sugrąžintas teisėtam jo 
savininkui—Lietuvai. Ta vilti
mi gyvena visa Lietuva, ta vib- 
timi gyvena ir .visi Lietuvos iš- 
eiviai. ‘ v •

Juodojo Legiono bu
delis pasmerktas 

kalėjiman
DETROIT, Mich., sp. 8. — 

Dayton Dean, kuris prisipažino 
buvęs Judojo Legiono budelis 
ir Legiono vadų įsakymu nu
šovęs darbininką Poole ir ki
tus žmones, liko nuteistas ka
lėjiman iki gyvos galvos (Mi- 
chigano valstijoje nėra mirties 
bausmės).

Jis jau senai prisipažino prie 
kaltės ir liudijo prieš kitus le
gionierius, kai jie buvo tesiai- 
mi dėl Poole užmušimo.

Teismui išnešus jį pasmer
kusį nuosprendį, Dean pareiš
kė:

“Aš džiaugiuos, kad visas da
lykas ^ši baigė. Taipgi ti
kiuos, kad niekas kitas neįsi- 
vels į tokią painiavą. Aš taip
gi džiaugiuos, kad organizacija 
liko išsklaidyta”.

Prasideda (pasažierių 
nešiojimas per Pacifiko 

vandenyną
ALAMEDA, Cal., sp. 8. — 

Didžiulis China Clipper lėktu
vas, kuris ikišiol nešiojo per 
Pacifiką tik paštą ir prekes, va
kar išskrido pirmon kelionėn 
sų pasažieriais—penkiais laik
raštininkais. Tai yra bando
moji kelionė su pasažieriais 
prieš prasidėsiant reguliariam 
pasažierių gabenimui spalio 21 
dieną.

Palestinos arabų vadas 
užmuštas.

JERUZOLIMAS, sp. 8.—Arą- 
bų vadas Bey EI Aasi, kuris 
vadovavo arabų sukilimui prieš 
anglus ir žydus, likęs užmuštas 
susirėmime su Anglijos karei
viais ties Bethlehem. Kitas 
arabų vadas likęs sužeistas.

turi nesusipratimų su Japonija dėl Shanghai įvykių.
■ •’■ ■ ‘ii S ■ ■ ',a ... . . .a

Pasmerkė mi r č i a i už 
pasiuntimą užmušusių

WIEfKES BARBE, Pa., sp. 
8.—- Teismas pasmerkė mirčiai 
angliakasių Michael Fugmann, 
buvusį Vokietijos artileristą už 
pasiuntimą paštu kaipo “Vely
kų dovanų” kelių bombų, ku
rios užmušė tris žmones.

Jis bu’vo pasmerktas mirčiai 
tiktai už užmušimą bomba 
Thomas Maloney, dabar jau pa
krikusios angliakasių unijos 
prezidento. Bet ta pati bom
ba užmušė ir jo sūnų. Kita gi 
bomba užmušė kapinių užveizdą 
Michael Gallagher. Kitos pa
siųstos bombos arba > nespro
go, arba jų gavėjai gavę pa
kelį pasibijojo juos atidryti. 
Visos bombos buvo išsiųstos 
prieš pat Velykų šventes.

Fugmann liko areštuotas ke
lios savaitės atgal. Jis užsigy
nė bet kokio ryšio su bombo
mis ir sakėsi noriai stojąs į 
teismą įrodymui savo nekaltu
mo. Bet tas pats medžio eks
pertas Arthur Koehler, kuris 
figūravo Bruno Hauptmann by
li j, paliudijo, kad dėžutės bom
boms buvo padarytos iš to pa
ties medžio, kuris buvo roastas 
Fugmann namuose.

Austrija areštuoja už
sienio korespondentus.
' VIĘNNA, sp. 8. —Anglijos 

laikraštininkas Geffrey Fraser 
liko areštuotas trys dienos at
gal ir yra kaltinamas už komu
nistinį veikimą. Prie jo nepri- 
leidžiama dagi advokatų.

Anglijos legacija užprotes
tavo prieš sulaikymą kitų dvie
jų Anglijos ir vieno Amerikos 
korespondentų. Juos policija 
išlaikė kelias valandas, kvos- 
dama daugiausia dėl Fraser ir 
paskui paliuoasvo:

NEW YORK, sp. 8. —Bronx 
ir Manhattan laidotuvių veži
mų šoferiai sustreikavo, reika- 
Jaudami $35 algos už 6 dienų 
savaitę. Dabar pusė jų gauna 
tik po $30.

...
Ispanijos1 atstovai Ang
lijos darbiečių konfe-
..repcijoje.

LONDONAS,- sp. 8. — Va
kar metinėje Anglijos Darbo 
partijos konf erencij oj e kalboj o 
du Ispanijos lojalistų atstovai.

Luis Jihinez de Ąsua, Ispa
nijos parlamento vice-preziden- 
tas, pareiškė konferencijai, kad 
Ispanijos respublika Vyra 
smaugiama, kadangi Vokietija 

>ir Italija parūpina ginklus su
kilėliams, kuomet Anglija ir 
Franci j a neleidžia mums gink
lų įsigyti. Alės todėl lazdomis 
ir peiliais kovojame prieš tan
kas ir šautuvus”. Pasak jo, 
Europos neufltralitetio sutartis 
yra bjauriausias pasityčiojimas 
iš teisingumo.

Kita Ispanijos kalbėtoja, Isa- 
bele de Palencia pareiškė, kad 
Ispanijos valdžia, kada jis bus 
laimėjusi civilį karą, į'garan- 
tuos absoliutę laisvę katalikų 
bažnyčiai.” :

Browder traukia teis
man Terre Hąute vir

šininkus
TERRE HAUTE, Ind., sp. 8. 

—Komunistų kandidatas į pre
zidentus Earl Browdėr patrau
kė į teismą Terre Haute merą 
Beecher ir policijos viršininką 
Yates, reikalaudamaš iš jų 
$50,000 atlyginimo už neteisin
gą areštą. ./>!.,<: 1

Browder skelbia, kad jis čia 
kalbėsiąs spalio 19 d., bet me
ras sako,, kad jis išnaujo bus 
areštuotas, jei tik bandys čia 
laikyti prakalbą.

Prezidęntas Roosevel- 
tas išvažiavo su pra

kalbų maršrutu 
. ' '

WASHINGT0N, sp. 8.—Pre
zidentas Rooseveltas šiandie 
išvažiuoja su ilgu prakalbų 
maršrutu?, laike kurio į dešim
tį dienų 'aplankys keturioliką 
valstijų. Pasieksiąs ir reįiub- 
likonų kandidato valstiją Kan- 
sas.

V . v . ,i. - , ■ .. ; :

VOKIETIJA GINK
LUOJA FRANCI
JOS FAŠISTUS

PARYŽIUS, sp.'8. —Policija 
padarė staigias kratas fašisti
nės Socialės partijos raštinėse 
ir taipjau* fašistų vado pulk, de 
la Rocąue namuose. Jo namuo
se rasta daug visokių ginklų. 
Vis tai buvo Vokietijos gink
lai, kiti dagi su nacių svasti
ka. Aišku yra, kad Vokietijos 
naciai ginkluoja ir Francijos 
fašistus. Rasta ir svarbių doku
mentų.

Lakūną išgelbėjo, 
bet lėktuvą išgel

bėti nepasisekė
Laivas su išgriebtu Airijos pa

kraščiuose ŠVelijos lakunu 
Bjorkvall plaukia į Franci ją.

VALENTIA, Airijoj, sp. 8. 
—Švedijos lakūnas Kurt Bjor- 
kvall, kuris francuzų žvejų lai
vo Imbrin liko išgriebtas iš ju
ros Airijos pakraščiuose, dabar 
plaukia tuo laivu į La Rochel- 
le, Francijoj, palikdamas savo 
lėktuvą audringoj juroj.

< Pifinesnėį -gi. žiųįos sake, lęafl 
laivas įstengė prikabinti lėk
tuvą ir jį velka sų savim į Va- 
lentia. Tečiaus vėliau pasiro
dė, kad laivui lėktuvą nepąsi- 
sekė išgriebti ir todėl laivas 
nebeplaukia į Valentia, bet 
plaukia tiesiai į Franci ją.

Lakūnas esąs sveikas, bet 
lėktuvas gerokai nukentėjęs. 
Tikrosios priežasteis nukriti
mo į jurą dar nežinoma. Spė
jama, kad gal pritruko gaso- 
lino, nes jis buvb pasiėmęs ga- 
solino tik nuskristi į Švediją, 
tečiaus esant nepalankiam orui 
gasolinas veikiausia išsieikvo
jo daug greičiau.

Motina džiaugiasi dėl sunaus 
išsigelbėjimo

STOCKHOLM, sp. 8. — Di
džiulė minia laukė aerodrome 
atskrendančuo 'iš Amerikos 
Kurt Bjorkvall, 31 m., kuomet 
buvo gauta žinia apie jo iš
gelbėjimą juroje. Visa’ Švedi
ja buvo nepaprastai susidomė
jusi tuo skridimu, nes tai buvo 
pirmas be sustojimo skridimas 
iš Amerįkos į Švediją.

žinia apie nepasisekimą skri
dimo nors ir suvylė švedus, 
bet kartu* ir juos nudžiugino, 
kad lakūnas išliko gyvas ir 
sveikas. Bet labiausia džiau
gėsi dėl lakūno išsigelbėjimo jo 
motina—našlė ir sužadėtinė. 
Josios apsipylė džiaugsmo aša
romis^ užgirdusios, aerodrome 
pranešimą apie jo išsigelbėji
mą.

Prezidentas Roose
veltas kalbės Chica- 

goj ir Detroite
Prezidentas F. D. Roosevel

tas ketina kalbėti Chicagoje 
(Stadiume) seredoj spalio 14 d., 
o ketverge spalio 15 d. kalbė
siąs Detroite.

Prieš atvyksiant į Chicagą 
Prezidentas Rooseveltas kalbės 
Omahoj, Denveryj ir Cheyenne, 
Wyo.

MADRIDAS, spalio 8. —Su
kilėliai visomis savo jėgomis ir 
visu* įdukimu pradėjo veržimą
si linkui Madrido ir bombar
davo iš oro Aranjuez geležin
kelio stotį.

Puolikų nepasisekė nuvaryti 
iki neatvyko traukinys su mo
derniniais kulkosvaidžiais šau
dyti lėktuvus.

Lėktuvams pasisekė bombo
mis išardyti dalį taip svarbaus 
.Madridui geležinkelio,' kuris ve
da ,į rytus prie'Viduržemio ju
ros ir dabar yra vienintėlfe 
pasilikęs lojalistų rankose ge
ležinkelis. v

Lojalistai taipjau apleido Na< 
valperal, strateginį miestą už 
36 mylių į šiaurvakarius nuo 
sostinės.

Aranjuez geležinkelis yra ne
paprastai svarbus valdžiai. Jei 
sukilėliams pasisektų jį per
kirsti, tai valdžia .nebegalėtų 
geležinkeliu prikigabenti nė 
maisto, nė kareivių, nė kitų 
karo reikmenų ir tada prasidė
tų tikrasis miesto apgulimas.

Tas nepaprastas smarkumas, 
kokiuo sukilėliai puolė Arna- 
juez ir trijuose frontuose į va
karus ir pietus nuo Madrido, 
įtikino valdžią, kad ilgai lauk
tas sukilėlių ofensyvas prieš 
sostinę jau yra prasidėjęs vi
su smarkumu.

Eskadros sukilėlių lėktuvų 
mėtė padengančias ir eksplo- 
duojančias bombas ant Maque- 
da-Madrid vieškelio, ant Naval- 
peral ir Olias-Mocejon apygar
doj. Bet lojalistai įsikasė į 
gilius apkasus ir atakas at
laikė.

Tada po kelių valandų arti
lerijos bombardavimo apsigink
lavę rankinėmis granatomis 
mau‘rai pakartotinai atakavo 
lojalistų pozicijas. Po maurų 
sekė legionieriai, kurie ėjo pri
sidengę kulkosvaidžių ugnimi.
Sprendžiamasis mušis prasidėjo

BURGOS, Ispanijoj, sp. 8.— 
Sprendžiamasis sukilėlių verži
masis linkui Madrido jau pra
sidėjo. Lokaliai ofensyvai iš
sivystė į visuotiną ataką ir su
kilėliai mano, kad jie nesustab
dys savo veržimosi iki nebus 
paimtas pats Madridas.
Reikalauja Madrido pasidavimo 

z,

Sukilėliai pareikalavo, kad 
Madridas pasiduotų, kitaip jis 
buriąs sunaikintas iš sausu
mos (kanuolių) ir iš oro.

Kartu sukilėlių lėktuvai iš
mėtė virš miesto milionus la
pelių, raginančius gyventojus

Lojalistai Paėmė
Oviedo

*

Sukilėliai bando perkirsti Madrido" gele
žinkelį į rytus. Išmėtė lapelius kurstan

čius Madrido gyventojus pasiduoti
MADRIDAS, spalio 8. — Nors sukilėliai visomis jėgomis 

puola Madridą, bet lojalistai drąsiai laikosi ir veik vistas suki
lėlių atakas atmuša.

Lojalistus labai nudžiugino žinia, kad sukilėlių tvirtovė šiau
rinėj Ispanijoj Oviedo, liko paimta lojalistų angliakasių po la? 
bai smarkaus mūšio, kuriame teko kovoti už kiekvieną namą. 
Ta pergalė suteiks lojalistams drąsos ir toliau tęsti kovą su 
sukilėliais, iki jie bus visai nugalėti.

pasiduoti sukilėliams ir paro-i 
dyti jiems ištikimybę, nes to
limesnis priešinimasis esąs ne
galimas.

Anglija nepatenkin
ta Rusijos įspėjimu 

fašistams
Ispanijos neutraliteto sutartis 

atsidūrė pavojuje susmuki
mo. Vokietija bando Rusijos 
įspėjimą užslėpti

LONDONAS, sp. 8. — Ang
lija yra labai nepatenkinta, kad 
Rusija be jokio iškalno pasita-« 
rimo ir dagi nelaukusi neutra
liteto komiteto susirinkime, 
ėmė ir paskelbė prigrumojimą, 
kad ji atsisakys nuo neutrali
teto, jei Vokietija, Italija ir 
Portugalija nepaliaus teikusios 
pagelbą sukilėliams.

Franci ja taipjau yra susirū
pinusi tuo prigrumojimu, nes 
jis reiškia, kad gali pakrikti 
visas neutralitetas, dėl kurio 
buvo tiek ilgai dirbama ir Eu
ropa vėl gali atsidurti karo pa
vojuje.

Rusija gi atsisako duoti pla
tesnių paaiškinimų ir dabar ne
žinoma, ar Rusija tuo įspėji
mu ruošiasi pati gelbėti Ispani
jos lojalistus ,ar tai buvo tik 
Rusijos gestas.
Vokietija bando užslėpti žinią

BERLYNAS, sp. 8. — Nė 
vienas Vokietijos laikraštis ne
paskelbė Rusijos įspėjimo fa
šistinėms valstybėms. Vieton to 
laikraščiai įdėjo žinią apie Ru
sijos laivo Neva atplaukimą į 
Ispaniją su amunicija ir gink
lais lojalistams.

(Apie laivo Neva išplaukimą 
iš Rusijos su maistu ir drabu
žiais nukentėjusiems nuo civi
lio karo jau senai buvo paskelb
ta. Tas maistas ir drabužiai 
buvo supirkti Rusijos moterų 
aukomis).

PER

NAUJIENAS
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Ratos prieinamos —
Dėl informacijų rašykite ar
telefonuokit NAUJIENOMS
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Carnegie, Pa.
Tai galas rašto, kurio prad

žia buvo išspąusdiąta rugpiučio 
2JL d, Aplįnįybęa, h|Uvo, susiję-. 
jusjpę,tHK HMiPa^^os Ma
čiau, negalįjM Rfistystiį.

Jau savo pirmame rašte mi-. 
nejau, kaip p. J. Gataveckas 
APLA šeimininkavo ir su nie
ku nesiskaitė. Oi kada jam da
bar tenka tų; pačių, vaistų ra
gauti, tai labai: nepatinka.

Kaip žinia, 1930 m, SLA sei
mas įvyko Chicagoje. 128 kuo
pos delegatė E. K. š. grįžusi, iŠ 
to seimo artimiausiame susirin
kime išdavė raportą. Tada, J, 
Gątavąękaą straksėjo pq.sy.etah 
nę ir štikaudam^ agitavo, kad- 
driegatės; E; K. šįurmajtienęs 
raportas butą. atmestas. Girdi, 
matote, kad ji eina su fašistais 
ir nori į fašistų pusę visus, na
rius pakreipti.

kad. to. susi vieni j imo. konstitu^. 
ei j a esanti netikusi. Girdi, va
dovybei konstitucija suteikianti 
tiesiog diktatoriškų teisių.

Kiek darbininkiško susivieni- 

litygąi apifc tai čią, nekęsiu, 
3^^, vjA, dėlto
p į Gataveckųi priminti jo pa- 
ties nuopelnus. Juk jis su savo 
draugučiais. tiesiog smurtu ant-, 
mete APĖA konstituciją. O vė-, 
lįąą pritąikė tą konsįitupiją, 
kad i^ APLA S7 kuopos būtų ga
limą, išbraukti J. čirvinską ir

E. K, šiurmaitienę. Ir išbraukė 
juos už tai, kad jie “Tėvynėje’’ 
pakritikavo APLA Centro Ko
mitetą. Aišku, kad, “Laisvėje” 
tokiai kritiką!' netbųv.o. vietos, 
peą rajšt^į, ąęiė organizacijos 
rpijtąląą. bqvp Gątaveciko cenzų; 
rpojąmįi Dąbąr to skyriaus rai
tus cenzūruoja J. Gasiunas, tad‘ 
Gatavecko raštams ten nebėra 
Vietos. |
; Tokie tai dąįykąi dędąsi, ka
da prąsįdędą: va$ytįąqs., dęl va- 
dbYy.bę.s, o.nfe dęl principų.

— Daug žjpąnti.

SLA 40 KUOPA REMIA SĄRW ŠUVA-

Tuo metu E. K. š. ėjo finan
sų . sekretoriaus, pareigas. Gątą- 
veękas viešai, susirinkime prą? 
dėjo agituoti; kad, nariai nemo
kėtų į kuopą duoklių. Esą, mes 
sutversime darbininkišką susi? 
vienijimą, su kuriuo galės.. susi: 
vienyti Aukščiausia Prieglau
da, Tai buą milžiniška darbinin
kų organizacija.

Kelis narius jam, pasisekė; 
nuo duoklių mokėjimo sulaiky
ti. Jia pats irgi per tris mene
sius duoklių nerųokėjo.

Mažą to: drauge, su J. Mįliaų? 
sku jią landžiojo po SLA na7 
rių stubas ir agitavo juos dė
tis j darbininkišką susivieniji
mą. Tačiau, kai pajnątę, jog iš 
to nieko gero, neišeis, tai abu 
pasiliko senajame susivieniji- 

■ • *"• 11 '•    - • ‘b»:' • , .

me. * ; -:
Tokia tai netolima praeitis. 

Turint- tuos faktus galvoje da
bar tikrai įdomu skaityti APLA 
3’ kuopos pareiškimas^ kuris 
rugp. 27 d. buvo išspausdintas 
“Naujoje Gadynėje”. Po tuo 
pareiškimu pasirašo trys valdy
bos nariai. Tačiau paties buvu
sio “diktatoriaus” parašo nesi
mato, — jis drovisi tatai pada
ryti.

Atrodo, kad. tas. buvęs, didelis 
bolševikų , šulas, dąbar ą|si^urė 
lyginai tokioje pat. būklėje, kaip 
tušti bačka dicĮęliąmą prūdą: ji 
mažiausio v,ėjo yrą, mėtoma ir 
vėtoma į visas puses ir . niekur 
nebegali pritapti.

APLĄ 3 kuopos pareiškimas, 
labai švelniai kalbant, yrą. pu
sėtinai žioplas. Mat, pareiškime 
sakoma* k,ad; LDS kęnętitpęija' 
yra, visai petifcu^i, QĮrdi, ten 
esanti įvesta griežčiausia, dikta
tūra ir nariai be niekur nięko 
gali būti pašalinti iš organiza
cijos. Jei koks lyderis yra ne
patenkintas nąriu, tai, jis, gir
dįs galįs labai lengvai tą. narį 
“išėsti”.

Aišku, kad taip yra kalbama 
p. Gataveckp lupomis. Atrpdo,* 
kad. visokių vąęĮųpr vadukų, da
bar priviso tiekį daug, kadi jie 

' pradeda nebeišąijąlįti,
Augščiausia Prieglaudą Lie

tuvių. Amerikoje vyriausią įsi
tvirtino Pittsburgho. apylinkėje. 
Iš;pradžių ji turėjo visai neblo
gą pasi?ekimą^ Kūrėsi, naujos 
kuopos, didėjo narių, s^ąjčius, 
augo turtas. Ir tai nežiūrint to, 
kad: duoklės buvo gana žemos. 
Nariui per mėnesį reikęjp mo
kėti po 75 centus. Pomirtines 
buvo išmokama pusantro šimto 
dolerių, o pašalpOs Jigbjp. septy
ni doleriai per. savaitę^ Dabar 
duoklės jau pakilo iki J1.02;pąr: 
mėnesį. įai, diktatoriško. valdy
mo nuopelnai. ,

Per tiek metų organizacija 
čia veikė; o dabar ją norima 
nutempti į Brooklyną.

J. Gataveckas, kuris yta 
APLA; pirmininkas, priešinasi 
susijungimui su darbininkišku 
susivieni j imu. Priešinasi todėl,

pramoninių

< Vyriausiu’ organizatorium. yra 
žinomas - J1. Virbickas.
v Buyusi- kuopos delegatė, Koli- 
ičienė yra- padavus kuopai skun
dą prieš’ Virbicką, kad; jis ją 
apšmeižė’ “Sandaroje” rašyda
mas z apie jos raportą iš SLA 
seimo. Keli susirinkimai pra
ėjo, o skundžiamasis nepasiro
do: tai neateina į susirinkimą,

tai atėjęs ir, sulaukęs to diena- 
tvąrkįę:, skyriąuą, ką^ą įteikus 
skundas nagrihėt, palengva iš
eina iš susirinkimo. Taip ir šį 
sykį padarė. Skundas liko vėlį 
atimtus; lįrįodd, ka^vkūępĮa yrą, 
•jaut juokų laikoma.-Ęąt kąip jiš 
i juoksis, kada kuopa j jį sųspen-. 
duos ar kitaip ntibaus, tai pa
matysime.

šiaine sųsięjąkįW apsvarr 
stytą faktai, sulygr kuriais cen
tro sekrėt,orfUs? ViĮUkaą pasiro
do ląbąį: nąrįg^pjkpųzįėi j ųj. 
s.ėijįįųą ' .'kadi ,.ceų^
tro ? dąktąr^^j^l^ąs,. ..Staniej#: 
vaitįs-' sųsirąšįftėjęK sų, vienos

ųž jos ligą pąšėlpą MM 
ipokaW & kad Ąiį4ųį|ąjį; Tą- 
SOį nųtąre neiųe^t^ Baširpde, 
ka4? tąį. tįk bprbulęį patięs Vū 
niko, Bi^ Taryboj p^ptųkolupr 
se to svarstymo visai nėra, šią- 
ųię suririnkimę skaitytą ang
liškas laiškas nuo daktaro, ku
ris t^ narę gy^ėl jis neturėjo 
jpkįo susirašinėjimo su dr. Stąr 
neslow* ,

SI:'

škia ią. tąįkąy.: Jię Sjfttyo ap- 
bolševi" 

kų |lįąriuątąęnė; i|ąis i^. Vilniaus, 
užleisdama jį Lietuvos kariuo- 
ipenei. Lietuvių kąęiupmenė at
vyko, bet bolševikai nesiskubi
ną; išeit, Tą$ą lietuviai pareika
lavo, kad jie išsikraustytų. Pa
galios jie išsikraustė iš Vil
niaus. T,up tarpu, kalbėtojas sa
ko, per .dvi. dienas lenkų, ka
riuomenė pasinaudojo proga už- 
ji^i Viląių, neš lietuvių kariuo- 
mįaėį toli u^ Vilpiaus turėjo 
jnų$tis su bolšęvikąįs.
J (Kaip reikėjų ten eiti ir del; 
ko ir už ką “muštis”, tai nepa
sakė) .

* Pagalios lietuviai paliko bol-

r ' ; ' • ' ŠAIJ'KEB
CALUMET 6969
Jr riųisų pątyjręs. inžinierius atr 
važjuos f jūsų namus ir suteigs 

apskaičiavimą diel namų 
»pSiWyino r. kmenų (plant) ga
ru karštu vpudėnlK Uldow^: 
>IĘRĘiraA PINIGŲ IMOKSTI4- 
3« MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
® H. Ai ŽEMA PAIųĘANŲ

- i^aika-

šėrikus ir grižo atgal; Jie ėjo irai; be muštynių. Lietuviai, 
vienu tiltu, po kuriup slėpėsi kaip visada,
želįgovskis. Tai nekokia, garbė1 Žodžiais, Prancūzai su lenkais 
jaip; bet, visgi jis išsisaugojo tiesė laikiną liniją.
lietuvių kariuomenės. MUsų ka- į 
riupmenė nežinojo, kadi ten po^ 
tiltu tupi Želigovskis,

Tai t tiek iš to advokato kal
bos.

Kaip jums patinka, keistai 
išrodo, ar. ne?

Išrodo, kad Lietuvos klerika- 
linė-kuniginė 'valdžia padarė išĮ- 
dąvystę. Gal jų vyskupas lenkr 
pasturgalis prisako jiems užlei
sti Vilnių Želigovskio armijai 
be mūšio. Dar Čia istorikai tau
rės ištirti.

Beje, kalbėtojas pasakė, kad. 
kuomet liet, kariuomenė grįžo, 
tai prancūzai perkalbėjo jups, 
kad viskas bus, sutvarkyta gę-

patikėjo gražiais

Soho Pilietis.
Ofiso Tel. Boulevard 5913

!

4 756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo* 1-3 nuo 6:30-8:3P, 
Nedaliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood« 5107- , . 1 »" z"

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nub 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėL pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue 
\ Telefonas Republic 78681 *

KAIP LIKI’II VIAI NMM WWS?
I S. Sė PITTSBUĘGH, Pa. — 
Sękmadmny, spalįp ^ d. po piet 
lietuviai katalikai Piliečių sve
tainėje ąpyaįkščiojp Vilniaus 
gedulo , dieną, kuri i įvyksta, spa-

t... •> " ;į: 11/-

Trumpai pakartoju1 tą} dalį kak
bos: | iBį

— Su. bolševikais;' lietuviai 
padarė - su tartį (turbdtr rei-

Ofiso Tel. Re*. Tel.
Englęwood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS* 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSięiAN IR 
OBSTETRICIAN

OFISAS:
6331 SOUTH; HĄLSTjED STRĘET
Valandos: nuo 10 v. r.—5 po pietų 

' ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

ADVOKATAI
K P. G Uę i S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 14’31-1434—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.

Telx Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395' 

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

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

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 78Ž0 
Karnų TeL’: Prospect 1930.

JOSEPH J; GRISK
i LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard • 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Resu 6515 So. Rockwell St.
Telėphone; Republię 9728

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415į ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia. 0036.

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

’ SODO PĮTTSBURGH, Pa^— 
Spalio 4- <L SLA 4-4os kuopos 
susirinkimas nutarė pasiųsti 
savo delęgątuš; į. Pittsburgho 

’Apygardės draugijų; Sąryšio, su
važiavimą, kuris įvyks;, lapkr. 
15 dieną. Išrinko delegatus, ir 
nutarė paaukuoti* pradžiai to 
didelio darbo auką, kurią dele
gatai nuveš suvažiavimui;

Taip pat nutarė pasiųsti de
legatus į unijų organizavimo 
konferenciją. Unijų, komitetas 
atsiuntė laišką; prašydamas 
siųsti delegatus ir. aukauti kiek 
galima. Kai kurie nariai bųvp 
jau apleidę susirinkimą;, todėl 
nutarta — delegatų, dabar nu
rinkti, o įgalipti valdybą, kad. 
paskirtų. Nutarta, paaukauti dų 
doleriu. G. ItOi — 
unijų organizacijai;
i Keisti, dalykai! yra apie 40 
kuopos, vyriausią organizato
rių. Jisai pereitą žiemą. prikąL 
bino vieną moterį: jš žemesnio 
apsaugos skyrįhūš /persikelt į 
augštesnį, žinodamas iš prakti
kos, kad augštesni skyriai rei
kalaują. grieštesnio tyrinėjiųio 
aplikanto sveikatos; apŲkantė . 
buvo perstora pagal savo aukš
tumą, ir ji liko centro daktaro 
kvotėjo nepriimta; Tada kuopos 
“auksinis” organizatorius ap
kaltinę kuopos daktarą^ kam 
teisingai išpildė aplikantės. blan7 
ką! Girdi, kad butų* išpildęs 
blanką dr. W. (kuris nėra SLA 
narių, nors yra lietuviu); tai 
aplikantė butų buvus tikrai pjri7 
imta. Taip ir. kuopą įvėlė į nę-? 
jaukią; tamsią, padėtį: Pradęjo 
kitus aplikantus siųsti, pas dr. 
W. Bet šitas daktaras, rodos, 
lyg; pabėgo nuo šitokio. į jį įsi
mylėjimo.— išvažiavo į Lietų^ 
vą:

Šiame susirinkame paaiškėjo 
kitas kertąs dalykas. Vienas 
naujau, narys gal; bus. atiųestąs, 
jiėl/ tę, kad orgąnįzątoriųs: “at* 
sjsąhįė”’ duoti: jų, arųžiąųs 
pąlįudįjimą, kq ceųtrąs

9a

Netyčią, sužinojau apie tas 
p.rąkąįbas, Musų; krašte, Soho; 
dalyje, niekas, nęplątiųo plaka-! 
,tų. GąĮj nenorėjo, kąį tie “be
dieviai” ateitų. , Ęądaų kalbant.

miesto 
,^ąiQrp K.
Vaišnorąs; pristatė at* .<
yykusį iš Lietuvos advokatą. 
Sčdėjąu tolį nuo, pagrindų, o 
pijmiųįnkas, turėdamas labai 
prastą iškalbą; kažin, kaip su
niurkę pavardę, tai ir negalių; 
.čia jums pasakyti to kalbėtojo 
pavardes. j
■ Jis jaunas; matomai' a^y.ęka?. 
tas be klijentų; tai fašistai da? 
vė jam progą(nuvažiuot1 į Ame^ 
riką su politinėm misijom.

Kalbėtojas nekoks; bet, rę-. 
dos, linkęs prie istorijos, ir kadt 
nebūtų fašistų (ir klerikalų tar-į 
nu, tai iš jo gal išeitų geras is-. 
torikas. Kalbėdamas apie Vii-, 
niaus atgavimo ir; praradimo is
toriją porą* dalykų pasakė, kę 
kiti klerikalai — taųįininkąį 
kalbėtojai nęšakydayd. čioiįąį^

, _
t W ‘ ; 'Mrs. Ąnelią,

Aye., 2nd 
Heitiloclc

Patarnauju

t

Universai Huiųbing
& Heatiųg Supply Co.

No.t Ine.
i 10.Westl8th St.

į, vakarus nuo State St.
Atdara vakarai?'iki 7 vai. Nede- 

Įlomis ildT/v^ dieną. j

v_
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c ! RedaguosJuozasPoška-—.
't Norintiejivg^utit'rimąiii ‘Jaunimo’, numerį— 
1 Siųskite 5' Centas pašto, ženklais--
i J/. ~“.fAUN.IMĄS”
• '221.5;.--Weąt Cėi^^ Roa<|{ CKicago, III
g IHIII - Telefoną^ SĘEley 7591

LąidĮotiyviiiĮ Direktoriai
Nariai. Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių pjįiąfetoffll Asociacijos.

AMBULANCE PA®ABWĮMA« IR NAKTĮ.
Turime ..Kppjy^įąįi Visosp..

>56K Street Phone CapaĮ 6174

1646- West- 46th Street Rhbnes^ BouJevard: 5208-8418
floor 
9252. 
; prie,

se ar ligoninėse, 
d ų^odu maššąge 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tie blankets 
Moterims ir mer

SŲNŲS.
Tel, Pullman, 5703

JVJSUOMRT ŽEMOS KAINOS į
# X-RAY
3 Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
i TEL, HARRlSON 075f

Prieš Goldblatt. krautuvę (pirma 
Diaiviš)—2nd; floor. "

į far ECONOMY' ajnd- 
SATĮSfACTipN^e 

■. Doubk. Te^lliuibleAfioni.
b-Akimg

ILV POVVDER.
Sii^J,nqili^ya$i45^rsAqo 

, 25’o^ęes f?,r^5<, 
Fu H Paęt;.-"H<>xSĮackFiĮĮin^

MILLiONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT .

mai

u
K

.Mes kai tik užpirkome m|l- 
' žinišką kiekį ge^os "

r

ką nacionale grandininė krautu
vių grupė dabar parduoda visur 
už , $2.59—Musų įkainos Al

Wid dabar „už- galioną liii vV
—visos spalvos flat ir glo.ss.

I Aukščiau paminėta dovana bus; 
i$mokpta tani, kas ga^ės. įrodyti, 
kad musų prirodymas neteisingas!
Didžiausi- bankroto malevų stako 

j dyleriai Chicągęje.
U. S. teisnjaį. ir apdraudos ko.m- 

’panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.; '

e LąngųStikląįjųž/ 
Kaihos

PAINT ĘXCHANGE
*1557 MILWAUKEE AVĖ.
! 6836 SO. HALSTED ST>

2274 ELSTON AVENJJE. 
Skyrius, KENOSHA, WIS.

Visi telefonai ARMitage 1440.

S. Michigap Avep . .— ,
S. M. SKUBĄS

i , Fhone Monroe 887T

: :: j .
k 2814vWeat 23rd Place Phones CapąJ 2515rręicero 5927,

96x70110^ ^x^61106 Bhones Yardš. 1741-1742
y? g, Fafrfieidr

. ' c. lachąvic?......
I 4a^44.Eąst W8th Sfc TeĮ, PulĮmffl 1270 arba Canal 2515

Phone Monroe 8377'

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vefia bylas visuose teismuose 
Ęridgėportb 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 Lowę Avė. Tel. Yardš 2510

ADVOKATAS
11J- W. Wasnington St

Ftoom 737
Vai. 9 rytą iki, 5 vai. vakare.

Ofįso Tąl. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų T$l.: — Hyde P,ark; 8395

AKU SPECIALISTAI
DR. (>. SERNER

LliETUVIŠ
____ Tel. Yardš 1829 .

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756; West 35tH St. 
kampas^ Hąlsted St.

Valandos: nuo? 10—4 nuo 6 iki
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai.; dienos

8

Phone Boulevard 704ĮL
DR. C. Z.VEZELIS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street.
Valandos nup 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.
jį . ■ ' • ■ ■ • A, ' ■ ’1 ’ • ’ i. ■

M1, kietuvia^- -
Tel. Botilevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki ’4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10, ikj 12 a. m.

DKSNAffiEUS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

“u ■

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue
Tel. Virginia 1116.

Valandos: 1—3; 't8:30 p. p.
Office & residęnce 2519 W. 43rd St.
1 Tel. Lafayette 3051

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

Sekmadieni susitarus.

Ofisas ir Rezidencija.
$3 Halsted St.

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

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vali: 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.

K1TATAOI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
I' Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška# ligas 
vyrų, moterų ir vąikų pagal nau- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
> Ofisus ir Laboratorija:
1034 W. IBth St., netoli Morgan St.
J Valandos nuo ld—12 pietų ir 

nuo 6 ikį 7 ;30 vai. vakaro.
tel. Canal 3110

Rezidencijos* telefonai:
Superioj 9454 ar, CeritraL 7464

bZ^AITUSIEOPT.
LIĘTŲVJS

| Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

į esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
[, svaigimo, akių., aptemimo, nervuętu- 
Ij mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
? trumparegystę ir toliregystę. Priren- 
I gia teisingai! akinius. Visuose atsiti

kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parųdančia mažiausias klai- 

I das. Specialė atyda atkreipiama į 
Į- mokyklos vaikus. Kreivos akyp ati

taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
j Nedėlioj nuo 10- iki 12 v. dieną, 
į Daugely atsitik|mų akys atitaiso- 
r r mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau,
4712 South Ashland Av.

, Phone Boulevard 7589 '

LIETUVIAI

Dr. Charles Segal
ofisas'

4729: So. Ashland: Avė.
2-<ros lubos 

CHĮCAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.
3319 Lituąmcą Ayąnuą Phone Yardš

■' ■ - J; LIULĘVk5IUS;' "
4092 Archer AVenue Phone,; Ęafayettę 8572

Čhone Yardš

Ws^ski^
8807 Litu^nica, Avenue " Phoije Boulevard. 4139

■ —r." r— ': > . 1 r* • . > . •

A. PETKUS
141O‘S0uth 49th Gourt Cicero Phone; Cicero 2109

<• AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Į. . YAiRds 1741—1742 ' '

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos. Lietuvių Daktarų; 

______ Draugi jos Į Nariai_____ '

A. Moiįtyid, M. D.
West Town State Bank Bldg- 

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

Tel, Seeley 7330
Namų telefonas ’ Brunswick 0597

Telefonas Yąrds 0994
Dr. Maurfce Kahn

’ 4681 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vaL, Nedaliomis: nuo.’’10 iki 12 
3343 South Halsted St. 

TeL Boulevard 1401

9

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų,

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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Straukas Pasakoja Apie Savo Bedas

Jau nuo gegu- 
1936 metų Chi- 
Horan išmėtė iš 
kaip 27,000 šei- 

Kaip Chicagos 
taip

išmaitinti, 
už šilumą

depresijos

Kovos už pastogę šaly, kur 
visko pilna, neturėtų būti. Vie
nok kova eina, 
žės 15 dienos 
cagoj beilifas 
stubų daugiau 
mynų į gatvę.
Pašalpkomiteto paramos 
ir WPA algos $55 zmėnesiui ne
ištenka šeimynoms 
aprengti ir rendai 
sumokėti.

Aš, patekęs į tą
verpetą, persitikrinau, kad ii 
man priseis su šeimyna basty
tis, tad nutariau pasielgti savo 
reikale taip, kaip sąžinė man 
liepė.* visus organizuoto kapr 
talizmo įstatymus, kurie tai
koma tik darbo žmonių eksplo
atacijai, nustumti į šalį ir su
tvarkyti savo reikalus kaip ge
riausia galima. Man į pagel- 
bą atėjo visa progresyvioji vi
suomenė Amerikoj. Laikraš
čiai dviem atvėjais nupleškėjo 
nuo Atlantiko iki Pacifiko van
denų, pasirodė Europoj ir ki
tur. Gavau daugiau 
kaip 100,000 laiškų iš visų pa
saulio kraštų, telegramų, svei
kinimų ir linkėjimų. Nepasi
liko nė lietuviai, jie rašė ir bu
vo atvažiavę pažiūrėti, kiti net 
vežės su savim šmotuką “box 
car” lentos kaipo “souvenier”.

Aš viso to padrąsintas pra
dėjau vis daugiau ir daugiau 
dirbti, taisyti, rengtis prie žie
mos. O pasekmė yra tokia, 
kad vidus jau ištaisytas, išpo- 
pieruotas, blėkinis kaminas 
įdėtas. Vidaus sienos buvo 
iškaltos be balso, virš 7,000 
sriubų iy2 c°Bo ilgio įsukau. 
Tą visą darbą turėjau dirbti 
tiksliai, planingai ir be jokio 
balso kėlimo, nes policija da
bojo. Ir materiolas teko pa
rūpinti, kad policija nematytų. 
Viskas ėjo taip, kaip karo fron
te, nes policija j Uokų' nekre
čia. Jai yra įsakyta areštuo
ti, mušti ir šauti. Nežiūrint 
tų visų sunkumų, viduj viskas 
pabaigta. Rakandai ir pianas 
jau įnešti. Dabar ruošiuos 
įvesti elektros apšvietimą, 
policija gal bus du metu, 
ir trumpiau’.

Teismas.

kos: pastatė policiją, kad butų 
tvarka.

Praėjusį ketvirtadienį, spa
lio 1 dieną, buvo užbaigta by
la. Teisėjas Chas. McKinley 
išnešė sprendimą — $200 bau
smę, $1 kaštų, o policijai —- 
daboti kalbamą vietą, ir toliau
— dar varantą.

Varantas reiškia tai, kad jie 
mane gali iš naujo areštuoti 
už neėjimą į teismą, už staty
mą mano , pigesnio nei $9,000
— ir greičiau teks atsėdėti ar
ba atidirbti bąusmę (fainą) 
Bridwellėj. Vienok iki šiol dar 
niekas nebandė areštuoti, or 
gal pasiliks taip, kaip yra.

Šią dieną Chicagos policijos 
komisionierius Aiman buvo at
važiavęs pažiūrėti “stebuklų”. 
Mr. Aiman klausė mane, kaip, 
girdi, tu galėjai atlikti tiek 
daug darbo, kuomet trys po
licininkai saugojo tave 24 va
landas 
Nieko 
baksą

mo tikslas yra pašalinti pasi
kartojimą vienokių vardų ir 
duoti tokius vardus, kurie išsi
tektų vienoj užrašo eilutėj. 
Platesnių informacijų apie pa-, 
keitimą gatvių vardų Chicagoj 
galima gauti patelefonavus — 
Randolph 8000.

Čigonai trečią savai 
tę teatre

O 
gal

sa
iki

Co.,

Co.

Buvau teisme vienas kas 
vaite nuo gegužio mėnesio 
praeito ketvirtadienio, spalio 1 
dienos. Praėjusio ketvirtadie
nio teismas buvo paskutinis
savo rųšies. Aš į teismą nė
jau; nėjo nė mano gynėjas ad
vokatas Green. Teisme buvo 
mano moteris Mrs. A. Strau
kas — iš mano pusės, o 21 liu
dininkai iš Chicagos puses. 
Tie liudininkai susidėjo iš se
kamos kombinacijos:

Ptrilman Trust and Savings 
Bank,

Chas. Brand Co., 11000 So. 
Michigan avė., Real Estate,

C, Chapman Realty 
11047 So. Michigan avė.,

Teninga Bros. Realty 
Mortgage Brokers,

Chicago Real Estate Board.
Bankieriai surinko mano 

kaimynus, kurie turi morgičius 
taip didelius, kad negali nė 
mokėti, nei pabėgti, nes jų 
uždarbiai maži, o šeimynos di
delės. Bankieriai instruktavo 
juos išvyti lauk Strauką ir nu
griauti stubą, nes bakskaris 
nupuldo jų investmentą, o kai
mynams norėtųsi, kad toj vie
toj butų ne pigesnė, kaip $9,000 
rezidencija.

Antra priežastis yra, kad aš 
esu ateivis radikalas žmogus, 
politiniai nusistatęs už prole
tariato klasės reikalus. Ir jie 
tai žino, nes su jais gyvenu 
jau daugiau kaip 10 meų. 21 
liudininkai yra metodistai ir 
politiniai nusistatę už Hearsto 
nominuotą G. O. P. kandidatą 
Landoną.

Demokratų partija, turi do
minuojančią spėką 19 wardoj 
ir Chicagoj, ti/o mano klausi
mu laikosi “hands off” takti-

Kuo galime pa 
tarnauti!

Yra įvairių į; užsiėmimų viso
se pramonės šakose, bet vieno
je daugiau jos aptarnavimas 
yra susiėjęs su didžiausiu skai
čium prekių, kurios pareina, 
galima sakyti net iš viso pa
saulio, 
kybą.

Kai tik, įžengi į krautuvę 
tuoj ir metasį begalinis pre
kių 
tai 
jo, 
kių 
sti

Tai yra groserių pre

per dieną ir naktį? 
nesakiau, tik parodžiau 
iy2 Sriubų.

— Stasys Straukas.

Permainys 138 gat 
vių vardus

Chicagos mero ofisas prane
ša, kad šiandie, spalio 7 dieną, 
miesto taryba svarstys pakeiti
mą 138^ gatvių vardų. Pakeiti-

xxxxxxxxx

Įvairiaspalvė Rusų “čigonų” 
drama jau trečią savaitę kai 
rodoma World Playhouse teat
re, 410 S. Michigan avė.

To veikalo žymiausiomis fi
gūromis yra Alexander Gra- 
nach ir Lala Chernaya. Pir
mas yra buvęs Max Reinhardt 
teatro artistu ir ten ypatingai 
pąsižymėjo. O Lala Chernaya 
— tai žvaigždė Maskvos čigo
nų teatro. Veikalas perstato 
visą romantiškąjį čigonų gyve
nimą, jų dainas, šokius 
net laimės spėjimus, 
kiekvienam pamatyti.

Pastebėtinaj kad tas 
las eina jau paskutinę 
ir niekad nepasikartos.

Rep. x-y.

ir 
Verta

veika- 
savaitę

Visuose Su v. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
sako “šviežus” kai tik atsi
daro labiau-sušvelnintą Old 
Golds cigaretų pakelį.

skaičius lentynose. O jei 
yra Midwest store beabe- 
matosi ir begalinis tų pre- 
įvairumas, čia galite ra- 

tomatų iš Indįjos, New 
Yorko ir kitų'1 valstybių, gali
te rasti vaisių • iš Michigan, 

................. :'11

Oregan, Washington, Texas ir 
net Floridos. Ir iš viso, galė
tumėt rasti. prekių net iš 
kiekvienos valstybės.

Todėl, kad aptarnauti pirkė
jus sistema tūri būt ypatingai 
gera. Nupirkimas prekių, jų 
patikrinimas ir pristatymas į 
krautuves reikalauja, žinoma, 
tam tikrą skaičiaus vyrų, mo
terų ir visų rūšių tran^porta- 
cijos pabūklų, k. a. laivų, trau
kinių, trokų ir kt. Visur čia 
reikalingas žinojimas ir geras 
pristatymas.

Bet pirkdami Midwest Store 
jus visą šitą gaunate kaip rei
kiant. ' Pirmiausiai, kad šita 
organizacija turi savo didelius 
urmo sandėlius iš kur prekės 
yra tinkamai ir greitai prista-

temos. Ne gana to, kad šita 
organizacija vartoja moderni
nius metodus, bet ji prisilai
ko ir tam tikrų ekonomijos 
mokslų taisyklių, kas leidžia 
labai daug sutaupyti pinigo. 
Kas atsiliepia ir į prekių kainas.

žvilgterėkit į šios dienos

Naujienose patalpintą Midwest 
Stores skelbimą, o jus tikrai 
įsitikinsite, kad čia kainos že
mos ir kad, beto, čia galima 
daug sutaupyti pinigo. Tai 
yra pasekmės, ką duoda varto
jimas naujų prekybos metodų.

(Apskelbimas)

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

o stakas visada pilnas.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal.................................. $1.85
Specialė maleva, 16 spalvų, gal.....................................  970
Varnish remover, gal......................................................... 950
Grynas baltas enamel, gal........... .................................  $1.39

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ..................... ...................

ir brangiau.

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

Iii! . ■> 
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MI9ME WI$T!
K^!?^eratoh‘ai 

tetS:"’ S9s5į

Žemos Kainos!
I ■ ' ■

Geros rųšies maistas—“Midwest Stores”
Išpardavimas! Pelnyčio j ir Subatoj, Spalio-Oct. 9 ir 10

PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS

= 10 -49 cCUKRUS
TTAT7A “Midwest” Puikiausi GOLDEN SANTOS”
IkA V A KASDIEN ŠVIEŽIAI SPRAGINTA sv. maiš. ■ ■ v

TOMATO CATSUP di'dsl^eEbonka

MEMEL CAFE
Apart gėrimų, taipgi gami

nama valgiai su geru 
skoniu.

Visiems bus suteikta greitas ir 
malonus patarnavimas

Visus kviečia užeiti
EMMA ir EMILY.

1325 N. Halsted St.
CHICAGO, ILLINOIS

Išmokėjimais tik po $1.00 savaitėj 

j Skalbyklos-Gaso 
A PEČIAI 
f >24.95 
I Taipgi išpardavimas Z 1930 m.
b; .Th<>‘-. G. E. Easy 
V V t- t- Užtikrinta 
1 žemos kainos.

Taipgi išpar
davimas Nau . 
jų 1930 Dėt- 11 
r o i t Jewel. f 
Magic Chef, į' 
Norge, Round 1 
Oak, ir tt.že- !S 
niiausiom'kai- 
nom. Ūžti kr- j 
Inta pilnai. ’

31
A* *

• - A ’

XXXXXrXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
_______ i________ :-------------------- .-----------------------------------------------------

NAUJAS GĖRIMU SKLADAS
Alus, Vynas ir Degtinė 

gorčiais, pusgorčiais ir buteliais. Didžiausis 
pasirinkimas: žemos kainos. Gėrimai 

kandžiai kasdien.
Mes esame naujojoje vietoje.

J. M. TAVĘRN 
(Jokūbas Maskoliūnas, SavJ 

3503 Yz So. Halsted Street 
Telefonas Yards 3692.

ir uz-

PIRK TIESIOG IŠ DIRBTUVES
IR SUTAUPYK

VYRŲ SPORT

>2.98 IKI >5.00
CARDIGAN 
ŽAKETAI 

>6.98 iki >10.00
SHAKER V NECKS

>5.00
SHAKER KAUTAI

>5.95
Turime visą eilę virš mie- 

ros Svederių 48 iki 54 
mieros.

Specialė nuolaida baimj- 
' čiomš, mokykloms, kliu- 

bams ir grupėms.

VYRŲ VIEN VILNŲ
Namų Megztiniai 
Pančiakų Pora $1.00

Berniukų ir Mergaičių
MOKYKLOS $1 nn 
SVEDERIAI I ■UU
Užvelkamo styliaus, visų spalvų, 
mieros 30 iki 36. Reg. $1.98 verte
Half Zippers
and Full Zippers $1.98

Visos spalvos ir mieros 
Reg. $2.50 vertės

H. S. SVEDERIAI 
3-Ply ir Crew apykaklė t A f) O 
Visos High School r « |gQ 
spalvos. Reg. $4.50 O- 
vortes
Panelių SVEDERIAI 
Užvelkami $1.00

Visos spalvos. Special.
Twin Svederių
SETAI ........... L $2.98

iki $5.00 
Visos spalvos ir mieros.

Atskiri žaketai .... $1.98
Moterų, viejj vilnų p A A 
megztiniai.................. X > U U
Sportkautai y »u U

iki $5.00

SOUTH SIDE KNITTING W0RKS
\

4934 So. Ashland Avenue Prospect 7949

pak. 250
“WHEATIES” Whole Wheat Flakes ....... 2 pak. 230
Swans Down” KĖKSŲ MILTAI

“Midwest” FRUIT SALAD ....... No. 1 aukšti kenai 170
nATFC “DROMEDARY” PITTED O OCn

714 uncijos pakelis " už"****

[ u-k , rAe- w9

1 fe '£o% 1IĮIfigU Ii 11W, "J ri-o

r Hirfe'

kvca"> Ct°ea ’

Ims*■a po Į-rtttžH

NanJi mtooet 
RADI^ >7.95 žinomi ■ 

onsirinkimui.

AUTO RADIOS
1937 B-f ubu Genė

ti ral All-Electric super (J* d| Q —y J* 
I įtaisytas vienetoje. tfi Į M / A

u Automatiška volume " ^*B ■ **
L kontrolė. Nereikia su-
I oresorių. Viskas pas Philco, Motorola.RCA Vietor 

Zenith.Delco ir Grunow stebėt, žem. kainomis.

Atdaru Kasdien
ĮF D v.' r.' Iki 9 v. pp. 
K Sekmadieniais 
JI 9 v. r. iki 5 v. pp.
17 Visi pirk. pini-
7 ffais ar iSmok.

Jokių kitų iš
laidų nė palilk. 

per 90 dienų.

DYKAI PARKINIMAS parkinimo stotyje prie žiemių rytų Washington ir Jeffer- 
son gatvių kampo. Tik pasisakykite atendantui, kad eini pas Middle West Dis’rs.

Musų krautuvėj visada gali rasti 
sau tinkamus, stiprius, gražius ir 
nebrangiomis kainomis čeverykus, 
vyrai, berniukai, moterys, mergai- 

ir vaikai. Dabar pirkdami su
taupysite nuo $1.00 iki $1.50.

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Gerų Rudeninių Čeverykų

UNIVERSAL SHOE STORE MSn-Bsa
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav. ' tAiMl įasluotlĄd
3337 So. Halsted Street

VVOOD COAL CO
.■ ■><£•' "y''. M?'’''’

COAL&COKE
■ • . ■ . ‘ i. : L:. i;/'- - . •: L ; ’ i, t • ri- < ■ ’ r... ..' .

3719 S KEDZIE AVENUE 
GUAEANTEED COAL

Kainos gali pasikeisti be Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 05% Stambios ________

Mažos Nut ar Pea____________
Krosniui ar Pečiui _______ _

Lump ar Egg______ ..
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai-------------------------- .

Nut1 Koksai ___________________
Pea Koksai--------------------------

Petroleum Carbon Štili Run _____
Petroleum Carbon Lump, Egg_____
MILLERS CREEK LUMP ________
MILLERS CREEK, EGG__________
BLACK BAND LUMP____________
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania) ________
Eastern Kentucky Screenings _____
Illinois Screenings ---------- ------ ------
FKANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ________ _

Plautos Nut—3x2 ___________
Egg __________________________

•i Lump —................ ,
WILMINGTON Eggr. 4x2 Valytos - 
VVLMINGTON Mine Run «— Stam

PH.ONf LAFAYĖTTE 3244 
BONDED WEIGHT
TAKSAI EXTRA

1/4 
Tono

% 
Tono

1 
Tonas

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar VlrS

— $2.40 $4.25 $ 8.00 $ 7.75 $7.50
—. 2.45 4.40 8.25 8.00 7.75
— 2.05 4.75 9.00 8.75 8.50
- 2.85 5.15 9.75 9.50 9.25

H 1 K K ’TK 11 00 10 75 1 O KO
— 3.15 5.75 11.00 10/75 10.50
— 3.15 5.75 11.00 10.75 10.50
— 2.05 4.75 9.00 8.75 8.45
— 3.25 0.00 11.50 11.25 11.00

_ 2.90 5.25 9.70 9.45 9.20
2 70 4 90 9 25 9 00 8 75

_ 2.75 , 4^95 9^40 9.10 8^85

— 3.85 7.15 13.75 13.50 13.25
G 25 0 00 5 75
5 00 4.75 4 KO

2 10 8 65 6.75 6.50 6 25
— 2.25 4^00 7.50 7.25 7.00

2 35 4 15 7 75 7 50 7 25
— 2.40 4.25 7.95 7.70 7^45
_ 1.85 3.25 G.00 5.90 5.75
<- 1.80 3.15 5.75 5.65 5.50

PINEAPPLE VenT 2ui23c
% sv. kenai 8c 
.. No. 2 kenai 130

“Baker’s” COCOA
“Midwest” Maišytos DARŽOVĖS
SUGAR RAISIN COOKIAI ....... sv. 140
“TVYTTT TVOn ŠPAGETAI, EGG NOODLES 4 Qn

rUUJLJLlb MAKARONAI >.........   wpak. ■ □ V
■■i’.i:ECII NVT" Viili Spardai

“BEECH-NUTP KAVA
sv. kenai 3 už 250
.... . sv. kenai 290

PORK and BEANS “L™"™, ken. 2.už 19C
“SUN-MAID” Besėklės RAZINKOS 15 unc. pk. 2 už 19c 
NAUJI KOPŪSTAI .........
GELTONIEJI GRIEŽČIAI

4 sv. 1Q0
- 2 sv. 50

ORANŽIAT “sunkist” saldusVIVUrNZdl/ll VALENCIA Tuzinas fcUC

OBUOLIAI Valgyti ar virti-...
CIBULIAI PŪikųšT
“MIDWEST” LAŠINIŲ PALAIS 
RŪKYTI KUMPELIAI .... .  . . .
PUIKI VARŠKĖ .......................... .
MINKŠTA SUMMER SAUSAGE

TOMATES S ..

5 sv. 17»
5 sv. 9c

... SV. 31^ 

... sv. 350 
2^7170 
- sv. 230

Dideii i n a 2% kenai ■ U U

“OCTAGON” VEIDO MUILAS ....................... 3 už 130
“OCTAGON” CLEANSER ..........  .. 3 kenai 130
“OCTAGON”” SKALBIMO MUILAS ditf. šmt. 3 už 130
“OCTAGON” SOAP CHIPS 3 dėž. 25c

NES PIGIAU

M1D.WE5TOQSTŪRES
PIRK NUO

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMU.

NATHAN
KANTER

Jįgįįwį *'■;

Dabar galima rauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIQUUR CU.
4707 South Halsted Street
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBŪTORIS
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NAUJIENOS
The Lithuanian Baily Newa 

Published Daily Except Sunday hy 
The Lithuanian News Puh. Co„ Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

......................................................... . 1 ■    *
SubscripUon Kates:

$8.00 per year in Canada
$5.00 per year oūtside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams____........ .........   $8.00
Pusei metų _________  4.00
Trims mėnesiams ____________ <2.00
Dviem mėnesiams__ __________1.50
Vienam mėnesiui ______ _ .75

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei ____
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chięągoj, 
paštui

Metams _____ .._______________ $5.00
Pusei metų •*frė**««* •••■••••••«•••••••••••• 2.75 I 
Trims mėnesiams _________ — 1.50
Dviem mėnesiams -------------- 1.00
Vienam mėnesiui ______ ______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ---------- --------------------- $8.00
Pusei metų -----------------  4.00
Trims mėnesiams ___________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

vo kiekviena partija. Pagal at-< 
stovų skaičių galima spręsti 
tikrai apie kiekvienos partijos 
stiprumą.

PAKRYPIMAS Į KAIRIĄ

ŠEŠIOLIKA METŲ VILNIAUS OKUPACIJOS

Šiandie sukanka lygiai 16 metų, kai senoji Lietuvos 
sostinė Vilnius buvo pagrobtas — kai gen. Želigovskis 
Pilsudskio įsakymu sulaužė tik-ką pasirašytą Suvalkų 
sutartį. Per 16 metų Lietuva ir visa lietuvių tauta ne
pripažino teisės lenkams valdyti tą smurtu įgytą teri-. 
toriją. Nuo pat Vilniaus pagrobimo dienos Lietuva kė
lė griežtus protestus ir atsisakė turėti kokių nors san
tykių su Lenkija.

šešiolika metų eina kova ..dėl Vilniaus atvadavimo. 
Tai buvo sunki kova. Lietuva daug nukenčia materia
liai, uždariusi savo sienas lenkams. Jai tenka ir tarp
tautinėje politikoje nuolatos susidurti su lenkų pasiprie
šinimu ir atsilaikyti prieš lenkų sėbrų spaudimą. Jie, 
mat, norėtų “dėl šventos ramybės” priversti Lietuvą 
nusileisti lenkams. Bet Lietuva nepasiduoda, nors tatai 
kartais užtraukia jai kitų valstybių diplomatų nepalan
kumą.

Lietuva yra pasiryžusi ir toliaus tęsti tą kovą. Ji 
nenustoja vilties ją laimėti. Neprivalome nustoti jos ir 
mes, kuriems yra brangi Lietuvos gerovė ir ateitis. 
Mes tikime, kad teisingumas anksčiaus ar vėliaus paims 
viršų, — nors dabartiniai laikai nelabai paremia tokį 
optimizmą. Matėme, kaip fašistiška Italija užkariavo 
nepriklausomą etiopų kraštą, nepaisydama to, kad ją 
smerkė visas civilizuotas pasaulis.

Matome, kaip Japonijos imperialistai puola ir dras
ko didžiausią pasaulyje tautą, Kiniją. .Jų taip pat nesu
laiko nei moralybės dėsniai, nei kinų protestai, nei pa
saulio opinija.

Matome, kaip fašistiška Italija ir hitleriška Vokie
tija su tarptautinio klerikalizmo pritarimu ginkluoja Is
panijos fašistus ir padeda jiems smaugti demokratinę 
to krašto respubliką, tuo tarpu kai kitų* tautų demokra
tijos neturi net drąsos užtarti neteisėtai užpultą jos val
džią. \

Akivaizdoje šitų faktų yra sunku gaivinti savyje 
viltį, kad Lietuvos kova prieš smurtą bus sėkminga. 
Bet turime neužmiršti, kad pasaulis ne visuomet bus 
■toks, koks jisai yra dabar. Tos piktos jėgos, kurios šian
die trempia žmogaus ir tautų teises, bus nugalėtos, nes 
kelias, kuriuo jos eina, veda į pragaištį.

Mažiau, kaip dvidešimt metų atgal, daugelis lietu
vių netikėjo, kad Lietuva gali pasidaryti nepriklauso
mą. Jie manė: kas gali nuversti tokius galingus despo
tus, kaip Busi jos caras arba Vokietijos kaizeris, ahba 
sugriauti jų milžiniškas imperijas? O betgi įvyko. Ma
žiukė Lietuva sugebėjo numesti svetimą jungą.

Ateis laikas, kada bus nuversti ir tie despotai, ku
rie užgrobė Vilnių. Mažųjų tautų laisvė, kaip šiandie 
aiškiai matyt, pareina nuo to, kiek galios pasaulyje ^tu
ri darbo žmonės. Musų įsitikinimu, ateitis priklauso 
darbo žmonėms. Taigi ta ateitis atneš laisvę ir lenkų 
okupuotam Vilniaus kraštui.

Švedijos parlamento rinki
mai parodė aiškų jos gyvento
jų pakrypimą į kairią. DeŠi- 
niausioji partija — konservato
riai — prakišo daugiausia vie
tų (14), o socialdemokratai 
daugiausia laimėjo (11).

Bet gerai laikosi ir centro 
partijos — ūkininkų partija ir 
liaudies partija: pirmoji prave
dė tiek pat atstovų, kiek turė
jo sename parlamente, o antro
ji dar laimėjo 2 naujas vietas.

Tačiau socialistai švedijoš. 
parlamento dar pilnai nekontro
liuoja, nes pariamentas suside
da iš dvejų rūmų. Aukštuosiuo
se rūmuose,- kurie susideda iŠ 
150 narių,, daugumą turi buržu
azines partijoj Iš 380 narių 
visame Švedijos parlamente 
(žemuosiuose ir aukštuosiuose 
rūmuose) darbininkiškos parti
jos turi lygiai 190 atstovų ir 
buržuazinės partijos taip pat 
190.

;Prie tokios parlamento sudė
ties grynai socialistinė valdžia 
yra dar negalima. Socialdemo
kratai yra priversti eiti į koali
ciją su ūkininkų partija, su ku
ria jie kooperuodavo ir pir- 
miaus. Iš šitų dviejų partijų, 
kaip jau žinoma, yra sudary
tas naujas ministerių kabine
tas, su premjeru Hanssonu (so
cialdemokratu) priešakyje.

SOCIALISTAI IR KOMŲ* 
NISTAI

Apžvalga
ŠVEDIJOS SOCIALDEMOKRA 

TAI LAIMĖJO 11 VIETŲ

Amerikos laikraščiai padavė 
labai nedaug žinių apie Švedi
jos rinkimus, įvykusius rugsė
jo 20 d. Tik buvo trumpai pra
nešta, kad socialdemokratai lai
mėjo 10 naują vietą parlamen
te, o kitos darbininkiškos par
tijos pravedė viso apie dešimtį 
atstovą. Kai laimi kame nors 
fašistai, tai Amerikos <spauda 
parašo apie tai plačiai.

Atėjusieji dabar iŠ Europos 
laikraščiai paduoda tikras 
skaitlines apie tuos rinkimus. 
Pasirodo, kad socialdemokratai 
laimėjo net 11 naują mandatą. 
Pirma turėjo 101, taigi dabar 
turės 112 atstovą — parlamen
te, susidedančiam viso iŠ 230 
atstovą.

f Be to, 6 atstovus išrinko kai
rieji socialistai. Penkis atsto
vus pravedė komunistai. Tokiu 
budu darbininkiškos partijos 
turi Švedijos žemuosiuose rū
muose 123 atstovus, o visos ki
tos partijos — 107 atstovus.

Iš tų partijų stambiausia yra 
konservatoriai. Jie turėjo ^58 
mandatus, o dabar turės 44, 
taigi prakišo 14.

Paskui eina ūkininkų partija 
su 36 atstovais (tiek pat buvo 
ir pirniiBus). Toliaus — liau
dies partija su 27 atstovais’ 
(buvo 25).

Kairieji socialistai pirma tu
rėjo 8 atstovus, dabar turės 6. 
Komunistai turėjo 2, dabar tu
rės 5. Atrodo tokiu budu, kad 
komunistai dalį balsų atėmę 
kairiemsiems socialistams. > 
> Švedijos žemięji rungtai yra 
renkami visuotinu, lygiu, slap
tu ir tiesiu balsavimu, pagal 
proporcionalę sistemą. Taigi te
nai atstovai yra paskirstomį su
lig skaičium balsų, .kuriuos ga-

Lietuvių komunistai taip pat, 
kaip ir kitų tautų, nuolatos nu
siskundžia, kad socialistai neno
ri eiti su jais j “bendrą frontą” 
arba į “liaudies frontą”. Fran
cio j e ir Ispanijoje, tiesa, 

tęsė;
progrėsūoja. ^Skandinavijos ša
lyse bendro su komunistais 
fronto idėja visai neprigijo. Ho- 
landijoje — taip pat ne.1 Belgi
jos socialistai atmetė komunis
tų pasiūlymą organizuoti “liau
dies frontą”. Britanijos Darbo- 
partija tokį pasiūlymą šiomis 
dienomis irgi atmetė.

Komunistai pyksta. Jie sako, 
kad tokia savo taktika socia
listai trukdą kovą prieš fašis
tus. “Vilnis” eina dar toliau. Ji 
įtaria socialistus, kad jie, at
mesdami “liaudies fronto” pa
siūlymus, norį pasidaryti ‘‘ca- 
cos fašistų akyse”. Bet, girdi, 
tai1 labai klaidingas protavimas. 
Fašistai socialistų nepasigailė
sią. štai, esą, Danzige — nors 
socialdemokratai atsisakė eiti į 
bendrą frontą su komunistais, 
bet fašistai vistiek ima social
demokratus už gerklės. “V.”,' 
rašo:

“Iš ‘laisvo miesto’ Danzigo 
praneša, kad municipalė poli
cija suareštavo 150 socialis
tų ir uždarė į kalėjimą juos 
visus ir jų dviejų laikraščių 
redaktorius... . r

“O juk gerai žinoma, kad 
Danzigo sociąlistąi jdkiu bu
du nebuvo kairiasparniai. Jie 
buvo tipiški, senovinio nusi-! 
statymo, vokiečiai socialistai. 
Nežiūrint tę, dabar jie :kale-! 

k jime.” c’ .?’• ' ■
Bet tai yrą tuščia insinuaci

ja, kad socialistai /nęva dėl toj 
nenorį eiti j bendrą frontą sut 
komunistais, kad jie bįją supy-; 
kinti fašistus. Juk yra faktas, 
kad socialistai yra griežčiausia 
nusistatę prieš bendrą frontą 
kaip tik tose šalyse, kur fašis
tų bijotis visai nėra reikalo. Da
nijoje, Švedijoje ir Norvegijo
je fašistų kaip ir nėra. Brita
nijoje -p. Mosely “juodmarški- 
niai” iššaukia miniose tik pa
nieką ir pasityčiojimą. ;Bet ši
tose šalyse milžiniška dauguma 
socialistų apie bendrą frontą 
nenori nė kalbėti.

Komunistiškas “baubas”

Tięsa visai jpriešįųgą

, “liau- 
i, bet ki- 

tidėjimas ne-?

tam, ką sako “Vilnis”. Jeigu 
švedai arba anglai socialistai 
susidėtų su komunistaią į ben
drą frontą, tai fašistai džiaugi 
tusi, o ne pyktų, nes jie turėtų 
kuo gąsdinti publiką. Komuniz
mas šiandie yra “baubas”, kaip 
kitąsyk kad buvo anarchizmas.

šiandie mes matome, kad ko
munistišku “baubu” ir Ameri
kos reakcionieriai gąsdina žmo
nes. Vien tik dėl to, kad ko
munistai pareiškė, jogei jie ma
žiau priešinasi Rooseveltui, ne
gu Landonui, yisa republikonų 
spauda rėkia, kad Rooseveltas 
esąs “artimas komunistams”. 
O įsivaizduokime, kad komunis
tai ■h^Wį^fciWhi pasisakę už . 
’RopąįVėl^ khndidaturą ir Roo-, 
:seVe^ftį^hh.-; jų indorsavimą 
priėmęs ^ -koks riksmas 'butų

Kiekvienai paitijąi, kovoj an- 
čiąį reakcionierius, tenka 
apsvarstyti, ar komunistų pa-" 
raina atšvęs tą nuostolį, kurį 
jai padafyhtęusįdėjimas su ko
munistais. ' Tenai, kur komu
nistai silpni, aišku, ikad bend
ras frontas su jais, daugiau 
žmonių nubaidys, negu atves 
naujų rėmėjų. ’ ‘

štai dėlko net ir “kairusis” 
Norman Thomas, kurį komu-! 
nistai karštai rėmė, kąda jisai 
skaldė Socialistų partiją, kovo
damas su “senąja gvardija”., jų 
į talką nepriima.
Komunistų rekordas darbininkų 

judėjime
Tas faktas, kad neprotaujan

čios masės duodasi .mulkinti 
komunistišku “baubu”, neturė
tų būti svarbus argumentas 
žmonėms, kurie' kovoja už nau
jas idėjas. Juk socialistų var
das irgi nėra populiarus minio
se. Tačiau reikia atsiminti, kad 
komupizmąs šiandie nėra tik 
šmėkla, kuri sapnuojasi įbai- 
liems buržujams. Jisai yra tam 
tikras Judėjimas, kurį turėjo 
progoš,pMinti iš praktiško pa
tyrimo. milionąį, dubininkų — 
.socialistų^ir nesocialistų.

Per rneįtų metus komunistai 
atkakliausiai kovojo prieš , so
cialistus (neretai pavartodami 
net kumščią ir peilį!), ardė vie
šus mitingus, skaldė darbinin
kų unijas. Ir kas aršiausia — 
juo kuri darbininkų organizaci
ja buvo pažangesnė, juo pik
čiau komunistai stengėsi jai pa
kenkti. Socialįstų jie daug la
biau neapkentė, negu demokra
tų arba republikonų. Iš darbi
ninkiškų unijų jie biauriausią 
kovą vedė prieš socialistų val
domas unijas — International 
Ladies Garment Wprkers įį1, 
Amalgamated Clothing Wor- 
kers. ; ;

Po ilgų1 metų šitokios kovos 
yra sunku tikėtis, kad darbi
ninkai tą viską užmirštų ir su
tiktų tųojąus ištiesti komunis
tams ranką — tik dėl to, kad 
komunistai dabar sumanė savo 
taktiką pakeisti ir pasiūlė; “ben
drą frontą”.

“Vilnis” skundžiasi:
“Ras daugelį iš jų (socia

listų) yra dar pusėtinai daug 
įpykimo prieš komunistus. 
Tūli iš jų dar vis tebevedžio- 
ja! ‘teorijas’, kad komunistai 
blogesni ir už fašistus.” 
Ko čia stebėtis ? Ar komu- 

nistai yra1bent pirštą pajudinę 
su tikslu atitaisyti tą žalą, ku
rią jie ^a^> šlykščiais užsįpųo-, 
limais ir savo ardymo darbu 
yra padarę ? Ne. Jie ne tik nie
ko nedaro tos žalos atitaisy
mui, bet jie iki šiol dar nėra 
parodę, kad jie iš viso japčiąsi 
elgęsi blogai.

Jie nori tuos 'laimėjimus, ku-’ 
riuos jie pasiekė Šlykščiomis 
atakomis, demagogi j a ir šmeiž
tais prieš socialistus, ne tik 
pasilaikyti, bet da ir sukonsdli- 
duotį. Tam, 4š tiesų, ir yra nu
galvota >ta “bendro fronto” ;ąr- 
ba “liaudies fronto” taktiką. '

Bet dalykas ne vien piktume 
dėl to, kas buvo praeityje.

Komunistai diskredituoja 
socializmą

Jeįgu komunistai butų tikrai

afvirtę prie demokratinės idė- 
■ os ir nuoširdaus bendradarbia
vimo su kitomis darbininkų ju
dėjimo srovėmis, tai jie turėtų 
ikviduoti savio partiją, kuri 

. uk yra bereikalingo skilimo 
vaisius. Šiandie aišku, kaip die
na, kad Amerikoje, Anglijoje, 
Skandinavų valstybėse ir viso- 
, e eilėje kitų šalių komunis- 
;ams, kaipo atskirai partijai, 
nėra jokios ateities. Tai kam 
ją laikyti, kuomet dagi jos re
kordas toks blogas?

Bet komunistai nerodo ma
žiausio noro likviduoti tą skili7 
mo padarą. Jie dar vis tebe- 
skėlbia, kad jų “partija” tai 
.svarbiausias dalykas. Ir jie no
rį, kad skilimas butą “užfik-! 
■suolas” visame pasaulyje. Jie 
vis dar tebelaiko savo vyriau
siuoju autoritetu Komunistų In
ternacionalą, kurįs faktinai jau 
.seniai nieko nereiškia, nes tas 
neva Internacionalas yra tik 
aklas Stalino valdžios įrankis.

Po priedanga Internacionalo 
komunistai šiandie garbina Ma
skvos diktatūrą. Ką ta diktatū
ra daro, viskas jiems “fain”. Ji 
šaudo Stalino oponentus — ko
munistai rėkia: “Taip ir reikia 
tiems pasiutusi'ems šunims!” Ji 
neduoda t Rusijos žmonėms pa-< 
prasčiausių jų pilietinių laisvių
— žodžio,' spaudos, susirinkimų 
ir t. t. — komunistai ir tai už
giną.

Ji neleidžia gyvuoti jokiai 
opozicinei partijai (panašiai, 
kaip Vokietijoje, Italijoje arba 
Lietuvoje), - 
tuo sutinka 
čiųs sbcialistų katorgoje, kalė
jimuose ir koncentracijos sto
vyklose. Komunistai ir tam pri
taria.

Ir ne tik jie visam kam pri
taria, bet jie sako, kad ta tvar
ka, kuri gyvuoja Rusijoje, tai
— “socializmas”! Tikriausia ir 
geriausia “darbininkiška” tvar
ka, iš kurios visas pasaulis tu
rįs į’hnįi pavyzdį!

Jtilrtai yyra bjauriausias dis
kreditavimas socializmo, kokį 
tik galimą sau įsivaizduoti.

Toks Stalino diktatūros gar
binimas, skelbiant, kad ji “so- 
cialistiška tvarka”, muša socia
lizmą aršiau, negu visos fašis^ 
tų, klerikalų arba kokių nors 
juodašimčių demagogijos. Jeigu 
“socializmas” yra tokia tvatka, 
kurioje .žmonės neturi nė tiek 
laisvės, kiek buržuaziškose ša
lyse, ir kurioje valdžios priešai 
yra baudžįąmi mirtim už tai, 
kad jie nori valdžią pakeisti, 
tai tas “sociąljzmas” yra ne’ 
darbo žmonių išganymas, bet: 
tikra baudžiava.

štai kokią išvadą iš komunis-^ 
tų propagandos daro socialistų 
priešai. Ir komunistai dabar no
ri, kad socialistai tai išvadai ne
sipriešintų. Nes ką gi 
“bendras frontas” reiškia, 
gu ne išsižadėjimą sovietų 
potizmo kritikos?

Lygybės principias
Prie užbaigos dar žodis apie 

bendro fronto pagrindą.
Bendras veikimas gali būti 

įtiktai tuomet, kuomet žmonės 
susitaria, kaip lygus su lygiu, buvo suteikti. Ta proga “jau- erum,o deleL

komunistai ir su 
Ji laiko tuksti'Uv

Burk

Robert Burke Student pickets

' NEW YORK. — Studentų protesto demonstracija prieš pa
dalinimą dš Columbia universiteto Robert Burke, kuris kritika
vo vadovybę dėl siuntimo atstovo į Heidelbergo universiteto 
(Vokietijoje) iškilmes.

Bet ar komunistai šitą papras
tą principą pripažįsta? Ne.

Rusijoje, kaip minėjome, pil
ni kalėjimai socialistų. Nė vie
nas “tikras” (ištikimas Mask
vai) komunistas dar nėra pakė
lęs balso prieš šitą diktatūros 
šlykštumą. O tose šalyse, kur. 
socialistai turi valdžią savo ran
kose, ar nors vienas komunis
tas yra įkalintas? Ar komunis
tų laikraščiai yra uždaryti? Ar 
komunistų partija yra uždraus
ta? Ne.

Jeigu Danijos, Švedijos arba 
Norvegijos socialdemokratai (tie 
“senovinio nusistatymo socia
listai”) įkištų į belangę bent 
vieną žymesnį komunistų vadą, 
tąi komunistai visame pasauly
je pakeltų baisiausią triukšmą. 
Ar netiesa?

Tai ve dėl kokių priežasčių 
“bendro fronto” idėjai nėra 
pasisekimo. Tenai, kur įvyko 
“bendras frontas”, tai tik iš 
bėdos: iš dviejų blogybių buvo 
pasirinkta mažesne. Francijoje 
ir Ispanijoje prie to privedė fa
šizmo pavojus.

navedžius” pagyriau ir palin
kėjau jiems lamingo gyvenimo. 
O visa tai padariau pasirem
damas tvirtinimais p. Kazio 
Pankausko, p-nios Onos Pan- 
kauskienės, p-lės Birutės žvirb- 
liutės, plės Genovaitės žvirb- 
liutės ir paties “jaunikio” p. 
Igno Gumboko. Visi dalyva
vusieji putotoje buvo pilnai įsi
tikinę ir neturėjo mažiausios 
abejonės dėl jų apsivedimo. 
Dabar pasirodo, kad visa ta 
“komedija” buvo suvaidinta 
tam, kad butų galimą paerzin
ti vieną asmenį. Vaidintojai 
visai nesitikėjo, kad tatai pa
sieks laikraščius. Dabar kyla 
nesmagumų tarp “jaunave
džių” : grasinimai teismu, rei
kalavimai atlyginimo ir t.t.

Galimas daiktas, kad jaš vie
noje ar kitoje vietoje truputį 
perdėjau. Mat, pagyrimų aš 
nesigailėjau. Pavyzdžiui, p. Ig
nas Gumbokas nėra nei labai 
stambus, nei labai pasiturintis 
biznierius, kokiu aš jį prista
čiau skaitytojams. Jis yra taip 
sau saliuno laikytojas.
Genovaitė žvirbliutė yra gera 
lietuvaitė, tačiau lietuvių ju
dėjime nėra labai daug daly
vavusi.

Dėl šventos ramybės tad aš 
visą tai atšaukiu.

Ateityje aš vis dėlto patar
čiau minėtiems asmenims dau
giau4 tokių šposų nekrėsti. Tuo 
budu bus išvengta visokių ne
malonumų jiems patiems, laik
raščiui ir korespondentui. Juo 
labiau, kad korespondentas va
dovavosi geriausiais norais.

y —Puotoje Dalyvavęs.

P-lė

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

ATŠAUKIMAS

kita 
jei-, 

des-

“Naujienų” Nr. 224, rugsėjo 
22 d.> buvo išspausdinta mano 
parašyta korespondenci j a apie 
p. Igno Gumboko apsivejamą 
su p-le Genovaite- žvirbĘute. 
Dabar pasirodo, jog tai neati
tinka tiesos. Vadinasi, p. Gum- 
bokas neapsivedė su minėta pa
nele.'

■ Rašydamas tą korespodenciją 
aš neturėjau nei blogų norų, 
nei pagiežos, o vadovavaus iš
imtinai tais faktais, kurie man

Reikalaukfte “NAUJIENAS’ 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti., Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato*

i

Suv. Valstijų laivyno orkestras, kuris rengiasi koncertui. Tas koncertas įvyks Columbus dieno
je, spalių 12 dieną, 8:30 vai. vak. Chicagos Stadiume. Rengia Chicago Daily Times labdarybės 
tikslu. -





MISS XAVERA BRIEDYTE MISS MARCELLA BUDRIK MISS MILDRED BUTKUS MISS ALDONA CUKOR AITE MISS MARTHA JUCIUS MISS SONIA NAGLIS MISS CHRISTINE PILKIS
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HYPATIA PUNIŠKAITE MISS VENUS TUMOSA

MISS FRANCES TELECKIE

MISS EMILY PARMALIS MISS ESTELLE SLOTKUS MISS BIRUTE SHATSMISS LOTTIE SURVILLA ELENA ŠNIAUKŠTAITE

ALUJE
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MISS SUZANNA VILIUTE

NAiniFMI
11 rltUilIJjll w

SEKMADIENY, SPALIO-OCTOBER 11,1936 
SAKALŲ SVETAINĖJE 

2343 SOUTH KEDZ1E AVENUE 
% * - . " ’ • . • tV ; /į -Ii ’i\ „r» »• • | ”i 'Hi '■ <. r i.

PRADŽIA 6100 VAL. VAKARO
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ĮŽANGA 40 CENTU ASMENIUI
1 ■ ■
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ŠIAME BALIUJE NAUJIENOS suteiks Chicagiečiams progą išsirinkti 
GRAŽIAUSIA LIETUVAITĘ, kuri bus pakviesta dalyvauti METINYJE 
CHICAGOS AUTOMOBILIU PARODOJE, lapkričio 14 iki 21, Ihternatio- 
hal Amphitheatre.

' f--r- -1 , • ' ' • ' ■ ‘

NAUJIENŲ BALIUJE BUS RENKAMOS 5 KANDIDATES, iš kurių 
viena bus APVAINIKUOTA KAIPO GRAŽIAUSIA LIETUVAITE ir turės 
proga dalyvauti su kitų tautų gražuolėmis, Chicagos Automobilių Parodoj.

Smulkus paaiškinimai ir kuponas telpa kitoj vietoj.
. . ( ; . , ... . . .. . ., . .. ., , . ,

... .'L „(t,1'/.'. 'U " ■ H   /'■ , ■

ŠIRDINGAI KVIEČIAME LIETUVIU VISUOMENE DALYVALTĮ NAUJIEINU BALIUJE IR IŠRINKTI GRAŽIAUSIAS LIETUVAITES. —NAUJIENOS



1 NAUJIENOS, Chicago,UI. ' Penktadienis, spalię 9, 1936

Šešiolika Lietuvaičių 
Dalyvauja Gražuolių

Lietuviai ir lietuvai
ty paėmė leidimus 

vedyboms

gerai ir šiomis dienomis žada 
sugryšti prie savo kasdieninio 
biznio.

North Side
Žineles.

Konteste
Prisirengimui prie gražuolių kontesto turė

jome tik porų savaičių. Nors ir trumpas laikas, 
vienok jau iki šiol įstojo j gražuolių kontestų 
šešiolika lietuvaičių.

Iš šių lietuvaičių teisėjai rinks penkias kan
didates, o iš tų penkių kandidačių, Chicagos Au
tomobilių Parodos Komisija išrinks “Miss Lithu- 
ania,” kuri su kitų tautų gražuolėmis dalyvaušT“ 
Metinėj Chicagos Automobilių Parodoj, lapkri- ~ 
čio 14 iki 21, International Amphitheatre.

Rinkimas gražuolių įvyks Naujienų Rudeni
niame Baliuje, sekmadienį, spalio 11 dienų. Sa
kalų svetainėje, 2343 S. Kedzie Avė., pradžia 6 
vai. vakaro, įžanga asmeniui 40c.

Jos. F, Budrik, kuris užlaiko Bridgeporte 3 
moderniškas krautuves, įrengs garsiakalbius 
Sakalų svetainėje. Susirinkusi publika aiškiai 
girdės muzikos, kalbų ir dainų garsus.

George Steponavičius vadovaus orkestroms 
ir šokiams. Šokiai bus kuoįvairiausi. Jaunimui 
bus tikras malonumas.

Dainavime dalyvaus visa publika. Tai dar 
pirmų sykį Chicagoj toks įvykis.

DYKAI FOTOGRAFUOS
Kiekvienas svečias atsilankęs į Naujienų 

' iškilmes ir gražuolių kontestų, gaus savo foto.- 
grafijų dykai, jei norės. Nes fotografas P. Con- 
rad bus visų laikų svetainėje ir ims fotografijas 
visų, kas tik norės.

Naujienos maloniai kviečia visus lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti šiame iškilmingame pa
rengime.

šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Henry Micks 47 m 
dalen Janus 47 m.

Vincent Urbanus
?induska 20 m,

Rudolph Matas 23 m. ir Irene 
Kubiak 21 m.

Alįan McKay 23 m. ir Stella 
Karvelis 23 m.

Teisybės Mylėtojų 
Dr-tės Ruožai
Šaukia susirinkimą.

ir Mak-

33 m. ir

Pavogė kvietkas nuo 
' kapo

,Vieno moteris mums papa
sakojo, kad Kazimierinėse ka
pinėse ant savo dukters kapo 
buvo prisodinus labai brangių 
kvietkų. Bet labai nusistebė
jo ji, kai už kelių savaičių nu
vykus aplankyti dukters kapą 
nerado nė vienos gėlės.

Moteris apgailestauja, kad 
šventoj vietoj atsiranda tokių 
šelmių, žada dar kartą apso
dinti ir jeigu vėl taip atsitiks, 
tai perkels dukters kūną į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Sekantį sekmadienį, spalio 
11 d., įvyksta Teisybės Mylė
tojų Draugystės svarbus mė
nesinis susirinkimas Chicagos 
Lietuvių Auditori j o j.

’ Visi nariai-ės esate prašomi 
skaitlingai^; dalyyaųtį. Na- 
riai-ręs, kfee nesate užsimo
kėję nuo liepos 12-tos d., šita
me susirinkime turite būtinai 
užsimokėti —vjei neužšimokė- 
ste tapsit išbraukti iš drau
gystes. / -• '

Drau^t^ peikimas.
Praeitą susirinkimą tapo iš

rinkta komisija įš 3-jų veiklių 
draugų, būtent Ja Yushkewitz, 
P. Juozapavičia ir M. Liubino, 
kurie sudarys planuš surengi
mui Metinio Vdkaro. Teko 
nugirsti, kad komisija yra jau 
paėmusi Lietuvių Auditoriją 
subatos vakarui, sausio 2-ai d. 
1937 m.

Sergantys ir mirusieji 
nariai.

Politika
Prieš ką mes ko 

vojame?
nepasi-

Vilnių. bž-
kas lietuviams
visi liūdime.
lenkai 9 d. spalių

Jei 
seka, 
grobė 
liūdime metas iš meto ir tą
dieną liūdnai apvaikščiojame, 
nes tai sukaktis tautinės 
skriaudos, didelis katastro
fos.

Mažų tautų žmonės (didelių 
taipgi), norėdami ką nors lai
mėti, gali tai padaryti tik su
koncentravę visas jėgas. Po
litikoj lietuviai gali žymiai pa
sirodyti tik remdami savo 
žmogų (one at a time...). Ne
galima atiduoti visiems lietu
viams nuolat tik vienai poli
tiškai partijai, nes “laimės ra
tas sukasi’, bet norint iškelti 
tautinę garbę, kuomet pasitai
ko proga savo žmogų paremti, 
yra jau garbės dalykas tai pa
daryti.

Lietuvio nuostolis — visų 
musų nuostolis, 
laimėjimas visų 
Šimas. Apie tai 
Lenkai “ar žūt 
žmones remia.
reikia atiduoti kreditas. O kuo 
mes blogesni už lenkus? Ar 
mes jau neįrodėme, kad savo 
balsais daug prisidėjome prie 
laimėjimo lietuvio Primary 
balsavimuose ? Tad lapkrityje 
visi kaip vienas balsuokite už 
Joną T. Zurį j teisėjus.

— Balsuotojas.

Lietuvio ne- 
musų praki- 
pagaivokimę. 

ar birt” savo 
čia jiems

dentas Rooseveltas, būdamas 
tuo laiku vakarinėse valsti
jose, gaus pakvietimą daly
vauti šiame milžiniškame pa
rengime. Musų valstijos gu
bernatorius Horner jau pri
žadėjo ten būti ir tarti savo 
žodį musų busimam teisėjui 
Jonui T. Zuriuį. 4 Kartu ir 
miesto meras Edward J. 
Kelly, didelis skaičius alder- 
manų ir kiti politikoj žy
mus žmonės. Po bankieto 
turėsime progą pasisveikinti 
ir pasikalbėti su gerbiamais 
svečiais.

Kurie atvyks į šį ban’kietą, 
bus pilnai patekinti pavaiši
nimu, vakaro įdomia progra
ma, puikia šokiams muzika. 
Atsilankę parodysite savo 
kandidatui jūsų geraširdin- 
gumą ir ištikimumą. Visi 
suprantate, kad kandidturai 
reikia daug išlaidų, tad nu
pirkdami bankieto bilietą, už 
penkis dolerius ir ragindami 
draugus taippat daryti tiesiai 
prisidėsite šiame lietuvio rin
kime. - Jau nebe laikas kal
bėti ką darysime ateity, prisi
dėkite dabar, pirkdami ban
kieto bilietą spalio 18 dienai.

Persikraustė naujon 
vieton

Sons
State

S. E. Sostheim and 
Store Fixtures, 1900 S. 
St., jau per daugelį metų da
ro biznį su lietuviais ir garsi
nasi Naujienose kasdien. Da
bar ši įstaiga persikraustė sker
sai gatvės į ęlidesnę, patoges
nę ir gražesnę vietą adresu 
1915 S. State St.

Taigi, kam reikalingi fikče- 
riai krautuvėj arba tavernui, 
S. E. Sostheim .jums patar
naus atsakančiai ir; greitai.

Visuomet 'verta remti tuos 
biznierius, kurie garsinasi Nau
jienose.—Biznio žvalgas.

Sergančių narių šiuo laiku 
turime tik du, būtent A. Ben- 
dikienę ir A. Shirvinską. , Mi
rusių narių 1936 m. turime 8.

Atsižvelgiant į tokį didelį 
skaičių draugystės narių,^mi
rimų buvo ne per daugiausią. 
Susirgimų — gi buvo nuo 
Naujų Metų iki šio laiko 48.

Priduokite antrašus.
Šiandien ant rankų turiu 28 

sugryžusius laiškus. Reiškia, 
tie draugai-ės} • t permainė savo 
gyvenimo vietaM Jei tie drau
gai urnai neprAuos antrašų, 
tai busiu priverstas pasielgti 
pagal konstituciją, ypač J. Aža- 
las, su kuriuo 7 turiu? svarbų 
reikalą, o antrašo .neturįu jau 
beveik metai laiko.

Su šiuo šeštadieniu, spalio 
10 dieną, mųsų jaunuolių cho
ras “Bijūnėlis” pradeda naujo 
sezono darbuotę — atidaro 
pamokąs dainų, vaidinimo, 
kalpos ir rašybos, Almira Si- 
mohs svetainėj, . 1640 N- 
Hancock st. Mokytojaus vėl 
visiems gerai žinoma ir mė
giama dailininkė, p-lė Onu
tė Skeveriutė. Pamokos tęsis 
nuo 2.iki 5 vai. kiekvieną sek
madienį. Pageidaujama, kad 
leistų Visi kas tik gali jaunuo
lius prie <‘Bijunčlio,, lavintis. 
Amžius nuo 5 iki 16 metų. • 

—o—
Trečiadienio vakare, spalio 

7 d., įvyko SLA 126 kuopos 
susirinkimas J. Grigaičio sve
tainėje, (3800 W. Armitage 
avė. Teko patirti, kad kuopa 
rengiasi patiekti northsidie- 
čiams puikų vakarąz lapkričio 
29 d. Dania svetainėje, , ant 
Kedzie prie Wabansia avės. 
Bus pastatytas scenoje popu- 
liariškas ir juokingas veikalas 
—k’bmecįij'a “Gyvieji ~ Nabaš- 
ninkai.,, Sudaryta vaidintojų 
trupė iš geriausių artistų. 
Lauksime nekantriai.

Į kuopą tapo priimti du 
nauji nariai, tai jaunas inži
nierius Tarulis ir ponia Be- 
nikaitienė. Aptarta įvairus 
kuopos reikalai ir. išklausyti 
raportai. Susirinkimas buvo 
neskaitlingas ir gana trumpas.

.... , . » m *miM

Pabaigoje praėjusios savai
tės net per tris dienas ponai 
Benikaičiai iškilmingai apvai
kščiojo savo aludės “grand 
opening” ant N. Troy st. ir 
Wabąnsia avė/ Sako, atsilan-

kė labai daug svečių ir link
smai baliavoję, šokę ir dai
navę.

Teko patirti, kad gana sun
kiai susirgo Kast. Čepulevi- 
čius, SLA. 126 kuopos sekre
torius, ir turėjo atsigulti ligo
ninėj.

Taipgi sužinota, kad Hum- 
boldt parktietis J. Kuprevi
čius, kuris po ilgos ligos bu
vo kiek pasveikęs, vėl gana 
rimtai susirgęs ir turėjo atsi
gulti į lovą. —Northsidietis.

Susirinkimas
I

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 11 dieną, p. J. Juškos 
svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Yra 
svarbių reikalų apsvarstyti de
giai rengiamo vakaro įvyks
tančio spalio 18 dieną toje 
pačioje svetainėje. Bus šauni 
miizika šokiams, linksma ko
medija ir dainos. Įžanga tik
tai 25c.

B. Vaitekūnas, Kliubo rašt.

JUS IRGI--
Galit Pasidaryti Patogumą su Ekono
mija Šaltam Ore Aliejaus Šildytuvu
Neprasidėkite šią žiemą su tais anglių pečiaus dūmais ir 
dulkėmis. Užlaikykit sau lygią šilumą savo namams gra- 

gražiai ir patogiai—vėgkite šalčio, įsivedant

AB C Aliejaus Pečiaus
ABC ORIO PEČIUS cAA EA

ALIEJAUS ŠILDYTU- *_< /iVV
VAS TIK UŽ išmokė

jimais
Turime modelių tinkančių kiekvienam namų 'typui. Prašome užeiti 
ir leisti parodyti be jokių extra išlaidų kaip jus galėtumėte ant vi
sados pasiliuosuoti nuo anglių netikusios šilumos ir pelenų bei grū
stų nemalonumo.

Taipgi, turime ir visų eilę Viking Šildytuvų.

BRAUN BROS. OIL COMPANY
2330 N. WESTERN AVĖ

ARTI PRIE FULLERTON

UNIVERSAL
★ FOOD STORES ★

Pranešimas

Apdegino moterį 
rūgštim

rūgštimApdeginta aštria 
p-nia Avelyn Dunatan 25 metų, 
844 Windsor avė., buvo nuga
benta į ligoninę. Moteris sa
ko, kad apdeginęs ją jos vy
ras, armijos seržantas, kai jis

Rugsėjo 27 d. neįvyko Lietu
vių Golfininkų Sąjungos tur- 
namentas dėl blogo oro liko 
nukeltas į spalio 11 d. Turna- 
mento pradžia 9 vai. ryto, o ba- 
liūs prasidės 6 vai. vakaro. 
Nežiūrint ar bus blogas oras 
ar ne, balius tą vakarą įvyks.

Baliaus rengimo komisija 
smarkiai dirba ir stengsis kuo- 
geriausiai pavaišinti kaip na
rius, taip ir svečius. Bus tik
rai sportiškai, nes vieta yra la
bai puiki, erdvi,. ir ant tyro 
oro—tai yra Gleaneagels Count- 
ry Club, ten pat, kur ląšime 
turnyrą.

Golfininkai ištikrųjų bus už
ganėdinti, nes turnyro komisi
ja taip (gerai sutvarkė lošimo 
jėgas, kad visi lošėjai tuTės ly
gią progą—kuris daro daug ar
ba mažai kirčių. Taipgi turi
me priminti, kad visose klausė- 
se bus lošiama už čempijonatą. 
Bus lošiama 36 skylutės. Komi
sija praneša, kad turi užtekti
nai dovanų kiekvienam ‘four-

parsivedęs namo kitą moterį some’; pageidaujama, kad da- 
ir kai, jo pati, užprotestavusi Tyviai užsisakytų vietas iš an- 
vyro elgesiui. Vėliau moteris ’ksto. Moterys, kurios nelošia 
prisipažino, kad ji pati nuside
gino.

Ir dar viena pastaba.
Matau būtiną" reikalą paste

bėti tuos draugystės- narius-es, 
kurie būna pabirti / lankymui 
ligonių, bet nub tos pareigos 
mėgina visaip išsisukinėt.

Vieni rašo lajškus, kad “ne- 
fylina”, kiti laiko neturį ir it., 
o dar kiti visai nepraneša ir 
ligonio nelanko. Toks narių 
elgesys nebus ilgiau toleruoja
mas, ir visi nariai turės atlikti 
narystės pareigas. Panašus 
narių apsileidimai daro drau
gystei bereikalingas lėšas, o 
sekretoriui suteikia daug ne
smagumų.

— St. Nartas, sekr.

Organizuojasi Meni
ninkų Kliubas

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

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

CAMPBELLS
TOMATO SOUP
3 10^ uncijų 9 n A 

kenai fcUG

CAMPBELLS ,
TOMATO JUICE
2 2°keUn“iiU 1 9C

OVALTINE
27e6 uncijų kenai ....................... ■■ ■ v

SNIDERS TOMATO
CATSUP

14 uncijų bonkos už 27c
2UŽ 19c8 uncijų bonkos

H0WDY E. J.

ŽIRNIAI
No. 1 9 1Cr 
kenai * už ■ ww
MEALTIME C. G.

KORNAI
No. 1 O 
kenai “ už ■

PET MILKAS
TokM o 22c 
kenai w už
Maži A 1 IZp
kenai ** už ■ V U

Lietuvių dėmesiui
Laikas rinkimų lapkričio 

. 3 deiną artinasi. Per tą laiką 
mes lietuviai 
parodyti savo tikrą lietuvišką 
dvasią remdami savo tautos 
kandidatą John T. Zurį. Ta 
dvasia bus visiems aiškiai 
matoma, jei jus atvyksite j 
garsią Palmer House viešbu
čio Red Lacąuer salę spalio 
18 dieną 6 valandą vakare. '

Tą vakarą visi žymus lie
tuviai, biznieriai, visi lietuviai 
daktarai, advokatai ir visa 
visuomenė dalyvaus pagerbi
me musų kandidatų. Net 
pats. Jungtinių Valstijų prezi

turime progą

SOLANO
PYCĖS

Riekutės ar Pusės
17cNo. 2^ kenai

CALIFORNIA WINNER
APRICOTS

17cNo. 2% kenai

UNIVERSAL SALAD
DRESSING

25c
.... 14e

32
16

uncijos 
uncijų

šeši mokiniai areš
tuoti kaip vagiliai

notv. J o, nuuvo UVlVOlfl

! golfo, galės lošti Bridge ir lai- 
mėjusios taip pat gaus dova
nos. Dvi dovanos bus dutoda- 
mos kiekvienam stalui.

—Veik. rašt. Dr. G. Bložis.

Išvažiavo į Hot

Jonas Zaranka turi didelę

Kilo sumanymas Chicagoj e 
suorganizuoti menininkų kliu
bas. Tam tikslui ateinantį 
sekmadienį, spalių 11 d. 1-mą. 
vai. po piet, šaukiamas susi
rinkimas p. Vytauto Beliajaus 
bute, adresu 5657 JŠo. Sauga- 
mon street. •

Visi plastikinio meno meni
ninkai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. .

Nėra abejonės, kad toks kliu
bas yra reikalingas. New Yor- 
ko lietuviai menininkai turi 
savo kliubą. Kodėl chicagie- 
čiai negali turėti? Chicagoj 
juk yra nemažas skaičius me
nininkų. Praeito pavasario 
meno paroda tą liudija. Tu
rint kliubą ne tik parodas bus 
galima dažniau surengti, bet ir 
kitokį kulturinį darbą dirbti.

—Kvieslys.

SILVER FLEECE
RAUG. KOPŪSTAI

13cNo. 2^ kenai

DOUBLE QQ RINKTINIS
SALMONAS

2 No. 1 aukšti 2 E f* 
kenai

QUAKER

CORN (MEAL
Išvaras Q 

8 unc. pak.
------------ ------4-- 1--------------

DR. PRICES

BAKING 
POWDER 

uncijų kenai 9c6

SEtOX . 2 pak. 25c

O. K. MUILAS.... 2 šmot. 9c

LAND O’ LAKĘS
MEDUS

17c16 uncijų džiarai

KELLOGGS
ALL-BRAN 

211 uncijų ,94 a 
pakelis

Mieravimo puodukas dykai su kiek
vienu pirkiniu.

RITE No. 1 KENAI
ŠUNŲ MAISTAS .... 4 už 25c
UNIVERSAL
BLEACH kvort. bonka 10c

šeši Crane, Tuley ir Sabin 
mokyklų mokiniai tapo areštuo
ti ir yra kaltinami papildę dau
giau kaip 50 vagysčių. Jauniau
sias jų yra 16 metų John Hed-
berg, 1425 North Campbell įstaigą, valgyklą, minkštų ir 
avenue; kiti po 17 metų. Kartu kitokių gėrimų sandėlį Geneva, 
su jaunuoju Hedbergiuf yra DL 
kaltinamas jo tėvas, kaip pas- vargęs, 
katintojas vagiliauti. Tėvas pa- Springs, 
dėdavęs vagiliui grobį išleisti. Rašo, kad

Kadangi buvo labai pa
tai išvažiavo į Hot 

Arkansas, pasilsėti, 
dabar jaučiasi labai

Labiau-sušvelninti Old 
Golds yra dirbtuves šviežu
mo cigaretai — nesvarbu ar 
juos pirktom kaimo krautu
vėje ar prie didelio cigare
tę baro miestę<

STALEY’S CUBE
KRAKMOLAS .... 2 už 170 MATYKITE MUSŲ 

MĖSOS 
DEPARTAMENTĄ

SALDŽIOS BULVĖS
4 svarai 170 PAUL SCHULZE

TOASTED COCOANUT 
BARS

2 savarai 250GRUŠIOS .............. 2 sv. 150
BULVĖS .......... Pekas 350

CHEE-ZEES 
5 uncijų pakelis 100

JONATHAN OBUOLIAI 
svarai 250

VYNUOGĖS ....... 2 SV. isę

KNOX JELL
ŠEŠIŲ SKIRTINGŲ 4

SKONIŲ W už lwG

Mason Džiarai
Kvortiniai  ......... 68č tuz.
Paintės ......   57ę tuz.
% paintės ............... 55^ tuz.

MASON DŽIARŲ RINGĖS
Pakelis ........  50
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Rusų posakis eina
JT j J • v KJ v • • • • ,

Liki* kibki gyviai* pradėjo' sukti ra
inas žaidžia žmogumi, jis apgąu- tą, japę. iŠ, “iniegp’’’ pabų- 
lingas visados iąi iškels jį j dus ir- jie nėtekd ramumo, 
padanges, tai mes bedugnėn 
be sarmato#.

Pąsįrp^ tpkjų^ žihbnių ten 
randasi apie 15. Kiekvienas 

Atvažiavus Ghicagon papra- turi savo' teritoriją ir napaą, 
šiau supažindinti mane su kuris siekia, nuo i iki 2 kya- 
miestų. Gerai, sako, važiuo
jam.

Miestas gražus, industrinis, 
gaivus. Pravažiavom Madison, 
State, Clark ir, kitas svarbes
nes gatves. Puiku Į Na da
bar, draugas; sako, parodysiu 
lietuviškus miliopierius ir pa- 
locius.

Privažiavom 1235 South 
Campbell avenue, ogi žiūriu, 
keletas lotų priverstą įvairiau
sių miesto išmatų — džionko. 
Pasitinka mus mandagiai Jo
nas Vilkas apie 50 metų. Oi, 
kiek ant jo purvo: pasibaisėti-1 
nas reginys. štai iš vežimo ku, Antapii Piv^fuiiu ir Jdųų 
ant dviejų ratų, "vadinamo puš- Baąriu, lątviu?? 
kario, išlipa kitas. Musės ir. '

dratinių sieksnių. Namas, 
kaip aukščiau minėjau; t^i 
f^pu^kariK”. Jiė turi sąvo 
Pkomuha”’ ir, nęt, ukaralių”j 
, GyVena iš rankįojįknp popier
galių ir skudurų; kuriuos par- 
duedą t?n ,p(at gyv^i^čiam žyr 
deliui, gaudami už> 100 svarjį 
popieros 20 centų, o skudurų—/ 
“rėksų” 50 centų.

Valgį; ten' pati sąu gaminą, 
sukuyę ugnelę.
> Ir taip gyvena dieną iš dię-. 
nos virš . 5 metų%

Ar, nevergtų: jai# kam nors, 
susirūpinti — ypač Joni* Vi^.

$

ifr

,1

, Tavernų, savipįnkąi; reika- 
'■ laujant ^nuė^atstovo pašaukit
)

ii

Del geresnio, ų
tjkro džiaugšmo--'megmk

BRAND-

12 MĖNESIŲ SENA 
Straight American 
Bourbon Whiskey 
Tikro Ežsitarnavimo

15c
• Išpardavimui jūsų 
kaimyninėj, tavernoj ir 
gėrimų^ krautuvėj,

|| V1#?NINTEUS DimilBUTORIUS WHOLESĄLE;« QNLY

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY^
į:| :<2r.2 S. HiALSTBB ST. j CHICAGO

Trr.??

r

?
f

k

h
Jt Kaunąs, ...

Palaidotas Petras
F • _ į

teką ipatyti j kąd kąs i$. liątpyių 
turėtų t|ek dąųg. giminių, tad 
įr vainikų, bųyp didelės, galy-

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS-ALFABETO TVARKOJE »

Sis skyrius yra vedamas tikslu, pagelbėti musų skaitytojams susirasįį, kur galima nusipirkti 
įvatrių paprūstų ir nepaprastų daiktųi intaisųtir. reikmenų^ Jeigu telpančių Ha skelbimų 
negalil^stisirasU ka ieikot^ paiąukite Naujienas, Ganoj KM, klduMta , fiienio 
Gkų iųi lBkusito inlotmacij^ galima gautk

Sutaupykite pusę 
vertės

Spalio 6-tą d. susirinko dįi 
delis būrys Petro Sholio gimi
nių ir draugų prie St. Warnio 
namų, 4157 So. Califomia avė., 
ku‘r velionis buvo pašarvotas. 
Kunds buvo nulydėtas į Brigh- 
ton Parko Lietuvių Bažnyčią, 
o iš> ten į šv. Kazimiero kapi
nyną.

Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo pakviesti sugrįžti į !St. 
Warnio namus viršpąžymėtū 
antrašu, kur buvo suteikti gar
dus pietus. Man mažai kada

Atsiprašau", kad dėl stokos 
vietos: negalėsiu | visų; v.eliohio 
giminių sųininėti, pažymėsiu 
tik- artimesnius; sūnų# Petras, 
Sholis ir marti Paulina; sūnūs 
Albertas ShęĮįS; iy marti; pri
gyta; brolis Jonas Sholis, ki^. 
ris btivp, atvažiavęs net iš. Iron, 
Michigan;. sesuo R Matulęvi- 
čjenė ir . seseryčia (nįepe) Te
resė Wamis, ir Eva Shaulienė, 
nabašninko brolienė. ■■ .

Velionis, prįjiįąiiąė. Keistučio 
Kliubui, todėl viršminėto Kliu- 
bo nariai uuv.ograbneŠiai irf8t>

teikė' gražų vainikų ir autOmo- 
Si grabnešiains. Beje, vęlio- 

pnklaūsė Westšidės Pilie- 
čių KliŪbUi: 7

Vardė artimų j ų giminių reiš
kiu šįrdingiausį. ačiū, visiems 
Įtųrie vienu ar kitu bū^u Pri
sidėjo prie paskutinio patarna
vimo' liūdnoj valandoj, o, la
biausia kun. Briškai, Keistučio 
KliuJjui ir laidotuvių direktoriui 
St. Mažeikai, kuris pavyzdingai 
tvarkė laidotuvėms. Ačiū vb 
siems. Lai būna’ lengva Ame
rikos žemelė Petrui Sholiui.

—Steponas,

Dvi eilės
VIENA, >

ihąne, ne 
; saūgojia5 

rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigąretų.

3 Metų Sukaktuviu
i PARE 

CHESNA TAVERN 
908 Wes| 21 st St.

Bus muzika ir užkandžiai veltuį. 
Skąriųs Gėlimai.

Kyie<pam<e. yįsųs dypūgus ir pažįs- 
tamtis atsilankyti it švisti sykiti J su 
mumis 3-jiį metų sukaktuves, kaip 
mep esame Šiąmę biznyje.
■ ‘ ANTANAS' CHESNA, Sav.

908 Wėst 21st* St.

{ The Middle We,st. Distribu- 
tors yra labai plačiai pagarsė
jusi dirbtuvė savo elektrikiniaįs 
refrigeratoriais, aliejiniais pe
čiais, radįo,, skalbyklomis ir ge
so pečiais. Pastebėtina, kad ta 
dirbtuvė pardavinėja kai ku
kius dalykus žymiai pigiau ne
gu. garsinamosios kainos.

Tad pirm nfegu pirksitę kur 
kitur susipažinkite su tos dįrb- 
tuvės.. išdirbiniais. Jo# antrašas 
yra 601 Wešt Washiiigton Blvd. 
arba 9107 Commercial Avė.

r • t • f ■ ■ •

Vedėja# Mr. Barney. (Ąpsk.).

• AUTOMOBILIAI ER 
AUTO MEKA

< šiame skyriuje. skelbiama tik tie, 
autbip'dįlliŪ“ pardavėjai ir auto mo- 
kėnikai. kurie, kiekvienam: užtikrią.a. 
teisingą, patarnavimų ir geriausia 
pataiso automobiliiis;

. , • '** » r

MIldą Auto Sales 
Vienintelis lietuvis . perdavėjas Buick 

ir Poritiac autbmbbiUų.
DOMININKAS KURAITIS

> - 806« West 31-st < Street
' Victiirv 1696

PHOTO STUDIOS
CONRAD’AS

PHOTOGRAFAS
420 West 63rd’ Street

Jatųiavedžiams duoja’ $5.00. gražią 
dovąną. Modernišku.. Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlevood 5883—5840

• ANGLYSr--COAL

Pbcahpntas Mine. Rūh Screened- 
5 topai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

5332 Sq Long Avė.

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
jį w CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 

' nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 mėtų 
t amžiaus šiuose Chicagos apvlipidų, miestuose; WaxU^egan, North Chi- 

cago, Indiana Harbok EastfChicago, Gary, Hamrhond, CaJumet City;

Chesterfield radio 
programas

Kas tre.čiądięnį ir penktadier 
;į Chesterfield Cigarętų firma 

duoda oro baigomis’, sekančią 
Ripgramą,:. t

Colu

*

. Geo. R Cunningham,
DISTRDiLTOBIUS

WŪRLO PLAYHOUSE
410 S, Michigan—aytiVanBųren

Tęsis nuo pietų iki nakties 
: —25č iki > 2 vai. po pietų
j TREČIA IR (PASKUTINĖ 

SAVAITĖ.
AMKINO TIEKIA

Alexander Granach 
(BUvęs Max Rėirihardt Teatre), 

Lylft Chernayą 
(Maskvos čigonų Teatro 

žvaigždę).
‘G Vėliausia

Y Sovietų kino
Triumfas

i

'< BEAUTY SHOPS 
—Grožio Salonai

Barus Studio
VISOKS EOTOGRAFIŠKAS 

BARBĄS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

F U R R I : R
Darome pagal orderi, valome, gla- 

zuojarile, pamušus^ perdėdame ir 
taisome. •

JOHN K0VAUK
5150 S. Damen Avė.

Telefonas Hemlock 7534 
CHICAGO, ILL. •

4

• RANKDARBIAI—

2. KIEKVIENAM Čia PAŽYMĖTŲ MIESTELIU, jeiHširašys didesnis
skaičius/naujų narių į CŲICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ; tai-’bųš 
įkurti šios. Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių. Kultūros Draugijos.' 
Lietuvių Kultūroj. Draugijoms išimtinai priklausys,, tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai. ' *

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAŲUĮMI PrikląU$P. arti 4,0QQ. narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuviu nuo lį>.ik},30 metų, amžiąus. Drau
gija ne tik šelpia^ sergančius' savo napųs bei išmoka pomirtines,, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos1 skyriai; . $#, $10 ii 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200^ palaidojimo reikalams $5Q.( Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 7# arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atęiląnkyp 
j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų! vietos' lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tud pačiu metu jie stengsim Draugijaj naii- 
jų narių suriasti. Informacijų reikalu malOriėkįte kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA; 1739 So. Halsted^ St.,' Chicago, UI.

a tinklu^- trečiadie-v 
. >

«Chestdmeld- Gigąrettes Konte- 
lapętz Dartcė Orchestra * N ino. 
Martini & Chorus 9 P. M.

Penktadieniais
. Chęstėr^ięld Cigarettes. Kos- 
Įelapetz Dąnęe Orchestra Kay 
Thompson, Ray, Heathertpn & 
Chorus 8;i3’0 P. M;, E, S. T. !

? N.eu?mirškite(1 užsisukti, ra
dio . ir pasiklausyti šių. ypatin
gai įdomių programų.

Rep. XY.

; SUSIRINKIMAI
............- - ■ -     •'••• -■ . ■ -,f ■' ‘ ' ' ■'

£
M 
i

'■■ALAUS
KENAIS,t.fPUSGALIONIAIS,, 

AšTŲjįTĄPAfclAIS; IR 
KETVIRTADALIAIS.
VISADA ŠALTAS

i , COIL BbYES JRENDON
Pristatome Alų, Visokiems 

Reikalams;
5017 SOUTą.KEDZIE AVENUE
Phone ĘROspęct 7565

North We.stėrn . AVe^ m
Jų šildytuvai yra pritaikomi 

kiekvieniems namams.
Rėp. \Y.

GARSINKITĖS
NAŲJBlBŠf ;

I
t s

Garbus
Sovietų
Kūrinys

Lyriška pasaka apie, klajoklius 
Vaizdingi tikrų/ ’ čigoųų. būriai. 

^Mėgstamos mellodijos—tikros čį- 
Jgonų daiąbs: it šokiki.

S”

s

*

Siunčiam OSlen 'Tęlegrania 1 VIbm

LOyEBęjŠk
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
, ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7ąi4;

■ Mr1- •’’/ < •

(Laidotuvių Direktoriau
~i j u. '.a >„'•,7,;... <•',v.

>

■ JUOZAPAS
■ UDEIKI
L IR TĖVAS 1

REPubMc 8340

A
R

A

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

Permanent $2.50 
iki .... .... . $5.00
Permanent be ma
žinęs i..... $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 StOTKUS

• DEKORATORIAI
PAINTING and DECORAtlNG

Aį HERMAN, Lietuvis 
’* 5234' Belmont Avenue, 

Tel. ■ AVenue 5411

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK IIOSPITAL 
1900 South Kėdzie Avenue 

Š Tel. Lawndale 5727.

Auburn Fancy 
GoodsShop 

Atliekame Rankų Iš^įuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

< RESTAURANTAI
Universąl; restaurąnt 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street
• A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Victory 9670.

Salutaras Drug &
Chemical. Co.

Salutarę Riteris yra vienas iš ge
rinusių Riterių ką šiandien randasi 
ant mąrketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekoše ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Riterio, 
Canal 1133. 

639

visi ir visados Saluta-
Pašaukite telefonu

West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Laisvamanių Etinės Kultūros; Draugijos L kuopos Chicagoj - mė
nesinis susirinkimas jyyks spaliu 13 d.,S:30‘ vai, vąfcare, 
Darbininkų svetainėj; 104ią( MięhįgaR; avė. Visi ptašomi 
dalyvauti, nes turime d#ug svarbių^ reikalų aptarti, taipgi 
reikės išrinkti komisiją vakaro surengimui. Turimt įdomių 
laiškų, kurie bus perskaityti, išgirsimu ką ląisvaipaijįaį. vei
kia kitose kolonijose. Atvykite ir atsivęskitę draugus pri
rašyti. —A. Jocius, sekr,, 135 E, 114th BĮ., Chicago, III,

Lietuvių Reguliarių Demokratų: 9. Ward<y ROOS6velt>Ziiri# . bdos- 
teriai šaukia susirinkimą spalių 9 d, 8 v. v. St, Dambraus
ko kambariuose, 31 Ej 101 St. Nariai nialėnėsjteį laikų su
sirinkti, nes bus. syarbių. reikalų aptarti, ir reikės darbais 
pasidalinti. Bus ir svečių. Tad išgirsime ir jų kalbų.

A; Jocius, sekr.
Kriaučių Lokalo.269 A.G.W, of- A, susirinkimas, įvyks penkta

dienį, spalių 9 dieną; Arhalgamated Centro namuose, 338 
So. Ashland Blvd, 7:30‘vaj. vąk. Visus kviečiame dalyvauti.

Vadybą.
Menininkų Kliubo pirmas &usirin|dmas įvyks sękmadienj, spa: 

lių 11 d. 1-mą v. p. p. V. Beliajaus bute, 5657 S. Sangamon 
St. Bus renkama kliųho valdyba^ ir svarstoma#, meno pa

rodos reikalas. •—K-slisį,
Dr-stė Lietuvos Mylėtojų Brolių ir Seserų šį; šeštadienį, spalių 

10 d. turės pirmą pareįngimą

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

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

821 WEST 34-TH STREET• MEZGIMO DIRBTU- 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Syeterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

•TAVERNOS

Stebėt}#, rftikją, kodėl žmo
nės nenorėtų įsitaisyti sau di
desnį patogumą; vengiant dū
mų nemalonumo, dulkių ir pe
lenų* samstyrpo. 1 
f Tai/ bę aįięjpnęs,- galima iš
vengti) tuojnųsipęrkant alie
jaus šildytuvą už tik $32.50, iš 
praun Bros. QU Compapy, 2330

SIU5KITPEK
NAUJIENAS
WGusii|Wwt-

• - •* •••'• ?y ) '

Teprašo Lietuvpsžmonėsir
fiip pataria lietivosbankp

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Koplyčia Veltui;
3354 S. Halsted St.

Telefonas 
BOULEVARD 4989

PERKĖLIMAS KŪNŲ Į 
ŠEIMYNIŠKĄ LQTĄ

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

10 d. turės pirmą, pareįngimą — rudeninį balių, Darbinin
kų svvetaipėję, 10413' S. Michigaji ąv^ Ėu#s g^ra? muzika 
lietuviškiems ir amerikoniškiems šdkiąms^ įž^RgA tik. 25 
centai ypatai. —centai ypatai. -—S. Yurchis. (

NORTH SIDĘ Lietuvių jaunuolių ląyipimfid draugija. “Biju* 
nelis” pradės šio,sęzono dainų, kalbos ir rašybps pąpidUas nud 
šiandien, spalio (Oct) 10 d., Almira Simolis svetainėje, 164Q 
N. Hancock st<, pradžia 2» val: po pietų. Mokytojauti, vėl ap
siėmė p-lė Onutė Skeveriutė. Visi lietuviui auklėtojai yra 
kviečiami atsiųsti, sayo jaunuolius ir prirašyti į. Bijūnėlio, 
draugiją. Po pamokų įvyįs tėvų pasitarimas apie sezono 
darbuotę. Kviečia' ''Bijūnėlio" Valdyba,

: KOfiSTĄNtlNĄS: AN,CZE-' 
RA^ięZĘ

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
J spalib 7 dieną, 1936 m;' sulau- 
o k^A aJ?ž*Amėnkoj. išgyveno 45 met, 

Paliko didelia'me nuliūdime 
r 3 supus. Ęolėsloyą, Juųzapą ir 
k Kazimierą, riarpą Stella ir giį 

mįhės, P Lietuvoj nioterį Oną 
ir’ dtikterį Ėle'hi.

- Priklausė- prie šv. Vincento, 
Feyr. Kunap. pašarvota^ randą-j

E si 4605 ’ S6. rtėrinitage avė; !
Laidotuves įvyks šeštadįen.į, I 

spaUpT 10. dr 8:00.; vai. ryte iš 
; J/ F. Ęu^ikjP koplyčioj į 

Šy. Kryžįaus . parąp. bažnyčią., 
kurioje atsibus gedulingos ūa- 

► maldos už velionio sielą, o i$ 
tem b,us nuįyĄėtps į šy. Kazi- 
mlęrp1 kabinės'- ‘

Visi Ą, Ą. Konstantino. Am 
c'zerrawič>ie giminės, dtapgai ir 

t pažįstami esat nuoširdžiai 
kvieęiami, dalyvauti ladotuvė^ 
sę\ ir suteigti jam paskutini

* flatarnavfma ir atsisveikinimą
Nuliūdę liekame, ;,

c Moteris, sunai, dukterys ir
* giminės.
. Patarnauja laid. dir. J. F; Eu--
* deikis, tel, Yards 1741 •

STANISLOVAS SJZŲRNĄ;
Persiskyrė- su šiuo pasauliu - 

spalių 8 di, • 1:45 vai. po pietų 
1936 m., sulaukęs 54 m. am
žiaus, gimęs Nąymię.sčio mięš- > 
te. Naumiesčio parap., šakių 
apskrity. .. ,

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

motiną Ievą, dvi seseris: Elz
bietą ir Oną ir daug giminių 
ir draugų.

Kūnas pašarvotas randasi 
1646 W. 46th St. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, spalių 10 d. 
8 vai ryto iš L J. Zolp kop
lyčias į Št. Kryžiaus parap. 
bažnyčią; .kurioje atsibus1 ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv;r Kazimiero kapines.

Visi, A.’ Ai Stanislovo. Szur- 
nos giminės, draugai ir pažįs
tami eAsat;- nuoširdžiai kviečia
mi dalyyąut ląįdo^pyėsę ir su
teikti jam pąskutinį. pątarna- 
vim#. ir atsįsveikinimą. <> 

Nųliuęįę, liękąmę, «
Mįotihą* se^ęryst gimines ir’

DęąųgaL
, PątarnąUjžL. laid.. dir. Į,r. J< 

Zolp, tel." Boulevard 5203

Leonoros, Johanuos 
ir Jurgio 
Auksučių;

Perkėlimas iš abelnųj

> kapų į nuosavą lotą, Šv. 
Kazimiero haipipčse, į- 
vyks šeštadienį, Spalio 10 
d-, 1936 m.

Iškilmingos mišios atr 
! sibus 7 :00 vai. ryto Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje, 

. p perkėlimas kūnų įvyks 
j 2 yaj. po pietų.
{ Kviečiame visus gimi

nes, draugus ir pažįsta- 
.■ mus. dalyvauti painaldo- 
;se ir ant kapų.

Agniešką Auk^vttiene 
ir Šeimyna,5

Jos. Jacikas Tavern 
Pranešu visiems draugams Ir pažįP' 
tamiems, kad esu Tavern biznyje, 
Musu 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 į mųsų naują u 
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. EnglewQod 2792 

6556 So. Stato. St. 
kampas North West 66 St.t

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., 

I Stultiškių kaimo. Amerikoje išr 
« gyveno' apie 35 metus. Prigu

lėjo prie Jehovos Liudytojų?
j Paliko dideliame nuliudime 

vyrą; Steponą, dukterį Karoli- 
[ ną, žentą Vincentą Pralgauską,

3 anukus Vincentą, Antaną,' 
Bronislovą, sūnų Kazimierą, 

_ marčią ir anūką Kązįmierą^ese- 
rį Karoliną šereikienę, pusse- 

• serę Julijoną Kiškunienę, švo- 
gerį, žulumskį, 5 pusbrolius 

, Kiškųnus, 3 brolienes Kišku- 
1 niėhėš, su jų Šeimynomis ir 

daug giminių ir pažįstamų. 
Taipgi pranešam, kad jos ku- 

, nas bus perkeliamas iŠ pavie- 
; nes duobės į lotą spalių 10 

d., 1936 šeštadienį, 3 valandą 
po pietų ir prašome dalyvau
ti visus gimines, pažįstamus, 
draugus lygiai trečią valandą 
po pietų.

21-st PLACE TAVERN 
RESTAURANT

Stoikai porČiapai ir kiti Šilti val
giai, Pabst Rlue Ribbon on Tap alus,vi
sokios geros rųšies degtinės ir savi-. 
riinko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stbck degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

TeL CANAL 7522.

; A. K. TAVERN
Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsilaą.kyti. Užlaiko MILLERS 
KlGH LIFE alų.

3329 S. Lituanica Avė.
. * - * . - r 1 '

Tony Strainis Tavern 
372 East 71st Street v 

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

372 East 71st Street 
. TeL Stewart 6203,

Liekame nuliūdę, ,
per visas gyvenimo dienas, 

Vyras, Vaikąi ir Gimines.
GARSINKITĖS
NAUJIENOSE



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, spalių 9, 1936

w T • • • tas CookiNaujienųrarengimas:;
Sakalų Svetainėj

Well, iš farmų, iš girių, iš 
atostogų sugrįžimo į miestu: 
prasidėjo ruduo, o su juo mu
sų parengimai svetainėse.

Ir pirmas didžiulis šio Seza
no parengimas bus ‘‘Naujienų”. 
Jis įvyks ateinantį sekmadie
nį, spalio 11 dieną, reiškia po
ryt, Sakalų svetainėje adresu 
2343 So. Kedzie avenue ir pra
sidės 6 valandą vakare.

Prasidės, kaip matote, gan 
anksti. Ir gerai, kad anksti, 
nes jeigu jau linksmintis, tai 
linksmintis, tai verčiau pasi
linksminti iki soties!

žodis-kitas apie programą. 
Pirmoj vietoj, be abejonės, sto
vi gražuolių kontestas. Reikš
mingas jis yra, kaip simbolis: 
prasideda rudens ‘ pasilinksmi
nimai, publika renkasi į f sales 
kaip parade, ir pirmose eilėse 
pasirodo merginos—gražiausios 
tarp ‘ gražiausių!

Sakoma, nieko nėra amžino, 
nebūna amžinai gražios nė gra
žuolės. Jau ne viena 
lietuvių, gražulė nikėjo nuo 
trados. Taip, nuėjo.

Bet gyvenimas sukas lyg 
tas. Ir gražuolės vienos 
eina, kitos pasirodo, šis kon- 
testas? galima sakyti, bus nau
jas lietuvaičių gražuolių der
lius—1936* ir 1937 metų de- 
biutantės.

Poetai grožę aprašo, muzikai 
garsais ją garbina, piešėjai 
spalvomis vaizduoja. Motinos 
savo dukterims įvesti į draugi
ją balius rengia. “Naujienos” 
taipgi daro parengimą, kuria
me gražiausios Chicagos 
vaitės galės pasirodyti 
visuomenei. Ir kodėl gi 
nederėtų pasirodyti?

musų,
es-

ra-
nu-

lietu- 
musų 
joms

--------------——--------------------------------------- -;■> ■ ■" ----------------------

Old Golds yra vienintelį 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuves švie
žume.

D v i g u b i n k i r perdvigubink!

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS... PADARO JUOS L ABI AU-SUŠVELNINTAIS

2 EILES, DVIGUBO “CELLOPHANE”, Palaiko Juos DIRBTIIVES-SVIEŽUME
Kiekviena eile yra iš nenermerkiamo Cellophane... aukščiausios kokia begaunama rūšies.
Tas dvirnh*** Cellophane j vyniojimas sulaiko drčgmę, sausrą ir kitus cigaretij gerume priešus,

Sąskaita: TAI SMARKUS TREN Kl M AS... ger iausis cigar etas koki bet kada ESI RAGAVĘS! 
c P. LoriUard Co,.Ino.

IŠLAUKINĖ 
EILĖ 

“Cellophane” 
atsidaro 
apačioje

Ar gražiai būti merginai yra 
nuodėmė? Ar sarmata? Kas 
iš musų, vyrų ir moterų, ne
norėtų būti gražus, sveikas, 
malonus, visų mylimas?

Yra dar kita šio “Naujienų” 
parengimo pusė.

Daugiau kaip dvidešimtį me
tų “Naujienos” tarnau'ja Chi
cagos ir visoš Amerikos lietu
vių visuomenei. Tie ar kiti 
žmonės gali nesutikti su jų 
redaktorių nuomonėmis. Kiek
vienas iš musų turime teisę 
laikytis tokių nuomonių arba 
pažiūrų, kokios mums atrodo 
tiksliausios. Ir laikomės jų.

Bet niekas neužginčys to 
fakto, kad “Naujienos” per vi
sus dvidešimtį su’ viršum savo 
gyvavimo metų jungte junge 
lietuvius Amerikoje. Pamąsty
kime tik valandėlę kaip mes 
šioj šaly gyvename: mažais bū
reliais, po dvidešimt, po trisde^- 
šimt žmonių; tuose būreliuose 
mes baliavojame, vargais guo
džiamės, džiaugsmu dalinamės. 
Gi laikraščiai,. ir tarp jų pir
moj vietoj Naujienos, yra pa
grindinė jungianti musų visą 
išeiviją jėga. Garsai svetai
nėse, "garsai oro bangomis iš
nyksta toj valandėlėj, kai nu
tyla. Gi parašytas straipsnis, 
žinia, paminėjimas gimtadienio 
ar bet ko kito pasilieka, jei ne 
visada, .tai bent ilgai... ilgai!

“Naujienas” turi pamatą ma
nyti, kad daug lietuvių pripa
žįsta jų svarbą musų išeivijos 
gyvenime. Jos tad ir kviečia 
lietuvių visuomenę atsilankyti 
į Sakalų svetainę, adresu 2343 
So. Kedzie avenue,- 6 valandą 
vakare, poryt, sekmadienį, spa
lio 11 dieną.

Iki pasimatymo.—X.

Sweitzer pasiėmęs 
tik savo

Robert M- Sweitzer, pašalin-

tas Cook kauntės iždininkas, 
i, kad kauntė įrodytų, 
paėmęs iš visuomenės 

iždo daugiau pinigų, negu jam 
priklausė. .

Šweitzerio advokatas praėjusi 
antradienį, spalio 6 dieną, įtei
kė teismui nurodymą, kad jo 
klijentas per 66 metus, būda- 
fnAs kauntės klerkas ir imda
mas algą u‘ž šį darbą, dar ėjo 
kauntės teisino klerko parei
gas. šiam darbui algos paskir
ta $9,000 metams, bet Sweitzer 
jos negavęs. Na, tai reikia pri
dėti ši alga ir susidarys suma 
viršijanti $533,000 kuriuos 
Sweitzer yra kaltinamas išeik-. •’ ■ ‘ : vojęs. ...4 ..

Nesusitaria į Naujie
nų vakarą vykti

Brighton parkietė Adelė K. 
galvoja su savo drauge apie 
Naujienų vakarą — pamatyti 
gražuolių kontestą ir šiaip lin
ksmai laiką praleisti. / Bet jos 
draugė yra tėvų prigrąsinta, 
kad jokiu budu4 negalima į 
Naujienų parengimą važiuoti, 
net ir namuose nevalia niekam 
Naujienų skaityti. Tai ot da
bar Adelės draugei ir galvosū
kis, kaip čia su tėvais susikal
bėti. Gal Adelei teks kit^z drau
gę ir draugą kartu su: , - savim 
pasiimti ir vykti į .Naujienų 
vąkąrą.R.

Vaikas išgelbėjo mo
kyklą nuo gaisro

......................1   5 , "• .. * 'i .. ■ . ‘ . .Įj!

John Steineriui 8 metų, 176' 
North Clark Street, antradie
nį nevyko arifmetikos užduo
tis. Taigi kitiems mokiniams 
išėjus pietautai jis pasiliko 
darbą baigti švento Vardo -pa
rapijos mokykloj adresu 730 
North Wabash avenue. Kai jau 
ir jis rengėsi ?ęitį? lai pastebė
jo dūmus veržiantis ;Jš < mokyk
los sandėlio. Jis tuojau4 davė 
ugnėgesiams alarmą < ir šie at
vykę sulaikė gaisrą vien tame 
kambary, kur ugnis prasidėjo.

ItMAU

IŠVIDINE 
EILĖ 

Cellophane 
atsidaro 
viršuje

Pirk vieną pakelj, mes apmokysime jums UŽ 
du, jei “Labiau-Sušvelnintas” neduos gerumo

Tai yra musų grynieji pinigai iš musų Dvigu- 
bi-Pinigai-Grąžinami pasiulijimo. Jei, surū
kius pusę pakelio “Labiau-SušyelnintaS” ne
busi patenkintas, grąžink likusius l(Xciga- 
retų laike 30 dienų nuo šiandien. Tuoj mes 
pasiųsime jums pinigus dvigubai- sumokėtos 
už pakelį kainos, plūs pašto išlaidas. P. LOR- 
ILLARD COMPANY,4' Ine., 119 W.
Street, New York City. '

40th

“Naujienų” baliaus 
; darbininkai
Darbininkai, kurie patarnaus 

“Naujienų” rudeniniame baliuj 
spalio 11 d. Sakalų svetainėj.

Visus darbininkus prašome 
susirinkti į ne vęliau, kaip 5 
vai. po pietų.

V. Mišėika
V. Ambrose 
j. Vilis
Dejrmgis
A. Smalelįs 
šmotelis, Jr.
A. Narbutas 

. ^ura^il .
J.‘ Tumosa f 
J. Gumauskas

v J. Milašėvičia 
P. M^rtinkaitiš
Peter Rūta, Jr.

;■ J.' Ascila -4 
’ Mickeyičią, /^r.

• A. AmbroaB fe
Dulinskas 
,3kusk%.^ > 
Mrš. šmotėĮįs,^; 
Miss šmotelis 
and 6 Waitrėsses

’-i.

—--*yp!—P *■ ■

Dabar Steponavičiai duoda tris 
-j./.; ž '''radt^^^taįnus■.

į. Sekmadienį, įsiSlįb 11 d., pra
sidės naujas ^Steponavičių ra- 
dio programas įe^ įtptj WEDC,. 
1210 kilocycles. ! Kas sekma
dienis, 8:30btįs duoda
mas programą^ 3įėtjiviškų dai
nų, muzikos ir žinių.

; r,. Kiti Steponaįyičįų radio pro
gramai į vykstą’antradiniais ir 
tręčiadieniais iš ^stoties WSBC., 
1210 . kilocycles/^:30 vai. va
kare. Nepamirškite atsisukti 
savo radio priimtuvą tas tris 
dienas, i /s-. k-

>   ų-p.-.... 

Thompson/ rengia

Didžiulis mitingas rengiama 
William Hale Thompson kan
didatūrai į . Illinois gubernato

rius išgarsinti. Mitingas įvyks 
šiandie, penktadienio vakare, 
adresu 9008 S. Commercial av. 
William Hale Thompson rekor
das bus atpasakotas ir pats 
Thompson kalbės apie savo pla- 
nūs, kaip padaryti darbų be
darbiams, kai jis taps išrink
tas gubernatorium. Visi kvie
čiami atsilankyti.

■ ’ *

Louis Antanavičius
.1 1 s' S

sugryžo iš atostogų
p. Lduis Antanvaičiuš ir 

žmona, turėję 18 apielinkėj biz
nį, buvo išvykę penkiom savai
tėm atostogų, į Hot Springs, 
Arkansas. šiomis dienomis jie 
pargryžo ‘ atgal į Čhicagą pil
nai pasislėję ir daug vietų pa
matę kelionėje. Dabar gyvena 
antrašu 2543 W. 39th PI.

Pp. Antanavičiai yra drau
giško budo žmonės ir geri nau- 
jieniečiai ir veikėjai Chicagos 
Lietuvių Draugijoje.—VBA.

CLASSIFIEDADS]
Automobiles

KAS pirmas, tam teks. Du nauji 
Hudson-terraplane automobiliai 1936 
metų Sedan in Brougham, turi būti 
parduoti už nupigintą kainą — už 
$150 pigiaus. Kreipkitės pas Cha- 
sas Motor Sales, 2037-41 Cermak
,_______.___—_______ ___ ■ - ■

DODGE 1936 5 pasažierių touring 
sedanas, įbudavotas trunkas, varto
tas tiktai vieną fhėnėsį. De Luxe 
priedai, specialiai nudažytas. Kai
navo $950.00, parduosiu' pigiai.

Central Auto Sales, 
3453 S. Morgan St.

Klauskit Paul Bruchas.
, ? ; . J  .—:——i.,—:---------- >—

Building Material
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS
Pasaulinės Parodos

■ ’ Lentas
Naujos plywood kv. pčd. tik už 2c 
Naujos sienų lentos, kv. pėd. l%ę 
Naujos insulacijos lentos k. p.
Durys po 25c rėmai ........... po 15c
Toiletai $L5& sinkos, vartės $6 
90 sv. stogams Rengti rokai.... $1.49 
Paprasta $2-95 maleva < už gal. 95c 

Pirm negu pirksi naujas ar senąs 
1”, 2”, 87> lentos, rąstai, klevo 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
siding, pieno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijo&.

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Louis Meitus ’Lumber Go. 
3800 SO, WESTERN AVENUE 

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

Skyriaus yardas 8893 ARCHER AV. 
Lajfayette•••. 0074. Dykai pristatymas

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Futniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNASDABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus1 na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki h. 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 

50 metų.
virš

COAL
_ Anglys

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

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

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 8882

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

INCORPORATED
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 A VĖ,
CHICAGO, ILL.

Furniture & Kixtures
Rakandai-Itaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai  ............................ $39—$49
$875 vertes 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.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio (skaitant svarstyk
les, registerius ir ice1 baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

«» E. SOSTHETM & SOKd 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

KRAUTUVĖS Jixturiai pardavi
mui.,. Ice bo?c, slicing mašina, kayai 
malti mašina, stiklinis kėsas. Virtu
vės stalas, skalbyklos pečius. Pa
vieni ir dviem gulėti lovos. 2136 W. 
Cermak Rd. Seeley 4S13. 1 flat.

Financial
Finansai-Paskolos

PAIEŠKAU iš privatišku žmonių 
pirmo morgičiaus $2700 ant dviejų 
namų ir loto. Atsišaukit greitai. P. 
Zelvis, 4218 So. Maple avė., Ber- 
wyn, III. •

Personai
Asmenų Ieško*

INTELIGENTIŠKAS vaikinas no
ri susipažinti su padoria mergina 
arba našle vedybų tikslu. Atsišau
kite laišku, 1739 S. Halsted St. Box 
522.

PAIE$KAU apsivedimui merginos 
ar našlės be vaikų, nuo 38 iki 45 
m. amžiaus. Vaikų neturiu. Esu 
vertas $20,000. Norėčiau, kad turė
tų truputį pinigų. Kreipkitės laišku 
Box 523, 1739 S. Halsted St. '

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

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

Willow Springs, III.

Help Wanted—Female
_______ Darbininkių reikia_______

REIKALINGA sheep casinf5 selek
torių, patyrimas pageidautinas. 
Kreipkitės 1335 West 47th St.

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

REIKALINGA mergina namų dar
bui, skalbti, lengvas virimas—suau
gusi šeima. Geri namai, $6.00. Ir- 
vihg 2766.

REIKALINGA šeimininkė, papras
tas virimas, kalbanti angliškai, apie 
32, kreipits po 2:30 šeštadienį po 
pietų. 6060 North Mansfield Avė.

REIKALINGA mergina prižiūrėti 
4 metų mergaitę ir 4 kambarių fla- 
tą. Kreiptis telefonu ar asmeniai į 
Mrs. E. Immergluck, 1511 South 
Kenneth Avė. LaWndale 6095, po 
6:30 vak.

REIKALINGA darbininkė prie na
mų darbo. 2452 W. 69 St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų arba 
restaurante. 3356 S. Halsted St.

CLASSIFIEDADS
PAIEšKAU darbo už pagalbinin

ką grosernėj, prie troko ar duon
kepio. Esu 23 m. amžiaus, neseniai 
atvykęs iŠ Lietuvos. Galiu ir trupu
tį susikalbėti angliškai. Alfons Pa- 
teckas, 1137 Independence blvd. 
Basementas.

GALIU patarnauti vestuvėse, ban- 
kietuose, valgius virti ar pagelbėti 
prižiūrėti ligonius ir vaikus. Barbo
ra Lapinskas, 6635 S. Sacramento 
avė. Tel. Hemlock 7144.

For Reni
RENDON kampinė krautuvė, ap

šildoma, tinka bile kokiam bizniui, 
prieinama renda. 2058 West 21st St.

Furnished Rooms
KAMBARYS vaikinui ar ženotai 

porai su valgiu ar be valgio prie 
mažos šeimynos, apšildomas. L. Be- 
lauski, 4247 So. Maplewood Avė.

RENDON fornišiuotas kambarys 
dėl vaikino. 3356 S. Halsted St. 
Antros lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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.

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

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

PARSIDUODA barber shop pir
mos klasės su visais įrengimais už 
prieinamą kainą. Priežastis — tu
riu du bizniu. 7142 So. Racine avė.

PARDAVIMUI tavernas ir 22 
kambarių ruipung house su forni- 
šiais. Biznis išdirbtas, kambariai 
užimti. 1125 W. 59 St. .

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

280 AKRŲ Indiana stock farma, 
į pietus nuo Crown Point, juodže
mis, stakas, įrankiai, derlius įskai
tomas; $40 akrą. Adams & Co.( 
1613 East 75th St., Dorchester 3500

PARDUODU farmą 40 akerių- gu 
budinkais ir * gyvuliais, 20 mylių nuo 
Chicagos. Už. cash $4700. Dėl pla^ 
tesnių informacijų kreipkitės po 6 
vakare iki 12 nakties.

K. Pilkis 
830 W. 35 St. 

Tel. Yards 1236

Exchange^-~Maiiiai
NORIU mainyti medinį namą ke

turių pragyvenimų po 4 kambarius 
ant mūrinio namo Brighton Parke 
ar Marųuette Parke arba ant biznia
vo namo. Matykit savininką 

3430 So. Halsted St.

Real Estete For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAS
2 LUBŲ MEDINIS bizniavęs na

mas su tavern. Lietuvių apgyventa. 
Labai pigiai. 4742 South HonoreSL

PERSKAITYKITE ŠITĄ 
4 kambarių plytų bungalow, 4747 S. 
Maplewood Avė., karštu vandeniu 
šildomas, kaina $3850. Išmokėjimais.

Krautuvė ir flatas, 8324 So. Litu- 
anica Avė., 6 kambarių flatas, beis- 
mentas. karštu vandeniu Šildomas, 
tinka tavernai, grosernei, mėsos 
marketui, reikalinga mažas įnašas 
pinigais. Stanley Realty Co., 179 W. 
Washington St. Randolph 7055.

PARDUOSIU pigiai 2 augštų mū
rinį namą, Štoras ir 3 flatai ir beis- 
montas gerame stovyje. Geros- įp
laukos. šaukite Cicero 247.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

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


