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Ispanijos Respub
lika Laimės

Ispanijos sukilėliai ilgainiui bus nugalėti, 
sako naujas Ispanijos ambasadorius 

Jungtinėse Valstijose de Los Rios
! 'S'**."
I į.,—. „|

NEW YORK, sp. 13. — šio- prie pirmos patogios progos 
mis dienomis j New Yorką at- nuolatos prasideda sukilirtiai 
plaukė naujasis Ispanijos am-<jprieš sukilėlius.
basadorius WaShingtone prof. 
Fernando de Los Rios, Jie per 
ilgus metus buvo teisių profe
sorius Granada universitete, ku
rio prezidentu jis yra dabar. 
Taipjau jis buvo teisingumo 
ministeriu Zamora kabinete ir 
užsienio reikalų ministeriu pre- 
mero Azana kabinete.

Pasikalbėjime su laikraštinin
kais jis išreiškė tvirčiausj įsi- 
tiknmą, kad Ispanjos respub
lika ilgainiui laimės ir sukilė- 
lai bus nugalėti.

Nėra jokio'nuomonių pasida
linimo tarp respublikos gynė
jų, sakė ambasadorius. Baskai, 
andjaluzai, kastilai, katalonįe- 
čiai, liberalai, respublikonai /ir 
net didelė dalis katalikų, taip
jau socialistai, komunistai ir 
anarchistai kovoja išvien prieš 
republikos priešus. “Mums ne
reikėjo organizuoti liaudies 
frontą Ispanijoje”, sakė jis.

“Jis atsirado savaimį, suki
lėliams pradėjus ginkluotą su
kilimą”. ******* ; '

Paklaustas? ar. taa-riešą, kad 
sukilėlių vadas gen. Frahco 
prigrūmojo išžudyti pusę Ispa
nijos gyventojų, kad tik sunai
kinti demokratinę respubliką, 
ambasadorius atsakė: “Aš ne
žinau ar jis tą sakė. Bet aš ti
kiu, kad nors jis išžudytų di
desnę pusę gyventojų, tai jis 
vistiek nepasieks savo tikslo. 
Ispanijos žmonės yra pasižy
mėję savo atkakliu drąsumu 
Jie kovos iki mirties”.

Paklaustas, ar paėmimas 
Madrido reikš sprendžiamąją 
sukilėlių pergalę, ambasadorius 
nedvejojančiai atsakė: “Visai 
ne. Respublikoniška valdžia 
veiks iš kitos vietos ir žmonės 
vistiek ją rems. Tai nėra pa
prastas karas tarp valdžios ir 
jos priešininkų; tai yra karas 
tarp žmonių ir jų priešų. Ir 
paėmimas kokio centro ar stra
teginės vietos dar begali reikš
ti pergalės. Jis gali baigtis 
tiktai arba pralaimėjimu suki
lėlių, arba visišku išnaikinimu 
visų laisvę mylinčių masių; 
Net jei sukilėliai įstengtų už
imti visą šalį ir sunaikinti vi
sas lojalistų armijas, tai ir ta
da dar nereikštų, kad jie už
kariavo visą tautą. Jie galėtų 
valdyti tiktai nuolatiniu naudo
jimu ginkluotos jėgos visoje 
šalyje”.

Tik maža dalis Ispanijos pri
taria sukilėliams. Visas gi kraš
tas remia respubliką. Dagi su
kilėliu užimtose provincijose

Betgi civilis karas gali būti 
ilgas iki pasiseks sukilėlius nu
galėti, nes sukilėliai turėjo or
ganizuotą kariuomenę ir užklu
po šalį nelauktai, netikėtai. 
Respublikos jėgos tečiaus. nuo
latos stiprėja. Dabar didelis 
smūgis respublikai yra kitų 
Europos valstybių neutralite
tas. Tai klaidingas neutralite
tas. Jis pastoja kelią respub
likoniškai valdžiai gauti gink
lus, amuniciją ir kitas medžia
gas, kuomet jis netrukdo gnk- 
lų pristatymą sukilėliams. To
dėl tas tik dar labiau prailgi
na kovą. “Bet neabejoju apie 
galutinas šios kovos pasėkas. 
Iš šios kovos Ispanija išeis dar 
labiau susivienijusi, negu kada 
buvo pirmiau”, baigė ambasa
dorius dėl Los Rios.

Lojalistai pradėjo 
ofensyvą keturiuose 

frontuose
-- _• . --------------m < ję,---------- ■ ,

Madridas, sp. is. — Mad-< 
rido valdžia šiandie pradėjo 
smarkų ofensyvą keturiuose 
frontuose ir apie visą Madri
dą dabar siaučia labai smar
kus mušis. Valdžia šiuo ofen- 
Syvu taiko ne tik atmušti su
kilėlius nuo paties Madrido, bet 
sutrukdyti siuntimą pagelbos 
Oviedo, kur lojalistai baigia 
naikinti sukilėlius. ' • ii 1
Reikalauja besąlyginio Madri

do pasidavimo
BURGOS, sp. 13. — Sukilė

liai tikrina, kad “keli Madrido 
vadai” bandę išsiderėti konce
sijų už greitą Madrido pasida
vimą, bet, girdi, sukilėliai at
sisakę neto bet kokių derybų ir 
reikalauja besąlyginio pasidavi
mo Ispanijos sostinės.

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

Apsiniaukę, tarpais gali būti 
ir lietaus; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 60°.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 
6:14.
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Prezidentas Franklin Delano Roosevelt, kuris Šiandie at
vyksta j Chicago pasakyti vieną iš svarbiųjų kampanijos pra
kalbų. Iš priežasties prezidento atvykimo yra ruošiamas dide
lis paradas, kuris 6:30 vai. prasidės iš Grant parko ir eis į Čhi- 
cago Stadium, kur prezidentas kalbės vakare. Jo kalbą radio 
bangos išnešios po visą plačiąją Ameriką.

Vokieti ja= protestuo- 
ja Francijai dėl 

karikatūros

o.”' ' ^.4. ** r .

Jungt. Valstijos da-i

Didelės minios pasi
tiko prezidentų Roo

seveltą Kansas
WICHITA, Kas., sp. 13. — 

Prezidentas Rooseveltas aplankė 
savo oponento, republikonų 
kandidato gub. Landono valsti
ją Kansas ir visur gyyentojų 
buvo pasitiktas didžiausiu en
tuziazmu.
. Didelei mįniai kalbėjo prezi
dentas Dodge City. Bet atvy
kus į valstijos sostinę, Wichi- 
ta, kur gubernatoriau ją Lan
don, prezidentų Rooseveltą pasi
tiko tokios didelės minios žmo
nių, kad reikėjo šaukti regu- 
liarę kariuomenę padėti vietos 
policijai palaikyti tvarką.

Kimjštinai Įprisikimšusiomis 
gatvėmis prezidentas nuvažia
vo į stadioną, kur kalbėjo sta
dioną užplukusiai miniai.

Savo prakalboj prezidentas 
niekur neminėjo savo oponento 
vardo, bet minia gerai supra
to, kam jo žodžiai yra taiko
mi. Jis priminė, kad jų guber
natorius bereikalingai gąsdina 
žmones paaukodamas pasakėles, 
kurios yra pasakojamos tik ma
žiems vaikams. Ir ne adminis
tracija, bet jos oponentai savo 
taktika kutrsto klasinį antago
nizmą. Prezidentas drąsiai pa
reiškė, kad lapkričio rinkimai 
parodys, jog Amerikos žmonės 
“atsisako būti bauginami tuščio
mis pasakomis”.

Prezidento kąlba susilaukė 
karšto pritarimo visų girdėju
sių jo ;ką|bų Wichita gyvento-
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Šalta Wisconsine' ' ' ' •

' GREĘN BAY, Wis., sp. 18. 
—ši ąpielinkė susilaukė tikrus 
Žiemos. Vąkar snigo per tris 
valandas ir šaltis pasiekė 24 
laipsnius.

Netolimam Rhinelandery, kur 
chicagiečįąi mėgsta vasaroti, 
šaltis buvo pąsiękęs 20 laips
nių įr ant vandens buvo štisi- 
daręs ledas.'

Oshkosh irgi buvo susilau
kęs sniego ir apyšalo (lijund
ros).

Buvo sniego ir Minnesotos 
valstijoj.

Landon gerinusį 
darbininkams, įspėju 

šalintis politikos
Landon atvyko į Detroitą ir 

pirmiausia nuvyko pasimaty
ti su Henry Fordu

DETROIT, Mich., sp. 13. — 
Užbaigęs dviejų dienų kampa
niją Ohio valstijoj su prakalbą 
Toledo, kurioj jis bandė pąąi- 
gerinti darbininkams, šiandią 
respublikonų kandidatas gub. 
Landon atvyko į Detroitą ir 
pirmiausia nuvyko pasimatyti 
su Henry Ford, tuo “darbinin
kų draugu”, kuris atsisako pri
pažinti bet kokią darbininkų or
ganizaciją. Vakare jis kalbas 
Navin stadione.

Kalbėdamas Toledo gub- Lan
don bandė pasigerintį darbinin
kams. Jis įspėjo darbininkus

No. 243

Milionierius Strass 
burger remia 
Rooseveltą

New Yorko birža jau žinanti, 
kad Roseveltas bus prezidentu

PHILADELPHIA, Pa., spalio 
13, 1936.—Vienas didžiųjų mi
lionierių R. B. Strassburger va
kar pareiškė, kad jis remia F. 
D. Rooseveltą ir už jį paduos 
savo balsą. Strassburgeris yra 
republikonas ir buvo delegatu 
republikonų Clevelando konven
cijoj, kuri nominavo Landoną. 
Strassburger yra Norristowno 
laikraščio Times-Herald leidė
jas.

Strassburger, paskelbdamas 
savo pasiryžimą remti Roose- 
yeltą, pažymėjo, kad niekas ki
tas kaip tik Roosevelto išmina 
tinga politika apsaugojo Ame? 
riką nuo dviejų kraštutinybių 
—fašizmo ir komunizmo— ku
rios didelėj Europos dalyj su
naikino demokratiją.

Didžiausia priežastis komu
nizmui prasiplatinti Amerikoj e, 
sako, butų duota tik iš pusėg 
reakcijinių republikonų.

• Strassburgeris yra priskai- 
tomas prie maždaug pažangių 
republikonų. Jo įtaka Pennsyl- 
vanįjoj yta nemaža.

Iš New Yorko ateina gandai, 
kad New Yorko birža (Wall 
Street savo biuro gautomis ži- 

T

niomis jau įsitikino, kad Lan
domas nebeturi jokios progos 
ir kad Rooseveltas tikrai ir vėl 
bua išrinktas prezidentu. Di
džiuma biržos milionierių leido

ro naujas aukso 
sutartis

Kun. Coughlin nori 
muštis su reporteriu

BOSTON, Mass., sp. 13. — 
Garsusis fašistų vadas kun. 
Coughlin sakosi laukiąs Bostone 
sumušti reporterį, kuris sutruk
dys jo pasitarimą su Rhode 
Island fašistų organizacijos va
dais. Mat, reporteris John J. 
Ęarry užklydęs į privatinį fa
šistų susirinkimą, kuriame tu
rėjo būti ir kun. Coughlin. 
Esant pašaliečiams? kunigas tu
rėjo prikąsti liežuvį ir dabar 
grūmoja tą reporterį “sudras
kyti j šmotus”. Reporteris bet
gi kunigo nesibaido ir sakosi 
mielai suteiksiąs jam tą ma
lonumą—pasimušti su juą.

Bet jis spėja, kad ne už su
ardymą pasitarimo kun. Cough
lin pyksta, o už pasikalbėjimą 
su juo, kuriame jis kunigą aš
triai kvotęs.

CHICAGO.—Passavant {ligo
ninėj po dviejų savaičių sirgi
mo pasimirė Alden Brackett 
Swift, vice-prezidentas Swift 
& Co.

5 "

WASHINGT0N, sp. 13.—Iž
do sekretorius Morgenthau* pa
skelbė, kad Jungt. Valstijos 
padarė naujas aukso sutartis su 
Angli j a ir Franci j a, kurios f į- 
vedanČios “naujos rūšies aukso 
standardą” ir kurios siekias! 
atsteigti normališkesnius pre
kybos ryšius tarp valstybių.-

Tos sutartys siekiasi sustab
dyti pinigų spekuliaciją, sulai
kyti nuolatinį svyravimą pini
gų ir įsteigti laisvą aukso plau
kimą tarp šių trijų valstybių.

■ Kitos valstybės irgi kviečia
mos prisidėti prie šio “naujo
jo aukso bloko” ir tūli ekono
mistai pranašauja, kad bėgyje 
kelių savaičių didesnė pusė pa
saulio bus prisidėjusi prie šių 
sutarčių.

Teisė Valijos nacio
nalistus už padegimą 
aviacijos mokyklos

LONDONAS, sp. 13^ —Pro
fesorius, kunigas ir mokytojas, 
Valijos nacionalistų partijos 
vadai, buvo teisiami už pade
gimą karo aviacijos mokyklos 
rutgs. 8 d., laike Valijos naco- 
nalstų protesto preš Angį ją. 
Bet jury neįsteną susitaikinti 
dėl teisiamųjų kaltės ir jų byla 
liko atidėta kitam teismo ter
minui.

Kaltinamieji padegė aviacijos 
mokyklos rumus ir pridarė 
nuostolių už $10,000.

Bet ši byla turėjo didesnę 
reikšmę, negu paprastas pade
gimas. Tai buvo teisiamas Va
lijos nacionalistų judėjimas, 
kuris reikalauja * nepriklauso
mybės Valijai (Wales). Teisia
mieji ir teisme atsisakė pripa
žinti Anglijos įstatymus.

Jury nesusitaikius,. teisiamie
ji buvo ant pečių minios išneš
ti iŠ teismo. *

PARYŽIUS,i sp. 13. —Vokie
tijos ambasada įteikė Franci- 
jos užsienio reikalų^ ministeri
jai formalį protestą dėl komu
nistų pajuokimų Hitlerio laike 
demonstracijų Aįsace-Lo tarin
gų o j pereitą sekmadienį.

Vokiečiai ypač protestutoja 
prieš karikatūrą, kurioj Hitle
ris vaizduojamas su kruvinu 
peiliu savo nasruose.

Šiandie pręzidentas Roosevel
tas atvyksta į Illinois valstiją. 
Padaręs kelis trumpus sustoji
mus keliuose Illinois miestuose 
(Springfield, Bloomington, Pon- 
tiac ir Joliet), prezidentas at
vyks į Chicago, kur jį pasitiks 
didelis paradas Grant parke, 
kaip ,6:30 vai. vakare, paradas 
iš Grant parko partauks į Chi
cago Stadium prie Madison ir 
Wood gatvių, kur prezidentas 
pasakys vienų iš svarbiausiųjų 
šioje kampanijoje prakąlbų.

K LIETUVOS
Iškasė šulinį degant 

namui

Persivalgiusiai moteriš
kei sprogp pilvas

KAUNAS.—įlomis dienomis 
Kaune įvyko tikrai retas nuo
tykis. Viena moteriškė dėl per 
didelio godumo kątik neprara
do savo gyvybės.

Žaliakalnio gyventoja N. L., 
apie 40 metų amžiaus moteris, 
nepaprastai daug valgydavo. Ji 
pradėjo labai tukti, beveik kas 
savaitę po kelis kilogramus pri
augdama. širdis pradėjo pras
tai mušti. Gydytojai patarė 
taip dai*g nevalgyti, bet ji tų 
patarimų neėmė į galvą — jei 
nevalgysiu, tai dar greičiau 
gausiu galą—juokėsi moteris.

Ir štai apą dieną N. L. buvo 
atvežta į ligoninę. Jai buvo per- 
sprogęs visas pilvas skersai nuo 
vieno šono iki antrojo. Gydy
tojas skubiai tupėjo padaryti 
operaciją ir sprogųsį' pilvą su
siuvo.

Teigiamą, kad moteriškei 
pilvas sprogęs dėl perdidelio 
prisivalgymo—- prieš pilvo ka
tastrofą ji labai daug prisikim
šusi bulvių su keptais lašiniais. 
Medicinos praktikoj e tatai esąs 
labai retas atsitikimas.

COLUMBUS, Neb., sp. 13.— 
Nors patarlė sako, kad nelaikąs 
kasti šulinį kada namas jau 
dega, bet Frank Svholtz įrodė 
tos patarlės netikrumą.

Kada užsidegė J. Ernest far- 
ma,. ugniagesiai joje nerado 
vandens gaisrui gesinti. Jie 
pasišaukė pagelbon Scholz, ku
ris užsiima šulinių kasimu. Ir 
Scholz tuojaus stojo darban. 
Per. visą naktį, prie automobi
lių lempų, buvo kasamas šuli
nys. Atėjus rytui šuliny jau 
buvo tiek vandens, kad jo už
teko gaisrui užgesinti.

bet kokios pagelios iš valdžios, 
nes tada buk politika prade
danti dominuoti darbininkus, ą 
iš to darbininkams būna tik ža
los. Darbininkai esą turi lai
kytis nuošaliai nuo politikos, 
{į^ ten kur darbininkų vadai 
Ridėjo su valdžiai visur jįe 

Bfąiaimėjo. Jie t® tik klausyti 
įį' balsuoti už “darbininkų pįib- 
iėlius”. Jis apgailavo Amerikos 
darbininkų sūsiskaldimą.

Landon pirmesnėse Ohio kal
bose prisižadėjo tinkamai su
tvarkyti bedarbių šelpimų. Jis 
Visuomet prižada viską padaryti 
“geriau”, negu padarė dabarti
nė administracija ir dar pinigų 
“sutaupyti”. Kaip jis tą pada
rys—ir bedarbius sušelps, ir 
geriau sutvarkys viešuoąiųų 
darbus, ir įves didesnes pensi
jas seneliams, ir sušelps ūki
ninkus, karti* ne tik nepadidip- 
damas valdžios išlaidų, bet dar 
jas žymiai sumažindamas— iš
rodo, yra jo paslaptis, kurioų 
jis niekam nepasakoja. O gal 
ir negali pasakyti, nes visi pri
žadai yra daromi tik balsų su* 
medžiojimui.

18 automobilistų nu
teista kalėjimai!

CHICAGO.—Naujasis saugu
mo teismo teisėjas vakar nu
teisė kalėj įman 18 automobi
listų Už neatsargų važiavimą, 
ar važiavimą įsigėrusiais. Tai 
neskaitant nubaustų piniginė
mis pabaudomis automobilistų.

Tai esąs rekordas, kad tiek 
daug automobilistų liko nuteis
ta kalėjiman į vieną dieną.

VATIKANAS, sp. 13.— Pa
pai susirgus, visos audijencijos 
liko panaikintos iki papa galu
tinai pasveiks. Jis turys šaltį.

Kūdikis virsta į ąk- 
menį

prąvesti į prezidentus. Dabar- 
gi, kada mato, jog jų didelės 
pastangos nueis niekais, milio- 
nįeriai svarsto, kaip jie galėtų 
pasigerinti Rooseveltui dar prieš 
rinkimus, nes po rinkimų jau 
bus per vėlai.

Sakoma, jog busiąs sudarytas 
komitetas iš biržos milionierių, 
kurie dar nėra davę pinigų 
Landonui. Tik bėda jiems, kad 
tokių milionierių labai mažai 
Susiranda. Bet kokie susirasią, 
tokie pasisakysią už Rooseveltą.

ARCADA, Wis., sp. 13. — 
Delores Breska, 2 metų, mer
gaitė, susirgo labai reta liga, 
nuo kurios ji pamaži virsta į 
akmenį. Jos dešinioji ranką 
jau pavirto į “akmenį” ir ji 
tos rankos nebęvaldo. §iailj 
mergaitė jaučiasi gerai, įr kaip 
matyt, jokio skausmo nejančiai

Pittsburgho meras 
McNair atšaukė 
savo rezignacijų

PITTSBURGH, Pa., sp. 13. 
—Paskilbęs triukšmais mėras 
William McNair, kuris buvo 
tiek pat triukšmingai rezigna
vęs iš savo vietos, dabar tiek 
pat netikėtai savo rezignaciją 
atsiėmė jau tada, kada miesto 
taryba buvo tą rezignaciją pri
ėmusi ir pasikyrusi laikinį me
rą.

MANILA, P. I., sp. 13. — 
Arnedo tvenkiniai ant patvy- 
nusios Pampagna upės sutru
ko, užliedamos didelius plotus 
derlingos žemės ir dar labiau 
sunaikindamos jau1 ir taip nuo 
tyfuno skaudžiai nukentėjusias 
šrytis. ,Yra ir žuvusių žmo
nių. '

OTTAWA, III., sp. 12. —Dvi 
dirbtuvės Ottawa Silica liko 
uždarytos streiko. Darbininkai 
reikalauja algų pakėlimo.

■ :• •' • -• ( • ; . • ( .
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PAS ADENĄ, Cal., sp. 13. —- 
Nuo pasižymėj usiosauž ūdys te
mis Colorado tilto nušoko įr 
nžsimušė jau 79-tas žmpgus.

■""!! "t*"      —   ■     
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KAMAROS METO VIO ŽINIOS
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simpatizaiorių socialistams yra 
labai daug, tik gaila, kad ak
tyvumo beveik nėra. ‘ - .J.

TVirfilifft KfiTiŽiifšr tas reikalas- bu# išrištas, pama- Bet dabar,, kada reakcija kas 
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Į trečiuosius metus. įžengus, j

S LA. 236 k p. įžengė į tre
čiuosius gyvenimo metus. Tas: 
sukaktuves paminėti buvo su?- 
ruoštas vakaras ptfcriiė mėn. 
10 d. Denison salėje. Nors la
bai nemalonu, bet faktas;?. “už
registruotas” visų atsilankiu
siųjų akivaizdoje, be abejjo; 
pasitiko jų atmintyje ir todėl 
butų tuščias darbas sakyti ar 
ką nors tikinti, kad pammėp- 
mo programas buvo vykęs. Pir
miausia tai reikalas “Potao Fe
likso Atsilankymas” visai meri- 
kos vertės, o antra,, jis buvo 
vaidinimas perdaug lėtai; tra
čia, artistai ne visi atitiko sk* 
vo vietas ir, ketvirta, veikalas 
buvd ruošiamas be jokios rėži2- 
suros ir todėl kaip kas suge
bėjo, »taip, ir vaidino. Tokią 
vaidybą sekant, sunku buvo nėt 
veikalo mfiitiš sugaudyti. Rei
kia pasakyti, kad toks apgailė
tinas nepasisekimas scenoje 
buvo pirmas musų vaidintojų 
jau ilgametėje istorijoje iM lin
kiu, kad jis būtų paskutinių. 
Vienok vaidintojų tarpe- būrio 
ir tokių, kurie dėjo visas pas
tangas, kad bent kiek vėikalą 
įvesti į tinkamas vėžes. Taip 
antai J. Stankus pasirodydamas 
scenoje įnešdavo gyvumo ir 
bent valandėlei’ suinteruėdavo 
žiūrėtojus; J. Margelis, kaip ir 
visuomet, ir rolę atitiko ir vai
dino gerai. Rožytė čia būrio 
meilutė, švelnutė ir tarpais ko
ketiška mergaitė, tik kiek pei*- 
tyliai kalbėjo, kad toliau ,sė- 
dintiems sunku buvb išgirsti 
jos žodžius, a ’Ė. karlauekaltė’' 
kaip pirmą kartą suaugusių veL 
kale dalyvaudama buvo gan 
gera artistė. Po vaidinimo 
kuopos pirm. J. JokiTbynas pra
tarė keletą žodžių drg-jOs rei
kalui Po jo, Zosė Užemeckie- 
nė sudainavo gražiai porą dai
nelių. Tuo programas ir pasi
baigė. Po programo sekė šo
kiai1, kurie nors ' trumpi, ’ bei 
buvo smagus.

fš SLA. 236 k p. sūsirif&imol
š. m. spalio 11 d. įvyko kįu. 

susirinkimas. Teatralė koriK 
išdavė raportą iš 10 d spalio 
mėn. parengimo, iš kurto pa
aiškėjo, kad aptobkėjus visas 
išlaidas kuopai liko dar 10 doL 
su viršūni pelno, kas šiais ne
pergeriausiais laikais turi gan 
gero kąsnelio vertę.' Teatralė 
kom. įnešė naują suma&ymą, 
būtent, rengti silkių baliuj, ku
ris įvyks trumpoje ateityje. 
Balius žadama ruošti daugiau 
šeimyniško pobūdžio, kuopos 
moterys noriai sutinka paruoš
ti silkes, o vyrai pasirūpinti 
gėrimais. Teko nugirsti, kad 
tuo reikalu šaukiamas moterų 
pasitarimas, kuris įvyks ’ spa
lio 18 d., 2 vak p. p. pas Teat
ralės kom. narę E. Kidžienę; 
218 Manning Avė.

Mokyklėlės reikalu

Tame pat susirinkime būrio 
plačiai kalbama apie išradimą 
būdų sutvarkyti vaikus ? m<£ 
kinius Lietuvių kalbos mol£ 
lankančius, kurie perdaug lai
svai pamokose laikosi iri tuo’ 
trukdo laiką ir kenkia rames
niems valkatos pamokas sekti, 
o be to, ir tookytojį aįWūnkiriū.J 
Buvo įvairių pasiūlyto^, • ki t. 
įvesti griežtesnę discipliną'; 
pranešti tėvatoš aj>iė jų vaikį 
elgesius; nepriimti į mokyklas 
pašalinių mokinių, tik kuopos 
narių ir tt.

Vienok , konkrečiai nutarta 
šaukti tėvų pasitarimą ir tą 
klausimą išrišti visą tėvų nūo- 
monėmis remiantis. Kaip ten

tysito, o kolkas tai visų, tėvų ( kart. kelia savo galvą aukštyn 
•’!(-to<S'a^ dta&iAftfy jM^fi- 

’paą. ’ visai- simbikintiį tai- muhis 
darbininkams yra dviguba pa
reiga organizuotis į marksisti
nes organizacijas ir stiprinki 
bendrą darbininkų apsigynimą 
■rrūd šelštūnčioš’ fašižmo’reakci
jos. Tiesa, Tbrbnte jau tiiri- 
ftie nėbiažAi organizacijų, bet 
jos dūr toli nepatenkina visų 
Toronte esančių5 lieturiių. To
dėl visi, kas pritaria socialis
tų'judėjimui, yra kviečiami at- 
šilankįyti sęklnadiehį, spalio 
injėri. 25 d. 26 Palmėrtoh Avė., 
2 v. pv p. Teh tarsiūiės dėl 
įkūrimo sdcialištį'' organizači- 
još.

Tad į darbą; draugai-ės, kol 
fašizmai dūr nėra galutinai už- 
gniaū’žę's mūsų“ teiŠes.

š4&htk‘puifefg& savo vaikus su
drausti nuo pėrdidelio sauva^ 
liaSdfcdl KiėkVlehį kartį išlei- 

jūbs į pMinokaš rėikia 
;priibi^ti , kai' jiė užšifAikytų 
Yabllat 01 taš til&af d'Atiį" ger
bės.

iias nucįi
jfcio.; t^;p’rogWlhiė._;_,.,.._,.v _ .

fedirniirs.
mestą vaikšto muzikantai, o arba darbo”, 
vakarais* soduose* ir tiesi##] 

‘gatvėse vylSfa“ SŠkiat ' " '
... ..................... „„,,1 n,- .

River Side pašalpos adminis
tracija atėmė pašalpą- 40 šei* 
inųž kriėip^šr' į
C. C. F. tarybą, kuri atšikvie- 
tė iš Toronto žymų- adSrŪkūtJb 
neturtingųjų- užtarėjią>; Pasta-

ei-

' Darbtif nbttfttp elha.

Jei 
, tai 

tošršavi- 
“(Tuonos

Iš au
tomobilių dirbtuvių tik vienoje 
prasidėjo darbai. Daugelyje 
Vietį' stūžtomos mašinos. 
Gal tai reiškia, jog netrukus 
•biis pradėti smarkiau dirbti.

—- Taurinskas.

<uris maw kelią, buvo pastojęs.. Skelbimai Naujienose
— aš turėjau paai^inH llftudą dglto

ta, man pa^P'-lkad pafios Naujienos
KUS' per • ..... ;_____________

jam. is 
net” 
du
net” jo. nepnsiejo,, — 
du negaliu pasakyt, 
vienhs jis buvo.

tai man “ 
tokiu bu

Tūkstančiai rado paląng- 
vinim'4 geliantiems. ir 

skhiidammmš muskulams 
r— sii keliais igsltr įmimUis.

PAlM-EXPĖLLEk 
valsbaženjclis Inkaras yra 
maudo ja nmš per 70 met ■M . jA, jK<___jžlh 4W

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH 
75® W'est: 35th Stt -

. Cor.. of 35th and Halsted. Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nup.6:30-8:3P 

NedėliomiS pagal sutartį.
Rėz; 4910 SO. MTCHTGAN BLVD. 

TeL Kenwood 5107

Pbomi Canal

r . GYDYTOJAS' IRT CHIRURGAS

Mūsų biznieriau
Jail keletą kartį' rhšiktr apie 

Tbroritd biznierius, bet dar vi
sų vis nesuminė jau: šį' kaTtą 
ttkiriUi paminėt musų.' duonke
pius. Jau antri metai, kūip 
veikia lietuvių kepykla adresu 
17' Mapfe Avė., Weston,. po va
dovyste Mikalajūno. Tbš ke
pyklos dalininkas yra Vilkelis. 
Kiek teko patirti iš Mikaiaju- 

tai bfenis jiėmš sėkžiši gė- 
rai ir duonos pareikalavifnas _ 
Vis didėja. EJ&ia tik tį kad Atskiriu ’ kvietimų nebus, to- 
jie nepa&stėhgra- kb^ti tikr# dM” tibpžimirštae datb'š- 
ruginę plikytą dUoną, kurios- 
d£agėllš: lietuvi^ pageidauja ir 
riėt sūtihkb brUngiū^ mbkėti.

Na gal kada norsir gausim 
tos skanios duonos.

—Frariries.

— A' Frbh^ėltš, 
T. Ii. S.‘ N.' ttfcfAtorių1 Koni. 

sekr.

Windsor,Kanada
■■ ' —— . ...

Yieūf’linkšminnsi, o kiti
> sttėikūoja

Uirtjrstai laimėjo.

Strikas, kuris būvb iššaūk- 
t&š “Grafck?’ d^i’bihinkų, pasi
baigė darbininkų naudai, nes 
darbdavys sutiko pasirašyti 
uriijoš kontraktą. Del suor
ganizavimo šidŠ; dirbtuvės kre
ditas tenka ateiviams, būtent, 
lietuviams. Daug pasidarbaVo 
Pranė Repšienė,, kuri pasiryžo 
žūt būt * uniją praves^^l ‘ko 
buvo ir iš dirbtuvės prašalin
ta, kas įr paskubino ankstyves
nį streiką. Anglus begalo sun- 
|iw į uniją įtraukti, nes jie atei
vių ir jų kalbos: nepakenčia ir 
nesupranta. Kada laimėta ko
va ir jiems naudą atneša, bet 
kaip mes taip ir jie žino, jog 
kovotojams “laurai”.

; Serga,
l' . ’

Kaip rašiau aną 
serga vienas musų 
Mokinys Teofilius
kurio sveikata dabar ddr neper
geriausia; iri jau trys savaites 
ka?p guli ligoninėje pb apendi- 

1 eito operacij os. Pasirodo, kad 
?pakiv6fyta v'aikaš' nuVėžti ligo- 
ttinėn^ nes' operuojant jaū; rą- 
£ta“ apeUdicitas trūkęs. Tbkie 
dalykai atsitinka todėl, kad 
mes nepdišome vaikų skdridų 
dėl pilvo skaudėjimo,' sUVėr^ 

bėdą aftt salduftiynlį' ir 
Vadinamųjų kifmihų, kuriuos 

’irgi iš^aūkia vėmimas. Bet 
tėvėliai bukite atsargus su 
vaikučių svėikatomis ir kreipi 
kitės į 'gydytoją neatidėliojaiit, 
kas jdmW ir vaikučiams sutau
pys daug nelaimių. — A; C.

kadkartą, 
mokyklėlės 
ži'džiunas,

BUSIMAS KORESPON- 
DfiNTAS.

. u , _q L ■Įfe,

Spalio 6’ d. 1936 m. atskrido 
gandras ir nutttpė Onos ir Vik- 

!toro Dagilių palangėj; palipda
mas gražų sūnelį. Visi gerai 
jAučiasv

B. Koresp.

Toronto, Ont.
S6ėiahstįu ktfdpdš orgūhizavi

• • ,« * >W • - W «• ‘mo reikalu.
* ’ • ■ . < t * y * *

Sitlo" reikalu 'jati nbbitf^į 
Wrt tfehlįa rašyti j spįi'u'd^, bet1 
nežt/idU kodėl niekas niėko nje- 
ra daugiau rašęs apie minėtą 
reikalą. ;

Kad socialistinė organizacija 
ręlkatiriga' Tbtbnto liėtarii^ 

tarpte; tai yra faktas. Juk čia

Įfttodb įb Kazlausko piifeir 
pa^iitoft!' KŠ' iOOįfe1 n.ykštes 
užkišti pa&M-

Pq

riėijna& Pašaukė ki1% — 
Tai buvo ™'"

Wfeš nte Čilietis stfc

biŪt?.,.B&t pasitenkinau papa- 
šakodamas kokiuose didmies
čiuose nė- tilt būriški; - bW. iri

■! PeTeitų kartą rrtiiiėjaū ūįpie 
’štTėikt/š; ’ d^bštr galiu batėi^kti 
^kiefe ' dhū^aū žini'ų/ Wolke!r- 
’veif Baį konipanijoš d^rbihin- 
kai nesutiko'' laukti penkiolikos^ 
di’ėhų, nes paaiškėjo, kūdt!bošas 
irfeku^ hiėbuvb išvykai Kai 
praslinko keturios dienos,' tai 

!būvo įteiktas reikūlavimaš; Th- 
čia^ bdšas unijos- jokiu būdu 

• n'ėnori pripažinti^ norsųnokes- 
tį sūtinkft^šielr tm^pąiOTdinti.

Rugsėjo 28-'d.5 41 datbiriin- 
kaš nūo pietų 1 nietė ddrbą. Tb- 
kiūr būdu ir prasidėjo streikais. 
Vadinasi, jaU dvi savaitės 
streikiūiiikūi vaikšto apie dirb
tuvę' ir nežino, kada* vėl prasi
dėt dalbai. Trys motėrys at
sisakė į uniją stoti ir bdftde* 
skėbaūti. Tačiati jos buvo nho> 
dirbtūvėš nuvytos ir daugiau 
hėb’ep’asirodo.

Per1 kėliėš dienas prie dirb
tuvės stovėjo policija, b$t da- 
biaV ir jos nebėra. Reikia" pa
sakyti, jog m’iestb valdžia pa
laiko darbininkų pusę. Mat, 
miesto majoras1 yra socialistas. 
Taip' pat du tarybos nariai yra 
pažangus žmonas, kurie pade
da mums pikiėtūoti. Be tb 
kai kuTto'š šėimynds gauna pa
šalpą, — joihs yra pristatomas 
maištas. Geri žmonės ir uni
jos irįi1' šelpi'a sti’ėlkThfftkūs 
maistu i? pifiigais. d. C. F. 
kreiksi į bažnyčias, kad jos 
prisidėtų prie sitėi^ihiįk'ų rė
mimo. Kai kurtose ‘ bažnyčio
se jah prhšidSjo ahkų nnfei- 
mAšį Valdžios iiišį)ektdriūs 
pagulė ‘ kdfhpanijoš knygas pe-V- 
žiurėti. Sakoma, kad jau su
rasta netikslumų. Girdi, dirb- 
vės 'savininkas, kuris yra žy
delis, į knygaš užrašydavus 
daugiau nekaip jis'išmokėda
vęs darbininkams. Tai dary- 

i davęs tuo sifmetitnūį kad ne
reikėtų mokesčių mokėti. Va
dinasi, jis skriaudė ir darbinin
kus ir valdžią. Pažiūrėsime, 
kat'iš tds rėVizijoš išeis.

Pelito pbhkladiėnio rytą, 
špalio 9 d.’, sūštjėikavo Palmer 
VieŽbdčiČ patarh^ūfdjai- VįeŽ* 
b^tis tikėjosi turėti labai dadgr 
sVėčių; nė’s tūrėjo įvykti dviejų 

kbhyęiiėija,. į kurią sii- 
vAŽiavd aptė penki tūkstančiai 
Kan'adbs iri Anierikbs žydų. Bi
jodami streiko, atvykusieji
svečiai dAugumbjė sustojo

‘ įpriifce EdMrd^ viešbutyje.
StTeikaš kolkas dar tebesi-

ūfe;sW; Nagi,. -ži^riŠ/ kataliką 
biažnyčiiū-t- ČM ntefif' 
iriMtis- į
ctogui^Č-jė k^Sižįfen^ iiri ka$ 
gimimo^ ■ mirimo- iri vedybinius 
reikalai'
kųį; geriau p^:
skkhkty pėr kiebohį iri’ k&d • paš?: 
hfebbriį' .tMąri gytari b&c ' 
ką' s'užinb^ TU-' savo ’ naiihtiš 
išd'^au; ■ J^aižUū'šfeifc ‘ l&thria;ši& 
jąš; jaū’;! 0.,
MaTy^ '' mokykW krenie: kalte 
nįės:' s&, ; FrūbttŠtėi^r
apyšėffi;. beį: gė^br;u^'iri' muihs' 
ifiiūiy- sūtife'1 .■ te.
šauk#'x yiėnį;; ■ vaiką,' — tas 
mUftiš “ridjikož”, riės būrio dk-

PaŠaūk# kitįį-. — ir tūs 
tiko. Tai buvo Kriaučiūnų 

į vaikas nuo Ginens str. Jis 
savb ii* Sfrnohaičio 

’ajiirfesū^i Simonaičius bu- 
J vb? aBiiaūšį^ todO pas juos ir 

lietuvių aicįęših tarp, 
ilgiui i^ Ai. Moi?kiO Sūnų 
ift djttėiHįi? d^Ajjdši:" sfek’rėtdriaūs 

Einant nūo Ši-monai- 
čių pi’adsjo maiie

kaip tilt jis mokėjo 
& dšate jaūi jisū.1 "šiur”, 
kM 'Sūi tokiu ^rinoriūm neprū- 
žusiųs...

Pasikalbėję gavome.

-4. J; Jokūbynas.
(Bus-daugiau)

i; P; S; Kaikurie TbWiečiai 
i’ pėri lutus ir- pas manę klausia, 

kodil aš praeitam Kanados ži- 
hi'ą skyriūjė neparašiau, koks 
biivb. tas “gyvas sutvėrimas”,

Dvigubas cellophane sii- 
1 vyniojimas labiau-sūšvelnin- 
tų "Old Golds ciįhi^tų neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

Prieš poldblatt krautuvę (pirma
Davisįč—2A^;'flbor; <

[vis kainos]

bFEik HAmžSfr 0751 Į

32 6 S .STATE ST.

• -V1 V .V ■•» ’ *i. * '-V «e-

-U.' * .................., Geo. P. Cunningham 
distriButorius

ALAUS
KENĄIS, PŲSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS- . VISADA ŠALTAI ..

ępIL gOXĘS RENDON
Pristatome AM Visokiems 

v <MS,ReikąĮ^s.

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

w ► i'r , r \ m ... i), ..

* L I N I M E N T

. 0fį^ TėJ. Rez. Tol?
Ėnglevį-ood .7151 Radcliffe 1191

DIL(& ĮTARUMS
PIRMAS, LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo ’7 iki 9 vai. vakaifo.
i i ir- -i ■ į p■■■■■«. i.

ADVOKATAI

Direktoriai
• . • ■» v - • c. . t ■■ J a -.■f f $ .'V * > i / v i .. _ .* f v. « . Ljr > * :

Nariai Chicagos, Cicetos Lietuvių 
Laidotuvių DireEtoriii AsOciaeijos.

AMtitlLANCEPATAį&AVJMAS, VIENA IR NAKTį 
Turime koplyčias Visose Miesto Dalyse. 

_ * . ‘ . . _ . _ - . - . ...... . • > -A » . . .A l •« m

EžERSKlSIR SŪNŪS
higan Avė. Tbl< Pullrnan 570$
,p .....................«-

718’W^t l8th Street , Phone Monroe 8877
~~ LA€HAWICZ ir SŪNUS
2314 W«8« ’28r< Place ...Phones Cana]2515—Cicero 6827

' . . . . 1 - - ■ -Ii k • .M- • - . .'I ■

, 'i kuC. LACHAVICZ ,
42-44. Easl 1084h St. Tek Pullman 1270 arba Canąl 2515.
.... . Į - • . . 1t t . r, > . ' - < •

&■ F.- MAWKA
8818 ''l&IuH&Si AtOntfė Ptiiine' Yards Ilty

4092 Archer Avenue

SI Pi■ M MASALSKIS ' ± •
8807 ^itufeniča; AvfeiĮūė Ph<ūfc Boulevard 4189
. n 11 i.ii|r-i^k'j»»r)^«i<liĮį|iril |įi' '< ■ iV iį<įwRP»i'.i .................... ■■■iii    i .. »

, ; A. PETKUS
i 4T0 ’ South 49th Gourt Cicero Phone? CiėW 2109
■Jr■i,P.iP'llį-,-f ; f..f \ ;r..ž.»-.|.r.'>''l..,.,i^<■ tl,,,,, „i ,„,, M,

P. J. ridikas
3354 -&V Halstėd Strėęt ...4.Boulęyard 4Q89

--i1 " ■’ '

668 West 18th Street Phone Canal ■ 6174

Valandos: ima 1-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedel pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

..■■71. ....... . . ... .. ■■
Tel. OHicė Wentworth «S30 

, . Rife HJde Paris 839#;
Dr, Sušauna Slakis 

Moterį ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

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

K. P. GUGIS
' advokatas, 
Miestu ofisas—127 N. DėarboHt St 
Kąmb. 1431-1434—Tel. Central 441’1-21 
Namų ofisas—3323 So. Halsted. St., 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal' sutarties.

JOSEPH J. GRISK
LETUV1S ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLANi) AVENtlE 

Res. 6315 Soi Rockwell_ SU 
Telephone: Republic 9723

KI.. JTRGEI.IO.MS
, ADVOKATAS.

Veda bylas visuose teismuose
i Bridgeporto ofisas:
3241 S. Halsted SĮt. Tel. Calumet 726Ž
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vak 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510

ADVOKATAS
111 W. VVashington St

Room 737
Vai. 9 ryte. iki* 5, vai. vakare.

Ofiso Tfel. Central 4490

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

Uiu vr* oILKlN JEiJtv
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Teh Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas iv. Akinių. Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
ląndos: nuo. 10—* nuo 6 iki !

Gydytojai ir ChiHtt&as 
OfifcaA 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo. 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

, vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

l Namu TeL; Prospect 1930,

DR. T. DI NDCLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 4157 ARCHER AVENUE 

Telefonas Virginia 0036 
i Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vąk. Nedalioj pagal sutartį

< Phone Boulevam. 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENffl'ISTAS
4645 Sb. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal- sutartį.

Kiti Lietūviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Nąktj
Ofiso valandos: niid 2 iki 4, nub 7 
iki 8:30 v. Nedek nuo 10 iki. 12 m m.

DR. S. N AIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas « Rezidencija.
3335 So. Halsted St

> CHICAGO. ILL.

PHYSIClAfc-StJRGĘON
* Office 4070 Archer Avėtum 

Tek Virginia 1H«.
. .Valandos: l^r-3; 7—8:30 p. p., 
Oftfc-e & residence 2514 W. 43rd St.

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

Kasdien, išskyrus seredų. 
Sekmadieni susitarus.

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

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tek Prospect 3403 

Dr.A. .1. Stumkus 
GYDYTOJAS ifc CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus. 
OFISAS 

3156 West 59th St 
Tel. Hemlock 5998.

KITATAUČIAI

dr: vaitush, opt.
LIETUVIS

• Optometricaliy Akių Specialistas.
Palengvirfs akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos, skaudėjimo, 
'svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių, karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra,, parodančią, mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
,mokyklos vaikus.. Kreivos akys ati-
tąisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.. 
Nedėlioj nuo' 10 iki 12 v. dienų. 
.Daugely, atsitikimų akys atitaiso* 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

1'4712 South Ashland Av,
Phone BoitleVard 7589 '

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas, per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

!• Gydo staigias .ir chroniškas liftas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisusi

Ofisas, įr Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli 'Morgan St
: Valandos nuo. 10^-12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:3(0 vai. vakaro.
Tel, CahM 3116

i Rezidencijos telefonai: 
Superior 9454 ar Central, 7464

LIETIJVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Puaugijos Nąriai __ . _

Ai Montvid, M. D.
•. West Town ŠtAte Bank Bldg- 

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

Tek Seelėy 7330
Namų telefonas Brunstfick 0&97

*»... ..t ~...

DK. V. A. S1MKUS’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nUo 7 iki 9 
vai., Nėdeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TpL Boulevard 1401

IGarsinkitčs “N-nose

i’ Dr. Charles Sega!
i, , .4 . OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos,, 
CHICAGO, Iii. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 val. ryto, nuo 2įjd4 
vai. po pietų ir nuo 7, iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

i a. , Telefonas Yards 0994 ,
Dr. Maurice Kann
4^1 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10. iki 12 d^eną, 2 ild 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nėdėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

1 1 . ...... ....................a......... • ................

Ofiso TeL Dorchester 5194
. Rez. Tel. Drexel 9ĄD1 , .

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikį ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6859 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir Č^entadienlais 10—12 
dienų.

Hy.de


\

Trečiadienis, spalių 14,1936 NAUJIENOS, Chicago, III. 3

Cicero Cicero
Mirtis ir vėl. mirtis

vėl vestuvės, linksmybės.

kiek

Jansonas
Nerei

FOR14EN

Deveikis.

49.50

130 W. Randolph St Chicago, III

neper

Budrik’s Furniture Mart

GARSINĖMS “NAUJIENOSE”

veikimo 
tai vei-

NATHANKANTER

. Gruodžio 5 
Gruodžio 10 
Gruodžio 15 
Gruodžio 16

*1 000-00
DOVANŲ!

$7.50
7.75
8.50
0.25

10.50
10.50
10.50

8.45
11.00

9.20
8.75
8.85

13.25
5.75
4.50
6.25
7.00
7.25
7.45
5.75
5.50

S.65 
4.00 
4.15 
4.25 
3.25 
3.15

visuomeniškame 
darbe.

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Gerų Rudeninių Čeverykų

Lietuvių Moterų 
Kliubą.

Lietuvių Moterų

iždinin- 
sumanu- 

ieškoti

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

EUROPA .....
NEW YORK 
HAMBURG.
BREMEN ....
Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią ke
lionę j Kauną.
Patogus geležinkelio susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

4707 South 
Visi Telefoną! YARDS 0801

VIENINTELIS DISTBEBUTOBI8

labdarybės darbų 
Lietuvių Moterų Kl. 
visuomeniškame lie-

Kiekvienas Old Golds ci
garetę pakelis suvyniotas j 
dvigubų cellophane — dvi 
eiles cellophane 
merkiamų—aukščiausios rų 
sies*

Pažinkite savo po 
puliarę muziką

Kainos 
PAINT EXCHANGE 
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE. 

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

WCFL. 970 k. žymus radio programas kožną nedėldienj 5 vaL vak. 
dalyvaujant Budrik Orkestrai ir Makalams.

Parade” iš penkiolikos mėgia
mųjų šios šalies meliddijų. To 
lošimo tikslas yra diitoti suau
gusiems progos dšvystyti savo 
gabumus išrinkti tris labiau
siai mėgiamas dąinas. Galima 
naudotis net gramafonų plokš- 
tėlėmis bei radio pranešimais.

Pastebėtina, kad kas savai
tę įstojama į šį lošimą tiešiok 
milijonai, gi rekordas jau sie
kia daugiau kaip 6,500,000 ir vis 
daugėja kas savaitę 

| kia nė pirkti nė kokioms prie
volėms pasižadėti, o tik laukti 
savo laimikio. Jau net apie 
pusantro milijono dolerių šios 
rūšies dovanomis išdalinta.

Paminėtina, kad tams blan- 
koms išskirstyti, patikrinti ir 
tvarkyti dirba net apie 500 
vyrų ir moterų. Prie išsiunti
nėjimo siuntinių dirba daugiau 
kaip 6,000 asmenų. Tai yra 
dėlto, kad kiekvienas lošimo 
dalyvis dalyvauja tik vieną 
savaitę. Kitą savaitę jis vėl 
ttfri prisiųsti naują blanką ir 
vėl dalyvauja naujame loši
me.

Smulkesnių žinių galima 
gauti per radio kas trečiadie
nį ir šeštadienį vakarais.

Apskelb. <

Dirbo iki paskutinių dieni; 
Jonas Karečkas ir B. Jansonas. 
Abudu pagyvenę žmonės, jų 
šeimynos išaugintos.

J. Karečkas penktadienio va
kare parėjęs iš darbo sukrito 
ir vietoj mirė, 
negalavo porą dienų ir sėkriia- 
dieny užsimerkė amžinai. Pri
klausė vietos Lietuvių Karei
vių, šv. Antano ir Chicagos 
Lietuvių draugijoms.

Laidotuvės bus ketvirtadieny 
į šv. Kazimiero kapinėse. Tė- 
mykite skelbimą. '. .

Jansonas, vienas iš pirmes
nių vietos lietuvių gyventojų, 
tykaus budo žmogus. Pažintį 
turėjo plačią, nes keliais atve- 
jaise buvo bizny.

Paliko nubudusią moterį, 
tris dukteris, tris žentus ir sū
nų Petrą. Laidotuvėmis rūpi
nasi moteris, sūnūs ir žentas 
J. Jakaitis.

Prašau visų draugijų narius 
suteikti nabašninkui paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini-

Greta 
Chicagos 
veikia ir 
tuvių išeivijos darbe. Savo lai-

‘ ACCORDIONS ’ 
Akkordionai 120 balsų su pilnu

Pastebėtina ir tai, kad ši 
draugija sugebėja, išlaikyti be- 
partyviškumą pilnoje žodžio 
Prasmėje. Draugiją sudaro 
narės įvairių pažiūrų ir įsiti
kinimų : katalikės, tautinin- 
kės, sandarietės, socialistės. 
Narės tokios yra už savo drau 
gijos konstitucijos rubežių, bet 
draugijos tikslo ir veikimo 
plote jokio skirtumo nė pa
žiūrose, nė tikyboje pas jas 
nėra. Draugijos tikslas pas vi
sas pirmiausioje vietoje ir tam 
tikslui jos visos ištikimai dir
ba. Tai įsidėmėtina, kad mo
terys čia savo kultūra vyrus 
toli, toli pralenkusios.

Už visą tą gražią ir įverti
namą . sutartinę dėka priklau
so gabiai ir išmintingai drau
gijos pirmininkei poniai O. 
Kirienei, kuri, greta savo vei
klumo ir energijos, moka su
maniai vesti draugijos reika
lus ir palaikyti gražią ir pavy
zdingą tvarką. Sekretorei Po
niai Martinkienei ir 
kei poniai Kielienei, 
me ir gabume lygių 
reiktų labai toli.

O viso draugijos 
nenuilstantis aparatas 
kiančiųjų komisijų pirminin
kė, ponia Bronė Pivariunienė. 
Tai gabi, sumani ir neišsemia
mos energijos veikėja. Jai pri
klauso pagarba ir dėka už vi
sus draugijos darbus ir veiki
mus, kurie niekad nebuvo be 
naudos ir nieką neapvylė.

■Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliiibas užsipelno visų šios 
kolonijos lietuvių pagarbos ir 
paramos kuodidžiausios, nes 
tai draugija galbūt vienatinė 
visoje lietuvių išeivijoje, tu
rinti tokį prakilnų tikslą ir 
veikianti tokį gražų darbą sa
vo tautiečių labui.

V. S. Jokubynas.

Ar galėtumėte išvardyti 
tris Jungtinių Valstijų šios sa
vaitės populiariąsias dainas? 
Jei taip, tai jus galite laimėti 
Lucky Strike .cigaretų.

Kas savaitę Lucky Strike 
gamintojai, duoda, taip vadina
mą, “sweepstakes’ ’ ir »“Uit

PARLOR SETS
’ Gražus Parlor Setai padaryti parduoti už 
$100.00 po $39,50 K $49,50

Chicagos
Kliubas gyvuoja nuo 1923 m- 
m. Jį įkūrė ponios O. Beržin- 
skienė, M. Elijošienė, O. Ki- 
rienė, A. Nausėdienė, E. Šat
kauskienė, Dr. S. A. šlakienė 
ir O. Stankūnienė. Dabar - ši 
draugija narių turi 75, ir daug 
naujų anlikacijų, taip kad su 
besiartinančiu metiniu susi
rinkimu narių skaitlius pa
sieks pilną šimtinę. Narėmis 
priimamos tik rekomendacijų 
užtikrintos pasišventusios, dar
bščios ir energiškos moterys.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliudo tiksiąs-—sįcia^išką lab
darybe. Šitam tikslui draugija 
suvartoja visas savo iždo įei- 
gas, gauhamas iš narių duok- 

rengiamų pramogų pel- 
Gaunami pinigai suvar- 

šelpimui pavargusių 
senelių ir 

Pašalpos vertiems 
teikiama pagelba 
ir materiališka.

pagalbą teikti ne-

BEDROOM SETS
5 šm. bedroom setai po 50 ir 59.50 
Angliniai ir aliejiniai pečiai po $ 19.50 ir po 

*49.50 prie oil burner duodama 50 gal. oil dykai

Musų krautuvėj visada gali rasti 
sau tinkamus, stiprius, gražius ir 
nebrangiomis kainomis čeverykus, 
vyrai, berniukai, moterys, mergai
tės ir vaikai. Dabar pirkdami su
taupysite nuo $1.00 iki $1.50.

ką nacionalė grandininė krautu
vių grupė dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $4 
nuo dabar už galioną ■ i.wv 

—visos spalvos flat ir gloss.
Aukščiau paminėta dovana bus 

išmokėta tam, kas galės įrodyti, 
kad mūšų prirodymas neteisingas!
Didžiausi bankruto malevų stako 

dyleriai Chicago j e.
Ū. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.

dienų. P-nas Areška 
yra kriaučius, o tikre- 
tai jis yra “all round 
man”. ' Sugabiai atlie-

Nors išeivijoj Lietuvių 
terij yra galbūt tiek pat, 
ir vyrų, tačiaus musų spau
doje žinių iš moterų veikimo 
matosi labai mažai, tartum 
jos musų gyvenime kaip ir 
nieko neveikia, tinginiauja. O 
jei kartais iš kokios kolonijos 
ir pasirodo kokia žinelė, tai 
tik tiek, kad moterys surengė 
vakarienę, svečiams patarna
vo, ar kuri padainavo, tai ir 
viskas. O juk lietuvės mote
rys ir visuomeniškame musų 
gyvenimo darbe veikia. Vie
nur jos veikia liuosnoriai, 
kartu su vyrais, kitur organi
zuotai, savo iniciatyva. Kodėl 
korespondentai tą jų veikimą 
taip mažai mini, arba ir visai 
užtyli?

Kiekvienoj išeivijos lietuvių 
didesnėj kolonijoj yra savis- 
tovės lietuvių moterų organi
zacijos: Baltimorėje, Brook- 
lyne, Philadelphijoj, Bostone, 
Worcesteryje, Detroite, Cleve- 
lande ir kitur, o Chicagoj jų 
yra net keliatas. Neturint ži
nių apie kitas lietuvių moterų 
draugijas ir jų veikimą, čia 
tenka suminėti ir įvertinti jų 
viena, tai

Kalėdini 
’ ? i ' ■

Ekskursija

Į LIETUVĄ
Mes kai tik užpirkome mil 

žinišką kiekį geros

________ 2.10
________  2.25
________  2.35
______ _  2.40
’ J _____ 1.85
Stambios. 1.80

Vienas po kito visi išnyksi
me — vieni šiandie, kiti rytoj: 
patarnaukime šiandie miru
siam, kaip kiti mums patar 
naus rytoj.

k u nemažai dirbo ir šį-tą pel
nę Vilniaus lietuvių našlaičių 
gelbėjimui. Chicagos lietuvių 
švento Kryžiaus ligonbučio į- 
rengimui daug dirbo irgi. Da
riaus-Girėno ir Vaitkaus skri
dimam taipgi dirbo daug- Sa
vo darbu ir pelnu, kokį pelny
ti buvo galima, nemažai pri
sidėjo ir prie lietuvių kamba
rio įrengimo Pittsburgho uni
versitete.

Visa tai imant domėn kiek
vienam gali būti aišku, kaip 
daug girtino ir įvertinamo 
darbo nuveikia Chicagos Lie
tuvių Moterų Kliubas su savo 
narėmis, lyg darbščiomis bi
telėmis, kurios už visą tą pa
sišventimą ir darbą iš savo 
draugijos gauna tik vainiką 
ant grabo, kuriai numirus. 
Kitokio atlyginimo už tai 
joms niekas nežada. Tai pa
vyzdys kitų kolonijų lietu
vėms moterims.

no 
tojami 
lietuvių šeimynų 
našlaičių, 
lietuviams 
morališka 
Nuolatinę 
leidžia išteklius, bet momen- 
tališkai šita draugija pavar
gusius lietuvius sušelpė dau
gel sykių, ir šelpia kada išga
li; net ir mirusius palaidoti 
prigelbsti.

Apskričio priglaudoj Oak 
Forest yra 150 lietuvių sene
lių (abiejų lyčių). Chicagos 
Lietuvių Moterų Kliubas ir 
juos neapleidžia, neužmiršta. 
Tam tikrais metų laikais ar 
metų šventėse, tam tikri drau
gijos skyriai nukeliavę prie- 
glaudon surengia lietuviškus 
koncertėlius, suruošia vaka
rienes, lietuvius senelius Pa- 
valgidina, suramina, palink
smina ir apdovanoja sulig sa
vo ištekliu. Oak Forest prie
glaudos lietuviai seneliai kaip 
ir Chicagos mieste gyveną pa- 
vargusieji lietuviai amžinai 
minės Chicagos Lietuvių Mo
terų Kliubą ir bus jam dėkin
gi už jo taip dideles pastan
gas. Neužmirš jį ir pavargu
siųjų lietuvių vaikučiai, ku
riems kasmet Kalėdų šventėje 
surengiama dovanų vakarėliai 
prie Kalėdų Eglaitės. .

Ar kur nors kitoje lietuvių 
išeivijos kolonijoje yra kita 
tokia lietuvių moterų draugi
ja, kuri butų taip daug pasi- 
šventus labdarybei ir tiek 
daug dirbtų pagelbai suvar
gusių savo tautiečių? Jei kur 
nofs kitur yra tokia draugija, 
tai prašome atsiliepti, o mes 
ją nuoširdžiai pasveikinsime.

Veikia

r WASHERS
i

Apex Skalbykla dideles 
mieros už

MASTER WINDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tėl. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . * MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Ka veikia lietuvės 
moterys

Šį šeštadienį išteka pp. Areš- 
kų ir pp. Bartkų dukterys, čia 
gimusios ir augusios rimtos 
ląęrgaitės.

Justinas ir Elzbieta Areškai 
gyvena adresu 133 South 50 
avenue. Gyvena ir darbuojasi 
nuosavome gražiame name nito 
jaunų 
amatu 
nybėj 
handy 
ka medžio darbus, geras malio- 
rius, popieruotojas, plumberis; 
jam ir cemento darbas kaip 
niekis, žodžiu, viską moka ir 
atlieka netik savo namui, bet 
ir kaimynams pagelbsti. To
kių žmonių labai mažai ran
dasi.

P-nia Areškienč gera šeimi
ninkė, ji prižiūri namus ir tu
ri laiko dirbti dirbtuvėje kai
po “expert coil winding”.

Tadas ir Marė Bartkai 20 
metų su viršum kaip čia apsi
gyveno. Anuomet buvo jauni, 
pilni energijos.

P-nas Bartkus geras siuvė
jas vyriškų rūbų, bet yra ban
dęs ir kitų užsiėmimų. Buvo 
įsigijęs didelius namus, bet ap
linkybės ir nelemta depresija 
p. Bartkų smarkiai sukrėtė, ta
čiau į desperaciją jis neįpuolė, 
o dirba, stengiasi ir iki šios die
nos yra patenkintas gyvenimu. 
Tadas ir Mare Bartkai išauk
lėjo gražią ir gabią dukterį 
Stellą, ku*ri jau kelis metus 
dirba Western Electric dirbtu
vėje kaipo sekretorė - stenogra- 
fė. O ir po vestuvių neketina 
darbą mesti. Bet. jos sužiedo- 
tinis Dr. Jakubauskas tur būt 
darban eit nepavelys. '

Tai tiek apie šias dvi poras 
ir jų tėvus. Apie vestuvių 
puotas Naujiė-
nose. ■

Dabar Kalima šauti kai miliniam taverne.

MUTUAL LIQUUR CO. 
Halated Street

ČESNAKAI ir
PETRUŠKOS nuo 

AUGŠTOKRAUJO 
Spaudimo mhh 
Tūkstančiai aukšto krau- 
jo spaudinio ligoniai v ar- 
toja ALLIMIN česnakų- 
Petraškų esencijos tablė- Q 
čiukes. Užtikrintas sau- H 
gurnas ir veikimas arba 
pinigus gražiname. Tab- 
lėtės specialiai aptaisytos | 
Nč kvapo, 116 skonio, nė 
vaistų. Klauskit šiuo var
du—ALLIMIN ESSENCE 
of GARLIC-PARSLEY 

Dvylika dienų Keturių sav. $<
Treatmentas Treatmentas

Parsiduoda t>as visus Vaistininkus 
Išpardavimas WALGREEN ir kitose didžio- 

> siose vaistinėse.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMO.

UNIVERSAL SHOE STORE NūfinBBh 
x. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.
3337 So. Halsted Street

B HAMBURG-AMERICĄlOLiNE
NORTH GERMAN LLOYD

Tono

H

VVOOt) COAL CO.

COAL &COKE
i

r

3719 S KEDZIE AVENUE : PHONE-LAFAYETTĖ 3244
GUABANTEED COAL ■' ■ - • - BONDE.D ’VVEIGHT

Kainos gali pasikeisti be Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT —
POCAHONTAS ANGLYS
Mina Bun. 65% Stambios ----------

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

Lump. ar Egg----------- :-----
COKSAI—-KOPPEB8 AB SOLVAY 
Pečiaus Koksai -------- - ---------------

Nut Koksai ........ ..... . ... ......... —
Pea Koksai _.--------------- -------

Petroleum Carbon Štili Bun -------
Petroleum Carbon Lupip. Eggr-------
MILLERS CREEK LUMP ---- ------
MILLERS CREEK, EGG--------------
BLACK BAND LUMP--------- -------
KIETOS ANGLYS—ANTHRAOITE 
Chestnut (Pennsylvania) -----------
Easterh Kenturty Screenings -------
Illiriols Screenings----------------------
FRANKLYN COUNTY ANGLYS
Mine Run — Stambios ---------- —

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

Lump ———------ ------------ —
WILMINGTON_Egrjr, 4x2 Valytos . 
WLM.INGTON^^J..Run —

$2.40
2.45
2.65
2.85
3.15
3.15
3.15
2.65
3.25
2.90
2.70
2.75
3.85

Tono
$4.25
4.40 
4.75 
5.15
5.75
5.75
5.75
4.75 
6.00 
5.25
4.90 
4.05

V6

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
$ 8.00

8.25
9.00
9.75

11.00
11.00
11.00

9.00
11.50

9.70
9.25
9.40

13.75
6.25
5.00
6.75
7.50
7.75
7.95
6.00
5.75

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75
8.00
8.75
9.50

10.75
10.75
10.75

8.75
11.25

9.45
9.00
9.10

13.50
6.00
4.75
6.50
7.25
7.50
7.70
5.90
5.65
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Ginklai svarbiau, negu maistas

Biudžeto subalansavimas

Hitlerio, pavaduotojas nacių partijos vadovybėje, 
Rudolf- Hess, pareiškė, kad ginklai esą svarbesnis daly?- 
kaą vokiečių tautai, negu maistas^ Vokiečiai girdi, peri- 

valgo. Nuo to laiko, kai lĮitJęris ^yądayo tą^tą’>, 
Vokietija išleidžia1 maistui bilioną ir 20Q;wlĮon^.doįeriįj 
daugiau (?), negu demokratines respublikos laikais. To
dėl, vokiečiaidab ar turį pratintis mažiau valgyti, kad 
nereikėtų maisto importuoti.

“Fiurerio” padėjėjas sako, kad pinigai, sutaupyti 
ant maisto, galės būt suvartoti ginklams. Kiekyięiiap' 
naujas šautuvas, tankas ir lėktuvas “suteiks daųgiąus 
saugumo Vokietijos motinoms ir jų yaikams”.

Tai diktatūros logika: reikia ginkluotis, kad; mus. 
kiti neužpultų! Bet kuomet viena šalis ginkluojasi,' tąi 
ji. verčią ginkluotis ir kitas šalis — ir tuOmėt visų Šalių 
saugumas mažėja. Kur galas tokioms ginklavimosi 
lenktynėms? Niekur kitur, kaip tik kare!

' ’ Tokiu budu šita rudosios, diktatūros polįtįką reiškią, 
šiandie nedavalgymą, o rytoj naują pasaulio skerdjmę.

Republikonai labai smarkiai atakuoja Rooseveltą 
už tai, kad jisai nesubalansuoja biudžeto, t. y. nesuly
gina valdžios išlaidų su pajamomis. Jie sako, kad jeigu 
šitaip tęsis toliau, tai valdžia taip įsiskolins, kad, gąlų 
gale, nebegalės skolų išmokėti, o tuomet ji bus privers
ta dar labiaus sumažinti auksinę dolerio vertę, kitaip 
sakant, įvyks infliacija.

Prezidentas, į tai atsakydamas, nurodo, kad biu
džetą' šiandie subalansuoti negalima, nes biznis dar nęra 
pakankamai atsigriebęs ir reikia šelpti, bedarbius ir f ar-, 
iperiųs. kai laikai eis geryn ir daugiau žmonių Įnąs 
dirbti, tai, šelpimo išlaidos mažės, o valdžios pajaipos 
didės, nes pagerėjęs biznis galės mokėti daugiau ta^ąų. 
Tokiu budu už metų, kitų iždas pats susibalansuos.

Pirma negu bus subalansuotas valdžios biudžetap, 
sako Roosevejtas, reikia, kad susibalansuotų žmonių 
biudžetas.

O ką sako republikonų kandidatas šituo klausimų?
Užvakar, kalbėdamas Clevelande, gubernatorius 

Lapdon pareiškė:
“Jeigu aš busiu išrinktas šio krašto administra

cijos galva, tai federalinis biudžetas bus subalan
suotas, bet jisai nebus subalansuotas lėšomis bedar
biu kuriems reikalinga pašalpa? Jie. turi teisę gauti 
gausią pašalpą savo reikalams, ir aš pasirupįnsip, 
kad. jie ją gautų.”
Taigi ir republikonų kandidatas neprižada tuo j aus 

subalansuoti valdžios biudžetą. Jisai pripažįsta, kad be
darbius reikia šelpti; o kol bedarbių bus daug, tol val
džios išlaidos bus didesnės, negu jos pajamos.

Tokiu, budu republikonų riksmas dėl biudžeto nesu- 
balansavimo yra be pamato. Milionąi Amerikos bedar
bių nesutiktų ramiai laukti, iki ateis geresni laibai, ir 
mirti badu, kad. biudžetas susibalansuotų! Nežiūrint kas 
bus valdžios priešakyje, žmonės ją privers bedarbius 
šelpti, nors tub tikslų jai, tektų ir įsiskolinti.

Apžvalga
JIS VIS SAVO

“Laisves” A. B. dar vis tęsia 
savo įrodinėjimus, kad teisia: 
mojo prisipažinimo esą pakanka 
jo nuteisirpui be jokią kitų įro
dymą. Bet, jįsąi dabar jau pats 
save sumuša, sakydamas, kad 
prieš darant teismo sprendimą 
turi būti nd tik teisiamojo pri
sipažinimas, bęt ir nepriklauso
mas nusikalstamojo darbo išty- 

faktą suripkimas ir t. t. 
Tačiau jisai dabar teigia (tvir
tina), kad Visa tai Zinovjevo, 
Kamėnevo ir k. byloje buvę atr 
likta. Grirdi:

Bet ar ne taip buvo pa
sielgta su trockininkais ? 
Kaip tik taip. Zinovjevas ir 
Kamenevas buvo suareštuoti 
dar 1934. metais, tuojaus po 
Kirovo užmušimo. Tada prieš 
juos turėta tik tiek įrodymą,

Ispanijos ambasadorius tiki, kad 
respublika laimūs

■ Jį ’"! ’ 4 *
, >

Nors Ispanijoje šiandie teisėtosios, valdžios, padais 
atrodo labąį kritiška, bet Fęrnando de Uos Rip^, nauja
sis Ispanijos ambasadorius Ąmęrikaii tvirtai. tiki, kad 
respublikos šalininkė nugalės savo, priešus. Jisai sako, 
kad dabartinė kova Ispanijpję tai nėra tik karas ta£p 
valdžios ir jos PUOŠų, bet tai yra/‘kąrąs tarp žmonių ir 
jų priešų”

Jeigu, sukilėliai okupuotų net ir visą kraštą ir su
muštų viąąs lpjalįsW armijas, tai ir tuomet, ambasado
riaus De Ips Rios nuomone, jie nebūtų užkariavę ispa
nų tautą. Jie turėtų visą laiką, vesti karą su žmonėmis, 
nes žmonės nenusilenktų reakcininkų valiai. Juo la
biaus, mano ambasadorius, sukilėliai nebus laimėję ko- 
voš su žmonėmis, kad(ir jiems pavyktų užimti Madridą, 
nes valdžia perkeltų sostinę kiton vieton ir testų karą.

Ispanijos ambasadorius nurodė į Andalūziją,, pieti
nės Ispanijos provinciją. Žymią dali šitos turtingos pro-? 
vincijos yra užkariavę sukilėliai, bet Andalūzijos lĮklt 
niųkai, taip pat kaip ir darbininkai, fašistiškų 
niūkų neapkenčia. Jų pasiryžimas gintis nuo okupantų 
nėra palaužtas. Tai vienoje viętoje, tai kitoje, kai tiję 
pasitaiko proga, jie griebia ginklą ir kovoja prieš fa^įą? 
tus.

Anot De los Rios, sukilėliams pritaria tik mąža da? 
lią Ispanijoj gyventųjų — Nąvarros, proyincijpje/'Ąrąr 
gono kalnuose ir Bųrgos beį Ęeon provincijų dalyse.' Tią 
plotai vargiai besudaro dešimtą, dalį visos Ispanijos te
ritorijos ir, gal būt, tik apie dvidešimtą dalį visų kraš
to gyventojų. Ta yra labiausia atsilikusioj ekonomiškai 
ir kultūriškai krašto dalys.

Šitie ambasadoriaus pareiškimai duoda naujos vib 
ties demokratijos draugams Amerikoje, šio krašto dar- 
bo žmonės karščiausiai trokšta, kad Ispanijos liaudjg 
pergalėtu- > '

atsinaujina dar dviem metam, 
j ei iš fenkstp nepasirūpinama 
gauti paliuosavimas. O gauti 
toks palĮiiosavimas nėra leng
va.

Karagande ir Alma-Atdi to
kių darbininkų yra apie 10,- 
000. Vežamos iš užsienio bran
gios mašinos dažnai įklimpsta 
pakelyje ir ten sugenda. Jos 
numenamos į šalį ir rudyja 
sau. Tokiu budu prarandama 
ųž milijonus rublių turto.

Tame rajone yra labai daug 
‘politiškų tremtinių, kurie at
lieka sunkiausius darbus. Tų 
tremtinių skaičius nuolat didė
ja, Politinių kalinių-vieta ap
tverta dygliuotos vielos tvora. 
Ant vįsų keturių kampų yra 
įrengtos aukštos budelės, ku- 
jrįpse dįeną ir naktį stovi sar
gybiniai su trimitais. Naktį ta 
yięta, yra apšviečiama didelio 
pajėgumo prožektoriais, — to
kiu budu čia yra šviesu, kaip 
dięųa. Darbo metų tremtinius 
daboja ginkluoti čekistai. Tiek 
politiškieji, tiek kriminalistai 
yrą vergiami dirbti ir tada, 
kai lauke temperatūra siekia 
40 laipsnių šalčio. -

Su tokia būkle tasai komu
nistes negalėjęs susigyventi ir 

progai pasitai- 
tai iškėlė į aik-

vinimą”. Vienas, iš svarbiausią 
Lenino prižąįliį, darant spalių- 
lapkričib perversmą, buvo — 
kad mirties bausmė Rusijoje 
bus atšaukta iv ant visados pa
naikinta. Vienas pačių pirmųjų, 
sovietų valdžios dekretų, iš tie
sų, buvo mirties bausmės pa- 
fiaiĮęuiįmąs,. J .

O dabart
Dabar, už devyniolikos metų 

pę pępęrsipo, kada ^tąąkyą lni- 
liopųs kartų, yrą pasigyrųei, kad 
sovietų valdžia jau esanti tvir- 
^aųsią. ir. pąstpyiąusįą pasąųly- 
je, jį vykiną masines mirties 
bausmes už; vieną kpmisąrp 
ya^tį a$>a vįen dėl tp, kąd kiti 
komisarai- jaučiasi esą pavoju
je! 1 
t Ųž Ę-irovo nužudymą juk jau 
pirmiau buvo sušaudytą apie 
pųsaiitro šimto žmonią.

Stalino- valdžia dabar pripa? 
visomis 

nuo tų, kuęie 

verio pagėlba*’ jį nuversti, nors 
ji?

vietų! valdžią ir tęisįnįi, tupą 
teroristus?”
Apie gražumą, sąžinę ir falį- 

tų kraipymą kalbėti su Bimbą 
butų tuščias laiko gaišinima^, 
nes jo rekordai šitoje srityje 
yra žinomi. Bet tenka pastebė
ti, kad jisai šitoje savo tikrai 
“bimbiškoje” tiradoje da ir pa
melavo. Nes ‘•Naujienos” juk 
niekuomet teroristų neteisino įr, 
sovietų valdžios nepurvino. Są? 
kyt, kad kaltinamasai be tikrp 
kaltės įrodymo tapo pasmerk
tas ir nubaustas, tai nereiškią, 
kad j įsai yra visai nekaltas, o 
juo labiau nereiškia, kad tąs 
darbas, kuriuo jisai buvo kalti
namas, yra geras. Tai, rodos, 
turėtą būti aiškų kiekvienam, 
kuris turi bent krislelį sveiko 
šenso. ♦ _ v ■.

O kai dėl “purviųimo”, tąi 
pąti soyietų valdžią tuo rupiną- 
Sįt galabindamą sayo oponen
tus, kaip Hitlęrįs.

sigint to negalėjo, todėl 'pri
sipažino tąm kaltais ir pri
siėmė tik moralę atsakomy
bę už nužudymą Kirovo, bū
tent, kad ją slapta veikla 
paskatinus Leningrado tero
ristus. Už tai jie buvo nu
teisti kalėjimam

“Bet Sovietų valdžia tęsė 
tyrinėjimą apie trockininką, 
visą slaptą veiklą ir organi
zaciją. Suąreštuota daugiau 
nužiūrimų teroristų? Ogi pa
aiškėjo, kad ZinOvjeyas, Kąr 
menevas ir visa Maskvos 
grupė aktyviai palaikė ry
šius su Leningrado teroris
tais ir dalyvavo suokalbyje 
nužudyti Ęirovą, Staliną, \o- 
roŠilovą ir kitus vadus. Ogi 
paaiškėjo, kad šitie teroris
tai gavo tiesiogines instruk
cijas iš Trockio ir kad jie 
palaikė ryšius su Vokietijos 

f slapta policija”.
Gerai. Sakysime, kad visa tai 

“pąąiš^ėjo”. Bet iš ko paaiškė
jo? Tarpę visas klausimas. Jei
gu paaiškėjo iš tam tikrą fak
tų, dokųrnęhtą, liudininką pa
rodymų ir t. t., tai kodėl nei 
prokuroras, nei teismas tų da
lykų neiškėlė aikštėn? feodėl 
buyo pasitenkintąvien tik kąį? 
tinamųj ų žodžiais ?

įtąi, dėj ko einą ginčas. O; 
Bipbą pats nesuprantą, ką ji
sai šneka. Tifmą jisai stengėsi, 
mus/ įtikinti, kad kaltinamųjų 
prisipažinimo užtenka. Dabar 
jisai, jąų; sųtiųka, kad reikią, ki
tų įrodymų, bet, užuot pasakęs, 
koki buvo tie įrodymai Mask
vos byloje, jisai kalba tik ben
dromis frazęmįs; ‘•pąaiškęjų”. 
tąs, “pąąįškėjo” tas, ir.t. t. Juk 
tai yra deklamacija, o ne argu
mentavimas.

Bet dėl to, kad Birpba pats 
sayo išvadžiojimuose susipąį- 
pįojo, tąi jisai pyksta — ir plu-

“Ay( gražų šitaip demago
giškai, šitaip nęsąžiniškąi 
kraipyti faktus, purvinti ‘ Šb- .. '.‘'-Ai T» ’

DĖL MINTIES BAUSMĖS.

Dar žodis ąpię^niir,ties baus
mę. “Laisvės”' Bimba surado, 
kad “jau dabar” “Naujienos” 
iškėlusios ir mirties bausmės 
klausimą, pirma, girdi, jęę apie 
tai nekalbėjusios.

Bet tai yra jo priprastas fal^- 
tų kraipymas. Nes mirties baį|- 
smes principas musų pareislų- 
iniųose stovėjo pirmoje Vietoję 
nuo pat pradžios. Kam gi( 
^‘Naujienos” butų nuolatos ir 
nuolaios reiškusios pąsibiaų- 
rėjimą sprendimo žiaurujnu ir 
ne^jųoni^kųmu ’ toje Mąskvos 
byloję, jeigu joms tąs princi
pas butų buvęs nesvarbus?

' Tačiau “Laisvės” redakforips 
bapdo, ątsikirsti ir šitąme , klap
sime. Jisai visai atvirąi pasisa
ko ųž mirties bausmę, būtent, 
šitokiais žodžiais:

ė- ' I-' J

, “Revoliucija turi, šąvo tei
ses ir tiesas. Ji turi teigę 
gintis. Laimėję gąlįą, paėipę 
viską į savo rankąs, darbi: 
nįnkai turi teisę visą tąi giiį- 

i ti. Visais budais — ginti nuo 
į tų, kųrię suokaįbiąuja. ir re- 
5 volverip pągęlba bando atlip

ti. Taip mes žiūrime į tą 
klausimą.” -

. ......... .

i Ająkų, knd' “žipripi?’’4 Ta<į$u
WW Miir w- 

tyli! :
I ■/. • ■ < ■ ■

] K^ gi‘ipatp Bimbą? Jį^ai rpą- 
tp kokią1 tąi “reyoliucijps teięę”, 
knri4eidži^yąl^W;^^i iO 
rięs,, kuriu, jį; bįję, lĮęi$įia, jęi- 
gu valdžią? butų ne rąvpliucįpė, 
taį jį- £ps “teises’’ neturėtų.

' * - ■' < . * * * t: v . m, • ♦ -

šiandie visi dar gerai atsipie- 
na,( kaip/ Rusi j o j e buvo, ‘taikinė 
Revoliucine Valdžią, su Kereps- 
kiu priešakyj e,r Tr kada ta yąl- 
džia įvedė (nors ne kartą pe- 
vartojo!)/ <,ir>irtiės/pbąuspįę tik 
karo fronte įr . tik' pri^'įy^š- 
čiausios rųšįes nusįĮteįiii^ųs 
(pav. banditizpią), taį Rusuos 
komunistaį. ip jų šimpatiząto- 
riai kitose šalyse kuppė plyšo, 
berėkdami; Prieš tok j “pąąiljąi- 

1 sėtiną cariškolSarbari^Hio gair

FASTABOS
“Socialističeskij Vestnik” 

rugpiučio 14 d- įdėjo užsienio 
komunisto pasakojimą apie tai, 
ką jis patyrė Sovietų Sąjun
goje bedirbdamas kaip koą- 
traktuotas darbininkas. Tas 
komunistes pasakoja, kad ki
tuose kraštuose geriau yra pri- 
Žiųrimi gyvuliai nekaip sovie
tuose darbininkai, 
f t ? >'■* •- ’ \ V ■ ? »'•<.' r
t " ' • ’ ‘ -

. Statė: Bribalšastrojaus fabrL 
ką, Darbininkus vežė iš euro- 

Darbininkus

žįstą sau “teisę gintis” visomis 
priemonėmis — nuo tų, kuęię 
“supkalbiauja” ir nori <frevol- 
verio pagėlba*’ jį nuversti, nors 
jię sėdi kalėjime ir nei suo- 
kalbiauti, • ;hei turėti revolveri 
negali;
‘ Anot Bimbos, revoliuciją tur 
ri kokią tai žvėrišką priyilegi? 
ją daryti su žmonių gyvastimis 
kas jai patinka. Bet tikrumoje 
revoliucija jokių privilegijų ne
turi. Jeigu revoliucinė valdžia 
skiriasi nuo kitokių valdžių, tai 
ne tuo, kas ją daro br u tauškes
ne už kitas, bet, kaip tik prie
šingai — tuo, kas yra prakilnu 
ir žmoniška. Revoliucijos kaip 
tik dėl to iššaukia minių entu- 
žiazmą, kad jos vykina tai, kas 
kitokiais laikais atrodo negali
ma; gražiausios žmonių svajo
nės pradeda įsikūnyti.

f . < I . . <* ' . • J \

Bimba dar. lygina sovietų val
džios padėtį sii (Įąbąrtįniais Is
panijos įvykiais. Bet Ispąųįjoje 
juk ęiną kąrąą. Taisyklės karo 
lauke yra kitokios, negu tąikos 
metų.

Taigi tą “teisė”, apie kurią 
jisai" kalbą yrą ne “revoliųęįjos 
teisė”, bet “karo teisė”. Rusi-- 
joję sepiai jokio karo nebėrą, 
ii* jeigu Stalinas pritaiko Rusi
jos. žmonėms, tąį, kąs yra bru- 
tališkiausio žmonijos gyveni
me, po priedanga “gynimosi”, 
tai kas yrą ta tvarką, kurią 
bolševikai Rusijoje įsteigė?

Jeigu šiandie Kuęijpję neguli
ma be oponentų žudymo iįj- 
spręstį nuomonių, skirtumu net 
tąrpę tos pačios ideologijos ša
lininkų, taį kas yra tas Stalįno. 
“soęiąlįzmąs” ?

žmonos 
turėjo

pinės Rusijos.
verbuodami žadėjo aukso kal
nus: didelius uždarbius, svei
ką klimatą, gerą maistą, viso
kių vaisių ir tinkamus butus. 
Kontraktas Reikėjo pasirašyti 
dviem metams.

Kada darbininkus atvežė į 
paskutinį geležinkelio punktą, 
Karagandą, tai ten teko išlauk
ti io cjįimy. S?imos 
su mažais vaikais
gyventi zeipliankosę ir bara
kudose. Gulėti; teko ant plikų 
grinįų, — nieko nebuvo nei 
pasikloti, nei: apsikloti. Mais
tas visai prastas, ir to nebu
vo pakankamai. Vadovybė el
gėsi tikrai despotiškai.

Po ilgo riksipo, protestų ir 
ašarų, dąrbinių^us ir jų šeimas 
pradėję s vežti grupėmis iš 4Q- 
,50 žmonių. VĮąžiuoti reikėjo 
iki Bachas ežero 450 kilomet
rų. Ta kelionė truko 12 dienų. 
Kelionę tęko atlikti be maisto 
ir beveik be vandens.

kai atvyko į statybos vie^ 
tą, tai dąrbinipkys ir. jų šei
mas. apgyvendino zemliankose 
ir barakuose, Palyginti su už
darbiais maisto produktai ne
paprastai brangus. Dažnai jų 
nė už pinigus negulimą gaujl 
Tinkamai apsirengti ir tinka
mai pavalgyti' iš uždarbio dar
bininkas nieku bų^Įų/ negali. 
Prasčiausi batai atsieina 100 
rublių. Jei pasireiškę trukumas 
įvisę^ų gyyenįmo ręikmenų, 
^tąij teųka pasakyti, jog “vod- 
kos” (degtinius) niekuomet, ne-

. kąį: miršta šeimos narys, taį 
grąbų reikią pąčiąm pasirų- 
pįąti. Dažnai tenka laukti dvi 
iar. tris dienas, kol prisiunčia 
vežimą nąbašnmkui į; kapines 
nuvežti* O kapinės yra 15 ki7 
lome.trų atstume. Duobę tenka 
pačiam iškasti ir užkasti.

Kai dviejų metų kontraktas
baigiasi, tai jis automatiškai garsiau, . , . • Į ♦ ■ ' • • ,

< ;V‘>. MCI ■ 
todėl, pirmai 
kius, jis visą 
štę.
' Tai šitoks 
vuoja Stalino

Už

socializmas gy- 
karalysteje!
— Marksistas.

JUOKAI
VISAS YPATINGESNĖ

Jonas: “žinai, Petrai, aš vis 
dėlto vedžiau Oną, ji ypatin
gesnė už visas kitas”.

Petras: “Sveikinu, sveikinu', 
bet sakyk, kuo ji už kitas ypa
tingesnė?”

Jbnas: “Ji vienintelė, kuri 
Sutiko UŽ’ manęs tekėti”.
■J i - 'U įsi

NEPAPRASTAS BALSAS.

visuomeninkas, kal- 
įsikarščiavęs

Didelis 
bedamas salėj 
drožia:

— Kad rpano balsas butų iš
girstas ne tik viso musų mie
sto visuomenės, nė tik viso 
krąšto, bet ir viso pasaulio...

Iš salės galo pasigirsta bal
sas:,

— Gal, pone, gali truputį 
čia visaį negirdėti...

........I"..........     "*

rSPEED>
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Naujas Chicagos Lie- 
tiivių. Laidotuvių Di
rektorių Associaci-

Lietūkiu LaiddtuVh) Direk
torių. Associacija padidėjo dar 
vienu nariu,, būtent jaunu Patd 
J> Ridikas,, kuris- neseniai ati
darė laidotuvių įstaigą adresu 
3354 So'. Halsted St. Tai, ro
dosi,. pusėtinas būrys narių, 
kad užtektų aptarnauti visą 
Chicagą ir jos apielinkę, bet 
nežiūrint į tai,, tankiai galima 
pastebėti laikraščiuose> kad 
IfetiiVihi vis dar kreipiasi pas 
svetimtaučius laidotuvių direk
torius dėliai, tuom tarp kada 
visos kitoš tautos laikosi tik 
savųjų profesionalų bei biz
nierių.

Taigi rtemkimė savbš; o rem
dami savUS padėdinsime savo ir 
lietuvių kolonijų būvį, nes iš
leisti pinigai pasiliks savųjų 
tarpe, o nebus išleisti tarpe sve
timtaučių, kurie nesuteiks 
mums nei garbės, nei naudos.

Taigi reikalui prisėjo pa
šaukite kurį nOrs draugystės 
narį, o mes "patarnausime neat
sižvelgiant kaip; toli gyventu
mėt, nes mes turime koplyčias 
visose miesto dalyse, o jeigu 
ten lietuvio įstaigos nesirastų, 
tai mes parūpinsime ir koply
čią jūsų gyvenamoj apielinkėj,. 
pagal "jūsų norą ir nurodymą, 
be jokio jums ekstra mokes
čio.

—. J. Liulevičius, koresp.

paskirti šie asmenys: 3: Ka
zimierai tiehė, O. Rudienė, M. 
Dantienėj A. Baltienė ir J. Gas-1 
paraitis.
j Kaip, matote; pas Joniškie
čius moterys subruzdo smar
kiai veikti; žinoma, ir vyrai 
heatšili’ėka.

NUtarta taipgi* paimti sve
tainę vakarui su vaidihimu. 
Benediktas Vaitekūnas pasiža
dėjo surasti tinkamą veikalą ir 
sumokin'ti iš Joniškiečių tarpo 
vaidintojus. O jei nebūtų ga
limybės iš saVD kliubo suda
ryti Ibšėjų sąstatą, tai gal teks 
kreiptis pris žagariečius- nes 
kaimynų kliubas netik turi ge
rų aktorių, bet saVo Veikimu su
purtė ir Joniškiečius.

Pagalios turiu priminti, kad; 
pirmas Joniškiečių vakaras 
įvyks šį sekmadeinį Hollywodd 
svetainėj, 2417 West 43 Street, 
Grieš Briedžių orkestras, dai
nuos S. Rimkus, A. Dočkienė 
ir bus mažas perstatymas, ku- ; 
r į išpildys, dvi kliubo narės.

— Nė-kbrėspohdentasT^ (

Eietuviiį Tautiiies

Joniškiečių L K 
Kliubas

Praėjusį sekmadienį į
Yuškos salę Brighton Parke su
sirinko Joniškiečiai savo kliu- 
bo reikalus apsvarsyti ir ap
tarti, kas šį sezoną galima bus 
nuveikti..

Perskaičius protokolą ir pri
ėmus valdybos bei komisijų ra
portus, tapo priimti į Joniš
kiečių Kliubą šie nauji nariai: 
Kazimieras Kiela, Adolfas Mi- 
raviče ir Petronėlė Jonaitis.

Svarstyta ,kaip galima butų 
pagelbėti jau seniai sunkiai 
sergančiam nariui Kazimierui 
Kupšui. Iš iždo paaukauta 
$10; vėliau manoma surengti 
jo naudai vakarėlis.

Reikia pasakyti, kad Joniš
kiečiai užsimojo šį sezoną daug m u Chicago j. 
vakarų, surengti. Jų tarpe nu- Herman
tarta surengti Bunco Party ir sveikatos departamento komi- 
teatras. Bunco parei surengti sionierius.

P-

liį

Mes• aįškina airis,Kaslaimėsrmkimus
h

(Vaizdelis iš ChicagOš 
gyvenimo)

Petraš Bulotas.
Spalio 7 dienią tapo palaido

tas Peter Bulotas, kurs mirė 
spalio 3 dieną.

’ Gyveno Peter Bulotas adrė- ro pastabą ‘‘ten, Rusijoj ge
sti 4521 So. Honore Street, Chi
cagoj.
tų amžiaus. Amerikoj, išgy
veno 29 metus.' Artinliausi 
.giminės palikę Amerikoj, tai 
įpulsbrolis Juozapas Ziotkus, 
kurs ir rūpinosi laidojimu. Lie
tuvoj velionies paliko tėvas ir 
sesuo Anelė., Velionis buvo gi
męs Elmininkų 
čių apielinkėj;
ty, Lietuvoj.

Katryna
Spalio lt dieną tapo perkel

tas kūnas Katrynos Bagdonas 
iš pavienės duobėk į' nuosavą 
lotą, kurį - nupirko jos vyrds 
Steponas, gyvenąs adresu 1519 
So. 51 avenue, Cicero, Illinois.

Mano draugas, tautybe airis, 
yra dievobaimingas žmogus. 
Kalboj nesileidžia pertoli ng- 
kripti į politiką,. greitai padA-

kams 
jau hebenorim Hoovėrio lai
kų.

— Taip ir aš sakau, bet rei
kia pripažinti, kad spauda yda 
didėlė jėga. Ji gali pasukti 
balsuotojų nusistatymą į mums 
nepageidaujamą pusę. Tik pa- 

balsavi- 
jitF* eina

rai”. Suprask: tu ateivis, tai 
Mirė' sulaukęs 48 me- neprivalai kalbėti politikos 

klausimais.
Iš tikrųjų, tai įdomus airis. 

Kaip am,
jaučiasi daug žinąs, tik negali 
pasakyti ką žino, ba vien ame-, 
lakoniški džioksąi jį patenkina. 
Todėl Rš manau, kad mano 
draugas yra vienas iš didžiu
lės minios, kuria tikisi pasi
naudoti įvairus politikieriai.

Klausiu: Na, Edvarde> kas 
laimės rinkimus — Landonas 
ar Rooseveltas ?

— Rooseveltas f —pareiškia
.” -I r- 1 H?

— No ne,, sakau4, Landonas 
bus sekantis prezidentas.

— Kodėl?
— Todėl, sakau, kad visi di
dieji dienraščiai agituoja už jį. 
piešia biauriausias karikatūras 
apie Rooseveltą, vadina jį bol
ševiku ir tp.

— Je, jis bolšęvikas, bet jis 
padarė daug gero darbiniu-

kaime, Anykš-
Kauno apskri

Bagdonas.

Jei čiaudotė-eikit 
namo!

Jei čiaudot, jei, pagavote šal
tį* tai geriau padarysite, kai 
pasiskubinsite pasiekti namus. 
Ba ateina, faktinai jau atėjo 
sezonas, kurs yra ypač pavojin
gas susirgimų plaučių, uždegi- 

Taip įspėja Dr.
Bundesen, Chicagos

F R A. N E Š4. M; A\S.
CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS

UHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA Nutarė priimti savo: organizacijos 
nariąis visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris*, nuo 15. iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose:, WaukegaD, IŠTortli Chj- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chičago Heights, Harvey, Mięhigan City, Aurora? Jėliet, Rockdalę, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kąnkakee, Racine, Kenpsha ir tt. 
KIEKVIENAM ClA PAŽYMĖTŲ MIESTELIU, jei įsirašys1 didesnis 
skaičius naujų narių i CHICAGOS LIETUVIU DRAUGItai bus 
įkurti šįos. Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros ĮJraugijos- 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai. <

X CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, ši 
me skaičiuje 800 čiagimii? lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiau^. Dra 
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, b 
taip pat veikia kultūros srityje. Yrą 3 pašalpos/ skyriai: $6, $10 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $/>0. Nar 
mėnesiniai mokesčiai priklaujso nuo skyriaus—-50c, 75, arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos, lietuvius 
sU organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų: reikalu, malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halstėd St., Chicago, iii,

SUSIRINKIMAI

BAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE i

SU skyriui yra vedamai. tikslu pagelbsti musų skaitytajame susirasti, kur. galima nusipirkti 
įvririųpaprastųir. nepaprastų daiktų, intaisų U reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
neyaliU eusirasti kp. iečkot, priaukite. Naujienai^ Canal 8500, ir klauskite. JHsnU Pdfatty. 
Ciąfat'tpailti tnformadjų,]dgtitilt]ų į>u» galimą gauti.

Vienas trečdalis 
žūva

»AUTOMOBILIAI IR

tikėk šiandieniniais 
mals, pamatysi, kad 
Landono naudai.

Mano draugas Edvardas pra
deda karščiuotis.
mentą turi tik vieną: visai 
tai esą “bunk”.
nervų negadintų, tai jis laikra
ščių visai neskaito, gi radio 
tūoj uždaro, kai tik išgirsta 
republikonUš kalbant.

Panašiai, be abejones, daro 
karšti Landono šalininkai. Tai 
ot jums vienas Amerikos pi
liečių, balsuotojų ir prezidentų 
rinkėjų tipas.

— Gvaizdikas.,
M'

Jei žinuma, kad pieninė bbn- 
ka kainuoja 'virš penkių cehtų 
—nikelis, ko nė vienas protau
jantis žmogus niekad nemes 
nuo savęs, tai bereikalingas 
bonkų naikinimas turėtų susto
ti.

Pieno industriją tenka tik pa
sveikinti už jos šiuo4mėtų deda
mas pastangas pagydyti šią li
gą, atsikreipiant į šeimininkės 
ir krautUvnlnkus, nės tas neti
kęs bonkų naikinimas tik tuo 
budu ir galimas sustabdyti ir 
grąžinti tuščias bonkas namon.

Niekas,, mesdamas šalin treč
dalį tuščių bonkų, nepamano 
tai, kad; pienas kainuoja daug 
mažiau negu bonka. Tad išvada 
gali būti tik tokia, kad reikia 
grąžinti tuščias bonkas savinin
kui. (Apskelb.)

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

. ........ .

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

imi iiĮiMii.i.iiii.,iitm*R^—<w

• ANGLYS-COAL

Pocahontas Mine Run Sęreened* 
. 5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

5332 So. Long Avė Chi.au o./u.
•m. Ripuauic z 3402.

Bet argu-

O kad jam

Ambrose serga:
Susirgo Vincas Ę. Amrbrose, 

Naujienų bilų kolektorius. Jei. 
jo sveikata ^nepasitaisys, tai 
gak teks vežti jį į ligoninę, to
liai gi kas visi biznieriai, kurie 
tupėjo reikalų su juo', prašomi 
ypa kreiptis tiesiai į Naujienas.

KLAUSiFKlT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS S. B. C, (1210 KILOCYCLES)
.. . /kiekviena

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
9:30 vai. vak.

NAUJAS PROGRAMAS
STOTIS W. E. D. C. (1210 KILOCYCLES)
KIEKVIENA SEKMADIENĮ

8:30 vai. ryte,
Kalbančios žinios — Mėgidhii L^ėtuviiį ’ Daininkai -— 

Gražios. Dainos ir Muzika.

firiu'rfi’tffi'į.ai.Įžįif—

Taupyki! Pinigus
Kad Užtikrinti ir Pagerinti 

savo Gyveiiiiną Ateityje
Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap
drausti per Federąl Savings and Loan, 

^Insurance Corp., Washington, D. C.
Reikalaudami savo sutaupytus pini

gus visuomet galite atsiimti.

Taip, iš tikrųjų, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
šušveluintų Old Goldš ciga
retę tebeveikia. Tinka per 
trisdešimts dienų nuo šian
dien.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Thera^y 

and Midwife 
f 6630 S. Westefn 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
du odų massage 

t electric treat- 
ment ir magnė- 

: tie blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

| ginoms patari
mai dovanai. ’

B

&

i ' i' 1

Tikrai Paskutinė 
Savaitė

PRADEDANT ŠIANDIEN 
ABSOLIUGIAI PASKUTINE:

PROGA PAMATYTI

“GYPSIES”

• MEZGIMO DBRBTU- 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Beauty Shop
903 W. 35th St.

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

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enelevood 5888—5840

Baras Studio
VISOKS FOTO GRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
‘ 3200 So. Halsted St

• RANKDARBIAI—
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy
Goods Shop

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

• UGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

; DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumu. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133. '•

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

.......................  i
Siunčiam Gėles Telegrama t V1«M 

Pasaulio Daliu

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted St

Tel. BOUlevard 7314

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Ypatingų Sovietų Veikalą 
PAMATYK DABAR I!

Paskutinis sykis ketvirta- 
' dienį, Spalių 20 dieną.

Tiktai 7 Dienos 
Beliko 

PAMATYMUI

“G Y P SI E S”
To pažymėtino paveikslo, kurs 

džiugino 19,327 žmonių.

WORLD PLAYHOUSE
. 410 S. Michigan—arti Van Buren 

Tęsis nuo. pietų iki nakties 
—25c iki 2 vai. po piėt.

išskyrus šeštad/ ir SekmadieniusL

ILaidotuviu Direktoriail
1 ........... ......r1""..-.....................    ■■ . .... ..................... .

JUOZAPAS n

REPublic 8340

• 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. YARDS 5335.

821 WEST 34-TH STREET .

»TAVERNOS

Brighton‘.'Parko 12 Wardo Amerikos Lietuvių Demokratų Orga
nizacija laikys susirinkimą spalių 14 d. 8 v. v: J. Yuškos 
salėje, 2417 W. 43 St. Prašome skaitlingai atsilankyti; nes 
bus svarbių klausimų apsvarstyti, taipgi atsiveskite naujų 
narių, nes artinasi rinkiniai. —Sekr. 

t

D-r-stČs Palaimintos Lietuvoj susirinkimas įvyks spalių 14 d.
8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoje. Malonėkite laiku pribū
ti, nes yra daug ko aptarti.

Htimfrolcft Park Lietuvių Politikos KJinbO susirinkimas įvyks 
spalių 15 d. 8 v: vak. Almiro Simons svet., 1640 N. Han
cock St., Chicago. Malonėkite susirinkti visi. —Valdyba.

Duodame paskolas ant pirmų: niorgičių nuo 5 iki 20 mėtų.

STANDARDFEDERAL SAVINGS
& LOflN ASSOCIATION of CHICAGO
2324 Si LeaVitt St. Tel. Canal 1679

JUSTIN MACKIĘWICH,. Prezidentas 
IIELEN KUCH1NSKAS, Raštininkė.

VINCENTAS UBAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Spalių 13 d., 3:00 vai. po pie
tų,, 1936 m., sulaukęs 44 m. 
anižiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
ŠaUkčijų pąrąp.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

. gimines, draugus ir pažįsta
mus, O Lietuvoje tėvus, brolį 
ir sęęerį.

7 Priklaupė prie Chicagos Lie
tuvių Savitarpinės Draugijos.

Kūnas pąšarvo.tas randasi 
'10417 So. State St.

Laidotuvės įvyk? peųkt..Spą- 
v lių 16 d-. 8:30 vai, ryto iš ną- 
■ mų i Visų šventų patap. baž- 
[ nyčią, kurioje atsibus gedu- 
. lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 

J ŠV. Kazimiero kapines. 
r Visi A. A. Vincento Uba- 

vičiauš giminės, draugai ir pa-
- žĮstami esat nuoširdžiai kvie- 
, čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

suteikti laito paskutinį patar
navimą, ir atšisveikinfthą.

, Nuludę liekamu, 
Gimines, draugai ir pažįstami.

C. Patarhauja laid. dir. Labha- 
wicz ir Sunai. tel. Galiai 2515. 

arba Pullman 1270.
Laidbtųvėmis rūpinasi Rau- 

bų šeimyną., k —

MARIJONA 
KIVERIENĖ

po teVais Dromaų(ait.ė, o 
J pirmu vyru Mikalevich.

Persiškyrė su šiuo pasauliu 
j Spalių 4 d., 7 vai. vak., 1936 

m., sulaukus 45 m. amžiaus, 
gimus Lietuvoje, Kretingos 
apskr., Andrejavo par. Sausių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus. 
1 Paliko dideliame nubudime 

vyrą Ąntaną, krikšto dukterį 
Bronislavą Kanapeckienę ir 

< gimines.
;J Kūnas pašarvotas randasi 

Masalskio koplyčioje, 3307 
C Lituaniča Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadįe- 
nj, Spalių 14 d., 1 vai. po piet

* iš koplyčios bus nulydėta j
* Tautiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Kiverie- 
, p,ės giminės, draugai ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečia- 
; mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 

teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
*/

Vyras ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. A. 

salskis, tel, Boulevard 4139.
f Velionė priklausė prie Ja-< 

ho.vos Liudininkų.
C ■ į, . J- * * -L , C W .

PO

Ma-

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

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792

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

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti vag
iai, Pabst Blue Ribbon on Tap alus,vi

sokios geros rųšies degtines ir savi
ninko vardų Ą, Stukas Tony’s Pri- 
vate Stočk degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.

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

3329 Si Litiianicą Avė.

Tohy Strainis Tavern
372 rtĘast 71st Street 

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

372 East 71st Street 
Tel. Stewart 6203.
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Šiandien Prezidentas
Rooseveltas Chicagoj

Šiandien Chicagon atvyksta 
prezidentas Rooseveltas. Vietos 
demokratai planuoja sudaryti 
paradą iš šimto tūkstančių mar- 
šuotojų prezideptui pasitikti. 
Kiti šimtai tūkstančių, be abe
jones, bus žiūrėtojų. Paradas

Naujienų gražuolė — 
Žagarietė

“Naujienų” gražuolių kontes- 
te pirmą prizą laimėjusi p-lė 
Ambrozaitė yra duktė žinomų 
Roselando biznierių pp. Ambro- 
zų.

P-lė Sofija Ambrozaitė neiš- 
tautėjusi lietuvaitė, gražiai 
lietuviškai rašo, skaito ir kal
ba. Ji yra žagariečių Kliubo 
sekretorius, daug veikia su ža- 
garięčių jaunuomene. žaga
riečių Kliube ją visi gerbia ir 
myli kaipo draugišką ir mo- 
lonaus budo merginą, ypač daug 
kredito duoda jai už jos darb
štumą. ''

šiame “Naujienų” vakare bu
vo daug suvažiavusių žagarie
čių, ir kai jie pamatė p-lę So
fiją su Adv. Jurgelioniu sto
vint prie mikrofono, tai visi 
pradžiugo ir paskui sveikino ją, 
o ji vaišino žagariečius ska
niais saldainiais, kuriuos ap- 
laikė iš kontesto rengėjų.

Beje, tenka priminti, kad 
Chicagos gražuolių pažiūrėti ir 
su jomis susipažinti, buvo at
vykę iš Rockfordo jauni vyrai 
Petras Spiekis ir Jonas Stanči
kas. Jie labai patenkinti 
“Naujienų” vakaru. Dvyliktą 
valandą nakties jiedu išvyko į 
namus, o septintą yalandą ant 
rytojaus turėjo stoti į darbą, 
žadėjo neužilgo ir vėl atsilan
kyti į kokį parengimą, tik jau 
ne šį mėnesį, o kitą.

— R. š.

Stanislovas Jonikas 
prašomas atsišaukti

P-lė Rhea Radin iš Immi- 
grants Protective League at
siuntė “Naujienoms” tokio tu
rinio laišką:

P-nas Yanik yra gimęs Kau
ne, Lietuvoje, gegužės 15 die
ną 1900 metais ir atvyko į 
Jungtines Valstijas gegužės mė
nesį 1913 metais. Paskutinis 
jo adresas, kurį mes žinojom, 
butfo 3254 South Union avė., 
Chicago.

P-nas Yanik Lietuvoj vadi
nosi Stanislovas Jonikas.

Jis yra prašomas atsišaukti 
j Immigrants’ Protective League 
adresu 824 So. Halsted Street, 
Chicago.

Chesterfield radio 
programas

Vadovaujant Andrė Koste- 
lantz Chesterfield Cigaretų šo
kių programas nuo rugsėjo 30 
dienos pradėjo savo rudeninį 
planą. Tas programas yra 
duodamas Columbia tįnklu kas 
trečiadienį ir penktadienį 8:30 
vai. vak. E. S. T. laiku.

Sugrįžo Nino Martini, Kay 
Thompson, Ray .Heatherton ir 
kitos radio dainos bei vaidybos 
garsenybės. Martini dalyvauja 
trečiadieniais, o Thompson ir 
Heatherton penktadieniais.

—Rep.

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

prasidės iš Grant Parko 6:30 
vai. vakare.

Atvykęs j Chicagą preziden
tas apsistos Morrison viešbuty. 
Vakare 9:30 valandą preziden
tas pasakys prakalbą. Jo kalba 
bus transliuojama ir per radio 
visos šalies tinklu.

Aeroplanas gaudo 
pabėgėlius iš 

kalėjimo
Pirmadienio pavakary aero

planas skraidė virš miško La- 
fayette apielinkėje, Indiana val
stijoj. Aeroplanu medžiota trys 
piktadariai pabėgusieji sekma- 
dienj iš Hancock kauntės kalė
jimo, būtent Al. Brady 26 me
tų, James Dahlhover 27 metų 
ir Clarence Lee Shaffer 20 me
tų.

Pabėgėliai paliko automobili, 
kurį jie prie kalėjimo buvcL už
valdę. Netoli tos vietos, kur 
aeroplanas medžiojo pabėgėlius, 
į pravažiuojantį automobilistą 
koks ten piktadarys šaudė. Ki
tas piktadarys atsilankė į po
nios Haskell Renick farmą ir 
reikalavo pinigų. Apipasakoji- 
mu/minėto automobilisto ir po
nios Haskel, policija nužiūri už
puolusius piktadarius esant pa
bėgėlius ir mano, kad jie taiko
si pasiekti Chicagą.

Basketbolo lošėjų 
dėmesiui

Šiuo laiku yra priėmimas tų 
basketbolo jauktų, kurie nori 
įstoti į Chicagos ir Cook kaun
tės Basketbolo Lygą, suorgani
zuotą vietoj praėjusių metų 
Cook County League. Kiekvie
nas amatorių sunkiasvorių bas
ketbolo jauktas yra maloniai 
kviečiamas prisidėti — ypač gi 
kviečiami tie jauktai, kurie per
nai priklausė Cook Kauntės Ly
gai. Įdomiaujantys šiuo reikalu 
jauktai prašomi yra parašyti 
Basket Bali League menedže
riui adresu 1935 South Halsted 
street, arba patelefonuoti — 
Canal 2559.

Šį kartą nepavyko
Keturi plėšikai mėgino pa

vogti mažą saugiąją šėpą pri
klausančią p-lei Mary Hurley iš 
namų adresu 1048 West 47 pi. 
Pačios šėpos savininkės nebuvo 
namie, ji paliko namams prida
boti tūlą Christopher Mohr 70 
metų. Piktadariai surišo Mohrą 
ir ėmėsi darbo išnešti šėpą iš 
namų. Triukšmą betgi išgirdo 
kaiminka,% kuri pašaukė polici
ją. Policijai besiartinant vagi
liai pabėgo.

šimtai laiškų komplimentuo- 
j ančių Juozo Budriko radio 
programas suplaukia iš visur, 
ir tai įrodo nepaprastą susido
mėjimą jomis. Aišku?, jose 
yra kas nors tokio, ką žmonės 
mėgia, kas yra arti jų sielai ir 
skoniui. Kaipo vienas svar
biausių šių sekmadienių Bud
riko radio programų iš sto
ties WCFL. 5 vai. vak. moty
vų, z yra stoties galingumas. 
Klausytojams nereikia berei
kalingai nervuotis dėl progra
mos perdavimo, nes jos visuo
met aiškiai girdimos, nežiūrint 
kaip toli nuo Chicagos jie gy
ventų, gi programų repertuare 
visuomet dalyvauja žymiausios 
klausomojo meno jėgos.

Praeitą sekmadienį Budriko 
radio programoj dalyvavo Ma
kalai, “Naujos Gadynės” cho
ro dainininkai ir galingoji Bu
driko radio orkestrą, kuri grie-

“Miss Lithuania” Automobilių Parodai

Paveikslas rodo p-lę Sofiją Ainbrozaitę, 11731 So. Indiana 
avenue, roselandietę, kuri tapo išrinkta MISS LITHUANIA 
praėjusį sekmadienį “Naujienų” baliuje iš tarpo 18 kitų gra
žuolių lietuvaičių... Na, tikrai — ar ji nėra graži ir ar neužsi
tarnauja suteikto jai titulo? P-lei Ambrozaitei teks pasirodyti 
kitų tautų gražuolių tarpe, taipjau išrinktų gražuolių kontes- 
tuose, Chicagos Automobilių Naujų Modelių Parodoj,/kuri bus 
laikoma Stokjardų stadione ntio 14 iki 21 d. lapkričio mėnesio 
šių metų.

TARIAME AČIŪ KONTESTANTĖMS
* 1 1 x • . . • ’

Augščiau yra patalpintas paveikslas panelės Sofijos Am- 
brozaitės, dukters Roselando biznierių, pp. Ambrozų, 11731 
Indiana avenue, kuri sėkniądienį, spalio 11 dičną, “Naujienų” 
surengtame konteste tapo pripažinta kaip MlŠS' LITHUANIA.

Taip p-lei Sofijai už“ dalyvavimą, kaip ir jos tėvams už 
leidimą jai dalyvauti konteste tariame ačiū.

šia proga pasinaudojam kartu padėkavoti ir kitoms kon- 
testantėms, būtent panelėms Ksaverai Briedytei,^ Marcelei Bud- 
rik, Mildred Butkus, Aldonai' Cukoraitei, Marthai Jucius, Sonia; 
Naglis, Christinei Pilkis, Hipatijai Puniškaiteį, Annai Užkurai- 
tei, Estellei Slotkus, Lottie Survillai, Elenai Šniukštaitei, Biru
tei Shatts, Venus Tumosai/Suzannai Vylis, Frances Teleckie^ 
Patricijai Brazaitis ir Birutei Kremianskaitei.

Kartu su mumis, neabejojame, buvo ir yra dėkinga visa 
publika dalyvavusi sekmadienio parengime ir tėmijųsi kontestą.

Mes, lietuviai, puolat kalbame apie pasirodymą pasauliui. 
Kuo gi gražesniu už savo dailią, malonią ir inteligentišką jau
nuomenę galime mes pasirodyti? Ir kas yra gražesnio pas mus
už musų jaunuomenę?

Rengimo komisija:
A. Žymantas,

\ P. Milleris,
T. Rypkevičia.

žė naujus negirdėtus muzikos 
kurinius. Ketvirtadienio va
karais nuo 8 iki 9 vai. Budri
ko progrmaai yra leidžiami iš 
stoties WMFC., kurie irgi yra 
visuomet įdomus ir gerai va
dovaujami. — H. J.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

. ■I'11 ■ ;,n.

Memel Cafe Grand Opening
.    —1 • t •

NORTH SIDE — Spalio 9, 
10 ir 11 dd. įvyko Memel Cafe, 
1325 North Halsted Street, 
Grand Opening puota. Ka
dangi šios užeigos savininkės 
motina ir duktė, Emma ir 
Emily, garsinasi Naujienose ir 
turi' didelę pažintį tarpe lietu
vių ir kitataučių, tai ir į ati
darymo naujos užeigos, Memel 
Cafe, putotą daug svetimtaučių 
atsilankė taip lietuvių^ taip Įr 
kitataučių, kurie gražiai laiką 
praleido prie skanių užkandžių, 
gėrimų ir muzikos.

NAUJIENOS, Chicago, 111.

i ■l.niW—..m i m | ■iiiwwn įiįi ■■■—■■i.yu ■ ■ i. i" "

šeštadienio vakare buvo di
džiausias svečių atsilankymas. 
Net Senas Petras, būdamas tos 
puotos šinkorius, turėjo dirbti 
iki 6 valandos ryto.

Už taip skailinga atsilanky
mą į Memel Cafe atidarymo 
puotą ir už gražų užsilaikymą 
pp. Emma ir Emily taria širdin
gą visiems ačių,

— ■ Senas Petras.

Atsišaukimas bal
suoti už Rooseveltą

Lietuvių Komitetas preziden
tui Rooseveltui remti išleido at
sišaukimą į lietuvius piliečius, 
kuriame karštai raginą visus 
lietuvius balsuoji už pręzidentą 
Franklin Delano Ręosėvęltą. At
sišaukimas atspausdintas skai
čiuje 50,000 egzempliorių. Kas 
n^Hte gauti atsišaukinių pląti- 
nimui, kreipkitės į Lietuvių Ko
mitetą adresu: Lithuaniąn Di- 
vision, 139 North Cląrk Street,

Chicago, III. Telefonas Frank- 
lin 0616.

j; ■ .

Ištraukos iš Brooks 
kalbos

Sekančios yra ištraukos iš 
kalbos, kurią pasakė gerb. C. 
Wayland Brooks, Republįkonų 
kandidatas į gubernatorius I11L 
nais valstijoj. Prakalba pasa
kyta per pietus, kurie įvyko 
pirmadienyje, spalių 12 d., Ste- 
vens viešbutyje. ’

“Keturi ir pusė šimtmečių 
tam atgal Kristofas Columbus, 
narsus sutnus saulėtos Italijos, 
pasiekė Amerikos žemę. Nuo 
to laiko iki šiandie ateiviai į- 
vairių šalių prisidėjo prie į- 
steigimo ir sustiprinimo šio 
krašto, čia jie įsteigė sa
vo buveines, išaugino šei
mas. čia ir pasilaidojo mirę. 
Karo mūšio laukai nuo Lexing- 
ton’o iki Argonne aplaistyti li
ko krauju amerikonų, kurių ai
niai atvyko šion šalyn iš kitų 
kraštų. Vardai ištikimų pilie
čių šios šalies įvairių tautų kil
mės garbingai likosi įrašyti šios 
šalies istorijon.

“Aštuoni milijonai naturali- 
zuotų piliečių randasi šiandie 
Suvienytose Valstijose. Jie ger
bia savo gimtąją šalį, bet jie 
yra tikri amerikonai! Jie yra 
kaulas ir kraujas šios ta irtos 
gyvybėje. Jų vaikai lanko 
Amerikos mokyklas, kuriose su
sipažįsta su amerikoniška val
džios forma. Jiems ne sveti
mi vargai ir skundai tų šalių, 
kurių laisvė yra pavergta. Ame
rika yra stipri šalis ir pasiti
ki, kad jos savy valda išsilai
kys lapkričio 3 dieną, dėlto 
kad milijonai balsuotojų už ją 
balsuos.

“Republikonų partija šaukia 
visus, kurie yra gimę sveti
mose šalyse, bet kurių širdys 
šiandie yrą su Amerika, stoti 
į kovą už Amerikos laisvę.”

Remia valstybės gy
nėją Courtney

Antradienį, spalio 13 dieną, 
’įvyko svetimkalbių laikraščių 
atstovų susirinkimas. Kitų tar
pe kalbėjo susirinkimui p. Mc- 
Junkinf kriminalio teismo vy
riausias teisėjas McKinley, tu
rįs 26 metus patyrimo kaip tei
sėjas. Kalbėjo taipgi kauntės 
teisėjas Jarečki ir distrikto 
prokuroras Michael Igoe.

Visi kalbėtojai įrodinėjo rei
kalą balsuoti už Thomas Court
ney, kurs ateinančiuose rinki
muose vėl kandidatuoja į vals
tybės gynėjus.

Kalbėtojai ypatingai pabrėžė 
Thomas Courtney kovą prieš 
organizuotus kriminalistus ir 
pasėkas jo kovos — tai suma
žėjimą stambiųjų kriminalių 
nusikaltimų skaičiaus Chicagoj.

Susirinkime dalyvavo, be sve
timkalbių, dar ir vietinių arba 
vadinamų Community laikraš
čių atstovai.

[CLASSIFIED APS ]
_______Automobiles

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

Central Auto Sales, 
3453 S. Morgan St.

Klauskit Paul Bruchas.

Busirtess Service
Biznio Patarnavimas ____

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So, Halsted Street

Phone Yards 8408

STOGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėtięs 
darbus. Lengvos išlygos, lei pagei- 
d&U j&IYlB* •

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

.VĮctory 4965

Ttęčiądienis, spalių 14, 1936

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

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

Hemlock 0800

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metu. ■

Building Material 
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS 
Pasaulinės Parodos 

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

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

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

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

Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

Financial 
Finansal-Paskolos

REIKALINGA, mortgičiaus sumo
je $2000.00 ant medinių 2 flatų su 
bizniu namo. 4015 So. Artesian Avė.

-... COAB......................... ■
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
AUGSTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine RunV  .............  $5.75

Lump or Egg  ------------- 6.00
Screenings ......... —...... 4.75

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 3882

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

INCORPORATED

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

$25,009 Naujų Rakandų Pardavimui
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

IŠPARDUODAME BARU FIKOE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
Ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokšjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

s E. SOSTHETM A SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj

PARSIDUODA barai, frontas ir 
užpakalis, 4 focuets kuleris, A.l są
lygose, sinkos ir visi tapetai, sku
biam pirkėjui tikrai pigiai, 2851 
Lyndale St., 1 lubos.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

KAM 'REIKALINGAS žmogus 
kaipo sargas — janitorius prie biz
nio ar namų naktimis; dirbsiu už 
kambarį—gyvenimui, man nereikės 
atlyginimo nei valgio; esu 50 metų, 
teisingas, nevartoju svaigalų. Atsi- 
šaukit greitai laišku į Naujienas, 
1739 So, Halsted, Box 526.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REĮKALiNGA 50 vaikinų, dirb- 
tuv^tas iF pagalbininkais; AllTradės 
Emplbyment Bureau, 16 West Jack- 
son Bįvd., 2rrą® aukštas.

REIKALINGAS senyvas Žmogus 
tayernųi. kūpis nusimano biskį apie 
virimą ir galėtų užlaikyti 'Švarumą 
tavernoje. 3440 So. Morgan St.

Help VVanted—Female 
, darbininkių reikia

PATYRUSI mergina, 20-35 na
mų darbams, mažoj Šeimoj, refe- 
rencas, savas kambarys, skalbimas, 
$5.00. Briargate 3438. 

t • *

MERGINA. patyrusi, bendram 
namų darbui, 2 vaikai, paprastas 
virimas, gen namai, $6.00. 8621
Vernon . Avenue, Triangle 8028.

REIKALINGA restoranui patyru
si veiterka; atsišaukite 2404 West 
16th Street.

MERGINA 18—35 patyrusi na
mų darbė, mažas ’ apartmentas, 2 
suaugę, vakarais išeiti ar nakvoti, 
Kinsler, 2702 Estes.

................................  IIIHIRĮP MRI I ■■■! I

REIKALINGA mergina lengvam 
namų darbui, vaikai, eiti namon. R. • 
Sachs, 3834 Wrightwood.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
m metų kūdiki ir namus, nes mo
tina ir tėvas dirba, su mokesčiu 
susitaikysime. 7206 S. Talman Avė., 
Hemlock 5544. Saukite po 6 vakare.

MERGINA bendram namų darbui, 
gėrį namai, gera alga, nakvoti;

Glickman, 208 S. Springfield. 
Kedzie 4683.

■ ................—y ■■■■.—■ ■■ i. ■■,■■■■■■■..........................—

MERGINA 20-45 namų darbui, 
puikus namai, 3 šeimoi, turi kalbėti 
angliškai; Herzog, 5542 Blackstone 
Avenue. , „ ,

VIDUTINIO amžiaus moteris ben
dram namų darbui, virti, sąžiningą, 
atatinkama. Švari, maloni; Hemlock 
9825 po 7:30 v. vakaro.

REIKALINGA mergina pridaboti 
5 n?etu kūdikį* ir apžiūrėti namus. 
Atsišaukite no 6 vaL vakaro.

1511 So. Kenneth Avė.
Tel. Lawndale 6095.

T Business Chances 
Pardav|miii Blsniai

? ■ ' * •

NAUJOS mados tavern pardavi
mui South Sidėj. Pardavimo prie
žastis, apleidžiu miestą. Labai ne
brangiai. Pigi renda. jAtsišaukit 
1739 So. Halsted St., Box 524.

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

For Rent
DELIKATESŲ, groserio, kendžių 

ir pieno krautuvė, gerai išdirbtas 
bizniar. Renda $20.00 gyvenimo kam
bariai—vėliausios mados fikčeriai, 
didelis stakas, taipgi rakandai ma
žai šeimai—apleidžiant miestą par
duos viską už $650. Dalimis jei rei
kės. 3149 N. Central Park Avė., 
arti Belmont.

Real Esįate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

* • r •

DIDIS BARGENAS
5 kambarių pąmas — akro lotas. 

Kaina $2500.00. Taipgi 5 ir 6 kam
barių bungalow, 5-6 ir 8 kambarių 
pajamų namai. Prieinamos kainos.

CRANE and MORELAND
5604 West G3_rd Street 

Tel. Rrospect 4620

JĘĮ
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

■ f,

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CA^JAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo-

1
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