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Mirė Sena Visuomenės DarbuotojaCHICAGO

Neseniai uždarbio

Fordas su . Landomi

MISS

leidžiasi

Rusija reikalauja skubaus neutraliteto ko
miteto veikimo izoliavimui Ispanijos karo

Naciai pašalino vie 
nuoles mokytojas

Prezidentas atvyko kiek pa
vėluotai, nes jį sutrukdė įvai
rus trumpi sustojimai kituose 
Illinois miestuose ir ten laiky
mas trumpų prakalbų iš trau
kinio.

HILLARD, Fla., sp. 14 
Trys Dayton Beach, Fla., 
ventoj ai žuvo susidaužius 
lėktuvui, kuris pirmiausia 
metė sparnų.

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ SVEI 
KINO PREZIDENTĄ CHICAGOJE

BERLYNAS, spalio 14 
turos žiniomis, Danzigo policija uždarė Socialistų partiją.

Policijos prefektas uždaręs partiją pasiremiant tuo, kad 
partija buk turėjusi ginklų ir užsiimdavusi sabotažu*..

nekal 
perski-

garažų 
jis ke- 
streik- 

žmonės

16 komunistų nuteis 
ta ilgam laikui 

kalėjiman

NAUJIENŲ 
ADMINISTRACIJA.

Entered as second-class matter Ma 
under the

> JERUZOLIMAS, sp. 14. — 
Palestinos valdžia sutiko išduo
ti immigrantų darbo certifika- 
tuts su sąlygą, kad tie immigran- 
tai įvažiuos į Palestiną iki lap
kričio niėn. >

žydų agentija Palestinoje at
sisakė tokias sąlygas priimti 
kaipo neišpildomas. Ji pirmiau 
buvo sutikusi, kad kas pusme
tį butų išduodama po 10,000 
darbo certifikatų. — Bucha- 

laikraščiai

Apgaudinėja Vati 
' kaną

Prezidentas Rooseveltas buvo pasitiktas 
Chicagoje didelėmis iškilmėmis ir 

milžinišku paradu

Anglija atsidės ant 
karo laivų

'Nauji uždarymai 
Lietuvių draugijų 

Vilnijoj

KALAMAZOO, Mich., sp. 14. 
Ūkininkas Fitch Shaw pasimi
rė tame pačiame kambaryje, 
kuriame jis gimė prieš 65 me-

408 žmonės žuvo Fi 
lipinu tyfune

Sukilėliai eina gel 
bėti Oviedo

VATIKANAS, sp. 14. —Ka- 
talikų žinių agentūra skelbia, 
kad Vatikano šventoji kongre
gacija svarsto kaip sustabdyti 
apgavystes perskirų bylose.

Kadangi bažnyčia duoda per- 
skiras daugiausia tik tuose at
vejuose, jei vedusieji nėra gy
venę kaip vyras ir žmona, tai 
daugelis vyrų pasamdo nekal
tas mergaites, pristato jas Va
tikanui kaipo savo žmonas, ku
rios pereina per medikalę eg- 
zaminaciją, įrodo savo 
tumą ir vyras gauna 
ras.

lų, bet nenori skolų 
mokėti

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 
Fhone CANaI 8500

tik per garsiakalbius stovint 
lauke.

Prezidentas čia turėjo 
kyti vieną svarbiausių 
kampanijos prakalbų. Jo 
radio išnešiojo per visą

Palestinos žydai at
meta suvaržymą 

immigracijos

pasa- 
savo 

kalbą 
Ame-

NEW YORK, " sp. 
Brooklyne sustreikavo 
darbininkai. Prasidėjo 
liais susirėmimais su 
laužiais, kuriuose keli 
liko areštuoti.

Danzige Uždaryta 
Socialistų P arti j

gan, 
apie 
virai

VIENNA, sp. L 
ręsto (Rumunijoj) 
praneša, kad buvęs bažnyčios 
zakristijonas lon Glicherie liko 
suimtas už pardavinėjimą vals
tiečiams vietos danguje. Jis 
ėmęs po 16 lei (apie 15c) už 
ketvirtainį mąstą vietos dan
guje.

EDINBŲRGfl, Škotijoj, sp. 14. 
—Ekspertai nusprendė, kad An
glija ir toliau turi daugiausia 
atsidėti tik ant karo laivų, o 
. ' . • . . • j i S -■ .* <„

ne tiek ant bombardavimo lėk
tuvų. > į \ .■ į-

Gynimos subkomitetas vien- 
balsiai rekomendavo dar labiau 
padidinti karo laivyną, o ne 
lėktuvų skaičių.
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MANILA, P. I., sp. 14. — 
Vėliausiais apskaičiavimais, ty
fune, kuris prieš kelias dienas 
perėjo per Filipinų salas, žuvo 
mažiausia 408 žmonės. Bet nė
ra vilties rasti gyvus ir tuos 
600 žmonių, kurių pasigenda
ma.

? NEW -YORK,. sp.f 14. —tfew 
York J World-Telegram ir vist 
kiti Scripps-Howard laikraščiai 
formaliai pasisakė už išrinki
mą prezidento Roosevelto.

BERLYNAS, sp. 14. —Kal
bėdamas varde visos Vokieti
jos ir kitų prasiskolinusių ša
lių, Frankfurter 2eįtung pa
reikalavo paanikinti visas karo 
skolas, < taipjau sumažinti nuo
šimčius ir sumą prįyątįnių ske
lti’ 1 ir’ kfėdiforįų ėmimd’ iŠ Sko
lininkų daugiau eksporto pre
kių, o ypač suteikimo naujų 
paskolų skolininkams.

DETROIT, Mich., sp. 14. — 
Automobilių magnatas Henry 
Ford, pasimatęs su republikonų 
kandidatu gub. Landonu ir at
laikęs su juo ilgą pasitarimą, 
paskelbė remsiąs gub. Landon 
į prezidentus.

Prie progos Fordas puolė 
Naująją Dalybą ir ypač NRA, 
kurio kodekso jis niekad nebu
vo pasirašęs, kad nereikėtų 
tartis su darbininkais ir pripa
žinti kokią nors darbininkų or
ganizaciją.

Taipjau Fordas puolė ir so- 
cialę apdraudę.

Bet Fordas visuomet rėmė 
atgaleivius—Coolidge ir Hoove-

KAUNAS 
teismas dvi 
dvidešimties 
munizmu bylą, dabar paskelbė 
rezoliuciją.

Gite Aronzonaitė nubausta 
12 met. s. darbų kalėjimo, I. 
Turecas, K. Glezerienė, K. Bu- 
latovas ir S. Valosenko po 8 
metus, G. Braudaitė 6, M. Iko- 
raitė ir Ch. Rikleris po 5 me
tus, S. Tolkačovas ir D. Kamel- 
manas po 4 metus, R. Lanaitė 

metų, Ign. Budenovas 2 
met. 8 mėn., N. ir L. Teodo- 
rovai’ir Akn. Kozlovas po P/2 
metų, M. Baliukas 1 metus.

VILNIUS.—Lietuvių šv. Ka
zimiero draugijos centro valdy
ba gavo Švenčionių apskrities 
Storastos Dvorako naujus pra
nešimus, kad jis rugsėjo 14 d. 
uždarė anksčiau sulaikytus tos 
draugijos skyriuos Giedziunė- 
liuose (Dūkšto v.), Lasiškėse 
(Adutiškio v.), Girminiuose, 
Tau j ūmiose (Daugėliškio v.), 
Lazinkose, Kelpučiuose (Tvere
čiaus v.), želabuose, Aidukuo- 
se, Kulniškėje, Miežionyse 
(Švenčionių v.).

Vakar į Chicago 
buvo atvykęs prezidentas Roo
seveltas, vesdamas kampaniją 
už jo išrinkimą prezidentu ant
ram terminui.

Prezidentas Rooseveltas bu
vo pasitiktas tokiomis didelė
mis iškilmėmis ir tokių milži
niškų minų žmonų, kaip nebu
vo pasitiktas gal jokis kitas 
prezidentas.

šimtai tūkstančių žmonių lau
kė jo Grant parke, kurie, pre
zidentui atvykus, išsirikiavo ir 
kimštinai žmonių prisigrūdu
siomis gatvėmis, milžinišku pa
radu nuėjo į Chicago Stadium, 
didžiausią Chicagoje salę.

Paradas iš Grant parko pa
suko j Michigan Avė., o iš ten 
į Madison St., kuria pasiekė 
stadiumą.

Milžiniškas stadium prisipil
dė dar vos spėjus pasiekti pir
miems maršuotojams ir toje 
milžiniškoje salėje galėjo su
tilpti tik mažytė dalelė tos mi
nios, kuri dalyvavo parade ir 
kuri norėjo užgirsti prezidn- 
tą kalbant. Jai teko klausytis

Naujas Rusi j c 
Ultimatumas

— Kariuomenės 
ienas sprendęs 
kaltinamųjų ko-

KNOXVILLE, Tenn., sp. 14. 
—Kojinių kpmp. Hplston Mfg. 
Co. paskelbė ' lokautą savo 500 
darbininkų ir uždarė dirbtuvės, skrido

NAUJIENOS
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MUENCHEN, Vokietijoj, sp. 
14.—-Prasidedant naujam mo
kyklų metui, 600 vienuolių ir 
1,676 vienuolių, kurios moky- 
tojauja Bavarijos mokyklose, 
liko pašalintos iš vietų. Bava
rijos valdžia paskelbė, kad ir 
visos kitos katalikų vienuolės, 
kurios užsiima mokytojavimu, 
su laiku bus pašalintos iš mo
kyklų.

CLEVELAND, O., sp. 14. — 
Eksplozija, kuri išmetė cemen
tinius šmotus miesto stadiumo 
40 pėdų į orą, sužeidė keturis 
žmones ir pridarė nuostolių už 
$10,000. Tuo laiku stadium'e 
buvo per 200 žmonių.

N. ir St. Tolkačovai ir A. 
Poznakovas išteisinti.

Ligi teismo 11 teisiamųjų 
buvo laisvi, o paskelbus rezo
liuciją suimti (be Baliuko).

MASKVA, sp. 14. — Trau
kinių judėjimo direktorius 
Giulkevičį stoty, prie šiaurinio 
Kaukazo geležinkelio, A. Sitni- 
kov, liko pasmerktas mirčiai, o 
šeši išlikę traukinio darbiiiin- 

trijų M 
dešimtes metų kalėjman tįž 
traukinio katastrofą, kuri išti
ko toj'stoty rūgs. 12 d.

. TULSA, M:Okla., sp. 14.—Ka
ro sekretorius Harry.. Woodring 
išliko nesužeistas j sųsįdąųžiuS 
pasikeliant lėktuvui, < kuriuo jis

POPLAR BLUFF, Mo., sp. 
14.—Kun. W. 'C. Fain, 50 m., 
kuris be kunigavimo dar turi 
ir savo lentpiuvę, liko areštuo
tas už nušovimą savo šeiminin
kės Beulah Evans, 17 m. ir 
savo nuomininko Loren O’Dell, 
22 metų.

žmogžudystė tapo papildyta' 
po nušautojo O’Dell jaunos 
žmonos ir dviejų kunigo vaikų 
akimis. Jis atsisakė paaiškin
ti kodėl jis juos nužudė. Jo 
šeimininkė, kuri prižiūrėjo jo 
7 vaikus per 8 mėnesius, nuo 
kunigo žmonos mirties, jį ne
senai pametė. \

LONDONAS, spalio 14. — 
Rusija padavė naują notą, ku
ri esanti parašyta formoje ul
timatumo ir kuri reikalauja 
skubaus internacionalinio neut
raliteto komiteto veikimo izo
liavimui Ispanijos civilio karo 
ir sustabdymui niekurių vals
tybių teikimo pagelbos Ispani
jos sukilėliams.

Tai yra antra Rusijos nota 
bėgyje vienos savaitės. Ji ta
po įteikta Anglijos pirmininkui 
neutraliteto komiteto.

Notos turinio beskelbiama, 
bet tvirtinama, kad ji baigiasi 
rusčiu prigrumojimu “...arba’.

Rusija jau pirmiau prigrū
mojo atsimosianti nuo neutrali
teto sutarties, jeigu kitos vals
tybės nepaliaus gelbėjusios Is
panijos sukilėlius. Jau tada 
Rusija davė suprasti, kad at- 
simetusi nuo sutarties ji gal
būt pradės teikti militarinę pa- 
gelb Madrido valdžiai.

Rusijos ambasadorius Londo
ne, Ivan M. Maiski, kuris ne
senai sugryžo iš atostogų Mask
voj atsivežęs naujų instrukci
jų spirti komitetą veiktai

VVreckage of plane >
NAPIERVILLE, III. — Sudužusio lėktuvo likučiai. Toje oro 

avarijoje žuvo keturi žmonės.

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

Tarpais apsiniaukę, biskį šil
čiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 72°.

Sau*lė teka 1 7:02.
6:11.

Prašo pakelti atly 
ginimą

3 žuvo lėktuvui susi 
daužius

KAUNAS 
normoms nustatyti komisija 
Br. Saliamonų tabako fabriko 
darbininkėms pakėlė uždarbį 
po 50 cnt už dieną. Apie tai 
sužinoję kitų fabrikų darbinin
kai irgi rašo komisijai kolek
tyvinius prašymus, prašydami 
pakelti uždarbio normas, nes 
brangstąs pragyvenimas. Ko
misija tokių prašymų jau esan
ti gavus apie 10.

NAUJIENOS
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et bf March 8» 1879
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LONDONAS, sp. 14 
'mieras Baldwin šiandie sušau
kė pirmą pilną kabineto susi
rinkimą po ilgų vasaros ato
stogų. Veikiausia bus svars
toma užsienio klausimai ir ką 
Anglija turėtų veikti dabarti
niuose kriziuose.

HENDAYE, ; Francijoj, sp. 
14.—Oviedo gatvėse dabar eina 
labai smarkus mušis, 2,000 
maurų ir legionierių atvykus 
pagelbon Oviedo, kur lojalistąi 
angliakasiai baigia užimti tą 
sukilėlių tvirtovę.

Atėję pagelbon sukilėliai ban
do prasimušti į miestą, kurį 
dabar laiko lojalistai ir kurio 
tik nedidelė dalis tebėra suki
lėlių garnizono rankose. Apgul
ti sukilėliai yr.a uŠsidarę kated
roj, kuri sudaro naturalę tvir
tovę. Kita dalis sukilėlių yra 
užsidariusi Vega ginklų dirb
tuvėse.

’ e t
Laukiama didelių skerdynių, 

nes atėjusiais pagelbon sukilė
liais vadovauja gen. Aranda, 
kuris su legionieriais išžudė tų- 
kstančiUs. As turi jos angliaka
sių .1934 ifi. ir neėmė jokių be
laisvių, bet visus suimtuosius 
žudė be jokios atodairos. An
gliakasiais vadovauja gen. Pe
ną, kuris vadovavo ir 1934 m. 
angliakasių sukilimui.

Kunigas nušovė mer 
giną ir vyrą

aprybotam laiku‘1, kad duoti Vo
kietijai, Italijai ir Portugalijai 
laiko paruošti savo atsakymus
į Rusijos užmetimus dėl jų 
ginklavimo Ispanijos sukilėlių.

Rusija savo naujame ultima
tume, kurį įteikė Rusijos ko
miteto narys Moisiejevič Ka- 

veikiausia nė neužsimena 
Italijos prigrumojimą at- 
gelbėti Ispanijos sukilė- 
jei Rusija eis pagelbon 

Madrido valdžiai.
Rusija reikalauja blokados 

Portugaljios uostų
LONDONAS, sp. 14 

jausioj notoj, kuri yra tolygi 
ultimatumui, Rusija reikalauja 
verstinai sustabdyti Vokietiją, 
Italiją ir Portugaliją nuo tei
kimo pagelbos Ispanijos suki
lėliams.

Tuo tikslu ji reikalauja, kad 
Anglijos ar Franci jos karo lai-, 
vai užblokuotų Portugalijos 
uostus ir neleistų per juos į- 
gabenti Vokietijos ir Italijos 
ginklus ir karo reikmenis su
kilėliams ir kad tuojaus susi
rinktu neutraliteto, c komitetas 
išpildyti Šį Rusijos Reikalavimą.

SEKMADIENIAIS 
NAUJIENŲ 
OFISAS VĖL 
BUS ATDARAS

• Dėl biznio padaugėjimo 
ir Chicagos ir apielinkių 
lietuvių patogumo Naujie
nų Ofisas vėl bus atdaras 
Sekmadieniais nuo Spalių 
18, 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų.

Apgarsinimus sekmadie-i 
niais galite paduoti tele
fonu ir vėliau, pradedant 
nuo 4-tos iki 8:30 vai. 
vakaro.

Canal 8500
MARY McDOWELL

Žinoma socialė darbuotoja, gerai pažystama ir Chicagos lie- 
tuviąms iš jos darbuotės University of Chicago Sėttlemęnt, 
Town of Lake apielinkėj, pasimirė vakar po ilgos ligos, Jsū- 
laukusi 82 metų amžiaus. t
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NINKUS.- — TURĖS PROGOS IŠSIPAGI 
RIOTI,

Midwąy Meat Mąrkett 
šiuo pranešu savo draugams 

ir pažįstamiems, kad aš ąti- 
dąrau fųesos krautuvę vąr^ą 
Midway. Meat Market, 8420 
Hough Avė. Krautuve įrengta 
tikrai moderniškai: elektriškas 
šaldytuvas ir kiti reikalingi 
prietaisai. Maisto produktai 
visuomet švieži ir parsidavinė- 
ja prieinamomis kainomis.

Taigi prašau visus atsilan
kyti. Kurie gyvenate toliau, tai 
nors retkarčiais, šio biznio 
srityje, aš turiu, ilgų metų pa
tyrimu,, tad manau* jog. galė
siu jums tinkamai patarnau
ti.

t^. Tgo,tęrp«>.
nį sAYiikW. visada
bus lengviau susikalbėti.

; Areštavo nąrkptikų 
platintojus

šiomis/ dienomis liko, areš- 
tu^tę. SteUą. Spe^O. Arešiąvp 
ją fedęralės valdžios., agentai 
ųž; pardavinėjimą , narkotikų. 
Drauge liko areštuotas ir jos 
pądėjėjas Max Poick.
‘ Ageątai sako,, jog areštavę 
mp , metų pąs jiąją likp. surar 
sta įvairių, narkotikų už tris 
tūkstančius dolerių..

Teisėjas West jau nagrinė
jo Stella. Spėto. bylą,: ji likp 
hubausta pustrečių, metų, ka
lėjimo., Jos padėjėjas; Pojęk 
dar tebeįaukia, teismo? Kadan
gi reikalaujama, labai dįdelės 
kaucijos,, kuries, jis. nepajėgią 
sukelti, tai ir iki teismo turės 
sėdėti kalėjime..

Pątąrnąąąiu
Aš mielai patarnausiu cleve- 

landiečiams, kurie norėtų per 
laikraščius ką noiję paskubti- 
Ypač, butų gerai,, jei mąų. pra-, 
n.estumęĮe apie, lietuvių vedy: 
bas, mirimus^, h? t. t. Suj. ma- 
piių suąižmoti galimą, adresu 
8813 Empire Aye.
i Jei j kąm. reikia, kokie, spąų-. 
dos darbai padaryti, tai aš su 
mielu norų patarpininkausiu ir 
susižinosiu su “Naujienomis” 
^rba “^elęiviu”, kur tokie dar
bai yrą padaromi, greit, gra
žiai. ir prieinamomis kaino
mis. .

Apsižiūrėkime \
* Patarlė sako,, jog ne laikas 
šunis lakinti,, kai einama me
džioti. Tas pat yrą ir su ap- 
drautia. Ne tada juk laikas 
yra apsidrausti,; kai, nelaimė 
ištinka. Vadinasi, kaj mes pra
dedame. sirgti. Todėl iš ank
sto apsirūpinkime.
i; Dabar. eina SLA auksinis 
vajus, kurio, tikslas yra pri
traukti kieki galima. daugiau 
naujų narių.. Clevelandiečiąi 
esate kviečiami atsilankyti bi
le mėnesio pirmą antradienį į 
Lietuvių svetainę, kur . vyksta 
SLA 136 kuopos suąirinkimai. 
Ten. gulėsite įsirašyti. į musų 
organizaciją. S. čerauka, kuq- 
pos pirmininkas ir organizato
rius, jums tinkamai išaiškins, 
kokia, yra naiyda priklausyki 
'Susivienijimui. 

-A 
f ’ . . . '

Nubadė už netinkamo 
maisto ,ixirdaviuėjimą

William Lieb, bučernės sayL. 
ninkas. adresu 7026; CeęĮar 
Avė., liko, nuleistas dvidešimt 
penkiais doleriais ir vieną die-: 
ną turės šaltojoje praleisti už 
pardayįbejimą, sugedusios mė-. 
sos.i > .....

: Pasišlavė penkiolikos 
tūkstančių dolerių 

vertės aukso.
i. Trys. maskuoti bąnd^aį.api- 
plėšą Julius Adęrer, Ine. Tos 
istąigos. ofjįsas yra Hąųųa trO- 
bęsyją. Pasi.tai^p, kadn ofisįą 
bųyę, tik viena{ mergiųa.. Ban
ditai jąsukišo ių, uždąrė k^' 
me kambaryje, o , patys pasi-. 
grobė iš saugiojp, šepo už pen- 
Įįoliką tuję^tartcių. dolerių t aųl>- 
so iją paspruko.

IškĮliųingąs pukyliukpą i - ’ •■■■' '' ' ■ .•* ■■ ;
Jau sukako dvidpžimt peri- 

keri metai,, kaip., Ona ir Pra?, 
Ws Bogyžąugfefc; apsiyę^ė.; Ta 

Pirkit. labiaursi^Yelnin^ų 25; dr;. Lktujiu
“ ‘ ^aląją buvo, suęęųgtaą sidabri

nių jubiliejaus, pokyliu. Ądy- 
vavo daug draugų, giminių., ir 
pažįstamų. Kai kurie draugui

Matket, 8420

Besiartinant rinkimams mie
sto politikieriai pradėjo tiesiog 
skriatfsti darbininkus, kurie 
riiri miesto, darbus. Būtent/ jįe 

. reikalauja iš tų darbininkų nu
statytos sumos. pinigų politiš
ko vajaus finansavimui.

Daugiau to:, paaiškėjo, jog 
miesto rotušėje kai kurie stam-. 
bearti politikieriai verčia savo, 
sekretorius višų. laiką pašvęsti 
politiškam vajui.. Būtent, rašy
ti visokius atsišaukimus ir 
siuntinėti politiško turinio lite
ratūrą balsuotojams. Tuo tar
pu. algos tiems, politikieriams 
ir jų sekretoriams yra moka
mos iš miesto , iždo, Vaclinasi, 
iš piliečių, surinktais pinigais!'

Piliečiai nors kartą turėtų 
susiprasti ir iššluoti lauk tuos 
parazitus: jie turėtų išrinkti 
darbo žmonių. kandidatuaŽL*^

,AiZ'
Gerk, bęt; piloto 

nepragerk
Keturi jauni vyrai liko areš

tuoti ryšium su siuntinėjimu 
juodrankiškų laiškų tavęrno 
laikytojui, Albert Mąrkoyitą. 
Jie reikalavo dviejų šimtų do
lerių. Teismas reikalauja dide
lio užstato.

Vyrukai aiškinasi, kad tąi 
buvęs tik triukas.. Girdų rašy
dami laišką jie nieko blpgo ne
manę. Be tb, buvę girti,, todėl 
ir patys nežinoję, ką darąs

Teisėjas išklausė jų pasiaiš
kinimo ir pareiškė, jog. geriant 
reikia proto nępragerti. O jėį- 
gu jie nemoka susivaldyti ir 
elgiasi kvailai, tai jis jiems 
surasiąs, tokią vietą, .kur jią 
per ilgą laiką, nebegaus- geis
ti.

Tas teisėjo pareiškimas tar- 
si sakyte sako, jog tiems vy
rukams teks keletą metų, ką- 
lėjįmę praleisti.

Pieno išvažinėto jai 
rengiąsi streikuoti

Pieno išvažinėto jų unija ręį- 
kalauja algų pąkelimp., Iš vi
so unijai priklauso, 1,700,, išvA- 
žinėtojų, kuriuos samdo 140 
skirtingų, pienipjų. Unijos, va
dai sako, jog, streikas bus, tįk- 
rąi. paskelbtas, jei kompanijos 
nesutiks. naują, sutartį.. pasira
šyti. i

Remkime savo kąn-i.

Lietuviai balsuotojai nepa
mirškime, kad ’musų tautietis 
kąnįjįdjfttųpįa aųtrąn) termini 
į valstijos legislaturą. Tas tąpn 
tietis yra. JonAą DeRightbr. 
Mes juk gerai žinoma kad Vi” 
spirte-airiąįį si$- mumis n^i- 
skaito, kai jie musų balsas 
liek/i išrinkti į vąldjškas viji-
. .....—-------------------------------------T

KirKiti laąiau^-sy 
Old Golds Cigare

—r- ,-rrrį. S^-1Golds jūsų nepatenkins.

NAUJAS, Ghieago, III.
ĮHMM '■ iieiiniš"»T su II ■ Iiai hiiofsątsaislįiESiAi n i iIihIwų|<*FR!I;!Wiii»"«1!"> » m i į> j u ■■jjini .......................... .

atvykę., ir i$< Akrpą$;
jų. buvo (fe^Jis bįiĮtyš^ (tąj: 

suiiM sfflbaėtk
Ponai Bogužauskai yra ta

vęrno laikytoja^* ir dąyp gerą 
bšįęąh Q dęįro.’ įęrą bįįiųį to,M 
kad jie yrą.j n^Jo^ųs., bų^o i^ 
draugiški žmonės.

Dėl pokylio surengimo dide
lis kreditas tenka ponioms. O.. 
Ramąnauškieriei ir O. Sarulfė- 
fej. ir bfe?>
sukyię^Į; syečiąi.

Nąiijąs. įstatymas
Nuo spalio. 1. d. įėjo į galią 

naująs įstatymasK kuris reika
lauja, kad’ viąi vairuotojai tu
rėtų naųjufs valstijos. leidimus. 
Jei. automobiHstąi tų leidimų 
neturės*, tai; jie bus,, areštuoti 
Todėl patartina visiems, auto- 
mobiHstamš tąis. leidimais, ap- 
sirupinti.

Pągerėm darbąį plieno 
i • liejykloje

Plieno liejyklų raportai ro
do, jog tos pramonės produlc- 
įija jau pasiekė 78; nuošimčius 
noimališko lygio. Tąj; reiškią, 
kad per depresijos laikus plie
no gamyba dar niekuomet nę- 
buvo pasiekusi tokio aukšto 
laipsnio. Kai • kurios kompani
jos praneša, jog nebegalinčios 
išpildyti visų užsakymų. Jup 
labiau, kad vis reikalaujamą 
kaip galima greičiau tuos , už
sakymus pristatyti.

Gauna daug, užsakymu
WARRĘN, QhxQ. — Repu)?- 

lic Steel kompanija nebegali 
visųt užsakymų išpildyti todęl 
įaug, tųt užSąkjmiį • ji/payędje 
Išpildyti savo skyriui, kų$s 
yią ^iles? Ohio.,

Teko su kai kuriais tos. kom- 
panijos darbininkais kalbėtis. 
Jie. sako, jog . kompanija dau
giausia užsakymų garmanti iš 
kitų valstybių. Būtent, iš tų 
valstybių, kurios dabar labąi 
smarkiai ginkluojaši: 'f ; i -■ . -i ■ •< »

Nąujas biznierius,.
J.- Maurutis atsidūrė Aljnję 

naujoje vietoje, būtent, adrė- 
šu 1415 E. 79 St. Jis užkvię- 
čia visus savo draugus ir pą- 
žįstamus naujos vietos apžių-, 
rėti. Sako,, kad’-jią stengsis vF 
siems kuo geriausiai patar
nauti. '

Ketvirtadienis, spal. 15, ’36

*>

TSHBr Sį. Lųka^ęvičaįtS, Rrpęklyn,
Y • 1V- . i

\ Ikį laivo. išpląukįmo, neabe
jojama, kad keleivių skaičius 

pądįdčti ar-

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIŲS

■ ‘ 'T -L.        —

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR.KERTASI!
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo, 1-8 nuo $dB0-S;3R 

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

Tel. Kenwood 5107

KENAIS, PUSGALIONIAIS, 
AŠTUNTADALIAIS IR 

KETVIRTADALIAIS. 
VISADA ŠALTAS 

COIĮj BOXES RENsRON

gaji pasikeisti — pądjdčti ar
ba, sumažėti. Laivas... numato-
Pįųk kącj. atpjauk8 i New Yor“ 
ką apie spalio men. 26 d. tik^ 
resnes žinias galima sužinoti 
iš Šs A, Lj., raktinės arba bile 
kurioje laivakorčių, agentūroje.. 
Norį pasitikti keleivius prievą- 
■fe “'W; ?$$’■' Cus- 

■ tom HoMse.
■i V,. P. MvžinStas.

i

v eiAi
’ Gatttoblis žibiomis iš Katino 
švedų Amerikos Linijos sky-

kWfe fih Qs>^«^Wc 
n>w ifr Gili
gr^fe t j “<

.

C M 2/į M

H i

mdijo stočių

■

ALAUS

7 /M *' ’l‘ "T* *‘<i : .* 1

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

1-^-3 ir, 7—8

O Lįandi- 
ftątus galįįirųę^r^tį spalių

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
2201 West, 22nd Street

ii ' ValąpdOi 
Seredouns, J 

Rez. 6631 So. California Avenua
Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Ryde tark 8395

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

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

Ofiso Tel. \ Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G.aJ. TARULIS
PIRMAS LIETUVIUKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir . nuo 7 iki 9 vai vakaro.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kami* 1431-1434—Tel. Central, 4411-2 
Namų ofisas—3323 So., Halsted St. 

' Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir. Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Vąį>vą^ąrė,b, PhilądęlphUi Pa. 
ip;uęyĮjįik’ęję. iš Soties 5^, D A S 

.vąL vak,arę.. Spa
lių, , m,. i&- 25 dd. ir, lapkričio 

s iš 
$0ii< W W S,W Pittsbųrgh,

A,.

Ąį Nw Ypxfc., 1. <<> 12:2-5— lž:30 ryte

—-^*4^
-v,»xi^xr.^z3?ęr^^/r>>Xr''>x,7*xvKi'ytr»b«vw'.r*ae>v>'c^\vz-vs'«.

Kadtl&žtikrinti: ir, Pagerinti 
sava Gyvenimą Ateityje

Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap-
J^drąų^ti pįeti Fede^a! Sąvingą and Loan, 

rtstiįrance Corp., Washington, D. C-
Reikalaudami savo, sutaupytus pini- 

} gus visuomet galite atsiimti.,
Ųztąupoipus pinigu^ išmokė jom 4%.

-Duojdbme pai^olas ant pirmų morgičių nuo. 5 iki 20,< metų.

STANDAROFEDERAL SAVINGS
yl ’ ■' r * I- . ” . • ■ .

. / ?• ‘ ‘ • , ■ ■ } ; , ‘ . •» . » ■ ■ * l

& LOAN ASSOCIftTION Of CHICAGO
Tel, Canal 1679

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS , 

Telephope: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Ręs., 6515 Sb, Rpckwell. St.(
Telephone: Republic 9723

KLJURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto. ofisas: 

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

2324 S. Leavitt St

•r ?■:

[N, MĄCKIEWICH, Prezidentas 
E$ KŲCHINSKAS, Raštjnin^ę.

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

,111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai.- vakaro.
Ofiso Tel.; Central 4490

Gyv. vieta: 67.33 Crandon Avęnue 
namų Tel,: — Hyde Park 8395-

S'; AKIU SPECIALISTAI

tat> GTDTimT ’TQ
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai; Nuo 2 iki 4 ir nuo ,6 iki 8 

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

DR. T DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

i Phone Boulevard 7042

DR. G ZVEZEL’IS
PEN.TISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

Svečiai;
. Musų koloniją aplankė . chį- 
cagietis M. Pallock, Ap^irtiįėjįo 
įdomesne^ vįetas ir ežerų pa
rodą. -

Iš MoptreaJ,. Kanados, buvo 
atsilankę ponai Likąi. Jie taip 
pat susipažino su miesto įdo
mesnėmis vietomis.

RepuMikenai sukruto
;• Lietuvių, republikonų* klubas 
pastaruoju/ laikų pradėjo, smal
kiai cĮirbti ir vesti agitaciją 
už . sąyo.. kandidatę. Kjųbie1-, 
čįai, manę,, jųg jiems,. pasiseką 
šį bei, tą, ląiųijett,

Pikpikąš
SpaŲof)4, d/( Mąrtįųkųufarmor, 

j e įyyko piknikas. Bęt kadąiji-.
laibas., jąųi vęl.ųfc. tokiems 

pflręngiiąąms, o< oras , darosi: 
.vęsua, taiįį mažai irr publikos 
tebuvo. Mat, žmonės dal?ąib jaųt 
labiau domisi, miesto parengį-; 
mąisv

Kitas dalykas, kuris mažą! 
publikos tępątraukė, laivo vi
sai menkos, reikšmės pikniko 
tikslas. Tokiam tikslui^ / maty- 
,ti|! mažai simpatįzatorių teat- 
u^radd. Jei: jau norima kam pe|- 
nas. skirti, tai reikia geresnį 
tikslą, pasirinkti: tąsyk- bus 
įgalinta ii? daugiau- publikos pri
traukti*

į ’ Jonas Jaras.

ą-i i:...”':...:1 .N.... i.v.-..1. ?—rr

Laidotuvių Direktoriai

Ąąociacijos.
AMWAW. PATASMAVIMAS.DIENA .IB; NAKTL 

, Mjfirto Dalyse,

■ I<J; ZOLP
5208T84M

M

._____ KjU- : Lietuviai Daktarai._____
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso, valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija. 
3335 Sov Halsted St 

■ r CHICAGO, ILL. ■

DR. A. X MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON

Office 407;0 Archer Avenue 
Tel Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.
Office & residence 2519 W. 43rd SL 

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuft 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.

Puljman 5703 

onroe 8877

2814 West 28rd igjljMfe 5927

f." ..................
Yards 1741-1742

į;Bįighton,.Pai;k Šl<yi'iuSi. 4447 S. Fairfjeld, Laf. 0727
Įę .i;1).1;1 ?' J.. ?; '■ '.'.'".r'J1.?. .t:"""?-;"— ---------- -------

e ' - ■ .& G;. MGųąyiczI canal 2515

; H819 Įjiuaniga Aynns g _ ________

F /■ . T’ .. a
|IfMvLatayettę .8572
h«c , 'V'T*-'V- A.* r. ■» \

T?

Phoiip Yards 1188

4189

Phęne Cicero 2109

p/inibiKAs ■ ;
3354 So. HąlĮtecL Stręėt Boulevard 4089

668 West 181^ Street Phone Canal 6174

-

AltBtnLANCĖPATARNA^MAŠ DIĖN4 IR NAKT|

, .0

8

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

. . Ofisas ir Akinių .Dirbtuve 
756 ,West 35th St. 

kampas Halsted St.., 
Valandos: nuo 10—a nuo 6 iki : 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

DR. VA1TUSH, OPT
LIETUVIS.

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

|ėstj. priežastimi gąlvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akiųk karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia. teisingai; akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas, su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda , atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos aky^ ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nędėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną., 
Daugely atsitikimų dkys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kąip putniau.

4712. South Ashląnd Ay.
Phone Boulevard 7589

LIETI VIAI
/

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

; A, Montvid, M. D.
West, Town Stabe Bank, Bldg- 

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

TęĮ. Seęley . 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

«, .,4 . į »«• • #"* ; T* • ► >! !*'»_

’ DR, V. A, ŠDMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 it nuo 7 iki 9 
vąl., Nedelioinis nuę, 10 iki 12

3343 South Halsted .St,
U Tel; Bbtilevam 1461

Garsinkite^ *#nose’

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo , patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušęris..

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų. pagal nau- 
jau^jus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir. Laboratorija:
1-034, W. 18th S^., netoli, Morgan Sw 

Valandos nuo 1Q—12 pietų, ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal, 3110
Rezidencijos , telefonai:

Superior 9454 ar Central - 7464

fjį

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO,; ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedelioinis nuę 10 iki. 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Ned^l. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel-Drexel. 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir, ..Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų,. Vaikų ir visų 
chroniškų lign.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

r
c■



NAUJIENOS, Chicago, III

XYZProf

It seemssopranos com

re-

Sužinojome, kad

BJR

WANNA

yra tik

vie

esu

ACIU! Corner HARRISON ST

•tuoj su

BIRUTE
apie mane buvo

Central National Bank
Chicag'oj

Valdininkai ir Direktoriai
and

Geriausi

Roosevelt Road prie HalstedNATHAN
KANTER

elevatoriuje ir 
Reikia pasakyti,

f lies! 
make

Birute 
au j ienos

enjoy
elder

X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

2.10
2.25
2.35
2.40
1.85
1.80

3.05
4.00
4.15
4.25
3.25
3.15

your-
folks

$100000
DOVANŲ!

išbuvome
Laikas

Tono

$4.25 
4.40 
4.75 
5.15

5.75 
5.75 
5.75 
4.75 
0.00 
5.25
4.90 
4.95

7.15

$7.50
7.75
8.50
9.25

10.50
10.50
10.50

8.45
11.00

9.20
8.75
8.85

13.25
5.75
4.50

6.25
7.00
7.25
7.45
5.75
6.50

2202 WĖST CERMAK
Ben. J. Kazanauskas,

R0AD 
Rast.

1/4 
Tono

$2.40
2.45 
2.05 
2.85

3.15
3.15
3.15 
2.05 
3.25
2.90
2.70
2.75

3.85

suradome 
sėdėjo va-
Mat, po

that LYS members are good 
at danping the cząrdas 
J.<- Gel ‘ 
the czardas a s he 
polka....

Aplankėme Oak Fo 
ręst Prieglaudą

And 
inis is as excellent in 

in the

/sAFETv'y 
OF VOUH 

INVtSTMENT

of our» fair damsels 
to join the Naujienos 
Contest....but it seems

PASKOLOS ant NAMŲ
Skolinam Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

that you can’t 
without sopra-

Skelbia šio naujo, patogaus 
draugiško banko 

atidarymą

Rinktinio derliaus taba
kas padaro Old Golds ciga- 
retus labiau-sušvelnintais, o 
2 eiles cellopbane juos pa
laiko visuomet dirbtuves 
šviežume.

Kainos 
PAINT EXCHANGE 
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE. 

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

Sumažėjęs mokinių 
skaičius

brozaitis was the beauty who ’uanian. The affair ’vvas one of 
won the crown.’.,.Where to

Miesto tėtušiams 
problema

wiųmng many

Chicagos tėtušiai (alderma- 
nai) sutinka, kad saliunuose 
neprivalo būti moters vadina
mos “hostesses”. Tėtušiai bet
gi sutinka, kad saliunuose gali 
būti moters ar merginos dir
bančios u*Ž baro arba patarnau
jančios kaip valgių padavėjos. 
Prieš tėtušius dabar ir stovi 
problema: kaip išvyti iš saliunų 
tas “hostesses”, bet palikti bar- 
tenderkas ir veiterkas. Koliai 
kas, atrodo, Chicagos tėtušiai 
dar nepajėgia šią problemą iš
rišti.

•Normai 
garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusitę pilnai paten- 

~“’’*"n'ysįm ki.tųs. ^eyeyykus Jųa •c^ikugąReę > jnusų čeye-. 
sfte su^šypsav vėid'e! -L*' ČeVerykai pigiomis' kalno-' 
brangesni Max Shapiro valkų kojų ir čeverykų 

' ‘ s savo vaikus dėl egzaminacijos dykai.
Atdara vakarais .

UP TO 
tjooo. /

Some 
decided 
Beauty 
that their beauty did not win 
them the crowns.... Sofija Am-

Halloween is coming....you 
know that, būt did you keep 
in mind that October Blst al
so brings the season’s excit- 
ing game...the Masųuerade. 
Birute’s Chorus is all sėt for 
their seasonal fun...Are you4 
making plans for an evening 
out? The price of a passport 
to the Land of Fun and Fro- 
lic is fifty-five cents (.55), 
tax included.

Date

NARYS
Federal Reserve System

Federal Deposit Insurance Corporation

much success for the Lith- 
uaniaris who won a great ova- 
tion, Too bad that. May Perkin 

were

Chicagos mokyklų superin
tendentas William H. Johnson 
praėjusį antradienį paskelbė 
galutinas skaitlines rodančias 
kiek mokinių šiemet užsiregis
travo mokykloms lankyti. Iš 
skaitlinių pasirodo, kad šiemet 
mokyklas lanko 9,754 mokinių 
mažiau, negu pernai, šiemet 
užsiregistravo viso 468,999 mo
kiniai ir mokinės.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sa 
vings and Loan Insurance Corporation.

Del informacijų kreipkitės j

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
0.25
5.00

6.75
7.50
7.75
7.95
6.00
5.75

While Venus and 
tried to capture the ht 
crown of beauty, foiir couples 
of the LYS «dancing troupe 
were entertaining the Hungar- 
ians at their Vintage Festival. 
Three nationality groups in 
costv/me were present....Aus- 
trian... Hungaripn.... and Lith-

MOTERŲ SPORTO KAUTAI 
Pilno ilgio swaggers, languoti 
ir tvirtos spalvos,* su pamuša
lu ir daug su vidiniu.' Buvo 
iki $7.98. $4 QQ
Dabar .............. .........

Members! Sunday the 18th...
Hallowe’n Meeting...Come ir 
Costume... .5657 5. Sangamon 
Viso Labo., f

Per daug metų dr. Lekavi
čius priklausė chorams, būtent, 
LSS 81 kuopos chorui ir socia
listų vyrų chorui. Jis ne tik 
tiems chorams priklausė, bet ir 
daug darbavosi. Senieji cho
ristai tad turėtų dažniau ap
lankyti savo buvusį, draugą ir 
žymų veikėją. Jam tikrai bus 
malonu porą valandų su savo 
draugais praleisti bei praeitį pri
siminti. Kai kam gal ir iš mu
sų teks j tą ar į jai panašią į- 
staigą pakliūti.

Dar nuėjome dr. Rusteikos 
aplankyti. Kadangi musų pa
lydovas buvo K; Balsis, tai il
gai klajoti nereikėjo 
radome ieškomą asmenį. Iš to
lo pamačiau elevatoriuje ka
bantį ant sienos “Naujienų” ka
lendorių. Mat, Rusteika ele
vatorių operuoja. Asmeniškai 
aš jo nepažinau. Skaitydavau 
tik “Naujienose” jo raštus apie 
Oak Forest prieglaudą. Neilgai 
truko mums susipažinti, nes ir 
jis jau šį tą 
girdėjęs.

Sėdėjo jis 
skaitė knygą, 
jog dr. Rusteika neatrodo ligo
niu. Man labai patiko jo graži 
kalba. Paklausiau, ar jam ne
būtų geriau mieste gyventi. 
Greit atsakė, jog šioje įstaigo
je jau vienuolikę metų gyvenąs. 
Girdi, kur aš dingčiau su vie
na koja. Dau!g juk yra" jaunų, 
tegul juos darbais aprūpina, o 
paliegėliams čia tinkamiausi 
vieta.

Paklausiau dar, kiek iš viso 
lietuvių yra prieglaudoje. Atsa
kė, kad jų yra 100 su viršum. 
Esą, tas skaičius iiuolat didė
ja, nes atveža vis naujų. To
liau jis pareiškė, jog žiemos 
metu prieglauda duoda tik marš
konius drabužius, žinoma, su 
tokiais drabužiais yra sunku 
nuo šalčio apsiginti. Tuo tar
pu daugelis ligonių neturi nei 
giminių, nei draugų, todėl nė
ra kam parūpint šiltų drabužių. 
Iš drabužių, esą, yra labiausia 
reikalingi vyriški nertinukai 
(svederiai) ir kelnės. Prašė, 
ar aš negalėčiau parinkti tų 
drabužių. Pasižadėjau.

Beje, Rusteika klausė manęs, 
ar aš priklausau Moterų Ap- 
švietos Draugijai. Girdi, neži
nia, kada jos mus aplankys. 
Pereitą žiemą jos surengė ba- 
zarą mūsų naudai. Dabar oras 
jau vėl atvėso, tad mes laukia
me jų atvažiuojant.

Atsisveikinę su dr. Rusteika,

A few new faces beamed at 
rehearsal Uast Thursday...wel- 
come to the fold, and never 
stray! Speaking of strays, the 
retum of the prodigal was 
evident ....Van Misevich is 
back. Glad to see you among 
the faithfuls again, Van.

Yours Truly wants you all 
to meet the following new 
’uns: Miss Viola Miškinis, of 
Marųufette Park. (Our Ser- 
geant-at-arms Jolly old Julia 
Berniokas, evidently has choice 
friends.) Miss Stella Skores, 
and Miss Bessie Sir^s, both of 
Bridgeport, just dropped in on 
us in a friendly fashion. We 
trtist that you will learn 
to love t h e s e rehearsal 
nights as we do. Van evident
ly received a grand reception

here!” (Bravo

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros 
M ALE V O S 

ką nacionale grandinine krautu
vių < grupė dabar parduoda visur 
už $2.5'9—Musų kainos $'< OE 
nuo dabar už galioną I i.wv 

—visos spalvos flat ir gloss. 
Aukščiau paminėta dovana bus 

išmokėta tam, kas galėss įrodyti, 
kad musų prirodymas neteisingas I 
Didžiausi bankruto malevų stako 

dyleriai Chicagoje.
U. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.

Spalio 4 d. drauge su dd. 
Rubašiais teko aplankyti Oak 
Forest prieglaudą. Apie 2 vai. 
popiet jau buvome vietoje. 
Pirmiausia sustojome admini- 
nistracijos raštinėje, kad ga
lėtumėme patirti, kur yra Ą. 
Lekavičius 
jis yra 43 vardoje.

Draugą Lekavičių 
lauko pusėje: jis 
žiuojamame krėsle, 
sunkios ir ilgos ligos jis nete
ko abiejų kojų. Nuoširdžiai 
pasisveikinę, pradėjome kalbė
tis. Reikia pasakyti, jog dr. 
Lekavičius atrodo gana gerai. 
Jis ir pats sako, kad, girdi, aš 
visai sveikas, tik bė kojų. Prie
žiūra visai įmanoma. Kur aš 
dabar dingčiau4, jei ne šioji į- 
staiga. Tik visa bėda, tęsė to
liau .1:. Lekavičius, kad l*bai 
pasigendu parengimų, apie ku
riuos nuolat skaitau “Naujie
nose”. Juk aš nuolat dalyvau
davau rengimo komisijose. Ma
ne labai kankina ta mintis, kad 
daugiau nebegaliu tuose paren
gimuose dalyvauti.

Tai visai suprantama. Pei 
daugelį metų dr. Lekavičius bu
vo visuomenės veikėjas. Nieko 
tad nuostabaus, kad jam visuo
menės darbas vis dar tebėra 
arti prie širdies. Kai pamato 
pranešimus apie parengimus, 
kuriuose jis daugiau nebegali 
dalyvauti, tai jam pasidaro ny-

SVERTO ŠILKO, ace
tatas, rayons, vilnų 
ir medvilnės mišinio mo
terims, merginoms ir 
vaikams. Buvo nuo 98c 
iki $5.98. Veik iš kas 
rųšies, mieros nuo 14 
iki 20 ir keletas sto
roms 3 p-runpj

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

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

Lithuaniaii dances were 
claimed during the lašt week. cpuld not attęnd 
Three nights in succession the treated royally with goulash, 
yoųth performed at the Con-cake and what not. 
gress Plaza 
compliments for the Lithuan- 
ians...Venus Tumosa, on the 
knee of Joe Simbal, landed in 
the picture section of the Daily 
News. Didn’t they look grand!

Aš kainuoju daug pinigų. 
Jei jus mane numesite, tai 
pieninė turės nupirkti į 
tą kitą bonką. Aš esu 
ninės nuosavybė ir jai 
reikalinga, taip kad nemes
kite manęs ant pelenų krū
vos. Išplaukit ir sugrąžin 
kitę mane savo pieniniu

lašt Thursday...by the 
Some fun...watching her 
passes/

DID YOU HE AR...?
After the intermission,v ■ I . . '

Jack to Soprano section
“Are

ming?”
“Yes, they're comming, 

plied Julia.
“You know

jsing Strauss
nos.”

“Well, I’m
Julia!)

Ketvirtadieni,Spaliu-Oct.15 
devintą valandą

Ketvirtadienis; spal. 15, ’36 ' ' . .
nuėjome Rubašių draugo, Mos- 
teikos, aplankyti. Pastarasis at
rodo pusėtinai sunykęs ir su
menkėjęs. Matyti, ligos nuka
muotas^ Kiek pasikalbėję su 
ligoniu, vėl grįžome pas dr. 
Lekavičių, nes buvome pasiža
dėję tatai padaryti. Atradome 
Lekavičių lauke prie pat kelio. 
Sako, bijojau, kad nepraeitu
mėte. Rubašiaj apdovanojo 
Mosteiką ir Lekavičių vaisiais, 
o aš nuvežiau Lekavičiui ciga
rų. Sako, kadaise aš visada ci
garus rukiau, bet čia netaip jau 
patogu. Įteikėme dovanų ir 
K. Balsiui.

Turiu priminti, kad dr. Le
kavičiui yra labai reikalingas 
šiltesnis svederis. žemos metu 
be šiltesnio drabužio 
ras vargas.

Iš viso įstaigoje 
pustrečios valandos, 
tikrai greit prabėgo. Tačiau rei
kėjo atsisveikinti ir grįžti į 
Chicago. Tačiau pasižadėjome 
netrukus ir vėl atsilankyti.

—M. J. Kemėšienė.

BURNSIDE

PIRMAS RUDENINIS BALIUS

Saturday, October 31 
yourself one if you 

haven’t one already.)
Place: Southtown Ballroom, 

6319 S. Ashland Avė.
Time: 8:30 P. M. on....
Come out

selves...bring

Kainos galt pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT —
POCAHONTAS ANGLYS
Mino Run, 65% Stambios ------------------

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

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

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

Petroleum Carbon Štili Run ----------------
Petroleum Carbon Lump, Egg----------------
MILLBRS CREEK LUMP ------------- -
MILLERS CREEK, EGG----------------------
BLACK BAND LUMP-------------------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania) --------------------
Eastern Kentucky Screenings ---------------
Illinois Screening-s.........................................
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ----------------- —

Plautos Nut—3x2 ________________ _
Eggr------------------------------------------------

Lump........ ......   , .............. .
WILMINGTON Egg-, 4x2 Valytos_____
WLMINGTON Mino Run — Stambios.

Šeštadienį, Spalių-October 17 d. 1936 m.
ĮŽANGA VELTUI VISIEMS

Tai bus linksmas šeštadienio vakaras. Smagi muzika, skanus valgiai 
ir įvairus gėrimai. Burnsidiečai, roselandiečai ir kitų kolonijų lietuviaį 
esate kviečiami atsilankyti ir linksmai pabaliavoti. Be to pranešame, 
kad Old Timer svetainė yra išrenduojama dėl visokių pramogų, ban
ketų, vestuvių, bei draugijų, parengimams.

MARĖ IR JUOZAS MAČIUKEVIČIAI, Savininkai.

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

Dabar galima gauti kaimininiam taverae.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

Vienintelis distbibutoris

NAUJOS RUDENS SKRYBĖLĖS 
Tikros $1.88 vertės ir daugiau, 
virš 250 stylių, daugiau 1500 
pasirinkimas, visos norimos 
mados-ir spalvos. QQ<l5 
Dabar už ....................

NAUJI 1936 RUDENS SUĖDĖ 
BATELIAI! 

Virš 3000 porų už apie ’/z kainos!
Mėgiami suedes, puikus kids, 
calfs ir patents, juodi ir rudi, 
aukštų ir žemų kulnų, pumps, 
straps, oxfords, visos $4 A C 
mieros. Buvo $2.98, pora ■ ■"t U

dresiv
H ■ ^pardavimas 
v ■ Rytoj, Penktadienį 

Lygiai 9 vai. ryto VSI
Tik 1300 drabužių išpardavimų UnE

išpardavime! įįįffl.
Neįtikėsi, kol nepamatysi! Visos rudens medžią- ■SRH
gos ir spalvos—styliai visiems įvykiams! Daug ■■km
naujų ir 100% tobulumo. Yra suteptų ir gadintų 
—betgi tai baisus BARGENAS. Ateik anksti!

PLANAS
1 Grupė

1-ma dresė Šioj 4 | 
grupėj 49c—2-ra ■ ’ 
Dresė ..............

2 Grupė
1-ma dresė šioj ' 4 | 
grupėj 99c—2-ra ■ ’ 
Dresė ..............

3 Grupė
1- ma dresė. šioj 4 i
grupėj $1.49 ■
2- ra Dresė ......

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS? iŠ
KORNUS — SUKIETĖJIMUS

NAUJIKAULIUS? Įfmlf Ij
Atsilankykit į Shapiro Čeverykų Krautuvę—- Įm g 
kur čeverykai bus tinkamai pritaikyti. IBIlIlIff H

Mes užlaikome didelį pasirinkimą įvairių .■ A 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims , 
ir kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patari- ’į yH^ĮMuHU 
mai DYKAI. Dėforme

J Mes 
kinti, ( 

•ryka^
mis po $2.95 ir T ' 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus dėl egzaminacijos dykai,

CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET

X-RAY

COAL&COKE

INSURED

3ZI9 S KEDZIE AVENUE 
GUAEANTEED COAL

SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 
63074)9 SOUTH WESTERN AVENUE

Republic 5436 The Florsheim Store

PHONE LAFAYETTE 3244
BONDED VVEIGHT

V E A li

\ f - -iFį



$8.00

prikiša

Girdi, dabar yra leidžia-

$8.00

Iš lietuvių veikimo

tvaratseit*,

kaip tie, kurie gatvėje daro “holįb-up’us’

'si^ iki- ryto

ciausias

DVEJOPAS MĄSTĄS

SAN

Bet sakysime, kad čia buvo 
tik ge^ sąntykjų' kląąąimas 
tarpe Prancūzijos ir Azijos. 
Jeigu Maskvos pasiryžimą “ne- 
itralitetpr sutąrties galimą Pa"

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
dravę 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canai 8500.

2.00
1.50:

šiųjų įvykių pasaulyje. Dauguma laikraščių yra nusi
statę prieš Rooseveltą, todėl jie nenori garsinti tokio da
lyko, už kurį tektų dabartinę valdžią pagirti.

Bet dalykas tikrai yra svarbus. Amerikos, Anglijos 
ir Francijos pinigai jau turi pusėtinai stabilizuotą ver-

Naujie 
kad jos nieko nebera-

Buvau, užsukus ' ir į “Vieny
bės” raštinę. Mat, maniau, kad 
gaL galėsiu4 ten “Laisvąją Minr 
jtį” nusipirkt;. Tautiečiai juk 
labai, iškilmingai Dr. šliupą pą- 
sįti^o,—rpęt sų? frąkais. Vadi- 
nąsi, tokiu iškilrnipgu pasitiki? 
mu. jie lyg pąrodė,. jog pritaria 
aušpninkp idėjoms. Tačiau pa
sirodę., yisąį kąs kįta. Raštinėj

gynėjams. Tokiu

Visus priimti ir pasiųsti pas 
daktarą, kad išegzaminuotų jų 
sveikatą. Kuopos daktaras yra 
Aldona šliupas.
< šia proga reikia priminti, jog 
dr* Tiškaus pastangomis, šiais 
metais liko suorganizuotos net 
dvi kuopos, kimios jau turi: pu 

Tai tikrai šaunus 
Tačiau kažT

Subscription Rates;
$8.00 per year ln Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year ln Chicago 
3c per copy.

Amerikos doleris vėl tapo užkeltas ant aukso papė
dės. Tai padarė iždo sekretorius Henry Morgenthaų, 
Jr., susitaręs su Anglijos ir Francuzijos valdžiomis* Jei
gu spauda dabar nebūtų taip užimta politika, tai ji butų

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

Iš Ispanijos maištininkų 
tro Burgos šios sayaįtės

SLA. 7-to apskričio metinįs 
suvažiavimas įvyks lapkričio 
22 d., 1 valandą po pietų aukš
čiau minėto j svetainėj. Aps
kričio, valdybą nutarė SLA. 50 
metų apvaikščiojimo proga vi
sus delegatus po suvažiavimo 
pavaišinti. Taipgi geistina, 
kad visoą SLA. kuopęs gyvuo
jančios 7-to aps. rybose prisių
stų delegatus.

“dubeltava”, ^itališka knygve

pęs
dar vęliąu
Argentinos valdžią parūpimi: 
jam karo laivą, kuriuo jisai, iri 
jo šeima galėtų pasprukti į Rie
te,: Ameriką.

Madrido vyriausybė ne: tjk 
neketina pasiduoti, bet stiprinai 
miestą ir daro smarkias atakas 
prieš fašistus visuose frontųo-

atlieka kokį nors nepopuliariš- 
įtį lai jau
jgiįjįa: vįsąį kitokią, giesmę.. Esą, 
|ta^ valdžia socialistinė, už jos 
dąrhus atsąko socialistai. žiū
rėkite, kpkį; tįę Ralistai nege-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine 

1739 South Halsted Street.
Tetephone CANal 8500

Amerikos lietuvių kongreso 
pradėtas darbas už atsteigimą 
Lietuvoje demokratinės 
kos yrą. varomas pirmyn, 
yrą šaukiami visų lietuvių or
ganizacijų išrinkti atstovai. 
Suvažiavimas įvyks spalio 25 
d., 325 E* Market st„ 2 valan
dą PO pietų. SLA. 68 kuopa 
jau išrinko tris delegatus į mi
nėtą snvąžiavimą.

vakarienė surengta, 
kariepę garnius ir 
gaspadinės.
ksto'. galimą pasakyti/ jog, vįfc- 
kas bus priruošta kuo. puikiau
siai. Atseit* turėsime gardžios 
vištienos, veršienos ir kitokių 
šaunių ^pątrovųff.

Pernai kuopos vakarienę męs 
ilgai ppisimiųėmer Rrisįminąi- 
me ją iri šiemet, nbs vįskąs rep- 
įįąmą-. taip pat,, kąįp ir pernai.

Kai Francuzijos valdžia pada
ro kokį gerą žinksnį, tai komu
nistai tuoj aus skubinasi pasi- 
gįr^i, kaiMą vąldžįa yrą “liąU- 
dięs fronto^, kurihme dalyvau
ja komunistą^ Dažnai jie net 
taip * nušneka, kad tik ačiū ko
munistams susidarė liaudies 
frontas, kuris išgelbėjo Ftan- 
cuąiją nuo fašizmo; jei ne kp- 
Įiųnistąi, tai, girdi, reakcija 
jau butų paėmusi viršų įoję ša-

Rinkimų kampanijai įsisiūbuojant,, girdėt vis dau
giau pranašiškų balsų, kad įvyksią tokių ir tokių nelai
mių, jeigu laimės tas arba kitas kandidatas. Bet pirmes
nis patyrimas liudija, kad po rinkimų nieko baisaus ne
atsitinka.

1932 m

SLA 152 kuopa spalio 6 r d. 
Įąįkę sąvo susirnikimą, kuriame 
pąąįškąjp,. jog Centro, sekreto
rius Vinikas, matyti, yra u^sįr 
spyręs $t. Strazdo nępriįn^i. 
Frąnk Ląyinskas, kuopos sek
retorius,. perskaitė suvirinkime 
iš Viniko gautą laišką. Sąvo 
laiške Vinikąs sako, jog dakta
ras suradęs, kad Strazdas svęir 
katos atžvilgių netinkąs. Suąįr 
vienijimuk Tuo tarpu kuopą 
turi iš daktaro paliudijmą, jog 
su Strazdo sveikata nieko blo,- 
go nėra.

Atrodo, kad čia daugiau po
litiškas reikalas nekaip sveiįar 
tą. Kųopa^ pąsirupins, kad 
Strazdo priėmimo, reikalai bu- 
tų tinkamai išspręstas. Visai 
tad gailinąs daiktas, jęg reikės 
ir Centro; galvoms^ apie tai pa
galvoti. Juo, lobiau1, kad kon
stitucija draudžia bet kokią dįs- 
kriminapjją- dąįytį pobfciskąič 
sumetimais. Jei hąrys yną .svei
kas ir ęlgįasi g^rąį, t# Su
vienijimų! yįąąl ų^riyąl9 
ti jo poĮitĮi^ ir kitokie įgĮtlki- 
nimai.

šiuo atvejų, kuppąi atrodo, 
kad čia yrąi ŽW-
sispyrimą^’; t^Į; jį. ir yra pą- 
siryžusį kąipz są]Įmwą» eįti iki

1 - J i politiką
; Suorganizuota liko Lietuvių 
Demokratų Lygą Luzerne 
County. Nutarta remti visus 
demokratų partijos kandidatus. 
Musų tautietis Dr. A. J. Va- 
lybps iš Edwardsyille kandi
datuoją demokratų tikietu į 
valstijos legislatura. Vertė
tų lietuviams paremti.

Atvažiuos prezidentas
Prezįdentas F. D. Roosevelt 

atvažiuos į šią apylinkę spalio 
28 d. ir pasakys paskutinę pra
kalbą prieš \rinkjmus. Tą die
ną yra minimas John Mitchell, 
buvusis angliakasių prezidentas, 
•kuris iškovojo 8 vai. darbo die
ną. Tą dięųą tūkstančiai ang- 
Jiąkąsjų švenčia po visą Ame
riką. Prakalbos prezidento 
įvyks Kjrby Parką.

— St. Žukauskas.

‘ “Vienybė1

šąnčips apie Susivienijimo rei 
kalus'
inas jubiliejinis albumas, kurį 
Reikėtų išgarsinti.
’» Priekaištas visai tuščias. Ne 
“Naujienos” juk sumanė albu
mą, leisti. Rodosi, Susivieniji
mo organui ypač reikėtų susi
rūpinti albumu. Bet ar daug 
ten rimtų straipsnių ‘buvo pa
rašyta apie albumą? Pagaliau, 
įar tąs leidinys ten yra garsi
namas taip, kaip reikėtų jis 
garsinti, žinoma, kad ne. Prie 
to dar galima pridurti ir Štai 
kas: vienybiečiams, rodosi, nie
ką rankų nenugulėjo, tad ko
dėl jie “nebustina” albumo?

—Frank Lavinskas?

atęakė man, jog “Laisvosios 
Minties” netur.”. Esą, savo bė
dų yra pakankamai, tad kitų 
bėdomis nėra kada rūpintis.

20 narių 
pasidarbavimas 
kodėl iŠ Centro dr. Tiškus yra 
ignoruojamas, o. tuo. tarpu kitį 
visai menkučiai veikėjai yrą 
keliami į padanges^ nors: jie nė 
ketvirtosios dalies negavo tiek 
narių.

Ką tai reiškia? Tur būt, irr 
gi sąvotiška politika.

cem 
prar 

džioje buvo paleista žinia, kądj 
Madridas jau pasiūlęs pasiduo
ti fašistams, tik norėjęs išside
rėti, tam tikrų kp»c&ąjų. >žįnįa 
Su antgalviu, kadi sukilėliai ap
metė Madrido siūlymą pasiduo
ti, tilpo daugelyje, Amerikos 
laikraščių, bet pačiame jos 
tekste pasakojama truputį kįL 
taip, bųtent:

“Tačiaut tiesa, kad. keli. Mąr 
drido vadai bandė gąuti iš; 
mus tam tikrų koncesijų, siū
lydami greitą; atiduoti Ispą-

Turėdamas kiek atliekamo 
laiko sumaniau, pasišvaistyti po 
lietuvių cęi;trą,
Qrąnd strytj. Pirmiausia krintą 
į akis* tąįp. sakantį tautininkų 
Jizdąs įi kurį Susivienijimas 
jau sukišę $30,000. Narnąs daT 
ro, tokį įspūdį, kad jis tinka 
tįk pelėdoms ir žvirbliąms vai: 
kųs perąti, Milčiąus krautuvė 
jąu iš tęn. išsikrausčiusi^-—par 
liko, tįk tuščia vietą.

Beje, “Vienybe” blefuoja, kad 
jį virsianti dienraščiu, žinoma, 
įąbąi lengva pasakyti, bet tikt 
nai< sunku padarytį.

“Rimbas” sako, jog kartą ke? 
liu jojusi sena, merga. Prijo? 
jusi jį. i&ągą,. kuriam dąvusi 
grašį ir prašiusi’ melsti Dievo, 
kad ji netrukus ištekėtų. Uba
gas ir užtraukęs: Duok Dieve, 
kad? tu ištekėtum, tik už padlą 
seną ir negražų... Tas pat esą 
ir SU “Vienybe”; Su grašiais, 
žinote, perdaug smarkauti, ner 
galimą.. Juo> ląbįąu, kad Susi
vienijimas vąrgu bebus toks 
mieląširdingąs. Pagaliau, negi 
ilgas politiškas kojas paversi 
į . įkaitą. Toks įkaitąs, šiaip 
ar taip, čia. visai menkos ver
tes tėra. Nebent “pas;lokamyr 
tų” Antanas, su. savo švoge- 
riaįs, kuriems pąstąruoju lai- 
kuf pęetąs pradedą gana ištiki
mai tarnauti,

NAUJA TVAĘKA PILIEČIŲ KLUĘE.-LSS 19 KUO
POS VAKARIENĖ IR. KITI. PARENGIMAI. - 
ĄR. ČIA NĘRUŠ TIK J®įl5EIRAVIMAS? -r PQ 
GRANO STRVTJ PASIDAIRIUS.

įėjo suSiprykti ’su Paryžium, tai 
kodėl*1 negalima pateisinti Blįi- 
mo,. kuris nenorėjo susipykti su 
Londonu ?

Pas komunistus visuomet 
dvejopas saikas. Kai jie kalba 
apią- me . arba saviškius, tai

Jiantai negąlės, dąbfar pelnytis , iš pinigų: vertės - svyravi
mų, kuriuos dažnai jie patys iššaukia. Antra, lygiau pa- 
siskįrstys auksas tarį įvairių Šalių,

Jungtinės Valstijos šiandie turi 10,979,000,000 do
lerių vertės aukso atsargą, kuomet viso pasaulio aukso 
atsarga sudaro 21 bilioną, t. y. Jungtinės Valstijos turi 
daugiau kaip pusę viso pasaulio, aukso: atsargos. O tuo* 
tarpu kai kuriose kitose šąlysę nėra aukso nė tiek, kiek 
reikia popieriniems pinigams padengti. Tokią padėtis, 
žinoma, labai trukdo tarptautinu prekybą.

Dabar franeuząi, jeigu jie turi perdaug prisirinkę 
popierinių dolerių, gali juos emisijos banke iškeisti į 
frankus, o bankas per vąldžios tarpininkavimą iškeis 
dolerius į auksą. Anglai gali daryti taip pat, O jeigu 
prisidės, kitos valdžios, tai, ir tps šalys tupės progos pa
pildyti. savo ištuštėjusius aukso, rezervus.

kai auksas lygiau pasiskirstys visose šalyse ir jos 
galės stabilizuoti, savo pinigus, tai. joms nebus reikalo 
varžyti importą. Jos atidarys savo sienas užsienių pre
kėms. Tuomet ir iš jų ims. kitos šalys pirkti. O kai Ša-4 
lys viena iš kitos pirks, kąs joms reikią, tai neteks pa-: 
mato ta atgaleįviška , ekonominio Įiąęionąiiziuo .politika, 
kuri šiandie yra įsigalėjusi.

Ekonominis naGionalizmas (uždarymas, sąyo sienų 
svetimoms prekėms) veda prie politiško nacionalizmo. 
Šalis, kuri neturi kuo nusipirkti užsieniuose maisto 
žmonėms ir žaliavų pramoneį. nori naujų’ teritorijų,. kur. 
to maisto: ir žaliavų yra. O naujoms teritorijoms įgyti 
reikia karo. štai, dėl ko mes šiandie matome, kad Mus- 
solini ir Hitleris nuolatos ginkluojasi in svajoją apie už
kariavimus. Jie neturi aukso nusipirkti ką& kraštui’ rei
kia, tai rengiasi pavartoti ginklą! žodžiu, jie nori vers
tis plėšimu

Valiutų (pinigų) stabilizavimas suduos-smūgį ekor 
nominiam nacionalizmui ir panaikins, dirvą, kurioję 
šiandie tarpsta fašizmas.

; Toję pat Granęb Pąradįse sve
tainėje spąlle 23 d: “Naujoji 
'Gadynė” rengia savo koncertą, 
kaįp .ątrędę, koncertas bųą^ą- 
na šaunus, nes liko, pakviest# 
dar nauji; dainininkai,. Kai pror

Kas tie “vadąį”?, nesaĮtęmą,. 
nors aiškus kad sukilėliams bu
tų labai naudinga paskelbti 
vardus; tų; žmonių, kurie “siujė? 
atiduoti sostinę”; nes tuomet 
Madrido žmonės, kurie yra pą- 
siryžę kovoti ligi galo, reikalau
tu, kad tįe vadai butų; pašalinti, 
ii: vadžioję kiltų suipUboas;

Labąį panašu,, kąęt tą. “žinią” 
yra fašistų propaganda, dau
ginus niekas.

Šitokių “laikraštinių ančigf 
Ispanijos fašistai jau daug kąį- 
tų yra paleidę. Kelis sykius jįą 
skelbė, kad prezidentas Azana, 
“pabėgo” iš Madrido. Paskui 
'jie skelbė, kad Azana pasisjg-

Argentinos atstovybėje,;, 
kad jisai prąšęą

už popierinius dolerius, kitom 
Anglijos ir Francijos.

Tokį pat prižadą yra davusios ir tos dvi valduos 
Amerikai. Jiedvi mokės auksu už popierinius sterjingus 
ir frankus Jungtinių Valstijų valdžiai, sulig nustatyta 
kaina.

Tokiu budu šita sutartis stabilizavo (padarę pasto
vias) trijų šalių valiutas tarp tų trijų valdžių. Tai yra 
didelis žinksnis linkui pinigų stabilizavimo visame pa
saulyje.

Sutartis tuo tarpu neapima aukso apyvartos tarpe 
bankų arba privatinių žmonių. Bet valdžios gali prie 
jos prisidėti, ir tuomet jos naudosis visais jos patogu
mais kartu su Amerikos, Anglijos ir Francijos. valdžio
mis. .

Tiesioginė sutarties nauda dvejopa. Viena, spėkų-

PIRMA *BĖG0iu DABAR 
“PASIDUODA”

Užsakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams--------- ----- -
Pusei metų
Trims mėnesiams •••••••
Dviem mėnesiams - ------

-Vienam mėnesiui ---------
Chicagoj per išnešiotojus:

Aviena kopija
Savaitei
Mėnesiui _...... v..., - :

Suvienytose Valstijos?, ,ne Chicagoj, 
paštu:

. Metams
Pusei metų ......—
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiais
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) 

hietams
Pusei metų -------
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

jie vartoja vieną saiką; o ka
da jie kalba apie kitus žmones, dyste” ynF paremta visa jų po- 
tai jie vartoja visai kitą, šita litika;

prezidentas Hooveris sakė, kad, jeigu bus 
išrinktas Roosęveltas, tai. žolė ims želti Amerikos mies
tų gatvėse. Bet miestų gatvės, kaip buvo, taip ir paliko 
cementu grįstos, šiandie jos net dar šiek-tiek gražes
nės, nes per depresijos metus valdžia skyrė pinigus 
miestų darbams, kad bedarbiai turėtų uždarbį.

Net jeigu dabartiniuose rinkimuose netikėtai lai
mėtų Landonas, tai ir tuomet nieko baisaus nepasida
rytų : nei bedarbiams reikėtų badauti, nei fašizmas už
kariautų Ameriką,

Viena, kas po rinkimų tįkrai bus, *tąi žmonės ap
rims ir paliaus tiek daug ginčijęsi, kaip dabar.

Amerikoje rinkimų kampanijos būna per ilgos. Jos 
prasideda daugiau kaip už metų laiko prieš balsavimo 
dieną. Pirmiausia eina ilga kova partijose dėl kandida
tų. Paskui įvyksta triukšmingos partijų konvencijos. 
Kai kandidatai jau būna nominuoti (birželio mėnesyje), 
tai prasideda jų reklamavimas,' paskui ginčai dėl “plat
formų^, užsipuldinėjimai^ niekinimai ir visokių burbulų; 
pūtimas.

Žmonės nuo to triukšmo ir riksmo apkvąista, bet 
nedaug teprasilavina. Partijų kandidatai, o dar labiau 
kampanijos manadžeriai, daugiau stengiasi publikai ap
dumti akis, negu ją apšviesti. Agitacijos tikslu visuomet 
būna sugalvojamas koks nors “baubas”, kuriuo žmonės 
yra gąsdinami. Šiemet labai didelėje madoje “raudona
sis pavojus”. Ko gali balsuotojai iš tokių; prasimanytų: 
sensacijų išmokti?

Daug geresnis yra demokratinių Europos šalių pa
protys ruoštis rinkimams. Jose rinkimų kampanija daž
niausiai tęsiasi tik apie mėnesį laiko. Pasipeša, pasigin
čija per kelias savaites — ir balsuoja. Ir rezultatai bū
na ne blogesni* kaip Amerikos rinkimų.

štąiį ,Ą. Ę. “Ląišveję” rašę;
“Francijos socįalistinč val

džią sumanę taip vadinamą, 
‘neitrdįiatąr Ispanijos; reika
lais; Ta; buvo, pirmutinis tos 

; vąldžios smugįs I^apijęs. 
į kovotojams., . pąbar visi tai 

mato,r nes šįs ‘ųęįtrąHtętąs’ 
nepastojo kelio Vokietijai, 
Bortugąlįjai jį ItąbiM’, 
amuniciją, Ispapijps fąjįą*- 
tarną” 9,.
Dabar, kaįpi matote, komu’' 

nistai>. kurie dąl^vąųją liaudies^ 
fronte, už tą} “ęmųgį: Is^ąnįįo^ 
kovotojams” neątsąko, yądįįąr 
sį. ų|, gęrąs. (įa^ųą jk ludite,’ 
savinasr, bet už blogus atsako
mybės neima* Labai- patogi po- 
įzieįją!,
■ Bet juk yra pasaulyje v^U 
jd^įa, kurią, pilnai kontroliuoja, 
[komuniątąi. Kaip gi ji elgiąsi?

Ji irgi prisidėjo prie “neitra- 
litetoJ’;r Tačiau. Bimba- čią tur; 
pateisinimą. Jisai sako:

Susirinkime Wterę
nukelti iš mė
nesio į ąątąą, To-

bufe susirinkimas
teks laikyti ląpkn^ip 4-

Organizatorius Tiškus ir vėl 
pridavė penkiiį naujų narių ąp- 
likacįjas. nutari juos

“Sovietų Sąjungai nebuvo 
kitos išeities tuo laiku; Ji tu
re j o (! — “N.,,> Redlį eiti su 
Franci ja. Jos atsisakymas pa
remti Francijos socialistų 
(kodėl ne “liaudies fronto”? 
— “N.” RedŲ valdžios pasiū
lymą butų reiškęs susipyki
mą, su Frapcija.”
Bet visi gerai žino, kad tvir- 

nęitrąliteto” apąšfą- 
las yra Anglija. Jeigu nebūtų 
buvusi pasirašyta nęsįkišįmę 
Nutartis,, tąį, Angjįją. pę tik. 
‘tu “supykusi” ant franeuzų 
-valdžios, bet veikiausia butų 
davusi dąugiąu paramos Ispa^ 
bijos fąšįstąmą (kaip kąĄ jį 
darą sukilimo pradžioje), negu 
įespublikoą 
budu Blumo kabineto neprita- 
rimas “nąį|;rąliteteįr gal 
daugiau pakepki Ispanijos ko
votojams,. nągjt tąs- “nęįtyąjite-

i Piliečių klubas, paleido dėdę 
Masiulį “atostogų”. Na,, o. kai 
ateina nauji gaspadoriai, tai 
u’žveda ir naują tvarką.

kąįp žįpįą,, tre
jetą mėnesių prarado laisnį gė
rimams pardavinėti. Dabar laię- 
nis jau atgautas, tačiau nelje 
pilnas: klubas gali pardavinėti 
tik alų, o degtinei neturi leidi
mo.

Seniau buvo visokiausių prie? 
monių pinigąms žvejoti *; čipsai* 
biliardo staląs ir t. t, Tąigj ph 
nąklįs, pokeris ir brojiukų. steigt 
dmas eidavo vįąą« Jaįką. Ąiškp* 
kad bųyo, pysiatįnar biznio, ir 
prie baro.

■ Visai kas kita yra dabar,: 
stovi penkb staltiesėmis apdeng
ti stalai ir. laukia svečių. Tą- 
čiau jie beveik visada tuštį, 
peš n£ibėrą> jau lošėjų. Prie bą- 
ro irgi nebepądaromą tiek bik
inio, kąįp- seniau*. Mat, mažiau 
besųsiręnka kostųmerių.

Naujas gaspadorįųs atrodo vį- 
ęąi neblogai: storokas vyras sp 
dideliais suraitytais geltonajs 
ūsais. Su visais labai mandar 
giai elgiasi* Sako* kad; esąs tei
singas ir geras, vyras.
. LŠS 19 kuopą vėl rengia va
karienę spalio 31 d; Grand Bar 
radiSe svetainėj. Vadinasi, toje 
pat vietoje^ kur buvo ir pernai 

Bąję, vą- 
tos pąčięs 

Tokiu budu iš ap-

tam tikrose, gana siaurose ribose. Dolerio vertė dabar 
viena trisdešimt-penkta (1/35) dalįs uncijos; vadinasi, 
už vieną unciją aukso duodamą 35 doleriai,.

Valdžia nežada duoti unciją aukso kiekvienam žmo
gui, kuris atneš jai 35 popierinius dolerius. Iki to dar 
nepriėjo. Jeigu tai butų daroma, tai reikštų, kad jau 
tapo atsteigta senoji aukso valiuta, tik žemesnių aukso 
pagrindu. Bet valdžia sutinka mokėti auksu, sulig aukš
čiau paminėta kaina, 
dviem valdžiom

DIEGO* Cal. — Tanya ir Rnth Gubitt, dvi seserys, 
kurios varžėsi dėl. nudistų kolonijos karalaitės titulo. Dabar jos 
susitaikė, ir viskas- yra tvarkoje*

K..



Ketvirtadienis, spal. 15, ’36 NAUJIENOS, Chicago, III.
------,  ........... ......—————— nu J. 1 "I J. Dili H ........

y m i i/t u i,'n.u i

KĄ ŽMONES MANO
............  ' a it t ' ■ r ~ ■ ■ •

DAILY BUSINESS DIRECTORY
“Speedinimas” baž

nyčioje
bet į

Ka- 
randų

Na, spėkite 
Sugadino ne

Aš nesu laisvamanis, 
bažnyčią retai tenuinu. 
da tik, nueinu, tai vis 
ką nors tokio netinkamo, kas 
mane nuo bažnyčios atstumia 
ir kas pateisina mano ryšių 
su bažnyčia pertraukimą.

Paskutiniu sykiu bažnyčion 
aš patekau per pp. Janušaus
kų sunaus Raimondo laidotu
ves. Kadangi aš esu muzikos 
mylėtojas, tai vykau į minė
tas laidotuves užuojautos pa
rodyti muzikalei pp. Janu
šauskų šeimynai. Kaip mi
nėjau, aš esu muzikos mylėr 
tojas. Aš įvertinu ir bažny
tinę muziką. Taigi per minė
tų laidotuvių pamaldas žavė
jausi lietuvių vargonininko 
choro įspūdingų giedojimu. 
Bet mano įspūdį ir visos baž
nyčios nuotaiką visiškai su
gadino . . . kas? 
kas tai padarė.
koks komunistas, ne bedievis, 
ne kokio biblistė. Tas atsi- 
tiko dėl stokos kooperacijos 
tarpe altoriaus ir choro.

Reikia žinoti, kad liturgi
kos taisyklėmis skaitytinės 
mišios gali būti tinkamai at
laikytos į pusę valandos. Lei
stina ir “paspydyti”. Kunigui 
“speed limit” skaitytinėms mi
šioms yra apie dvidešimtį mi
liutų. Tai jau lyginasi “8q 
miles per hour” automobilio 
“spydinimuj”. Iškilmingoms 
giedotinėms mišioms “speed 
limit” nenustatytas, bet reika
laujama, kad altorius ir cho
ras derintųsi. Kaip tam tik
rais tarpais choras gieda skir
tas giesmes, tai kunigas pa- 
lengviau skaito maldas ir pa
lengvinu atlieka»kitas cere
monijas.

Per minėtus laidotuves kle
bonas kun. A. Baltutis tos tai
syklės nesilaikė.
no”.
O tai dėlto, kad 
kas arba šiaip 
mažos svarbos, 
prasto piliečio 
visagalingiems 
duoti daugiau 
juos pagerbti, 
pamaldos dėl 
arba jo gaspadinės, ar gimi
naičio kokio, tai tada butų vi
sai kas kita. Tada kunigas 
butų ir visą valandą laika už
trukęs jo pagarbinimui.

Aš begalo pasibaisėjau, kai 
vargonininkų chorui įsisiūba
vus giedoti, kun. A. Baltutis 
šmakšt ir iškėlė Ostiją., Tai, 
atsiprašant, buvo tikras su- 
trukdymas choro giedojimui. 
Choras turėjo ne laiku..nutil-j 
ti.. Lengva įsivaizduoti, ką tu
rėjo jausti giedoriai ir kiti, 
kurie supranta muziką m pa- 
maldų tvarką. Ką.. einančiai

Jis “spydi- 
Ir dėlko jis “spydino’’? 

vargoninin- 
žmogus, tai 

Dėl tokio pa- 
nėra reikalo

kunigams pri- 
svarbos arba 
Ot, kad butų 

kokio kunigo

mašinai reiškią įmetąs 
“męnkey TyreĄęhp tą giedo- 
riui ir žmonių dvasiai reiškę 
nelaiku pradėtas pakylėjimas. 
Buvo ir daugiau panašių ak
tų iš kunigo Baltučio puses.

Beje, per. minėtas laidotu
ves kun. A. Baltutis sakė pa
mokslą. To “pamikslo” be
siklausant prisiminę “Nąujier 
nose” buvę straipsniai apie 
pąl$us pąmok^lus. Kun. Bal
tutis yra vienas iš- labiausiai 
n ubJankusių pamokslininkų. 
Nei minties, nei . širdies, o tik 
mikenimas palaidų žodžių.

Kuomet rengiausi šias pas
tabas rašyti,, tai pateko į. mar 
no rankas Lietuvos. Marijonų 
laikraštis “Šaltinis” No. 39. 
Jamę rącįau straipąnį užvary
tą “šių laikų, katalikų užda
viniai”. Tame straipsnyje be 
kitko sakoma: “Juk, kiek
vienas, kuris nuolat susiduria 
su žmonėm.is> esančiais šalia 
bažnyčios, pastebi, kad jie ša; 
linasi nuo bažnyčios ne dėl 
nuomonių skirtumo, ne dėl 
paties religijos mokslo, bet 
kaž kas svarbesnio juos stu
mia nuo bažnyčios. Nors jie 
nėra be religijos, tačiau jų re
ligingumas perdėm nesutinka 
su bažnyčia ir jie nepriklauso 
jokiai tikybai. čia yra kaltė 
tų, kurie būdami arti altorių, 
savo baisiu paviršutiniškumų, 
dar labiau nesuderinamu el
gesiu privačiame gyvenime, 
kitus visai stumia iš bažny
čios laukan”.

Automobilistai “spyderiai’, 
dažnai patys sau arba ki
tiems kaulus sulaužo. Jie at
siduria arba ligoninėj, arba 
teisme, arba pas graborių. Q 
ką padaro ir kur atsiduria ne- 
tvarkųs kunigai? Iš pradžius 
jie atsiekia to, kad atstumia 
žmones nuo bažnyčios, o po 
to juos laukia ta$, ko susilau
kė jų broliai Kristuje, Meksi- 
kojcTir Ispanijoje.

— Ten, buvęs.

Straight American
Bourbon

Mėnesių 
' Sena i

90 PROOF

BRAND

: i5c
< STlkLlbKA Wr/ ---------- ’------

B> Visose; Gerose 
Tavernose 
ir Garimų 
Krautuvėse

į KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE I
įkyriui yra Vedamai, tiktlu. .pagelbltl mutų ikaitytojami tiuiraiti, kur 'galima, nuelpitkU T įvairių papraiių ir, nepapTaitų 'daiktų, iniaitų ir, reikmenų. 'Jeigu tį telpančių čia ekelHmų 4 negaliU iueirattt -ltu ieikot, palaukite Naujienai, Canal 6500, ii klaueįiU Binto t&ųfįv. 

- du ’M galima gautt.
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Iš Joniškiečių Labdi 
ir Kult K Ii u ho 

veikimo
Sekmadienį, spalio. 11. dieną, 

Joniškiečių L. ir K. Rimbas tu
rėjo reguliarį mėnesinį susirin
kimą. Po atlikimo privalomų 
kliubo reikalų eita prie naujų 
sumanymų — pirmiausiai kliu
bo labui, o taipgi stropesniam 
pasidarbavimui, labdarybės, ir 
kultūros. srity j ę. Iš < kliubo iž-? 
do paaukauta sergančiam drau
gui Kaziui Kupsufi, $10.00. Bu
vę tarta, link surengimo mok
sliškų prelekcijų, bet, tas da
lykas tapo atidėtas ant toliau.

Sekmadienį,! spalio. 1& dieną, 
Joniškiečių Kliubas rengia,. Va
karą su programų, būtent bus

• AUTOMOBILIAI IR ] • MEZGIMO DIRBTU
Teisėjas Edward B. Casey 

nurodė, kad—-
“Per paskutinius penkis me

tus nabašninko Harry Olson, 
TkAip vyriausio teisėjo, admi- 
; histracijoš,; nuo 1926 iki 1930 

metų, Chicagos- munieipaliame 
J teisme nagrinėtą 2,168,340 by- 
llų, kaštavusių miestui $4,461;- 
735. Per penkius metus., dabar
tinio vyriausio teisėjo admini
stracijos nagrinėta 2,065,020; 
bylos, kurios kaštavo miestui 
$6,593,420”.

Komentuodamas šias skait- 
I lines republikonų kandidatas 
įdaro pastabą:

ŠunkiaiTsią; suprasti yra, ko
dėl, bylų skaičiui sumažėjus, 

(administracijos išlaidos pakilo? 
Nelogiška vyriausiam teisėjui 
pakelti mokestį savo ofise, kad 
tupintis mažesniu bizniu. Jo 
ofiso algos pakilo tiek, kad pi
nigai skirti reikmenėms ir ki
tokiems tikslams teko vartoti 
hlgoms, o ir $10,000 per me
tus ekspertas tapo nusamdy- 

 tas tiesioginiai paneigiant įsta- 
Nežinomi asmenys įsilaužė r

.naktį iš antradieni o,. į trečia- 
dienį į Guy Pitkin krautuvę 
miestely Brighton, Mich., ir iš 
čia išsinešė dešimtį šautuvų ir 
daug amunicijos. Manoma,, kad 
tai, padarę trys, kaliniai pabėgę 
praėjusį'sekmadienį iš Hancock 
kauntės kalėjimo, Indiana, vals
tijoj.

TavęrntįSavi- 
ninktii Ptišati- 
kit reikalau
jant musą ate 
stovo*.
VICTORY 5882>

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai,, kurie, kiekvienam užtikrina 
teisingą patąrnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir/ Pontiac automobilių^ 
DOMININKAS KURAITIS

V^S^KiuttingMills
THE BRIDGEPORT KNHTING 

MILLS 
Fk Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną-— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

• VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLĖSALE ONLX

BRIDGEPORT L1QUOR CORPAlYiE
32S2 S. HALSTED^T. . CHICAGO

.!Į!I'Iįl "T

806 West, 31-stStreet 
Vtetorv 1606

ANGLYS—COAL

PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 4 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslų.. tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883-5840
sulošta vieno veiksmo komedij- 
ja “Dvi Kūmutės” ir dainos, 
kurias padainuos visiems žinor 
mas dainiriihkas Stasys' Rimč 
kus ir p. Dočkienė, taipgi mur 
sų dėdė B. Vaitekūnas žadėjo 
tą vakarą ką tai “special” at- 
silahktVsiems pateikti.

Bus ’šauni muzika šokiams, 
parūpinta pono Algirdo Brier 
džio, dalyvaujant musų garsiai 
pianistei Aldonai Briedaitytei.

Todėl drįstame kviesti visus 
Joniškiečius, ir savo, kaimynus 
žagariečius, Skalsgiriečius, 
Gruzdiečius, Meškuitiečius, Par 
švitiniečius ir Krukiečius- da
lyvauti, o, žinoma, if Naujiem 
piečius, Vilniečius ir vįsą Chi-

Mirė dėl gazolino 
dujų

, ų . • < i*

: James Cesario 45 metų už
troško dujomis gazolino, taisy
damas automobilį garaže prie 
namų savo brolio adresu 10832 
So. Wabash avenue.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni, $7.15 tonas.
.40 tonas 
tonas.

BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Pavogė ginklus

■

; Vienas trečdalis
/ žūva

Estelle’s Beaūty Shop
• 903 W, 35th SL

Bams Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St.

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ- DRAUGIJA nutarė priimti, savo, orgąnizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir motęris, nuę> 15 iki. 48 metų 
amžiaus šiuose Chięagos apylinkių miestuose t Waukegan, North Chi
cago, Indiana Hąrbor, East Chicago, Gajy, Hainmond,. Caliųnat. City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City,, Aurorą, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeĘalb, Kąųkakee, Bdcinę, Kęnosha 
KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai-r-Lietųvių Kultūros Drąųgyos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtiną! priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti. 4,000 narių, šia
me skaičiuje 80d čiagimių lietuvių nuo 15 iki. 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei .išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje.. Yra 3 pašalpos skyriai: $6,5 $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—-$2004, paląįdąjimo reikalams $50r. Narių 
mėpesipiai mokesčiai priklauso nuo skyriaus:—5Qc, 75, arba $1.25.

4 CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
' į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 

su organizacijos tikslais. Tuo ,pačiu metu, jie.^stengsis Draugijoj, nau
jų narių surasti-. Informacijų,,reikaludmalonėkite kreiptis:

CHICAGOS. LIETUVIŲ DRAUGIJĄ. 173SĮ So. Halstęd St., Chiąago, III.

3

n n i i ii i111

SUSIRINKIMAI
Humboldt Park Lietuvių .Politikos Kliubo susirinkimas {vyks 

spalių 15 d. 8 v. vak. Almiro, Simons syet.f 1640 N. Hąn-
• cock Stų Chicago. Malonėkite susirinkti visi. —Valdyba.

Vienas iš komiteto.

Mokykitės šokti 
veltui

•< qoaz>Jč'JTia;» . ;.i* • .Pereitą vasarą lietuvių tau
tiški šokiai pasirodė daugely 
vietų ir lietuviai šokėjai bei 
šokėjos pasižymėjo kaipo vifer 
na geriausių tautiškų šokių 
grupių.

Praėjusią savaimę lietusiai 
sužavėjo, šimtus žiūrėtojų, ku
ine matė programą per tri^ 
Vakartis Michigan |gatvė$ saį 
vaitę švenčiant. O praėjusį 
sekmadienį antrą kartą veng-? 
rai pakvietę liet u yįų, t, gr ppęx, į 
sava parengimą,, kuriame d44 
lyvavo įatys vengtai ir aus
trai. Ir čia liętųyių grppe. su
silaukė didžiausią ovaciją. 
Daug vęngrų, ypač čią. gimu
siu ir augusių, nebuvo girdoj 
ję apię lietuvius, Jie, labai su
sidomėjo lietuviais ir tą pąt| 
vakarą stengėsi daugiau sužb 
noti apie lietuvius.

Taigi lietuvių šokęjų. grupę 
platina gražia t forma liętuyių 
vardą. Ir, kiekvienas, kurs įdoį 
mąuja lietuviškais Šokiaisj 
kviečiamas ir kviečiama yra 
atsilankyti į sekamas vietasį 
ktir šokių pamokos duodamosi 
VELTUI:

pirmadieny nuo 7 iki 
vakaro — Fellowship 
83t Wt! 3lst place;.

antradieny nuo 6 iki 
Vakaro — Malk White 
parke, prie 31-moš ir So. HaL 
sted gatvių; 
f trečiadieny 
ke,; prie. Calįfornia> Northį, Di- 
vision. ir kedzie gatvių; .

ketvirtadieny — Hamilton 
parke, prie 72-ros ir- Normai 
•gatvių.; čia. paranku ir Mar-r 
ąuette parkiečiams atsilanky
ti;.... ‘..'-/J'

penktadiėny — Henry Booth 
House, .701 West 14th- pltice.

Pamokos yra duodamos ne 
vien jaunuomenei, bet: ir • su- 
augusiemę* ir kįękyįenas aiį 
kiekviena gali atsilankyti bilę 
kokį vakarą į augščiau minė
tas vietai b pįrįŠįdėti prie, kįą- 
sės.. Mokinama netik lietuviški, 
bet ir kįtų, tautų šokįąį. Mo
kytojas yra Vytautas Beliajus,

' - XY. j

Suėmė’ plėšiką

Jei žinoma, kad pieninė bon- 
ka kainuoja virš penkių centų 
—nikelis, ko nė vienas protau
jantis žmogus niekad nemes 

(nuo savęs, tai bereikalingas 
i bonkų naikinimas turėtų susto-

Pieno, industriją tenka tik pa- 
Į sveikinti šiuo metu deda-

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: 
BOUlęvard 7459 

MISS. ESTELLE SLOTKUS

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop

Atliekame Rankų Išsiuvi nė jimą
3108 SO. HALSTED STREET

ketvirtadieny

10 vai. 
Hoi/se^

10 vai, 
Sųuare

Humboldt par-

Thomas Pirife1 32 metų, 293Q 
S,o. Union avehue, mėgino pa
daryti, hęldapą. saliune adresu mas Pastangas pagydyti šią li- 
236Q Cottage ' Grove. avenuteJ^’ atsikreipiant į šeimininkes 
Bet, sn juo susikibo Joseph Do- ir ^rautuVninkus, nes tas neti- 
herty, užeigos bartneris ir ban b'onkų naikinimas tik tuę 
tenderis.. Pine pašovė saliuni- y’Juu ir galimas sustabdyti ir 
ninką,; bet buvę kostumeriaį į- pažinti tuščias bonkas namon, 
veikė patį Pinę ir atidavė po- Niekas, mesdamas šalin treč- 
licijai. ' dalį tuščių bonkų, nepamano

 tai, kad pienas kainuoja daug 
Kviečia Chicagos m6k-r piažmu negu bonka. Tad išvada 
šlirnm 1:' YAle: Univėr* gali. to^ia’, kad reikia

grąžinti tuscias bonkas savinm- 
S*LvJX)l,vraiVaS.* a RUL (Apskelb.)

Garsus Amerikos Yale uni
versitetas,. N.ew Haveh, Coihl, Dvigubas Cellophane Old 
kviečia Chicagos universiteto Cjolds. suvyniojimas sulaiko 
viršininką, Robėrt Maynąrd ^ausrą,^ daginę, dulkęs ir 
Hutchins, į prėzidentuš. jaekvieną kjtą cigaretę prie- 

' ....
Plieno MilJoriaš Northi ... -• '■ < ..

western Ligoninei Anelia K. Jarusz
Inland Stęelr Korporacijoj 

buvęs prezidentas, J. Herberį 
Jonės. pądo.yąnojo. $1400,000 
Wesl*ęy / Memorial, ligoninęį, 
nauju,. tumų pastatymui, prie 
Nortlrvyesterii, universiteto^

Po aštuonis menesių 
mirė nuo žaizdos’

i Pp|ieistąs.• Patrięk. Beckham, 
17, Sou-thi; Męnard ayenue,, mi- 
,^ė vakar nuo žaizdos, kurių 
gavo ąstupnis mėnesius tam 
atgal. Jį pašovė, plėšikas, kurį . 
policistas vėliau užmušė.

Politika
loma munieipalią- 

hiė teisme
- Ęaįij. į
lai njųriicipaliąme, Chicagos 
teismą pakilę, nuą . $2-.Q5 iki 
$3.3491. pąrędę šią. savaitę t$- 
šėjaą. Edvardas B., Časęy, rę- 
pnbliKęhų.' kandidatas vyriau
sio munidipaiio teismo toisoid 
vietai.

Physįcal Therapy 
and Midwife 

663.0 St Western 
Avė., 2hd floor 

• Hemlock 9252 
. Patarnauju prie 
. gimdymo, namuoT 
! sė ar ligoninėse, 

du odų maąsąge 
electric t re.a t* 
ment ir magne- 
tię blankets ir,tt. 
Moterims ir męr- 

j gilioms pat a r i- 
mal dovanai..

Klausykite
ĘetVerge Spalių15 
! 8:30 vai. vakare 

Iš radio stoties W;H;P;C;
(BUDRIKO VALANDOJE) 

KALBĖS
Adv. Charles V. 

CHESNULIS
Nurodydamas lietu
viams ateinančių rin
kimų. svarbą ir didelį 

reikalą balsuoti tuž
PREZIDENTĄ

F. D. Rooseveltą

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai,/ teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais 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.

• RESTAURANTAI

Unįversal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VĄLGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Salutaras Drug & 
Chemical. Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien : randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduole dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

visi ir visados Saluta- 
Pašaukite telefonu

„ West 18th St.
CHICAGO, ILL.

—
. SlunCiam OClen Telegramų | VIbm 

Pasaulio Dalia

LOVEIKIS
KyrETKININKAą

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So.. Halsted St.
Tel. BOUlęvard 7314,

GARSINKJTES 
NAUJIENOSE

t1"”....!"J . .................... .................................................... .. .....*

ILaidotuvių Direktoriai!
JUOZAPAS

IR TĖVAS |J 
REPuNic 8340

L VINCENTAS, URAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

H Spaliui .18' d„ 3:0fti vai, po pie
tų, 1936 m., sulaukęs 44 m. 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 

I* Šaukėnų, parap,.
; Amęrikpj išgyveno 25 metus.
1 Paliko dic|eliaipe nubudime 
; gimihes, dtaugįis ir pažįsta- 
■ mus, o Lietuvoje tėvus, broli 

ir seserį.
: Priklausė prie Chicagds Lie

tuvių Savitarpinės Draugijos.
Kūnas pašarvotas randasi 

u 10417 So, Stąte St.
Laidotuvės įvyks penkt..Spa- 

y? liti 16 d., 8:30 vai. ryto iš na- 
. mų į Visų, Šventų parap. baž- 
7 nycią, kurioje atsibus gedu

lingos pamaldos už velionio 
rr sielą, o ,iš ten bus nulydėtas į 
( šv. Kazimiero kapines.
- Visi A. A. Vincento, Uba- 
£ vičiaus giminės, draugai ir pa- 

žjstaųii, ęsafc nuoširdžiai kvie- 
' čiami dalyvauti (laidotuvėse ir 
;; suteikti- jam paskutinį patar- 

nayimą ir atsisveikinimą, 
r NųĮudę. liekame,
I Giminės, draugai ir pažįstami. 
P Pątarnauja laid. dir.. Lącha- 

wicz ir Sųnąi, tel. Canal 2515. 
arba Pūllman 1270.

Laidotuyėiųis rūpinasi Rau- 
bu šeimyna.

• 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 5885.

821 WEST 34-TH STREET

•TAVERNOS
Jos* Jacikas Tavern 
Pranešu visiems, draugams ir pažįa- 
tamiems, kad esu Tavern; biznyje 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltuį ir , muzika šeštadieniais, Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti j musų naują, užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI.
Tel. Englewood 2792 

6556 So.,.Statą. SL
kampas North West 66 SL

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti va»- 
n iai, Pabūt Blue Ribbon on Tap alus,vi- 
. šokios geros rųšies degtinės ir .savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa- 

i .vininkaį—
ANTANAS IR AGNĖS STUĘAI

701 W. 21st Place
TeL CANAL. 7522.

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

3329 S. Lituanica Avė.

’ Tony Strainis Tavern
372 Eas.t 71ąt Street

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

872 East 71st .Street
Tel. Stewart 62Q3.

GERB. Naujienų skaityto- 
joą ir įkaitytojo! prašomi 
pirkinių rei^įteįs eiti Į tas. 
krautuves,^kurios skelbiasi 
Naujienose.

I



VAKAR MIRĖ MARY McDOWELL 
. ■ , ‘4 . >,

tykar, spalio 14 dieną, mirė darbuotę * p-lė McDowell įsto- 
Misįs Mary McDowell, įsteigė- jo būdama dar 16 metų, kai 

iversity of Chicago Sett- gelbėjo po didžiojo Chicagos 
lement) kurs randasi prie 46 gaisro nukentėjusiems dėl to 
gatvės ir Gross avenue. Mirė gaisro. Vėliau prisidėjo prie 

darbo, kuyį dirbo p-lė Jane

ja

ji susilaukusi 82 metų am
žiaus savo brolio Irvin Ąfc- 
Dowell namuose adresu 5345 
Kilis avenue.

Nežiūrint didelio metų skai
čiaus, p-lė McDowell buvo
veikli socialė darbuotoja iki 
pernai metų. Pernai ją ištiko 
paralyžius. Pasirgusi atsigavo, 
bet pilnai sveikatos jau nebe
atgavo. '

Pastaruoju laiku, apie de
šimtį dienų atgal, ji paslydo 
ir griūdama užsigavo. Dėliai 
šio įvykio ją ištiko antras pa
ralyžiaus kirtis. Tačiau dak
tarai tikėjosi, kad ji pasveiks 
ir šį kartą, ir todėl jos mirtis 
vakar buvo netikėta.

Kilusi iš žymios ir senos 
amerikonų šeimos į socialę

Cicero
Įdomi ir girtina mokyklų 

veikla

Wilson mokykloj jau pasi
baigė sąjūdis ryšy su rinki
mais sveikatos tarybos, ir kan
didatai po truputį nusiramina. 
Į sveikatos tarybą .pateko šie 
asmenys: Virginia Sperlik, pre- 
zidentasj Gieorge Macak, vice- 
pręz.; Helęn (Newinan, , sekre
torius.
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Agitacija' prieš rinkimus va

ryta intensyvi, posteriai klijuo
ta kur tik galima ir kandida
tų ženklai dalinta visiems, kas 
tik juos ėmė.

Kai kas pamanys gal, kam 
šitokia veikla reikalinga ir ko
dėl ji leidžiama mokyklose. 
Kaip busimi Amerikos pilie
čiai, naudojantys įstatymais 
garantuotomis teisėmis bal
suoti ir aktyviai dalyvauti tyįp 
politikoj, taip civilėse organi
zacijose, šiandieniniai vaikai 
ir mergaitės yra ruošiami bu
simam jų civiliam gyvenimui. 
Tokie arba /panašus primosi
mai šiandie rimtesnių žmonių 
yra skaitomi taip svarbus, kad 
patarimų praktikuoti juos už
tiksite kuone kiejpdetfame rū
pestingiau ‘paruoštame vado
vėly apie pilietybę.

Woodbine mokykla

Woodbine mokyklos kamba
rio Antro mokiniai ir mokinės 
atlankė, kartu su mokytoja, 
ugnėgesių stotį, čia jiems bu
vo parodyta aparatai ugniai 
gesinti ir duota paaiškinimai 
apie juos.

Kita mokinių ekskursija bu
vo į policijos stotį. Ir čia vai
kams ir mergaitėms parodyta 
stoties tvarka, kai kurie rekor
dai, patalpos, etc.

Sherlock mokykla

Antradienį, spalio 2, įvyko 
Sherlock mokykloj mitingas tų 
tėvų, kurių vaikai lanko kla
ses. Tėvai ir motinos, mokyk
los perdėtiniai ir mokytojai ta
rėsi įvairiais klausimais, kurie 
liečia vaikus ir jų auklėjimą.

Woodbine mokykla

Tėvų ir mokytojų susirinki
mas ir pasitarimas taipgi lai
kyta Woodbine mokykloj. 
Svarstyta rimtos jaunuomenės 
auklėjimo problemos.
Ekskursijos Wilson mokykloj

Tam tikros šios mokyklos 
auklėtinių klasės, vadovauja
mos mokytojų, daro ekskursi
ją į įdomias ir pamokinančias 
vaikams vietas, kaip pav. į pa- 
v*yzdingą Tribunte farmą, 
Brookfield zoologinį sodną, į 
Cicero viešąjį Knygyną arba 
Bowman Dairy Co. Vyresnie
ji mokiniai atlankė Hosewaldo 
muzejų studijavimui mašinų 
vystymosi. x

Addams.
Kada Chicagos universitetas 

nutarė įsteigti departamentą 
socialės tarnybos eksperimen
tams, tai p-lė Jane Addams 
rekomendavo tam departa
mentui vadovauti Mary Mc- 
Dowell, nors ji nebuvo baigu
si augštesniojo mokslo.

1894 metais p-lė McDowell 
atidarė setlementą dabartinėj 
Town of Lake apįelinkėj vir
šuj pašaro krautuvės. Nedaug 
laiko praslinko ir ta įstaiga 
o ypač jos vedėja p-lė Mc- 
Dowell, pasidarė apielinkes 

,patarėja ir užtarėja. Vėliau 
tapo įkurtas dabartinis Uni- 
versity Settlement. Jos įkūrė
ja antradienį mirė.

Dvidešimt metų 
kalėti

Lawrence. Wayne 30 metų 
buvo pasiųstas į Johetą kalėti 
nuo 1 metų iki gyvos galvos už 
plėšimą. Tai atsitiko 1930 me
tais. šių metų vasario 8 die
ną jis paleista paroliui. Ant
radienį, spalio 13 dieną, Wayne 
ir vėl pasiųstas 20 metų ka
lėti už holdapą rugsėjo 3 dieną 
padarytą Chicagoj pančiakų 
krautuvei adresu 20 E. Adams 
streėt.
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Lietuvių šeima susi
taikė teisme v

John Jablonskis, kurs pasi
sakė gyvenąs adresu 4754 So. 

’Racine ave.j-'lr jo žmona, gy
venanti su 14 mėnesių dukterie 
Geraldine adresu 4755 So. Lin
coln Street, susitiko teisėjo 
Hermes ’ kambariuose. Teisėjas 
pažiurėjo į Jablonskių kūdikį 
ir tarė: Dėliai to mažo kūdikio 
gerovės aš atidėsiu teismą še
šioms dešimtims dienų.

Tuomet Geraldienės tėvas pa
reiškė: Aš paimsiu kitą apart- 
mentą ir mes pradėsime naują 
gyvenimą.

Viena šeimininė tragedija ta
po išlyginta teisme.

Pasižymėjęs lietuvis
* ’

Stasys Mankus — lietuvis, 
pusėtinai gerai prasimušęs 
amerikonų pasauly.

Į Ameriką atvažiavęs dar 
jaunas būdamas. Nežiūrint to, 
jis tuoj ėmėsi mokinties kir
pimo ir modeliavimo arba de- 
zaininimo amato. Baigęs to 
amato mokslą, jis greitai ga
vęs kirpėjo darbą vienoj vy
riškų drabužių bendrovėje, kur 
įsigijo tiek pasitikėjimo, kad 
prieš trylikos metų mirus tos 
bendrovės .vedėjui, jis tapo tos 
bendrovės vedėju. Nuo to lai
ko jis iki šiai dienai pasek
mingai veda tos bendrovės rei
kalus ir tiek yra paskilbęs an
gliškame pasauly, kad jam pa
rvedama visi svarbieji bendro
vės reikalai atlikti.

i Kad tai yra tikra tiesa, mes 
■tuoj pamatysime susipažinę su 
Anglijos laikraščio The Sarto- 
rial Gazętte paduotu straip
sniu tuo mettf, kai p. Mankus 
lankėsi Londone, bendrovės de
leguotas prekybos reikalais, 
būtent:

* * * We were recently 
favoured with a visit by Mr. 
Stanley Mankus, of Chica
go, part of whose mission 
it was to ascertain the trend 
of London fashions for 
gentlemen, and to glean 
ideas as to trade conditions 
and niethods. He was wear- 
ing ą smartly eut and well- 
made lounge suit, of which 

sthe most striking fehture 
waą the unusual widths of 
collar end and lapei step — 

the latter fully 2 inches and 
the fofmer only a little less. 
The ėffect was ųuite good 
and very nęticeable.

He reported that 
American men were giving 
more attention to their cloth- 
ing and that they likę ’to 
wear very smartly designed 
and ' good-fitting garments 
for business wear. They had 
come to realize the value 
and importance of “dressing 
up” as the means to present- 
ing a good appearancė. 
Jacket suits are vmiversally 
worn in the daytime, būt 
much care and attention te 
devotedi to evening dress 
clothes. . _
Nors ir nuošaliai nuo viso 

lietuviško judėjimo gyvenda
mas, bet p. Mankus nepamir
šta savųjų ir augina jauną šei
myną lietuviškoje dvasioje. Tą 
patvirtina jo mažytė Juozy tė.

Rep. x-y
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Dar vienas pabėgo iš 
kalėjimo ■

James Concanson, kalinys 
laikytas pataisos namuose, pir
madienio popietį, spalio X12 die
ną, įsisėdo į namų prižiuręto- 
jos automobilį ir išvažiavo iš 
kalėjimo. Visgi automobilių ga
dynė Amerikoj — jau vadina
mi trampai keliauja fordais, o 
dabar pabėgimams iš kalėjimų 
naudojama mašinos.

Užsimušė studentas
Daniel Friedlander 18 metų, 

buvęs Palestinos studentas, mi
rė Micheal Reese ligoninėj, kur 
tapo nugabentas, kai iššoko iš 
septinto augšto apartmento ad
resu 7130 Cyril avenue, ir sun
kiai susižeidė, 
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Ne visuomet reikia 
mękęd ąfeopiją
Ponia Trad ^Ehnborn Schnei- 

der reikalavo teisme skirybų 
nuo savo vyro Paul Schneider, 
2320 North Keeler avenue. Teis
me betgi buvo parodyta, kad ji 
pati pirmiausia palikusi vyro 
gyvenamąją vietą, todėl teis-? 
mas nusprendė, jogei i . mokėti 
moteriai alimonijos nereikia, 
ypač kai Schneideriai neturi 
vaikų. ,

Mirė Alden B. Swift
T " — 1 “ ■

Passavant ligoninėj antradie
nio ryte, spalio 13 dieną, mirė 
Alden B. Swift, Swift & Co.
skerdyklų vice-prezidentas ir 
direktorių tarybos narys. Swift 
buvo 51 metų amžiaus. Ligoni
nėj jis sirgo keletą savaičių.

Vaikui kalėjimas v —-
iWalter Kisiel 14 metų, 1716 

Cullerton Street, atsidūrė kalė
jime. Jis yra kaltinamas tuo, 
kad išėmęs iš dėžės laiškams 
WPA darbininko vardu adre
suotą laišką ir išėmęs iš laiško 
$22.

Už nešiojimąsi gink
lo 30 dienų kalėti
Thomas Brennan, 5045 West 

25 place, Cicero, pasiųstas ka
lėti 30 dienų į Bridewell. Pas jį 
užtikta kišenėj, revolveris, o jis 
buvo paleistas iš kalėjimo pa
roliui.
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Iššoko per langą, du 
sužeisti

Miestely Niles Center,, adre
su 4856 Elm street, kilo gais
ras. Gaisro užklupti Harold Isa- 
aeson ir jo pati iššoko iš trobe
sio pėr langą. Sunkiai susižeidė, 
bet yra vilties pasveikti. Kiti 
namo gyventojai išsigelbėjo 
laiptais nuo gaisro.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuviai ir lietuvai-
■ tęs paėmę leidimuš 

vedyboms
Się liėtoiaį fr įie^uvąįtės iš 

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms: ' 3 \

Simon Meškenas 23 -m. ir 
Stella Cucenas 20 m.

Macario Bįnęįuille ių. ir 
Elizabeth Žukauskas 20 m.

Andrew '■ Statykis (Little
Rock, Ark.) 42 m. ir Julią 
Macres 23 m.

Jack Lovik 19 ni. ir Ann 
Pužas 19 m. • •

Stanley Mitas’ 83 m. ir Lill- 
ian Moritz 23 m.

Robert Wėstroh 21 m. ir 
Julianne Milašius 19 m.

Pasislėpė automobi- 
ly, apiplėšė

A ■ • } ■ .. «.’ . ■

Leander Czerniawski, 3104, 
East 83 Street, aukšti antradie
nio rytą važiavo automobiliu 
namo iš savo tavernos adresu 
2303 East 92 Street. Prie namų 
du banditai, kurie buvo pasis
lėpę Czerniawskio automobily, 
padarė jam holdapą ir atėmė iš 
jo $15. ,

Prisipažįsta nušovus 
. vyrį ''

■f ■ • ■ ’' ‘ ,

Kenoshos teisme antradienį, 
spalio 13 dieną, Buth Moran 21 
metų, prisipažiiio nušovusi Her
bertą Winterį, automobilių par
davėją, vedusį Vyrą ir dviejų 
vaikų tėvą. Nušovusi/ kad jis 
neiškeltų aikštėn judviejų ne
teisėtų santikių.

18 pasiusta į kalč- 
j'mi» /

Saugumo . teismas praėjusį 
antradienį pasiuntė į kalėjimą 
18 automobilistu? Viši buvo kal
tinami girtu arba neatsargiu 
važiavimu. . 
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Atėmė iš kavinės
$150 f|l| 
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Į Gimbel’s 'valgyklą adresu 
30 West Raridplph Street įėjo 
žmogus ir padėjo kasierei raŠ-
telį. Raštely buvo parašyta: 
“Paduok pinigu^ į mano kai
riąją ranką, ba dešinėj ran
ka reiškia biznį.” Vyras paro
dė dešinėj rankoj laikytą re
volverį. Kasierė padavė plė-
šikui $150, pastarasis išėjo lau
kan ir dingo minioj.

$20,000 nuostolių dėl 
gaisro 

■< - ' >• ' . •

Antradienio vakare, spalio 13 
dieną, kilo gaisras Dominick 
Cartage garaže ■ adresu 1741 
Altgeld avenue, Sudegė de
šimt trokų buvusių garaže, iš
vyta šešios šeimos iš namo, ku
ris yra greta garažo. Kadan
gi apielinkė šioje vietoje yra 
sena ir pavojinga gaisro žvilgs
niu, tai 25/ ugnėgesių koman
dos suvažiavo Ugniai gesinti ir 
neleisti jai išsiplėtoti, žalos 
turtui gaisras padarė apie 
$20,000.

Gabens tavorus oru
Ateinantį pirmadienį, spalio 

12t dieną, Trahscohtinental & 
Western Air Lines pi adės ga
benimą aeroplanais t a vorų sun- 
kubio iki 3,500 svarų tyri) Chi
cagos ir New’ Yorko, Greitieji 
trokai paims tavorus nuo siun
tėjų durų, atgena' juos iki 
orlaivio aikšty^ o kitame rau
to .gale pristatys taipgi . grei
tieji trokai tavorus į adresatų 
namus. Persi44tixuo kaštai iš 
Chicagos į Nevč Tforką bus $12 

Išimtui svarų. /
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Pabėgo iš ligoninės, 
automobilis užmušė

Joseph Budž 54 metų, mėne
sį laiko pacientas Elgin vals- 
tijinė ligoninėj,'pabėgo iš ligo
ninės praėjusį sekmadienį. Ma
nyta, kad jis grįžo pas savo 
pačią ir Vaikus, kurie gyvena 
adresu 4837 Winchešter ave
nue, Chicagoj. Arti miestelio 
Bloomingdale Budz išėjo tie
siai ant kelio besiartinančiam 
automobiliui ir tapo užmuštas. 
Automobilistas E. V. Todd, iš 
Vilią Park, paleistas.

—......     ......... ;----------—.

Atsidarė Ceiįtral 
National Bankas

. šiandięp prie Roosevelt ir 
Halsted gatvių atsidarė nau
jas bankas, būtent Central 
National Bankas.

Pastebętina, : kad to banko 
vadovybės sąraše matome la
bai daug pasižymėjusių preky
bos’ ir finansiniame pasauly 
asmenų.

Kitas dalykas, būtent tas, 
kad tas bankas priklauso Fe- 
deral Deposit Insurance Corpo
ration ir todėl visi; indėliai bus 
apdrausti iki $5,000. Tad kaip 
iš vienos taip ir kitos pusės, 
tas bankas yra pilnai saugus.

Šiaip visus bankinius reika
lus tikiamasi patenkinti kuo- 
puikiausiai.

Rep. x-y

10c dresių sensacija
Jau tūkstančiai Naujienų 

skaitytoją, yra susipažinę su 
iOc dresįij sensacingu išparda
vimu Chicago Mail Order Co. 
patalpose. Tai reiškia, kad čia 
jus galite pasirinkti dresę urž 
49c, o draugei nupirkti už 10c. 
O jei pirksi už 99c tai ir tada 
jus galite pirkti kitą už 10c, 
arba, sakysim, kad ir už $1.49. 
Įr tada jus galėsite dar kitą 
pirkti už jbc tokią pat dre-

-Z . .. ■
, Krautuvė bus atdara nuo 9 

valandos ryto, penktadienį. At
eikit ankšti.

(Apskelb.)
■ ■ • . . »

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo
jau t neįkainuojamą Old 
Golds Cįgarętų labiau-su- 
Švėlnintą šviežumą. :

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren 

Tęsis nuo pietų iki - nakties 
. 25c iki 2 po piet.

“G YPSIES”
ALĖKSANDER GRANACH 

LALA CHERNAYA

SIUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsr

CLASSIF1EDADS 
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* Automobiles
DODGE 1936 5 pasąžierių touring 

sedanas, įbudavotas trunkas, varto
tas tiktai vieną mėnesį. De Luxe 
priedai, specialiai nudažytas. Kai
navo $950.00, parduosiu pigiai.

Central Auto Sales, , 
3453 S. Morgan St.

Klauskit Paul Bruchas.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VĮCTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance '> 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 8408
.......... ...  ! ■■ ■■*> ■— I .............................................  «

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St. 

.Vieton 4965

CLASSIFIED ADS.
Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallaee Street 

Tel. Boulevard 0250

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

; Z. S. MICKEV1CE and CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

-------0-------
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI

Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su reridauninkais. Maža narinfi 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

Building Material 
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS 
Pasaulinės Parodos 

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

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3’* lentos, rąstai, klevo 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
siding, pieno decking, • plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
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 
Flnan sai -Paskolos

REIKALINGĄ; mortgičiaus sumo
je $2000.00 ant medinių 2 flatų su 
bizriiu namo. 4015 So. Artesian Avė.

MES PERKAM 
MORTGIČIUS 

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

Franklin 0576

COAL 
Anglys

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run .......   $5.75
Lump or Egg ...— --------- 6.00
Screenings .......... ...L...-....... 4.75

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 8882

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

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

J. MOSCIPAN, 
. Prezidentas ir Vedėjas.

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai 

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir slnkom. Taipgi Itorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite
mus pirm negu pirkaite kitur. 

«, E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

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

Ketvirtadienis, spal. 15, ’36

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusių degti
nės salesmenų, kreiptis j Roseland 
Tobacco and Liųuor.Co. geros pro
pozicijos, 11418 S. Michigan Avė.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA 18—35 patyrusi na
mų darbe, mažas apartmentas, 2 
suaugę, vakarais išeiti ar nakvoti, 
Kinsle?, 2702 Estes.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
1% metų kūdikį, ir namus, nes mo
tina ir tėvas dirba, su mokesčiu 
susitaikysime. 7206 S. Talman Avė., 
Hemlock 5544. šaukite po 6 vakare.

MERGINA bendram namų darbui, 
padėti prižiūrėti du vaiku geri na
mai, $6; Van Buren 9656.

MERGINA 20-30 namų darbams, 
be virimo, savas kambarys $7.00, , 
5700 S. Maplewood, Profcpect 0263

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, geri namai, nėra viri
mo, mažas apartmentas, puiki alga. 

Midway 4484.

MERGINA 20-30 patyrusi leng
vam namų darbui, virti, nėra vaikų, 
nakvoti, nėra skalbimo. Longbeach 

8400. Apartment 1106.

REIKALINGA jauna mergaitė 
dirbti restorante. 3828 So. .Halsted 
Street.

MERGINA bendram namų dar
bui, geri namai — 2 dideli vaikai. 

Juniper 3217.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaušius Birbti 
prie naujų ir senų rūbų — Gali at
sišaukti ir moteris, kuri supranta 
kriaučiaus darbą. 4146 Archer Avė. 
Lafayette 9832.

Business Cliances
, Pardavimui Bizniai

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

For Rent

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

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

DIDIS BARGENAS
5 kambarių namas — akro lotas. 

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

CRANE and MORELAND
5604 West 63rd Street 

Tel. Prospect 4620

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, Bridgeporte, 6—5 kambariai, 
prieinama kaina, priežastį patirsite 
vietoj. Galima matyti vakarais po 6. 

838 W. 34th St. 2-nd floor.

GERIAUSIAS BARGENAS South 
West sidėj, octagon frontas, 6 apar- 
tmentai, plytinis, lotas 45x125, mo- i 
derninis, A 1 sąlygos, kaina $17,- 1 
800, prie Artesian arti 67 gatvės, 
dėl smulkmenų kreipkitės į Mr. Rei- 
ner.

F. H. HALVORSEN CO. 
3145 WEST 63RD STREET

PARSIDUODA 6 kambarių mūri
nė bungalow — Platus lotas, gara
žas — apšildomas, gražus attikus— 
arti gatvekarių Chicago Lawn apie- 
linkėj. $4,250.

KAZYS URNIKIS 
4708 So. Western Avė.

•t

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEIIEŠKOT
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji- 

. mus duodame gerą nuo
laidą.


