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LONDONAS

Kalbėdamas mil

laukiama jo

100 mainėrių žuvoStreikas Paryžiuje

Mad

fron

po piet tempe- buvo

piktadarius

galbūt lietus j 
permaina tem-

Kelių turtuolių val
džia yra sunaikinta, 

sako prezidentas
Stambieji finansininkai privedė 

kraštą prie depresijos, bet 
dabar padėtis yra pagerėjusi, 
sakė Rooseveltas Chicagoj

BOMBAYį Indijoj, sp. 15.— 
13 žmonių liko užmušta ir 140 
sukeista religinėse riaušėse tarp 
indusų ir mahometonų.

kad dabar Belgija 
to paties stovio, 

buvo prieš karą,

Vokietijos atginklavimas Parei
ni© pastatęs Belgiją pavo
jum Belgija gal atsimes nuo 
sąjungos su Francija

Vokietija Atsakė į 
Anglijos Klausimą

• Kodėl Vokietija per keletą 
mėnesių tylėjusi, dabar staigiai 
prisiuntė savo atsakymus į An-

Ispanijos civilio karo neutraliteto 
komiteto pirmininkas lordas Plymouth atsisakė išpildyti Ru
sijos reikalavimą tufo jaus sušaukti komiteto susirinkimą apsvars
tyti Rusijos reikalavimą, kad Anglija ar Francija, ar ir abi šios 
šalys užblokuotų Portugalijos uostus ir verstinai sustabdytų 
Italijos ir Vokietijos ginklavimą per Portugaliją Ispanijos su
kilėlių.

Rusijos reikalavimas buvo paduotas formoje ultimatumo 
ir komitetui atsisakant jį išpildyti, gali turėti rūsčių pasėkų 
dabartiniame Europos krizyje.

PARYŽIUS, sp. 15. — Su
streikavo Seine upės barkų dar
bininkai. Delei to upė liko už
blokuota ir apsistojo maisto pri
statymas į Paryžių upe. Jei 
streikas užsitęs, tai Paryžius 
gali pritrukti maisto.

Landon prasilenkė 
su Rooseveltu

BELGIJA GINK
LUOJASI PRIEŠ

VOKIETIJĄ

Vokietija sutinka daryti nepuolimo sutar 
tis su vakarų Europa. Bet tokių pažadų 
nedaro linkui rytų Europos ir Rusijos

teka 7:03, leidžiasi

Anglija Atmetė Rusi 
ios Reikalavimus

DIXON, III., sp. 15 
cistas Mclntyre paspirė koją gu
lintį ant šalygatvio sutep
tą pakelį, bet nusistebėjo kai 
jį atplėšęs jame rado $5,000 
pinigais. Jubs pametė gatvėje 
dieną prieš tai restorano savi
ninkas Shiras. ■ /l

Amerikos vokiečiai 
naciai remia gub.

Londoną

MANILA, P. L, sp. 15. — 
Daugiau kaip 100 angliakasių 
žuvo potvyniams Zimbales apy
gardoj nunešus jų namtis į ju
rą prie Subic įlankos.

Anglija galbūt su
teiks Chinijai didėlių 

kreditų

Naciai stengiasi vi 
siškai užvaldyti 

Danzigą

šeštadienį ir sekma- 
šiaurinėj Luzon 
kiekviena diena

Neutraliteto komiteto pirmininkas atsisa 
ko šaukti komiteto susirinkimą 
svarstymui Rusijos reikalavimų
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Fordo parama daug 
pakenksianti gub. 

Landonui *

ir užmušė smuklės savi 
ir jo padėjėją.

CHICAGO.—Apeliacijų teis
mas nusprendė, kad moteris 
negali gauti alimonijos, jei ji 
yra kaltininkė perskirų.

BERLYNAS, sp. 15. — Na
ciai stengiasi visiškai užvaldyti 
Danzigą, visai nebodami tautų 
sąjungos garantuotos konstitu
cijos.

Tuo tikslu jie pirmiausia už
darė stipriausią opozicijos par
tiją—socialdemokratų, pirmiau 

areštavę 120 partijos narių.
Dabar galima tikėtis pasmau

gimo visokios opozicijos Danzi- 
ge. Naciai be to, kaip matyt, 
militarizuoja ir fortifikuoja 
Danzigą.

toficialinemis 
tikrai žuvusių 

sienkia 546.

MADRIDAS, sp. 15 
rido apielinkėj siaučia labai 
smarkus mušis, sukilėliams pra
dėjus naujas atakas visu

CHICAGO
žiniškai miniai Chicago Stadium 
užvakar vakare prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad kelių 
turtuolių valdžia Amerikoje jau 
ra sunaikinta ir dabar einama 
prie atsteigimo visų žmonių val
džios.
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DETROIT, Mieli., sp. 15. — 
Vienas rępublikonų politikierius 
dejuoja, kad Hęhry Ford vie-

andon įsakė savo 
raukiniui išvažiuoti

katalikų jaunimo

PEIPINGTšf. 15. — Jau bai
giama derybos apfe Anglijos su
teikimą Chinijai ' $50,000,000 
eksporto kreditų. Ta sutartis 
reiškia tai, kad tokioj sumoj 
Anglija garantuoja už tas pre
kes, kurias Chinija pirks Ang-

Landonui pakenks ir kad dė
lei to Landon prarasiąs 50,000 
darbininkų balsų Wayne kaun- 
tėj, kur yra automobilių dirb« 
tuvės. ’

, Gal ta skaitlinė ir yra per
dėta, bet visi važinėjantys su 
Landonu rępublikonų vadai su
tinka, kad Landon daug pra
laimėsiąs Michiganė delei For
do paramos.

Visi prisimena likimą gub. 
Joseph C. Lodge, rępublikonų 
mero Detroite 1929 m. Dieną 
prieš • nominaciją Lodge drau
gas norėdamas jam pagelbėti 
laimėti nominaciją, išgavo For
do indorsavimą ir jį paskelbė 
lakraščiuose. Lodge nusigan
do ir sušuko savo draugui: “Tu 
mane sunaikinai! Dabar jokis 
darbininkas nebalsuos už ma
ne”. Ir tikrai Lodge buvo pir
mas Detroito meras, kuris pra
laimėjo savo partijos nomina
ciją.

Darbininkai yra griežtai nu
sistatę prieš Fordą. Jie gerai 
žino jo užlaikomą nuožmią pri
vatinę policiją, taipjau didžiau
sius burius šnipų, kurių tikslas 
įrra neleisti susiorgapizuoti 
Fordo darbininkams.

ADRIAN, Mich., sp. 14. —Du 
žmonės liko užmušti susidau
žius jų lėktuvui bemedžiojant 
pabėgusius jaunus

Ęieran, Dorothy Kilgallen ir James Kilgallen, trys New Yorko žurnalistai, kurie per 23 die 
nas planuoja apvažiuoti aplink pasaulį. '

Anglijos suteikimas kreditų 
labai džiugina Chiniją. Bet tai 
labai nepatinka Japonijai, kurį 
viena nori viešpatauti visoje 
Azijoje ir viena vesti ten visą 
prekybą.

ELLSWORTH, Me., sp. 
Prijaukinta meška, kuri 
laikoma vienoj smuklėj^ kažko 
įsiuto 
ninką

gomis 
džios. Ir dabar valdžia deda 
pastangų, kad tas “traukinys” 
butų prikrautas lygiau (lygiau 
butų išdalintas turtas), kad at
eityje vėl nesulūžtų ašys, kal
bėjo Rooseveltas.

Jis pasisakė už palaikymą 
privatinės nuosavybės, bet rei
kalavo kontrolės, kad tie patys 
žmonės, kurie dabar gąsdina 
Amerikos gyventojus, vėl ne
privestų šalį prie naujo krizio.

Dabartinės administracijos 
tikslas buvo daryti ktiodaugiau- 
sia gero kuodidžiausiam skai
čiui žmonių. Ir nors teko 
grumtis su didelėmis sunkeny
bėmis ir teko skubiai išleisti 
milžiniškas sumas pinigų, te- 
čiaus nebuvo Teapot Dome, sa
kė prezidentas primindamas tą 
garsųjį Teapot Dome, skandalą, 
kuris buvo kilęs prezidento Har- 
dingo laikais, kada dagi minis- 
teriai pardavinėjo privatinėms 
kompanijoms valdžios aliejaus 
žemes.

Prezidento kalbą žmonės pa
sitiko didžiausiu entuziazmu. 
Nors didžiulis stadionas buvo 
kimštinai prisikimšęs žmonių, 
bet lauke stovėjo dar kelis sy
kius didesnė minia ir klausėsi 
jo kalbos per garsiakalbius.

glijos klausimus, dagi nieko 
apie savo atsakymą iškalno ne- 
pranešusi?

Dabar Anglija ruošėsi prie 
sušaukimo Locarno valstybių 
konferencijos, bet viltis tos kon
ferencijos nyko, bent niekas ne
besitikėjo į sėkmingumą tokios 
konfeerncijos. Jau ėjo kalbos, 
kad konferencija nebebus šau
kiama, nes iš jos nieko gero 
negali išeiti. Tad ir spėjama, 
kad dabar Vokietija staigiai vėl 
pradėjo gerintis Anglijai ir ža
dinti viltį apie tokios konfe
rencijos pasisekimą. Kartu Vo
kietija išnaujo taikosi atplėšti 
Angliją nuo Franci jos, nes 
Francija turi padariusi karinę 
sąjungą su Rusija ir todėl Vo
kietijos sąlygų konferencija 
negalės priimti.

We taika Vokietijai rupi, bet 
didesnis suskaldymas valstybų, 
iš kurio ji galėtų tik pelnyti.

rcORHSa
Chicagai ir apielinkei fędera 

lio oro biuras šiai dienai prą 
našauja:

Nepastovus, 
vakarą; maža 
peraturoje.

Vakar 2 vai
ratura Chicagoj e buvo 73°:

Saulė 
6:09.

Skaičius žuvusių Fi 
lipinu tyfune vis 

auga

Ameriką ikišiol valdė nedide
lis būrys stambiausiųjų finan
sininkų, sakė prezidentas, bet 
jie spekuliuodami .svetimais pi
nigais privedė šalį prie didžiau
sios depresijos. Ir kada dabar
tinė administracija užėmė savo 
vietą, tai rado stambųjį biznį 
sunkiai sergantį. Tie individua
listai ( kurie kalba apie biznio 
laisvę ir progas nekliudomam 
valdžios jį vystyti) buvo ligo- 
nys, jų keliai drebėjo, o jų šir
dys smarkaii plakė, pasakojo 
prezidentas. Bet jiems tapo 
prirašyti tinkami vaistai ir da
bar tie pacientai (stambieji biz
nieriai) jau tiek pasveiko, kad 
gali mėtyti savo kritikiais į gy
dytoją—patį prezidentą. TeČiaus 
savo laiku jie labai noriai pri
ėmė valdžios pagelbą.

Bet Amerikos biznio trauki
nys neišėjo iš griovio savo jė- 

jis buvo iškeltas val- 
Ir dabar

MANILA, P. L, sp. 15. - 
Skaičius žinimų žuvusių žmo 
nių tyfune, kuris pereitą penk
tadienį, 
dienį siautė 
salos daly, su 
didėja.

Vėljausion^is 
skaitlinėmis, 
žmonių skaičius 
Kartu pasigendama 1,045 žmo 
nių, kurie irgi galbūt yra žu-

LONDONAS, sp. 15. — Pa
galios, po kelių mėnesių delsi
mo ir galvojimo, Hitleris atsa
kė į Anglijos paklausimus dėl 
Vokietijos taikos mierių, kup
riuos Anglija padavė Vokietijai 
keli mėnesiai atgal, kada buvo 
iškilęs krizis dėl Vokietijos at- 
ginklavimo Pareinio ir kada Vo
kietija pasiūlė savo garsiąją 
“taiką”.

Tada tai Anglija ir pasiuntė 
Vokietijai visą eilę paklausimų, 
kad ji plačiau išaiškintų savo 
pasiūlymus ir jų prasmę. Bet 
tik dabar iš Vokietijos tesu
laukė atsakymo. Atsakymas 
betgi yra tokis pat neaiškus, 
kaip ir pirmesnieji Vokietijos 
pasiūlymai ir taip pat nieko 
neišaiškina.

Kiek žinoma, Vokietija sutin
ka daryti nekariavimo sutar
tis tik su Anglija, Francija, Bel
gija ir Italija. Bet nieko ne
sako apie karą ir nekariavimo 
sutartis su rytų Europva ir Rtr- 

Atpenč, Vokietija pri- 
reikalauja pašalinti 

šių penkių

13 užmušta religinė 
se riaušėse

MUENCHEN, Vokietijoj, sp. 
15.—-Nacių slaptoji policija pa
dare kratą namtiose Alberto 
Vassala-Torregrossa, tituliario 
Emesa vyskupo ir buvusio pa- 
pos nuncijaus Bavarijoj. Po- 
lįcįja konfiskavo daugelį laiškų 
ir areštavo .vieną vyskupo dar
bininką. Tai jau antra krata 
pats tą vyskupą ir, spėjama, 
buvo padaryta sąryšy su reor
ganizavimu 
judėjimo.
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NEW YORK, sp. 15 
News sako,z kad Amerikos vo
kiečių Bųnd,’ ofičialė Amerikos 
Vokiečių nacių organizacija, įsa
kė savo 50,000 narių balsuoti 
už rępublikonų kandidatą gub. 
Alf Landoną, kaipo kandidatą, 
“kuris yra palankiausias Vo
kietijos kancleriui Hitleriui”.

Amerikos nacių vadas Fritz 
Kuhn, kuris nesenai lankėsi 
Vokietijoje ir turėjo pasitarimą 
su Hitlęriu, vokiečių savaitraš
ty išspausdino atsišaukimą bal
suoti už gub. Landoną, kaipo 
labiausia vokiečiams priimtiną, 
nes “kila klausimas, ar dabar
tinės administracijos linksmas 
į kairę neprives šalį prie bend
ro komunistų fronto”.

Staigtis Belgijos paskelbimas, 
kad ji nori pasitraukti iš Eu
ropos politikos ir laikytis joje 
visiško neutraliteto, kartu pa
didinant armijas savo apsau
gai, labai nustebino Angliją ir 
Franciją, Nors ir buvo laukia
ma tokio žingsnio iŠ Belgijos, 
bet nebuvo 
greitai.

Spėjama, 
gryšta prie 
kokiame ji 
kada jai buvo garantuotas ne
utralitetas ir jos sienų nelies 
čiamybė, nors ji pati niekam jo
kios pagelbos nebuvo užtikri
nusi.

Taipjau4 spėjama, kad dabar 
Belgija atsimes nuo karinės są
jungos su Francija ir pasiūlys 
Vokietijai, taipjau ir Francijai 
padaryti tik paprastą nepuoli
mo sutartį.

Kodėl tik dabar Vokietija 
atsakė

sija 
mygtinai 
Rusiją iš visoki 
valstybių derybų

Iš atsakymo galfma'suprasti, 
kad Vokietija sutinka nekariau
ti su vakarų Europa, bet nori 
pasilaikyti liuosas rankas rytų 
Europoj, kad galėtų pulti ten 
esančias mažesnes valstybes ir 
Rusiją, kada tam puolimui at
eis patogus momentas.
Belgija nustebino Angliją ir 

Franciją

GRAND RAPIDS, Mich 
15.-—Gub. 
specialiam
19 mįhąčįų‘, anksčiau numatyto 
laiko?^;k^'}tikRKvhe#usiti|įti $u 
prezidentu Rooseveltu, kuris at
vyko į’ čia už 19 miunčių po 
gub. Landon išvažiavimo.

Kiti juokauja ir sako, .kad 
Landon prieš. laiką . pabėgęs iš 
Grand Rapids bijodamas, kad 
prezidentas nepaklaustų, ar mi
nioj nėra Landono ir nępasi- 
juoktų

Taip prezidentas padarė Em- 
poria, Kas., kur iššaukė iš mi
nios vieną svarbiausių Lando
no rėmėjų redaktorių William 
Allen White ir pasijuokė iš jo, 
kad jis “stoja už mane (Roose- 
veltą) visą laiką per keturius 
metus, išėmus paskutinius še
šis niėnesius.”

O juk ir Landon yra rėmęs 
Naująją Dalybą per ištisus du 
metus.

BRIUSELIS, sp. 15. —Bel
gija nutarė pasitraukti iš Eu
ropos politikos ir atsidėti vien 
ant didesnės armijos, kuri tu
ri ją apsaugoti ntio netikėto 
puolimo, kokis ištiko 1914 m., 
kada Vokietija staigiai puolė 
Belgiją, kad per Belgiją prasi
mušti į Franciją.
''Karalius Leopoldas išdėsty

damas ministeriams savo šalies 
nąiijąją griežto neutraliteto ir 
izoliacijos politiką pareiškė, kad 
Vokietijos atginklavimas Pa
reinio “praktiškai pastato mus 
į tokią padėtį, kokioj buvome 
prieš didįjį karą.”

šalies geografinė padėtis 
(tarp Francijos ir Vokietijos), 
sakė karalius, “verstinai verčią 
mus laikyti tokią didelę mili- 
tarinę, mašiną, kad jokis kai
mynas nedrystų panaudoti mu
sų teritoriją puolimui kitos 
valstybės”.

Nuo pat karo pabaigos Bel
gija buvo padariusi sti Fran
cija militarinę sąjungą. Tokios 
pat sąjungos ji pastaruoju lai
ku ieškojo ir su Anglija. Bet 
kaip galima buvo suprasti iŠ 
karaliaus kalbos, dabar Belgi
ja atsižadės bet kokių karinių 
sąjungų ir pasiliks visuose Eu
ropos ginčuose visiškai beša
liška.

“Belgija turi laikytis išimti-, 
nai ir grynai belgiškos politi
kos’, sakė karalius. “Mes turi
me rūpintis tik neprileisti ka
ro musų pačių teritorijoj ir ne
privalome kištis į savo kaimynų 
konfliktus. ■ Kokia nors sąjun
go su atskira šalimi susilpnintų 
musų poziciją užsieny. Grynai 
apsigynimo sąjunga nepasiekia 
tikslo, nes nežiūrint kaip grek 
ta bus musų sąjungininko pa- 
gelba, ji gali ateiti jau tik po 
to, kai puolikas bus uždavęs 
mums triuškinantį smūgį.”

Todėl Belgija turi ginkluotis 
ir pasitikėti tik savo jėgomis. 
Tad ir kareiviavimas Belgijoje 
turi būti prailgintas nuo 1 me
tų iki pusantrų metų. Dabarti
nė padėtis, pasak karaliaus, 
verčia ginkluotis ne vieną Bel
giją, bet ir kitas neutrales 
valstybes, kaip Holandiją ir 
Šveicariją. Jos irgi didina sa
vo lęariumenes. Sprendžiant iš 
karaliaus kalbos, Belgija vei
kiausia atsimes ir nuo Locarno 
valstybių sutarties, kuri turė
jo garanttioti Belgijos sienas.

SEKMADIENIAIS 
NAUJIENŲ 
OFISAS VĖL 
BUS ATDARAS

• Del 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
niais gąlite paduoti tele
fonu* ir vėliau, pradedant 
nuo 4-tos iki 8:30 vali 
vakaro.

Canal 8500
r' 

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

Nacių krata vyskupo 
namuose

..„s. __ _ J.___
•k, • ,i>

•
.' ■■ •
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LVD

GYDYTOJAS 4 IR CHIRURGAS

5 po pietų

ADVOKATAI

oan

pini

vakare.

Reporteris

Laidotuvių Direktoriai

Boutėvard 5208-8418

phonė Morirdę 8877

Laf. 0727

LIETUVIAI
hope Boulevard 4189

Garsinkite “NmOse

Cicero^ Lietuviu 
torių Asociacijos.

liMMO 
NUOTYKIAI

r. Tas 
ihgas,

kad kietųjų 
Wiikes Barre,

I. artešiAn aVe. 
rospect 3403

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

Stata!
ICHIGAN

šiame susirinkime pasirodė, 
kad Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai kuone vienbalsiai re
mia prezidentą Rodseveltą. TaS 
geriausiai paaiškėjo iš veikėjų 
kalbų. Nežiūrint, kas kokių įsi
tikinimų bebūtų ir kokiai pro
fesijai priklausytų 
riai

IS POLITIKOS 
LAUKO

lį”. Visa ripylirikė * yra anglių 
dulkių apiberta. tos Anikės pa
sidėto anglis malant ir į Va
gonus pilant. Vėjas, žinoma, 
išnešioja jas po visą apylin-

ir šventadieniais 10—12 
dieną.

žiausią pasitenkinimą, kada ir 
musų parama padės preziden
tui laimėti rinkimus ritmuš'rin't 
visas atžagareivių atakas.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir ntao 7 iki 9 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South tafalsted St. 
Tel. BouTevatad 1401

Ofiėb Tel. Boulevard 5913

DR, BERTASH 
756 West 35th Ši.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6 

Nedeliomis 
Rėk 4910 SO.

Tel. Kenwood 5107

— Reporteris.
(Bus daugiau)

Ofiso Tel.
Enrievyood 7151

Spalio 2 d. PiliW ^tapė
te |Vykd ekstra . nepaprastris 
Lietuvių kambariu komiteto 
sUširirtkitoas ŠU tiksiu priimti 
du haujrii išrinktos narltas; j.

ir m
dri; kaip girMjAti; ir tapo pri
imti. Bet Ąš Miriau; kad ŠČhultz 
taihe srtsirihkimė rtedalyvavo. 
Beiškiri, ■

Išlaukine anglių kasyk 
lų išvaizda

Tel, Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Pairk 3395 

)r. Susanna Slak 
htotėrų ir vaikų ligų gydytoj 
6900 So. Halsted St

SOIIO PITTSBURGH, Pa.— 
Spalio 11 d. ihiciatyVa adv. 
Edwardo A. Schullžo buvo su
šauktas Pittsburgho ir Apylin
kės lietuvių Veikėjų slisirihki- 
mas Lietuvių Mokslo Draugy
stės svetainėj. Susirinkime da
lyvavo Visokių įšitikihimų apie 
50 Veikėjų.

Susirinkimo tikslas buvo tas, 
kad pasitarti dėl lietuvių da
lyvavimo besiartinančiuose pre
zidento rinkimuose, ir kokios 
pozicijos lietuviai turėtų laiky-

Reiškia, jis pri'ilhtAs ūž 
Akiiį. Aš ŽIMfe W jii 
nedalyvavo nė viename susirin
ki. KAdA i Hhktoai Wė- 
^mstdj vištoj it 
iaikdį kur iiiitih£ašt kšiį> kiikių 
naktibaldų, pra “ ‘ ‘
tešiAitoš vAiAft 
tartai 16 -j _ 
leigu bril buvus, W te tris pri- 
^rtiirtiAš talį ta (vykęs. Nri- 
tate, kad pirirtiritelta tak&Bį

Lairtigjo, kaift Zablote 
kis ant muilo

4631 BOUfrH ASHLAND AVfe. 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nędėl. nuo 10 iki 12 

Rėž. Telephone PLAZA 2409

JOSEPII j. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone:, Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVeNUE 

Rėš. 6515 So. R6ckwell Št.
Telephone: Republic 9728

A.A.SLAK1S 
AbvOKAtAS

111 W. Washington St 
Room 737 
e iki 5 vai. 
tel. Central

biznie- 
profesionalai ar darbinin-’ 
— visi yra už prezidentą 

Booseveltą. Visi savotiškai aiš
kina ir numato, kad šiuose, 
rinkimuose nėra kitokios išei
ties, kaip tik remti prežidefitą 
Rooseveltą.

Taip pat kalbėtojai reiškė 
savo pasipiktinimą Heatsto gel- 
tonlapiams ir demagogui Cou- 
ghlinui.

Tuoj vietoje buvo sudarytas 
komitetas, kuris kooperuoda
mas su kitomis organizacijo
mis darbuosis pagal savo ge
riausias išgales dėl išrinkimo 
nrezidento Roosevelto. Komi
tetą; sudaro šie veikėjai: adv. 
Edward A. Schultz, A. J. Le-

PIRMAS LIETUVIŠKAS ■ 
bŠTEOPATHIC PfiY$lCIAN IR 

OBSTETRfCIAN
OFISAS:

6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 1Q v., r.—I J

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Rusas L _ 
Moteriškų, Vyriši

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

liomis

Laidotuvių Dires
AOtoLANicį' PATARkĄVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 

tuVi'Mb kdpiyči'Afe visose Miesto Dalyse.

Pasirodo, kad 
stonas kreipėsi, 
sakymą, jog jie yta Už prezi
dentą* Rooseveltą. 6 jei kuris 
ir nebuVo už prezidentą Roo
seveltą, tai ir tas neapsiėmė 
dirbti republikoriams, pasitei
sindamas, kad neturįs laiko.

Tokiu buriu musų gerasis 
tautietis ir buvęs SLA. Įstatų 
Komisijos narys, p. Birštonas, , , v. .. - Ą, .. •.
grįžo atgal tiek telaimėjęs te- 
pirblikonų partijai iš Pittsbur- 
gho lietuvių, kiek “Zablockis 
ant muilo“.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL, 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, huo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedėliOmis Alio 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MlDWAY 2880.

Office 4Č70 Archer A’vehue 
Tel. Vifginia 1116. 

Valandos; 1—8; 7-^8:30 p. p. 
Office & rfesidėnce 2519 W. 43M Si 

Tel. Lafayette 8051 
Valandos; 9—10. rytų, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus sefedų. 
Sekmadieni sUsitariis.

, J. Virbickas, Š. Baka- 
. Mažukna, Charles 
Aleksandras Vaino- 

Bronė Sabaliauskaitė, K. 
Narauskaš, F.

Skulptorius Rimša, kai užsi
darė jo kurinių parodą Pitts- 
burghe, pareiškė pageidavimą 
aplankyti anglių kasyklas ir di
džiąsias plieno liejyklas, norė
damas pamatyti, kaip yra ka
samas tas juodasis “auksas“, 
kuris suka industrijos ratus, 
it kėip yta liejamas plienaš, 
iŠ kurio yra datortidš Visokios 
mašinos ir ginklai karui.

Tiek anglių kasyklose, liek 
plieiid liėjykioše gana didėlis 
nuošimtis ritau Ariiėrikoš lie
tuvių 'dirba. Tad nėra mažiau
sios abejon&s,'kad gerb. skulp
torius hemažai trio įdomavo, 
norėdamas savo akimis pairia- 
tyti, kaip mūsų tautiečiai da
ro sau pragyvenimą tose gar
siose pramonėse, aįiė kurias 
jis pats tiek daug yra girde-

Rez. 6609 S' 
Tel. I

Dr. A. Ji Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo Ž iki 4 V. p. p. ii* nuo 7 
iki 9 V. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OF1S4Š . , 

3156 Wtest 59th St
Tel. Hemlock 5998. .

Gydytojas ir Chirurgas
/ ikų, Vaikų ir visų 

chrohiŠku liga.

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

2400 Wešt Madiėėn Street 
Vai. 1 iki, 3. po pietų, 6 iki 8 Vak.

Tel Seeley 7330 
NAihų telefonas BrtiiisWick 0597

RUgsėjo 27 d. Sekriladiertiš. 
Diėha gHži, saulutė rtialbhiai 
Svečia, dusų Reporteris yra pa
daręs ^dėitų’’ Šri skulptorium 
Rinišia važiifoti apžiūrėti arig- 
lių kasyklas nors iš larikP pu
sės.

Per kalnus, pakalnes nė ju
ste nejutom, kaip atsidūrėm 
Čoverdale, Pa., prie didžiulių 
Pittsburgho Terminai Čoal Cd. 
kasyklų. Važiuodami artyn 
pradėjom jausti nepaprastą 
kvapą. Tai buvo vadinamųjų 
“gesų“ (dujų) kvapas, kurį 
gamina degantis didelis pyli
mas. Mat, ten yra supiltos ii" 
kas dieną vis daugiau pilama 
iš kasyklų vežamos anglių at
matos vadinamos “šleitu“.

Tasai “šleito“ pylimas, ku
riame yra didelis nuošimtis 
anglių, gulėdamas per eilę me
tų nuo saulės šilumos užside
ga ir lėtai rusena.

Dažnai po lietaus pusėtinai 
dega ir daug durnų rūksta. 
Mat, po lietaus “šleito“ pyįi- 
rpe susidaro daugiau “gesų“, 
negu paprastai. Degimo proce
sas tol-vyksta, kol išdega vi
si “gesai“ ir paverčia visą 
“šleito“ pylimą į tikrai nau
dingą medžiagą keliams taisy
ti. Ta medžiaga pavaduoja žvy
rą; taip pat iš tos yra daromi 
ir visokie kitokie dalykai.

Ponas Rimša, jausdamas 
“gesų“ kvapą ir pamatęs rūk
stančius durnus iš to didžiulio 
pylimo, pradėjo teirautis visa 
ką tai reiškia. Girdi; išrodo, 
lyg ir prigesęs vulkanas.

Išsiaiškinę ką visa tai reiš
kia, važiuojam tiesiai į “tin<*-

Susidarė Lietuvių ko
mitetas prezidentui 
Roosevėltui remti

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
AmeHkoė Lietuvių Daktatų 

Draugijos Nariai

s h • Av • i >• .L • •

AMBULAJNCE, PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741^1742

JvXWDEIKlS

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeborto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija: . ,.

3407 Low‘e Av**.. Tel. Yards 2510

Tdib ta. ridtaVd šd- 
rengu didelį rtiAsiriJ 
mą Šri p^rahia Li'ėtdVdš Šri- 
nų šVėlritaj stato Ž5 A Kai- 
betojAfš briš lidl^vtoi it rita' 
rikota. Būs ik* rridžikAli ritė 
graihri. j^artgds jokios nebus.

•— itolilikaš.

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas^
Palengvins akių jvelhpimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skėudejimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotii- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
tVūhiparėgystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sū 
ulektta, parodančia mažiausias klai
das. Speciali Utyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus, Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nii6 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
£ , , . kailį pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

2______ 4-L______ <<<• I IX >1 __ I

K. P. GUGIS
v ADVOKATAS
Miesfa ofisas—>27 N. Dęarbom St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3328 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Gėo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIU'S

• ■ * ■ i. zAb

Aną karių rašiati Biltsb'uV' 
gho Naujienose 
anglių srityje — 
Pa. yra šiisidalrtęs lietuvių rie- 
publikorių komitetas, iJr kad ta
sai komitetas siekiasi visoje 
Penn. Valstijoje suorgšnižuoti 
lietuvius republikonus dirbti 
Landono ir irepublik'onų parti
jos naudai.

Praeitą savaitę td republiko- 
nų komiteto atstovės porins 
Birštonas buvo atvykęš į Pitlė- 
burghą organizrt'dti iietlivii) re- 
publikonų komitetą Allegheny 
kalintoje.

Bet, gerbiamieji, ar jus ti
kėsite, ar ne, kad ponas Bir
štonas Pittsburghe negalėjo 
surasti nė 4 liėtŪVitj rėpiibli- 
konų, iš kurių jis butų galėjęš 
sudaryti lietuviškėi-repubiiko- 
nišką komitetą Allefeheny kaun- 
tėje. Nors musų tautietis Bir
štonas Pittsburgho veikėjams 
daug žadėjo visokių republiko- 
niškų “feivėrių“, jei tik jie 
stos į republikonų komitetą, 
bet nie-ko iŠ to

Dr. Charles Segal 
, OFISAS f ;

North LiriUViU 
Baimtojų Lyta todbr- 
savb brtežidentų Rnbsė- 

vfeitą ir beihbiti^tu 
pArttjbB tiktefel

n. š. bi'rtSBURGii. i»a.— 
spalio iž d. Liėtrivbs šrihri 
svettoėj’e įvyko LlethVih Bal
suotojų Lygos štisirihKimhŠ, 
kuriame brivo indoršriota višAiA 
balsšis taeš ^ri pirėžideii'td 
RcošeVriild LabditariVų ib vi
sas driritokbaių' paPtij'oš tikio-

bid'zitilių kasykių “tipelis“ 
stovi, rtiekUr j'okio jridejim'o 
nesimato. Mat, sekmadieniais 
ir šeštadieniais angliakasiai ne^ 
dirba.

Prisiartinome prie tos sky
lės, pro kurią leidžiasi anglia
kasiai .ąpie^ hOOn pėdų gilumo 
tfęš'iAi į; žemę. Taip > pat tais 
pat keliais, ir anglis yra kelia
mi į viršų. • i

Kai pažVelgi į kitą pdšę, 
biskį tdlyn į kairią, matosi Va
dinamos “kompaničnos“ sttf- 
bos, kuriose gyvena angliaka
siai. Stubos sustatytos eilėmis. 
Apie šlubas matosi darželiai ir 
šiokie lokie medeliai. Išrodo 
kaijl ir savotiškas miestelis.

Ponas Rimša ’sū atsidėjimu 
pasidairęs ir 8Ako, “kad tai 
yra n'epfąprastriš Reginys ir, 
jei tą visą galima butų turė
ti paveiksle, tai tikr'ai būtų 
brangus meno kūrinys“.

Bandėme traukti paveiksluš, 
b'et šArilė jari buVo pūsišlėbus 
už tamsių dėbešų ir mes abe
jojom, galėsime turėti kokfo 
pasisekimo sli savo “Kodaku“.

Svečiuose pas anglia
kasius

Škiilptorihš Rimša pareiškė, 
jog horįs arčiau šusipAžirili Šri 
ahgliakašiaiš.

Jūsų Reporteris mielai suti
ko tuo reikalu patarnauti ri- 
Rimšai užtikrindamas jį> kad 
šiame angliakasių miestelyje 
turįs gerai pažįstamų lietuvių 
angliakasių. :

neisejo.
kur tik Bir- 
ten £avo at

»n.WEais 
DENTISTAS

4645 Soi Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Seredomiš ir neuSL pagal sutartį 
Rez. .6631- So. California Avenu® 

Telefonas Republic 7868
J- ___ s_____.____ -■ ______________•_______

At Petkus
1410 South, 49th ęourt t ‘ Cicero Phoriė Cicero 2109

P. J. llIDIKAS ’ ~
3354 So. ^aįšted. S.treet________Boiklėvard 40,89

' \‘vi f. hAbžitiš
668 West IŠth Štrėet Phone Carial 6174

lioms 
nas, 
Milleris, 
rius-, 
VaiŠhorius, 
Gė'dritoaš ir !F, AftibrAzAs. '

Komiteto nariai pasiskirstė 
ririteigomis taip: ptfez. adv. Ed- 
waVdas A. Schriltž?, Vice-prezi- 
dentas K. Vaišnorius, sekreto
rius A. J. Lelioniš; ižd. J. Vir
bickas.

Tūiri ta buvo m/tarta, kad 
šis komitetas kooputotų į 
komitetą ir kitų totaesnių ko
lonijų veikėjus, kurie tik pri
taria rirėžideritui horišėveltui.

Viena, tur būt, iš gražiau
sių šio komiteto ypatybių yra 
ta, kad veikėjai pareiškė, jo£ 
šis komitetas darbuosis prezi
dento -Roosevelto išrinkusi 
vadovaudamasis šios šalies pi
liečių gerove, visai neieškoda
mas jokių politinių “feiverių“ 
iš demokratų partijos.

Vienas iš kalbėtojų pasakė, 
kad šis komitėtas jarišis Ai’d-

KENAIS, .PUSGAUONIAfi 
AŠTUNTADALIAIS IR 

KETVIRTADALIAIS. 
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RĘNDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalais.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žiiioitaas pė5r 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
Vyrų, moterų ir vaikų pagal, nau
jausius metodus. X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. Į8th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo. 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar CentrM 7454

B Užtikrinti ir Pag-erint
K Mito Atoityjė
K. Liek viėhdš - ^įmto'š taupomi pinigai
Ifc^^.dLAnš'ti pet" Lfedetai Savings And L

Insurance čbrp., Washington, D. 
.:. RėikrilūU'dami Savo sutaupytus 
gus visuomet galite atsiimti.

Turtas Virš $1,600,000.00
Ūž taupomus piriig'us išmokė jom 4%.

nuo 5 iki 2’0 metųDuodame paskolas ant pirmų mor

STANDARD FEDERAL SAVINGS
K moWATION Of CHICAGO
23Ž4 S. Leiritt St. Tel. Cahal 1679

JUSTIN MACKIE^icil, Prezidentas 
llELĖN KUCHlNSkAS, Raštininkė.

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phbne PROsiiect 7565
.«• r : ’ m; >■ . . i ,■

Vjsum gtiv. Vrilstyb^sę 
ešamosė kalbose rūkytoją! 
sako “Žtažtyš” kai tik atsiį 
daro. labiūU-šūšvelnintą Ola 
Golds cigaretę pakelį.

Mts. Anfeiia K. jątusž
Ph y sic ai Therapy 1 

HariŪ MidWė Į 
6630 S. Węstertt 
Avę., 2nd JHtodr 
HėtoMck 9ŽS2

Patarnauju prie 
gimdymo naciuo
se ar iigoniriese, 
d u odų mašsage 
electric t r e a t- 
Įmeri ir Uišghte-

I :~Ts. A J? blanketš irtt.
Moterims ir mer-

Ifl \ ginoihs ta ar i- 
* mai dovanai.

Vai. 9.^r
Ofiso

Gyv. vieta: 6733 Cratadon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
^u.Tel. Yarda 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos: nu6 10—nuo 6 iki 8 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai, diends

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. vak. 
Išskyrus s'eredomis ir Bubatoknis.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisais 4645 . SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso irai.: NUo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. . Nedalioj .pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: BouleVard 7820 
Nata Te!.: Prospect 1936*

, _ ............................ ........... .. ................
. .. -* •. \ " 4 * **•' - ' ** "jt * 1 «* •

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas m CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofisd valandos nuo 2—4 ir nuo
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutarti

\ k Kiti Lietuviai Daktarai. _ 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso ..valandos: nuo 2 iki 4, ntad 7 
iki 8:80 v. Nedėl. ntio 10 iki 12 ė. m.

DR. S. NAIKEIA S
GYDYTOJAS ir Chirurgas 

Ofisas ir Rezidencija. .
3335 So. Halsted St r.(i „ ciucago. ill. .

10734 S. Kticijig___________
? '... ■ S. M. ŠĖUDAŠ ~
Vįg..Wl8st ,, Phone Mpnroę
~ LACHAWlfcZ ii- SŪNUS 
2814 West 28rd Place PHones Canal 2515—Cicero 5927

. ... .Š. U. Mažeika
T4tųanicą Avenue.,, ,z. „v „ ,■ Phone Varde 1188

J. MULEVIČIUS
4W92. Archer.Ątįenųė Phone Laiayėtto 8B7Ž

L Ji
1646 West 4rilh Stfėfet

S IR SŪNŪS
Ttel. Pulltnan 5703

NAUJIENOSĮ.ęhicago).Hl
l'ta suįitakimui diėrių fr su
driktų tarijriki ri'd bikhiko (ku 
riš i įvįta š'O d. rii 
Nitritas - bhyrt 
kąd skandalėlis butų užbaigtas, 
kdl jMrs. Mitch'ėįl Ari hesugrį- 
žus iš Europos. Bet pirminin
kas nešaukė taip greit. Atėjo 
reguliaris mėnesinis susirinki
mas, rūgs. 24 d. čionai p-as 
Šchriitž laip pat nepasirodė. 
Taip ir vėl tie rinkėj ai-priėmė-1 
jai turėjo viską atidėti į kitą j 
šuširirikimą. Bet laukti regu-i 
tai‘0 šrisirirtkimb galima J
ųriš tris bris špalio pabaigoj. 
įVykde nėpaprastą susirinkimą 
taftai šio mėh'ėši’O. Bet mine-i 
ta berita narys it Čia hepasi- 
iwė. Vienok j riti įritėjo būt 

pti^iriė jį “riž akių“. Ki
ta; kriris hbriai daįy^atlJa šios 
kbVbš mittauoše, liko regulia- 
iririį; “akyse” priiirita.

fbki darbeliai yra tarti, kad 
dri sėrii iiritiai, i^UrtrUojaini, tei- 
šių nelėkę, palys išriitų iš ko
miteto, Mri 19Š3 tttetaiš buvo 
pagal kririlgų rižma^as bandy
ta pašaiirili iš fetateto dr. 
BaVtnišAiViėhę, t. kambario su- 
martytojų. Betfe. Mitchell 
įsikišu. Vniveršitetas h’epripa-

ritasi. 3-čiari)



NAUJIENOS' Chįcago, III.

Yes, and maybe to stayRoosevelto

Pittsburgh’o Naujienos
netikėtas

not to

visuomenėje,

mat, reikės

KORESPONDENCIJOS
IŠ GARY PADANGĖS

Spalio 22 d

KEPTO P 4RŠIUK0 PAKE

KĄ ŽMONES MANO

turi savo darželį Clevelande

careful!

Chasas Motor Sales
2037-41 W. Cermak Rd

nesvarbu ar Tel. Canal 2469

Chas. Chasas

šiomis$300

būna

vu išvyti iš tankynų ir kru

JOSEPHINE’S TAVERN 
6334 So. Western Avė.

*1 000'00
DOVANŲ!

NATHAN
KANTER

(’ * RSTNKITES 
NAUJIENOSE

Labiau-suš velninti Olc
GoĮds yra dirbtuves šviežu 
nio cigaretai 
juos pirktom kaimo krautu 
yeje ar prie didelio cigare 
tų baro mieste.

SVARBIEJI ĮVYKIAI 
PITTSBIJRGHE

prieš 'prezidento 
naująją dalybą.

Vienintelis Hudson—Terraplane Lietuvis Atstovas 
pardavėjas Chicagoje.

Spalių 1 d. prezidentas Roo- 
seveltas kalbėjo Pittsburghe 
Forbes Field bolių lošimo par
ke. Daugiau kaip 70 tūkstan
čių publikos buvo susirinkę pa
siklausyti prezidento kalbos. Tą 
pačią dieną republikonai atža
gareiviai būvo atsikvietę į Pitt- 
sburghą ir savo didįjį tūzą 
Knox’ą, kandidatą į vice-prezi- 
dentus.

Republikonai nesutraukė j 
savo mitingą nė dešimtos dalies 
to, kiek buvo prezidento Roose
velto prakalbose.

Prezidentui Rooseveltui atvy
kus į Pittsburghą B. & O. gelž- 
keliu apie 8 v. vakaro ir va-

Taipgi galite gauti 1936 modelius už 
nupigintą kainą.

that—John Rukstala 
jur well-known tenors 
intending to take over 
oline-station? Well, getting to 
be a business man, hey? Būt, 
its rather greasy business.

Landono atsilan- 
ir pręzi- 
Jo pasi*1

man
and what happens
they later learn they are re- 
latives — cousins to be exact 
and the people concerned were 
Al and Robertą. Hm, imagine 
that!

SENO PETRO PATYRIMAI 
PLIENO PRAMONĖS 

MIESTE

kai šaka užkabina
Traukiant šautuvą

North
Vargoninkų perinai-

darbininkų, gali sutaupyti ir 
laiko ir pinigų, ba Illinois 
gimdos tarnyba siunčia į dar
bavietę jau preliminariai iš- 
ekzaminuotus darbininkus, 
kurie labiausia tinkami atro
do tam ar kitam darbui.

Taigi visoj Illinois valsti
joj per ateinančius du, tris 
mėnesius bus varomas kon
certuotas vajus, kad supažin
dinti samdytojus su tuo, ko
kią naudą jie gali turėti iš 
Illinois Valstijos Samdos Tar
nybos.

Dabar Prezentuoja Naują 1937 Modelį 
Hudson — Terraplane

Nors medžioklė yra laukų ir 
girių sportas, tačiau? ketvirta
dalis visų nelaimių su ginklais 
pasitaiko namuose. Medžioto
jas, per dieną pavargęs, dai
nai nepaiso ' išimti kulkas iš 
šautuvo. Arba išimtas nepądę- 
da į vietą ir neužrakina, o pa
dėkoj rimtų nelaimių įvyksta, 
cai ■ vaikai pradeda žaisti me
džiotojo paliktu šautuvu.

GARY, Ind 
lietuvių demokratų grupė ren
gia didelį vakarą bažnytinėje 
svetainėję, 1390 W. 15 Avė. 
Kalbės amerikonai ir lietuviai 
kalbėtojai. Jie primins susirin
kusiems tuos liakus, kada buvo 
16,000,000 bedarbių, kada ne
mažam gyventojų skaičiui te
ko gyventi palapinėse kur nors 
prie upės,

O tie laikai juk visai dar ne
seniai buvo, kada šį kraštą val
dė republikonai su Hooveriu 
priešakyje.

Kadangi republikonai visais 
budais peršasi vėl žmonėms, tai 
šiame vakare bus išaiškinta jų 
praeities darbai ir kaip jie bu
vo kraštą įstūmę į didžiausį 
vargą? .m

I guess that for now, that 
is all I can contribute to the 
column būt/ till more occurs 
in the chorus I remain, 

“THE SINGING FOOL” 
pinch-hitting for

The Silent Partner.

Taigi čia eina kova ne prieš 
vieną ar dvi y patas, o prieš v vi
są pažangiąją visuomenę; nori
ma ją iškrikdyt, suskaidyt, kad 
negalėtų susiorganizuot.

Tą tikrai sužinojau būdamas 
tarpe sandariečių—tautininkų. 
Negalėjau pakęst šlykščių in
trigų prieš liaudies teises. Jie 
dabar visi yra ir klerikalai. Ku
nigai baigia juos “kašieryt”.

Buvęs Sandarietis.

žiuojant su paradu į prakalbų 
vietą, šalyęatviai buvo nugulę 
žmonių, daugiausia biednuome- 
nės. Visi norėjo ne tik pama
tyti prezidentą, bet ir pasvei
kinti;

Akivaizdoje biauriausių ata 
kų prieš prezidentą Roosęveltą 
iŠ visokių atžagareivių pusės, 
ypatingai Hearsto šlykščios 
agitacijos, tai biednuomenės 
akyse prezidentas Rooseveltas 
darosi šventu žmogum.

Tą pačią dieną po Roosevelto 
prakalbų buvo girdima ir Al. 
Smitho kalba* per radio. šis at
žagareivis irgi skerečiojosi

Visokios naujienos 
Sidės. 
nos.

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMU.

.Dr. A. H. R. Atwood, Illinois 
Employment Service direkto
rius, praneša, kad ta tarnyba 
pradėjo intensyvų vajų tiks
lu paskatinti samdytojus nau
dotis jos patarnavimu, kai 
jiems reikia samdinių.

Dr. Atwood sako, kad saną- 
dytojaS]

one of 
is now 
a gas-

Clevelando Lietuvių Kultūri
nio Darželio Sąjunga plačiai 
paskelbė apie Darželio atidary
mą spalių 11 dieną. Cleveian- 
diečiams, žinoma, teko našta 
rūpintis Darželio išbaigimu ir 
papuošimu. Jiems tamę dar
be, be abejo, turi padėti visos 
Amerikos lietuviai. . Tai tiesa, 
kad “niekur kitur pasaulyje ki; 
to tokio gražaus ir reikšmingo, 
lietuvių tautai paminklo nėra.

Clevelando darbuotojai savo 
atsišaukimuose mini, kad to 
gražaus paminklo įtaisymas at- 
seis apie $50,000. Bet yra la
bai stebėtina, kad jie užtyli 
vieną svarbiausią faktą, bū
tent tą, kad to paminklo di
džiausiu rėmėju yra niekas ki
tas, kaip prezidentas Roose
velto valdžia. Prie jokio/ kito 
prezidento Amerikoje lietu
viams nebuvo galima apie to
kį darželį nei svajoti. Tai nė
ra gražu .iš Clevelandiečių pu
sės užtylėti, kad Lietuvių Kul-

Patijkėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus ir 
Skausmus nuo ištampy- 

mų. ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse. :

Spalio 25 d. Lietuvių Darbi
ninkų Pašalpos draugija rengia 
didelį rudeninį balių su dova
nomis Saxson svetainėje, 1625 
W. 15 Avė. Yra paskirta net 
10 įvairių dovanų. Bus, taip sa
kant, užkimusių giedorių kon- 
testas. Kas kontestą laimės, tas 
gaus gaidį.

Draugijos komitetas visus 
kviečia j balių atvykti.

American Red Cross 
dienomis išleido tokį įspėjimą 
medžiotojams:

Daugiau . kaip 3,000 žmonių 
užmušama kas metas šau’jamų 
ginklų nelaimėse.

Dauguma nelaimių pasitai
ko, kai. medžiotojai užmiršta, 
kad šautuvai yra padirbti ką 
nors nušauti. O iššauti šautų-? 
vas gali 
gaiduką.
per spigluotą tvorą gali jis iš
šauti. Išėmimas neatsargiai 
šautuvo iš automobilių 
priežastis ne vienos belaikės 
mirties. Nešant, reikia laikyti 
šautuvą nukreiptu

Niekuomet medžio

Jau- porą kartų teko Gary ap
lankyti ir susipažinti su gerais 
visuomenės bei organizacijų 
veikėjais. Būtent, su ponais 
Grakiais, Jonaičiais (1101 Ma- 
dison st.), Ellis, Jaručiu, A. 
Steponaičiu, broliais Kučiais, 
M. Vereikiu ir A. Kazlausku,

Jonaičiai’ laiko gražiai ‘ įreng
tą taverną. Ponai Ellis yra di
delės grosernės ir bučernės sa
vininkai. P-as Jarutis turi di
džiausią lietuvišką duonkepyk- 
lą; Kučiai laiko grosernę ir bu- 
černę, o M. Vereikus ir Kaz
lauskai laiko gražią alaus ir vy
no užeigą. Mat, šiame mieste 
užeigos yra dvejopos: vienose 
užeigose yra pardavinėjami vi
sokie gėrimai, o kitose — tik 
alus ir vynas. Pirmosios užei
gos už laisnį per metus moka 
$1,000, o antrosios

Ponai Kazlauskai yra drau
giški ir malonus žmonės ir ne
mažai veikia vietos organiza 
ei jose. Jie taip pat yra “Nau
jienų” skaitytojai.

(Tąsa iš pusi. 2-ro)
žintų to pašalinimo. Todėl da
bar yra daroma taip, kad pa
žangieji nariai patys mestų ko
mitetą, netekę kantrybės. O jei 
ne, tai bus išrastos priekabės 
juos išmesti, šiais metais va
rosi griežtai jau ir prieš Bal
trušaitį. Tai dėl to, kad jis pla
čiau darbuojasi 
nor suorganizuot draugijas pa
žangioje, demokratiškoje srity-

Įspėjimas medžio 
į tojams

Illinois Samdos 
Tarnyba

Spalio 6 d» visai 
majoro McNair rezignavimas 
iš vietos sujudino visą Pitts
burghą. O ypatingai jaudinosi 
tam tikri politikieriai, kurie 
jautėsi esą po majoro sparnu. 
Jie pasijuto esą tarpe žemes ’ir 
dangaus.

McNair vietą užima miesto 
tarybos prezidentas Comelius 
Sculy. Tokiu budu visa Pitts- 
bu'rgho miesto administracija 
pereina į absoliutišką Roosevel-. 
to demokratų kontrolę.

Dėlei to kai kuriems repub- 
likonų atžagareiviams darosi 
labai nejauku, — 
apleisti šiltas vietas

Politikas.

Šiomis dienomis šiame mie
ste buvo sustojęs republikonų 
kandidatas į prezidentus, Alf. 
M. Landom , Sustojo ir pasakė 
kalbą. Klausytojų susirinko 
tarp septynių ir ašttfonių tūk
stančių. Pasitaikė, kad tai bu
vo penktadienis. Landon kal
bėdamas prisiminė, kad, esą, 
jus tik šiandien ta Vernuose 
gaunate nemokamai žuvį. Bet, 
girdi, jei jus mane išrinksite, vamzdžiu 
tai valgysite žuvį kiekvieną tojas neturėtų mėginti šautu 
dieną

Daugelis nesupranta, ką po- mokšlių žvėriuką ar paukštį

that—Wedding Bells are al
so going to ring for Estelle 
Rimkus and Amelia Razmus? 
Yes, Estelle likęs out-of town- 
ers — we gather, while Ame
lia pieks her’s from one of the 
Chicago great flockš.

that—the Stephens can’t 
take it anymore? At a recent 
wedding they left at ten P.M. 
Now, can you imagine that?

that—Al. Stupar has decid- 
ed to come back to Pirmyn?

nas kandidatas norėjo tuo pa
sakyti. O juo labiau todėl, kad 
Hooverio “gerovės laikais” jie, 
taip sakant, atkando dantis žu
vį bevalgydami.

Dalykas tas, kad tada plie
no liejyklos beveik visiškai bu
vo užsidariusios. O kadangi 
darbo nebuvo, tai žmonės (ne
turintieji darbo ir smulkieji 
biznieriai) beveik kiekvieną 
dieną žuvavo Michigan ežere 
ar upėse ir valgė žuvį, — ži
noma, jei pagavo. '

Tad dabar Gary piliečiai ir 
sako, jog Landono peršamos 
žuvies jie visiškai nenori.

Judging by the sence of 
smęll of many Sočiais in the 
ąir we sųspect we will have 
a very busy and grand season 
of both work and play. Al- 
though our Social-Chairmam 
happens to be a young lady 
the sočiais and work seems to 
be hapdled with very mannish 
ąjid steady skili. We are go
ing to give our new operetta 
soon entitled “Oro Bangomis” 
therefore all pld and new mem- 
bers should get down • to busi
ness early in the evening on 
Friday’s ,— new memtfers1 may 
join with the small fee of one 
dollar — only one dollar to 
new friends, work which seems 
likę play, good times, fame 
and happiness.

Other Chorus’s speak and 
write of the mystery of their 
chorus which enchants their 

/ f ■

work more and more. May I 
suggest that Pirmyn also has 
a mystery which is their work 
and at present the mystery 
is the above mentioned ope
retta and as time passes on 
we are more enthralled there
fore, even amateur deteetives 
arė welcome būt, all eut- e į •
ting asidę, whyt not come down
— and meet the members of 
Pirmyn and become acųuaint- 
ed with the whole of Pirmyn
— after all you cannot know 
unless you* give us a trial — 
on Friday at 8 — at Neffas.

Has Cųpid again sent its 
arrow towards Doris Belus ? 
we notice that we never sęe 
Wally anymore būt,-----------  in
his place

Oncė upon a time their was 
a young man who became very 
interested in a young lady who 
was very young and who in 
return liked this certain young 

a romance develops — 
būt that

. Vėliau 
kymo buvo , sustojęs 
dentas Rooseveltas.
klausyti susirinko apie 40,00$. 
Prezidentas kalbėjo ne apie 
žuvį, bet apie geresnę ir švie
sesnę ateitį darbininkų, smul
kiųjų biznierių bei farmerių.
* Reikia pasakyti/: jog Gary 
mieste prezidentas Rooseveltas 
yra labai populiarus. Kur tik 
pažiūri, visur prezidento pa
veikslas. Tuo tarpu Ląndono 
paveikslą tik dvięjose vietose 
teko pastebėti.

Įdomus dalykas yra tas, kad 
Gary plįeno liejyklų magnatai 
visais budais remia republiko
nų kandidatą. Ne tik patys 
remia, bet ragina ir darbinin
kus, kad už republikonus bal
suotų. Tačiau manoma, jog 
apie 90 nuošimčių darbininkų 
balsuos už Rooseveltą.

Kai kuriems nėra aišku, ko
dėl plieno magnatai nenori 
Roosevelto. Tai labai paprasta: 
šiaip ar taip, Roosevelto admi
nistracija stėngėsi palengvinti 
darbininkų būvį. Ji buvo nusta
čiusi minimum algas. Ji ragino 
darbininkus, kad organizuotųsi. 
Visokiems magnatams * tatai 
baisiai nepatiko. Nepatiko jiems 
ir tai, kad pradėta šiek tiek ru* 
pintis bedarbiais. -

Visai kitoks reikalas buvo 
tada, kai republikonai valdė. 
Hooveris tada pasakė, jog A- 
mėrikos žmonės prie almuž- 
nos nėra pripratę. Todėl, esą, 
butų įžeidimas teikti pašalpas. 
Vadinasi, tas ponas norėjo, kad 
bedarbiai badu mirtų. Ir štai 
dabar visokie Wallstryčio mag^ 
natai vėl nori Hooverio vien
minčius grąžinti į administra
ciją! Reikia manyti, kad jiems 
tatai nepasiseks padaryti.

Senas Petras,

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

ką nacionalS grandinine krautu
vių* grupž dabai parduoda visur 
už $2.69—Musų kainos $<4 
nuo dabar už galioną 11 ww 

—visos spalvos flat ir gloss. 
Aukščiau paminėta dovana bus 

išmokėta tam, kas galės įrodyti, 
kad musų prirodymas neteisingas!
Didžiausi bankroto malevų stako 

dyleriai Chicagoje.
U, S. teismpi ir apdraudos kom
panijos yra miisų reikmenų šal
tiniai.
Langų Stiklai už 72 

Kainos
PAINT EKCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST. 
2274 ELSTON AVENUE.

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

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

VAKARAS SU PROGRAMŲ 
Rengia Joniškiečių Lab. ir Kultūros Kliubas 
Sekmadienį Spalių-October 18, 1936 

J. JUŠKOS SVETAINĖJE 
2417 West 43rd Street

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO ĮŽANGA 25 CENTAI
Bus Šauni muzika šokiams—Linksma komedija “DVI KŪMUTĖS” ir 
dainos. Dainuos: St. Rimkus ir p-ia Dockienė.

UŽPRAŠO KOMITETAS.

Spalio 4 d. Į Dangų žengimo 
parapijos klebonas kun. J. Mi
si us užsakė perv pamokslą, kad 
tuojau po sumos bus renkamas 
vargonininkas ir liepė visiems 
parapijonams susirinkti.

Dalykas, mat, toks, kad bu
vo norima paliuosuoti iš vietos 
senąjį vargonininką Aliukonį, 
kuris toje parapijoje jau buvo 
ištarnavęs daugiau kaip 20 me
tų, o jo vieton buvo norima įs
tatyti Joną Senulį, kuris nela
bai seniai vargonininkavo tau
tiškoj šv. Jurgio bažnyčioj, bet 
pastaruoju laiku buvo pasitrau
kęs iš tautiškos bažnyčios ir 
buvo be vietos. | į r*

Kunigas Misius permatyda
mas, kad Senulis gal būt yra 
gabesnis vargonininkas ir cho
ro vedėjas jau kiek laiko, kaip 
ruošė jam vietą savoj parapijoj. 
Bet buvo keblumo dėl senojo 
vargonininko prašalinimo. Mat, 
senasis vargonininkas, tarnau
damas per tiek daug metų ir 
už visai mažą atlyginimą, ne
buvo nieku prasižengęs. Tai ir 
prašalinti nebuvo lengva, — 
reikėjo šaukji parapijonų mi
tingą ir leisti jiems nubalsuoti, 
kurio vargonininko jie nori.

Tai yra, geriau sakant, kuni
gas Misius penorėjo imti atsa
komybės už senojo' vargoninin
ko prašalinimą.

Parapijonų susirinkime buvo 
nubalsuota dauguma balsų už 
Senulį, ir tokiu budu senasis 
vargonininkas yra prašalina
mas. Teko girdėti Sūnų Lietu
vos Kliube, kad kai kurie se- 
nieji parapijonai yra nepaten
kinti tais rinkimais išmetinėda- 
mi, kad už Senulį balsavę mo
ters ir vaikai, o senieji parapi
jonai tai nė žinote nežinoję 
apie rinkimus. Tur būt, praeitą 
sekmadienį nebuvo nė bažny
čioj. —Parapijomis.

DID YOU KN0W?
that—Aldona Walulis and 

ĮSd. Chepųlis, both old mem
bers of Pirmyn, were engaged 
and now are expecting Wed- 
ding Bells very, very soon?

that—Pirmyn seems to be 
quite the place to meet your 
“one and only” yes, judging 
by the amouiit of couples that 
already are married 
mention the future.

Grand Opening Mike’s Tavern 
Įvyksta > . ■ •

Spalio 17-18 d, 1936 m.
Kviečiame visus draugus ant musų iškilmingo atidarymo, bus 

veltui užkandžių, gera muzika, visi linksminsimės iki ankstybo ryto. 
Kviečia savininkės,

v Kane Sibas & Anna Martin
494® SO. HALSTED STREET

Dabar galima gauti kai miltiniam taverae.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 Sontb i HaUted Street
Viri Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTBIBUTOBI8

<? M F 7 ? v • ■ ? >•■? '•••* j;

Tik ačiū Rooseveltui lietuviai turos Darželiui •'■•■statyti Roose
velto administracija suteikė 
apie $40,000. Malonus Roose1- 
velto atsinešiipas; į lietuvius ir 
kitas tautas tirt) huvo labai pa
brėžtas. Rooseveltas tuo paro
dė, kad jis neniekina ateivių, 
bet įvertina jų kulturinį krai
tį, kurį jie atsivežė Amerikon/ 
Dabar-gi lietuvių Darželio Ko
mitetas nesako jam už tai nei 
ačiū nei išgraušk. Iš komite
to pranešimų išrodo, kad jis 
susideda iš tokių didvyrių, ku
rie patys sukėlė apie $50,000 
be jokios pašalinės pagelbos. 
Kam gi reikia ieškotis daugiau 
sau garbės, negu jos^ prikląu- 
so? Juk užtenka, kad Cleve- 
landiečius mes garbinsim už jų 
iniciatyvą ir rupesnį. Bet ir 
čia musų lietuviai nebuvo vię- 
ni tokie mandrus. Visos kitos 
tautos irgi gavo po darželį, ir 
visi tie darželiai pastatyti tik 
ačių Rooseveltui. Kam-gi čia 
perdaug pūstis ir dar tyčia ne
sakyti to, ko musų garbė rei
kalauja pasakyti.

Roosevelto Rėmėjas.

Įvyks Spalių 17 d., 1936 m.
Kviečiu visus draugus ir tautiečius į Į>arę» bus veltui kepto paršiu
ko užkandžiai, gera muzika—^linksmiiišių^s .visi jauni ir seni.

Kviečia Savininke JOSEPHINE PILKIS
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The LUhuanian Baily New« 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500
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Bet iš paties Berlyno pranešamą, kad gerai pain-' 
formuoti žmonės supranta, jogei tas nacių riksmas tai 
tik “kaTOufUąžas”. Jo tikslas apdumti akis Vokietijos 
gyventojams, kurie toliaus vis labiaus kenčia dėl maisto; 
stokos. -N A ’
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Entered as Secopd Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office, 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
UI. Telefonas Canai 8509.

Užsakymo kaina!
Chicagoje paštu:

Metamu . ....................... .
Pusei metų - ------ ---- .......
Trims mėnesiams ___ __

' Dviem mėnesiams___ __
Vienam mėnesini

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija______ ___ ______  8ę
Savaitei ....— 18p1
Mėnesiui 75c;

Suvienytose Valstijose, ne Chicago]/ 
pažtu:

Metams ---------------------- $5.00;
Pusei metų 2.75-
Trims mėnesiams -----------  1-50,
Dviem mėnesiams _______  1,00
Vienam mėnesiui <75

, Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —w....— $8.00
Pusei metų _______________  4.00
Trims mfinesiams ____ _____  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy

Orderiu kartu su “ ' mu.

Tai nėra kova tarp demokratijos ir 
fašizmo

............    i »T..^>

Atsirūgsta Etiopija
Austrija staigiai ėmė atšalti Mušsoliniui, kuris pir- 

miaus galėdavo jos valdžią vyžoti, kaip šiltą vilną. Aus
trijos kaperis Schuschni^gas netikėki pašalino iš fa-' 
šistiškos milicijos (“heimwehr,o”) vadovybėj UtiKimįau-. 
šią MussoKnio sėbrą, kunigaikštį Starhembergą, ir pa-l 
naikino pačią miliciją.

Kodėl? O gi todėl, kad Italijos valdžia jau nebeduo
da pinigų tos milicijos išlaikymui. Mat, Etiopijos karas 
ištuštino* Mussolinio iždą. !

Kita nemaloni žinia Italijos fašizmui ateina iš 
Vengrijos, ši reakcionierių valdoma šalis iki šioj žiūrė
davę į Romą, nes Mussplini žadėdavo ją paremti bizniš- 
fcai
-dabar Budapešto politikieriai jau dairosi, ar nėras pa* 
gelbos kitur, nes Italija savo prižadų nebegali ištesėti. 
Priežastis — ir vėl tas pats Etiopijos kąrąs.

Žudydamas beginklius etiopus, juodmąrškinių odiu- 
ce” įgijo garbę (ir švento tėvo palaiminimą), bet pra
rado kapitalą. O be kapitalo šiame kapitalistiškame pa
saulyje sunku verstis net ir . diktatoriui,, kuris turi dide
lę kumščią.

Etiopija Italijos fašizmui dar ilgai, ilgai atsirūgs.

pirkti jos ūkio produktus ir skolinti pinigų. Bet

Norman Thomas, socialistų partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų prezidentus, kuris, beje, šiandie bus; 
Chicagoje, sako, kad dabartinė rinkimų kova nėra ko
va tarpe demokratijos ir fašizmo. Jisai visai teisingai', 
nurodo, kad nė vienas iš stipriųjų kandidatų nėra fa-; 
šistas. *

Laimėti rinkimus gali tiktai Booseveltas arba Lan-* 
donas. Apie Roosevelto “fašistiškumą”, žinoma, negali; 
būti jokios kalbos. Bet, anot Thomas’o, nėra fašistas nė 
Landonas. Tiesa, kai kurie Landono rėmėjai turi f ašis- 

* tiškų simpatijų ir kartais nušneka, visai kaip Mussolini., 
Bet tai nereiškia, kad yra fašistiška republikonų parti-j 
ja arba jos kandidatas. '

Kova eina tarpe stambiojo kapitalo ir darbo žmoJ 
nių. Prezidentas Rooseveltas kartą gana vykusiai api
budino savo priešus, kurie spiečiasi ^aplinkui republikp-* 
nų partijos vėliavą. Jisai pavadino juos "Ekonominiais; 
rojalistais”. Kaip rojalistai (karališkos valdžios šalinin
kai) kad stoja politikoje už neribotą karaliaus valdžią,, 
taip Amerikos stambiojo kapitalo atstovai stoja už ne-; 
ribotą kapitalo galią biznyje.

Jie nori, kad kapitalistai butų karaliukai savo įmpJ 
nėse. Todėl jiems yra nepakenčiama, kad valdžia bando 
kai kuriuos dalykus pramonėje ir žemės ūkyje regu-’ 
liuoti, .o dar labiąu nepakenčiama, kad reikalauja balso 
pramonėje darbininkai! Kas gi bus, sako tie “ekonomių 
niai rojalistai”, jeigu darbdavys bus priverstas su savo: 
darbininkais tartis dėl darbo valandų ir "atlyginimo ųž 
darbą? Tai bus “bolševizmas”!

Bet bolševikai su darbininkais kaip tik ir nesitarią. 
Bolševikai stoja už diktatūrą ir politikoje, ir ekonomi
joje. Į

Norman Thomas teisingai pabrėžia, kad šiame mo-; 
mente Amerikos darbininkai privalo sujungti savo j£r' 
gas kovai prieš išnaudotojus, t. y. prieš tą “ekonominį’ 
rojalizmą”, apie kurį mes aukščiais kalbėjome. Tačiau 

ar raginant, kad

Nes “Naujienų” redaktorius 
niekuomet nesakė, kad fašis
tams prasčiau, kuomet darbi
ninkų klasė pasidajinus į du te
geriu. Kaip tik priešingai, mes 
visuomet sakėme, kad pasida
linimas yra prastas dalykas1 
darbininkams, o geras fašis
tams.

Bet kam. gi komunistai dar
bininkų klasę padalino į du lo- 
geriu? . ■ jįį^j'

Imkime Angliją. Juk tai yra 
tikras “džiokas”, kad tenai ko-: 
munistai yra užsispyrę turėti 
atskirą partiją. Kuone visi or
ganizuotieji Anglijos darbinin
kai yra susimetę į Darbo Parti
ją, kuri priskaito milionus na
rių. Ji nėra ' dogmatiška arba- 
siaurai doktrinieriška. Toje par
tijoje sutelpa žmonės labai skir
tingų pažvalgų. Tenai rasime 
gana konservatyviškų unijistų, 
dešinių socialistų, kairių socia
listų, bolševikuojančių socialis
tų ir t. t. -

Dėl nuomonių skirtumų nie
kas Darbo Partijoje nėra per-’

Apžvalga

klausimas, kaip tas jogas sujungti 
darbininkų masės dėtųsi prie socialistų, ar kad socialią 
tai dėtųsi prie darbininkų masių?

Ispanų respublikos užtarimas
Sovietų valdžia jau įteikė antrą reikalavimą tarp

tautinei nesikišimo komisijai Londone, kad ji sustab
dytų ginklų šmugelį iš Vokietijos, Itąlijos ir Portuga
lijos į Ispanijos maištininkų teritorijas. Maskva grasi
na atsimesti nuo neitraliteto sutarties ir teikti ginklus 
respublikos gynėjams, jeigu tos šalys sutartis laužys.

Nežinia, ar sovietų valdžia šitų savo grąsinimą, iš
pildys, bet jos protestus vistiek reikia pasveikinti. Jie 
apsunkins fašistiškoms valdžioms ginklų pristatymą Is
panijos sukilėliams, nes jos bus priverstos elgtis atsar
giau, o antra vertus — Londonas ir Paryžius ims aš
triau tas šmugeliuojaneias valdžias prižiūrėti.

Bešališki Ispanijos įvykių stebėtojai teigia (tvirti
na), kad respublika lengvai apsidirbtų su fašistiškais 
maištininkais, jeigu tik jie negautų pagelbos iš užsie
nių. Jeigu rusai savo protestais sugebės bent kiek tą pą- 
gelbą sutrukdyti, tai jie patarnaus Ispanijos demokra
tijai. .

' 111 ■ ................

Domia akis
m-m i ...............

Berlynas pafcslė didelį triukšmu prieš Franmife
» m • . . i. .. '

LIETUVOS-SSRS SUTAR
TIES SUKAKTUVĖS .

______ __ Jį

Pereito rugsėjo 28 d. sukako: 
10 metų, kai Lietūya pasirašė1 
-nepuolimo ir draugingumo su-; 
tartį su Sovietų Sąjunga. Lie-5 
tuva tuomet turėjo demokrati
nę valdžią su Dr. K. (Mnium, 
prezidentu, ir M. Sleževičium, 
ministeriu pirmininku priešą- ’ 
kyje. Ta sutartis turėjo nema
žos reikšmes Lietuvai. P-as 
■Sleževičius,, kuris sutartį pasi
rašė Lietuvos vardu, šitaip ją 
-apibudina-r

“Nepuolimo sutartis su So-’ 
vietų Rusija, kurią man te-' 
•ko Lietuvos vardu pasirašy-’ 
ti, yra Viena rimčiausių su
tarčių, kuria buvo padėti -aiš- 

- kųs pagrindai gere su Sov.
Rusija sugyvenimo, kuris,’ 
mano nuomone, turėtų būti' 
ir visumet.

“Pirmasis nepuolimo su-’ 
tarties straipsnis Lietuvos ji*! 
SSRS valstybių pagrindu nu-; 
stato Taikos sutartį, kuri bu-; 
vo pasirašyta Maskvoj 19^0 
m. liepos 12 d., kuria buvo 
nustatytos Lietuvos sienos ir; 
kuria Vilnius yra pripažintas 
Lietuvai. ;

“Šis faktas ypač yra iškęl-i 
tas ir primygtinai, pabrėžtas, 
Sov. Rusijos Užsienių reik* 
komisaro p. čičerino notoj ' 
kurioj sakoma: 
masi nuolatiniu
Lietuvių tautą nepriklauso
mą... Sąjungos
pareiškia, kad faktiškas Lie
tuvos sienų sulaužymas, ku
ris buvo padarytas priešin
gai lietuvių tautos valiai, ne
pakeitė jos nusistatymo dįėl 
teritorialinio Lietuvos suve
reniteto, nustatyto 2 str. įr 
jo’ priede Taikos Sutarties’ 
Lietuvos su Rusija iš 19^0 
metų liepos 12 d,’’

t

Lietuvos susitadmas su Bųr! 
sija pirmajai buvo didelį pąpĄ-i 
ma jos ginčuose su lenkais. Jeį-j 
gu Lietuva nebūtų tjitrėjųsį tejh-j 
įkio didelio ir stipraus užtarėjo 
VBiiaus klausime, tai Lenkija 
butų Lietuvą vienakiu arba kį- 
tęykiu budu ‘•‘suvariusi į ožio rą-

jos visai netoleruoja, bet visai 
be kritikos jie negali apsieiti,1 
nes -tuomet visoks priešingas1 
komunistams elementas įsi-' 
skverbtų į partiją ir ją, laikui' 
bėgant, galėtų užvaldyti. Taigi 
komunistų lyderiai skatina na-' 
•rius prie °savikritikos”.

Ir klerikalai pripažįstą, 
jiems reikia “savikritikos” (ar- 
bą “autokritikos”). Tuo kįa.usi-1 
mu Lietuvos krikščionių orga-; 
nas įdėjo vieno vokiečio katali
ko nuomonę^ Tenai skaitome:

“Laiminga yra ta bendruo
mene, kuri moka iš Vidaus' 
kylančią kritiką -priimti ir ją; 
panaudoti;.. Istorijos eiga pa
rodo, - kad kiekviena, net ir 
menka tikinčiųjų kritika tuo-; 

’ jau'bhd^b ."jiagriębiama ša
ltą -s^^iTčį^jų,.. .Ir vis .dėlto' 
yjsais laibais Kritika iš vi
daus buvo naudingą ir išga
ninga. Čia kaip tik ir gludi 
reikšmingas pasaulininkų už-; 
davinys?Kaip to pątięs Kris-' 
taus Kūno pariai... jie tyri 
visumos geroves reikalu kai-; 
bėri ir, turi ’bųti išgirsti. Tai1 
nieko, kad dėl teologinio išsi- 
layinimo stokos, kartais, jų’ 
posakiuose atsiranda netikę-; 
•lių formulavimų arba neaiš-; 
kųmų. Svarbu išlukštenti; 

/tikrąjį, brąnduoli ir suprasti 
bendrų, rūpesčių meįlę.”
Vadinasi, nebus nusidėjimas,! 

jęįgu kritikuojant pasitaikys; 
menki suklydimai prieš teologi- ; 
ją posakių iSnfprmuįavįmė.. Bet; 
užkabinti pačius teologijos pa.-

‘Vadovauda-, 
noru matyti1

j
vyriausybe'

kad

^dgrįndųs ~ šiukštu! ;
Taip pat yla ir pas komunis^i 

tus. tfe, kpMę Varmija “savikri,-; 
tikos” teisę, galį kelti į aikštę 
menkus bolševizmo netikslų-- 
mus, atakuoti atskirus valdi.-? į 
niekelius arba partijos narius,; 
bet -pabandyk už$w$ti visai korj 
munistų “teologijai” tuomet, 
kritikas atsidurs tenai, kur, 
anot tos rusų patarlės, “Maka
ras karvių nęganė”.

aiksimas, vietoje ■
GALVOJIMO

• 1 .../.uj! -■j’.j't .

KATALIKIŠKA -“SAVI-
, KHITIKA*'

t ji, iv i..-zrr ■ Į
Nors klerikalai skelbia jgrįež-; 

tą kovą bolševizmui, bet jie kąi 
kuriuose dalykuose neatsisako 
bolševikus pamėgdžioti. S$ky-

r eitą sekmadienį savo kalboje įžeidė Hitlerio majesto
tą. Triukšmas visai be pamato, nes j tai, ką pasako ku
ris kanojas mitinge, valdžios paprastai nekreinia jo
kio dėmesio. ,

Ir kas-kas, tik jau ne Hitleris turėtą protestuoti 
prieš įžeidimus. Niekas taip begėdiškai neatakuoja ki
tokių įsitikinimų žmonių, kaip nacių vadai ir oratoriai. ktai »ia-
Visas Hitlerio partijos suvažiavimas Niuremberge buvp 4qje ^saMk'įi^ka?’. Priešą krį- 
viena plūdimo orgija. tikos jįg k opožicį-.

Aną tcįicną męs pąsąkemę,i 
Kad fašistai nę pyktų, betj 
dŽiąųgtųsi, jeigu Švedijos arba 
Britanijoj socialistai suspėtų > 
su komunistais į bendrą frontą,, 
nes jie tuomet turėtų kuo gąs-| 
din'ti publiką. “Laisvės” A. Ę., 
dėl tol daro pastabą: >

“ ‘N.’ redaktoriaus ražu-, 
mu, fašistams daug prasčiau, 
kuomet darbiiųnkų klasė pa- 
sį.dalinųsi į du tegeriu, kuo-: 
met koųiunistąi ir socialistai, 
tarp savęs V.ę.da kovą! TAi ,di-, 

sdelė naujiena ne .tik jųųms,, 
bet patiems socialistams.” ; 
Jeigu Bimba mažiau aiksėtų, 
daugiau galvotų, tai čia jam 

nebūtų jofeips^aųj ienos.
p

masinę darbininkų partiją, bet 
ir darė jai visokias šunybes. Sa
kykime, rinkimų metu komunis
tai statydavo savo kandidatus 
tuose distriktuose, kur Darbo 
Partijos ir konservatorių par-‘ 
rijos jėgos beveik lygios. Ati
traukdami nuo darbiečių kan-s 
didato dalį balsų, jie padėdavo 
kapitalistų kandidatui laimėti.

Bet, nežiūrint kiek Anglijos 
komunistai stengėsi, jie kaip 
buvo, taip ir tebėra tik maža 
saujelė. Matydami, kad darbi
ninkų masių jie savo pusėn pa
kreipti negali, jie, galų gale, 
sumanė pasiūlyti Darbo Parti
jai “bendrą frontą”: girdi, pri
imkite -mus į kompaniją, tai 
mes daugiau prieš jus nekovo
sime!

Bet kokia čia gali būti kom-‘ 
panija — tarpe milžiniškos oė-j 
ganizacijps su ketvertu įpilio- 
nų narių ir 
turinčios vos ketvertą ar pen-: 
ketą tūkstančių narių?

Padaryti vienybę darbininkų 
sekiojamas. Savo sųvažįavimuo- ^rią ^^d^kiels Pa2 
se partija išdiskusuoja svarbes
niuosius klausimus ir priima 
tam tikrą Jaendrą ^platformą”! 
(programą), kuri atatinka dau
gumos nusistatymui. Iš narių 
reikalaujama tiktai, kad jie nei
tų prieš savo partiją ir nėrėm-’ 
tų priešų.

Tačiau komunistams ta par-1 
tija per prasta. Jie įsteigė sa
vo atskirą partiju’kę, kuri turi/ 
gal būt, apie penketą tūkstan
čių narių, ir 'stengiasi įtikinti1 
darbininkų mąses, kad: jie ge- 
•riaus Išmano, kaip jas išvaduo
ti, negu Darbo Partija, kurioje 
priklauso pačios masės.

Per daugelį metų ta komu
nistų partiju’kę ne tik smerkė

mažiukes grupes,

senu įstatiniu neigti parla
mentus, įdėjo, kad Argenti
nos respublikos parlamentas 
sabatuoįa. Sakykit, kur tai 
Argentino ir kur tai Lietuva, 
— čia šitokie neišpasakyti to
liai vis dėlto paveikė Lietuvos 
Aido redaktoriaus likimą. Jis 
dėl tos žinutės išspruko iš re
daktorių.

SLA. oficiozo redatorius 
turėtų savo kolegai pasiųsti 
užuojautos telegramą ir nors 
vėlai, vis dėlto pamokyti, kaip 
kartais pravartu būti atsar
gesniam. Pagaliau, sunku 
pasakyti, kuris k\irį čia dau- 

dgiau galėtų pamokyti, — bent 
man sunku šitas reikalas 
spręsti.^

•Dalykėlis tas, — kad Lietu
voje Argentinos konsulas šiaip 
jau , visai nežinomas asmuo, 
bet dėl šitos žinutės, jog par
lamentas sabatuoja, rado rei
kalingu sųiarkiai užprotes
tuoti. Nors Lietuvos Aidas 
labai apgailestavo, kad tokia 
jų vedamame laikraštyje ži
nutė įsibrovė, vis dėlto redak
torius turėjo išeiti pro duris 
ir Jau daugiau redakcijos kė
dėje nesėdėti. Žinoma, dėl
to labai jaudintis netenka, 
redakcija be redaktoriaus ne
bus. Atsiras kitas. Kad tik 
butų kur rašyti, o ypač jei tik 
pinigus moka, 
nigus uždirbti 
ieškoti netenka, 
ateina.

kartais pravartu 
gesniam.

jėge, ne kas kitas, tik patys 
ko/nupistai) čia yra tik vienas 
išmintingas kelias, tai — kad 
komunistai savo plaktijukę lik
viduotų ir įstotų, kaip pavie
niai nariai arba per unijas, ku
riose jie priktoso, į Darbo 
partiją. Jeigu komunistai to 
nenori, peš jiems “per prasta” 
pasiduoti daugumos darbininkų’ 
valiai, -tai kam jų iš viso dar
bininkų judėjime reikia? i

Tai ve ką reiškia šitame at
sitikime darbininkų vienybė. O 
Bimba šneka apie kokius tai 
“du tegeriu”. Komunistai Bri
tanijoje yra ne^koks ten “loge- 
ris”, bet, kaip anglai sako, -— 
nuisance!

KODĖL “LIETUVOS AIDO” REDAKTORIUS
LIKO PAŠALINTAS?

^specialaus korespondęnto Lietuvoje)

Lietpvps oficioze įvyko kai 
kurių atmainų. “Lietuvos; 
Aido” redaktorius Antanas’ 
ture j o rędakęį j ą. visai netikė
tai “aplę-įsri”. Buvo net ko
mandiruotas į Taptų Sąjun
gos posėdžius ir nespėjo iš 
tenais grįžti ir štąi tau —- su
die gardi duonelė! Žinoma,’ 
dabar Europoje Oficiozus re
daguoti, tai ne Vitaičiui Tė
vynę šunkeliais sukti. Ofici- 
■■p

,oze sunku visiems įtikti, visų 
norus iš anksto atspėti ir per- 
mątyti. Čia kiūrėk nedasu- 
dęi, o Čia druskos daugiau 
įdėjai, negu reikėjo ir priva
lėjai, įdėti. Tai Išeina per
daug prėsku, tai perdaug sū
ru! Reikia tikrai daug gud
resnio žonglieriaus, negu jūsų 
SLA. oficiozo redaktorius. <O 
čia buvusis Lietuvos Aido re-'

Mokančių pi- 
šiais laikais 

Jie patys

Dabar prasidėjo kelios gar
sios bylos. Pakartotinai auk
štesniame teisme eina garsio
ji J. Lapėno byla, Veiverių 
ūkininkų sukilėlių byla ir ke
letas kitų, bet apie jas kitame 
laiške.

— Betkas,

JUOKAI
SAVOTIŠKA IŠVADA

• j
Septynerių metų Petriukas 

skundžia motinai:
— Mamyt, ponas Jonas Šian

dien pabučiavo musų Onytę.
— Nieko, vaikeli, nieko blo

go, po dviejų savaičių bus jų 
vestuvės, — suramino jį mo
tina.

Petriukas, truputį pamąstęs, 
drožia toliau:

— O tad kada bus tėvelio 
vestuvės su mano muzikos mo-

daktorius kažkaip, o gal savę kytoja.

755/ * 
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žurnalą

Moterų Darbuotė
S LA. 208 kuopos Susirinkimas.

KELI E F (LIE.VTS

.paprasti pilte

kas tokio

A. bjiseikaitiene

fOrwH

Klausiau

Defprmed—Normai

elephone 
FRANKU N 
6400popiet

Visi

Tclefouuok, klausiant musų kainų arba už 
eik į bile kokį musų yardą. .

X-RA¥ fITT1HG AT N0 fXTRA CHARGE 
WE CARRY ALI SfZES AND W1DTHS

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Gerų Rudeninių Čeverykų

Mes pasiūlome jums puikiausių vertę ir -ge
rų progų jūsų šilumos išlaidoms nukirsti, var
tojant

Ar atsi- 
apais metais pats pra

Susivienijimo Lietuvių. Ame-; 
rikoj 208 kuopos susirinkimas, 
įvyko spalio 7 dienų Bismark: 
viešbuty. Visi kuopos bė
gantys reikalai buvo apsvars-.

Dvi eiles ceHophane, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
OlęJ jGolds cigaretų.

išdalinimas 
seniausių pre- 

vis

MEMEL CAFE
Apart (gėrimą, taipgi gami

nama vfllgiai su geru 
lV skanių.

Visiems bus' suteikta greitas ir 
malonus patarnavimas ;

Visas kviečja užeiti
■ EMMA ir EMILY.

1325 N. Halsted St.
CHICAGO, ILLINOIS

NAUJAS GĖRIMU SKUBĄS
Alus, Vynas ir Degtinė 

gorčiais, pusgorčiais ir buteliais. Didžiausia 
pasirinkimas; žemos kainos,. Gėrimai ir už

kandžiai kasdien.
Mes esame naujojoje vietoje.

J. M. TAVERN
(Jokūbas Maskoliūnas, SavJ 

3503'/ž So. Halsted Street 
Telefonas Yards 3692.

navimą. Stengkimės tų vie* 
tų ^užpildyti keliais naujais 
draugais. — D.

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

Žiema jau veik čia, o dėl gelžkelio karų sto
kos, gali kartais būti labai didele anglių stoka 
vėliau. Musų patarimas yra duoti anglių užsa
kymus dabar.

...ir kiti, kurie bandote savo dole
rius ištęsti kiek begalima šią žiemą.

Padėkojęs parapijonui už 
paaiškinimus, ėjau ieškoti 
daugiau pažįstamų. Suėjau 
vienų katalikų darbuotojų — 
pabijotą. Kalbų užvedžiau, 
apie paminėjimų spalių 9 die
nos. Sakau, kad dabar po; 
užkabinimo pralotai medalio 
už gausius darbus lietuvystei, 
be abejonės, kartu su 
pralotu surengsite Iškilmingi 
spalių 9 dienos minėjimų.

“Ką čia kalbėti, tarė kata
likų darbuotojas. “Praloto 
pagerbimas ir medalio įteiki
mas už darbus lietuvystei tai 
tikras nesusipratimas.

Praloto parapijoj tautiškas’ 
judėjimas taip smarkiai su-! 
kasi, kaip apatinė girna. Kas’ 
beatsimena, kad kuomet nors’ 
čia butų minima ar vasario 16* 
d., ar spalių devintoji?”

Toliau sutikau 1 davatkau- 
jančią moteriškę, katalikiškos 
spaudos rėmėjų 
jos, kaip šv. Jurgio parapijoj 
katalikiškos spaudos klausi
mas sekasi. Pralotas turi būti 
pagelbsti tame darbe. Juk jis 
mat buvo pagerbtas už dar- 
bavimųsi platinimui lietuviš
kos katalikiškos spaudos.

“Eik jau, eik tamsta. Kų 
čia bekalbėti apie platiųimų 
lietuviškos spaudos! 
meni, j 
lotas įsilipęs į sakyklų kalbė
jo, kad “Draugas” dienraštis 
esąs bedieviškas, Tai kų čj<> 
ųai norėti, kad jisai Lietuvos 
katalikiškų spaudų musų pa
rapijoje platintų. Nemanau, 
kad jisai pats bent kokį

Nutarta surengti metinius 
šokius viešbuty SU pamargini- 
mais. Buvo pakeltas klausi- 
uąas, ar neįdėti visos kuopos 
paveiksiu į SLA, albumų. Nu
tarta nedėti, Mane nustebi
no, kad tokiam kultūriniam 
darbui, kaip albumo * išleidi
mui, buk dėliųi lėšų trukumo 
negalima dėti kuopos paveik
slas.

Albumas pasiliks istorinis 
Amerikos lietuvių kūrinys, 
kurs bus plačiai], paskleistas 
taip Amerikoj, taip Lietuvo
je, kaip ir kitur.

Tartasi ir apie balsavimus. 
Visos nares pasisakė už pre
zidentų Rooseveltų, tik viena 
pirmininkė už Landonų, Kuo
pos nares progresuoja iš vie
nos pusės.

Pora mėnesių atgal buvo 
nutarta išnešti rezoliucijų 
prieš SLA. prezidento F. Ra
gožiaus seime ne “košer” iš
sitarimus ir tapo išrinkta ko
misija rezoliucijai parašyti, 
bet dabojau spaudų ir, rodos, 
kad tokia rezoliucija spaudoj 
nepasirodė — ar spauda ne
priėmė jos? 4 ■ I

Brighton Bark Jaunuolių 
Draugijėlė

Brighton P ark Jaunuolių 
Draugijėlės pamokos įvyksta 
kiekvienų penktadienį 4:30 
valandų po pietų Holyyvzood 
•svetainėje, 2417 West 43 st. 
Brightonparkiečiams gera pro
ga lavinti vaikučius lietuviš
kas daineles dainuoti. Moky
toj ar* A. Pabirki ėn ė x pagamino 
vųikams pritaikytų lengvo tu
rinio dainelių ir jau ruošiasi 
žiemos ^sezonui savo vakarė
lius surengti ir kitiems pro- 
gramus išpildyti.

Šokių mokytoja p-lė M. 
Mipkevičiutč irgi savo grupę 
stropiai rengia žiemos sezonui. 
Pamatysime kų šios dvi mo
kytojos suteiks mums šį sezo-

GERAS ILLINOIS

ANGLIS

Viešas piliečių susirinkimas.
Viešas susirinkimas vietos 

piliečių įvyks sekmadienį, spa
lio 18 dienų, 2 valandų po’ 
piet, Lietuvių Liuošyįjės sve^ 
tainėje. Susirinkimui nebus 
imaiha nė įžangos, ne kolektų 
daroma. Kam laikas pavelys,, 
ateikite visi, busite sųpažin- 

fdinti su politikų, t. y. lapkri
čio 3 dienos rinkimais, kaip 
,musų seneliai sakydavo, “ka
raliaus rinkimais”.

Karalių gadynė jau atgyve
nus, $abar
čia i turi teisę dalyyauHJmlsa-<; 
vįmuose ir 1 vadovautis savo; 
protu.

Paprastai prieš rinkimus —. 
didelius ir mažus — varoma 
propaganda įvairiais budais. 
Bet geriausia priemonė tam 
tikrų partijų ir kandidatų 
kvalifikacijoms pažinti yra 
susirinkimai. Taigi ir šįs su
sirinkimas yra šaukiamas rim
to ir pastovaus žmogaus pas
tangomis, būtent J. F. Kim- 
barko.

Tai yra republikonų šau
kiamas susirinkimas. Bus kal
bama ir lietuviškai, Bet svar
biausias susirinkimo kalbėto
jas bus republikonų kandb.la- 
įas į gubernatorius W. C. 
Brooks.
Draugyste Lietuvos Kareivių

Draugystė Lietuvos Karei
vių turės savo paparastų su
sirinkimų sekmadieny, spalio 
18 dienų, 1 valandų 
Liu osybės svetainėje
draugai bukite susirinkime 
laiku ir naujų narių atsives
kite. Metinio parengimo ko- 
misija jau turi paruošusi ti
kintus. Pasiimkite tikietų ir 
iš ;auksto platinkite juos, ba 
tai yra visų reikalas.

Gaila, netekome vieno drau
go, B. Jansono. Jis apleido 
mus ant visados. Draugija 
suteikė jąm Ipaskutinį patar- 

■ w:'Vž'"ni.'i*

Sutaupysite Daugiau
Pirkdami “Midwest Stores”

SPECIALIAI PĖTNYČIAI IR SUBATAI SPALIŲ 1« IR

GERKIT TIK GERĄ

kaip tau patiko 
apie

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORNUS — SUKIETĖJIMUS

NAUJIK ADLIUS?
Atsdlankykit j -Shapire čeverykų Krautuvę— 
kur čeverykai bus tinkamai pritaikyti.

Mes užlaikome didelį pasirinkimą įvairio 
dydžio if rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams. X-Ray pritaikymai ir patari
mai DYKAI.

Mes garantuojame savo čeveryįįcus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti. mes pritaikysim kitus čeverykus. Jus džiaugsitės musų įčevę- 
rykais b vaikščiosite su šypsą veide.— čeverykai pigiomis kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max Shapiro vaikų kojų ir čeverykų 
Specfąlistas. Atsiveskitę savo vaidus dėl egzaminacijos dykai.

Atdara vakarais

ers (ompany; 
J|COAL- COKE - ICE 
7J BUILDING MATERIAL

UNIVE8SAL SH(IE STORE Nui®»
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted Street

Tai skirtumas!
, Kad turėti geresnį prekyboj 
pasisekimų, reikalinga ne tik 
prekių kainų bargenai, reikia 
taipgi turėti ir gerai ištobur 
lintų pirkėjų aptarnavimo bū
dų. Kas svarbu ne i

Ėbet reikalinga kad tai butų 
pagrįsta ant patyrimo ir žir
nių pamatų.

( Nors prekių 
,yra vienas iš 
, kybos būdų, vienok, dar 
yra dar°mi nauji bandymai ir

i nauji pagerinimai. Tai daro- ! 
ma krautuvėse, sandėliuose, 
taipgi ir susįsiekįmo., sryjyse. ■ 
Vienas iš tų pagerinimų yra1 
ir kooperatyve urmo sandėlių1' 
sistema, kur visuomet randa
si reikalingas kiekis prękiiy; 
kur talpinama dideliais kie-; 
kiais Nupirktas prekes, kad 
tuo ;budu butų galima suda
ryti prieinamesnias kainas 
varto tojams.

Tokių 'kooperatyvę organi
zacijų turi nudariusi ir Mid-. 
west Stores bendrovė. Kad tos 
Organizacijos tikslai yra pil
nai atsiekti, galima matyti ir 
iš jos nepaprasto augimo. Da
bar jau turi virš 350 narių po 

i visų Chicagų -ir priemiesčius 
i ir vis kas kartas jų daugiau 
prisirašo.

Aišku, kad čia turi būti 
kas nors nepaprasta patar- 

’ liavimo bude. Prekės visuo- 
: met šviežios, geriausios rų- 

šies, o krautuvės pilnos įvai- 
i riaušių prekių, gi kainos, ži-
• iioma, irgi turi būti pigesnios,

nes čia viskas ekonomiškai 
tvarkoma^ |

1 Tos prekės, kurios žymiasi 
; šios dienos Midwest Store 

skelbime Naujienose tikrai
• yra typiškiausios. Tai yra iš- 

pardavimas tų prekių ir mai-
l sto, kurie ^augiausiai namuose 

vartojami. > '(Apskelbimasj.

BRIDGEPORT. Sumar, 
niau aplankyti keletą pąžįs-j 
tarnų parapijonų šv. Jurgio 
parapijoj. Mat rūpėjo suži
noti, kaip ten parapijonai 
jaučiasi po praloto paaukšti
nimo. Sutikęs vieną senų, 
parapijoną, paklausiau kaip, 
laikosi po pagerbtuvjų pats 
pralotas. •

“Kų mes vargšai suvoksime 
didžiūnų reikalus”, aiškino* 
pažįstamasis. Musų pralotas 
su gautu medaliu kažkur dilk; 
go tuoj po pagerbiuvių, ir štai; 
baigiasi savaitė, o jo nėra”.

Kitas parapijonas, paklaus
tas apie pralotą, šitaip pasa
kojo: : *

“Aš nemanau, kad prajotas: 
yra gerame upe po šių pa-į 
gerbtuvių. Juk tos pagerbiu-: 
vės ir tas medalis jam atsėjo 
nemažiau kaip $200.

“Kaip tai?” klausiu. “J.uk! 
parapijonai rengė pagerinu/ 
ves ir jie už jas atsako”.

“Ne visai taip buvo”, aiški-' 
no parapįįonas. “Šiam dar
bui jisai pats vadovavę be> 
senųjų para pi jonų talkos. Vai
šes orderiavo iš vidurmiesčio 
svetjmtautiško restprano* Ti
kėjosi 400 žmonių, o buvo tik 
apie pusę to skaičiaus. Ęąi, 
kurie buvo garbės svečiai ir* 
įėjo dykai. Be to, turėjo dy
kai pavalgydinti choro ir or
kestro narius. Aišku, kad at
sidūrė, kaip sakoma, skylėj. 
O kas nędateklių padengs?’ 
Jei rengimo komisija būt bu-i 
vus savaranki ir jei jon butų* 
įėję atsakantys žmonės, tai; 
nedatekliaus nebūtų buvę. 
Dabar gi pats pralotas vado, 
vavo komisijai, pralotas ir ne- 
dateJk’lių kūrės padengti”.

“Na, o kodėl vaišių rengi
mas buvo pavestas svetim
taučių restoranui? Juk čia 
pat Bridgeporte turime f apie: 
pustuzinį gerų lietuviškų res
toranų*', klausiau. z

“Mes savo pralotą jau se
niai pažįstame ir žinome jo 
užmačias”, aiškino parapijo- 
nas. “Kuomet reikia aukų, 
tai pralotas jų reikalauja išf 
lietuvių, o kai kokį biznį da-_ 
ry ti, tai jisai kreipiasi į syetinr- 

taličius. Panašiai jis daro ir 
bažnyčioje. Sako pamokslą 
angliškai, o kai prieina prie 
aukų, tai prakalba lietuviš-l

tuvos laikraštį 
skaito.

Po to sutikau parapijoną, 
kurs mėgią kunigus užtarti.

“Ar buvai praloto pagerb- 
Juvėae?” paklausiau. I

“Taip”, atsakė. ' i
“O ar daug 4eę buvo kūpi-’ 

gų?*’ vėl klausiu. žmogelis 
sumišo ir ėmė mikčioti.

“Mes visi parapijonai esą-; 
me nustebinti”, ėmė kalbėti 
kunigų užtarytojas. “Ikšiol- 
būdavo taip: ar šiokia ar Jo
kia parapijinė pramoga 
svečių kunigų yįs keletas bū
davo. Dabar nei vienus kai
myninis kunigas nedalyvavo 
ir nepaisė pamatyti, kaip’ 
musų pra'lotui užkabins orderį 
ną. Nežinome, ar pralotas! 
juos visus ignoravo ir nekvie
tė, ar jie visai pralotą igno-| 
rayo’.

Toliau sutikau viena uolią‘ 
parapijos darbuotoją.

ką? kaip parapijos dar
buotę sekasi?’ .paklausiau jos.

“Gana, jau gana”, atsakė ji 
“Mano darbuotė parapijai jau 
pasibaigė”.

“Na-gi, na-gi 
atsitiko?”, klausiau

“Ogi štai ’kas. Bengėme ! 
pralotu! varduves. įdomavo
me matyti, kaip pralotui 
bus medalis prisegtas. Visi 
rengėmės eiti. Bet štai daži- 
nome, kad vaišės užsakytos’ 
mieste. Pasipiktinome ;tuo ir, 
nėjome. O kai mieste orde-1 
riavo vaišes, tai į miestą tegu 
kreipiasi aukų ir kolektų rei
kalais”.

Taipgi patikau netikėtai 
vieną uolų. “Draugo” skaity-

“Draugo” aprašymas 
pralotą?*’ paklausiau.

“Duok šventą pakajų”, tarė 
jis. “Nei šis, nei tas. JJo?. 
dos, rašytojai turėjo žinoti, 
kad niekas netikės juo, ką jie: 
apie pralotą rašo, o \vis$l ra
šė. Kam tinka Snaudalįo ei- 
liapalaįkės? Girdi, pralotas1 
esąs pilniausias\jėgų taip; dvA-? 
sios, taip kūno, energijos pil
nas lyg senovės galiūnai. Jei 
iš tikrųjų yra taip, tai pralo
tu! atdaras kelias į kumštį*; 
niirkus.. 'Pralotas, būdamas 
pilniausias j ė g ų, supliek
tų pasaulio bokso čiam- 
pionus ir tada labiau pagar-’ 
sėtų, negu kun. Coughlin”.

Tiek tai ir tokių nuomonuu 
sužvejojau, žinau, kad kal
biu damas kitus parūpi jonus 

;ir parapijonkas buč galėjęs ir 
antrą [tiek nuomonių prirink
ti, bet, manau, šiuo sykiu pa
sitenkinsiu ir tiek.

. Svieto perėjūnas.

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yru 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (IVholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet •krėipkitčs pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. Į

2415 West 64th Street . l. M. MORKUS
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Res. HEMLOCK 6240

XRAY

Sll A PIltO-S
SH.OES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH WESTERN AYENUE
Renublic S436 The Florsheim Store

PIRK NUO

“MIDVvEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

SVIESTAS K"“ssv. 33 .c
-C?T>T-TTT?4^iGJ “HORMEL’S” svaro 4 f) f*
bKllbUb DARŽOVIŲ IR JAUTIENOS kenai ■ U V

LT A IT A “MIDWEST” SVAROKAVA DE LUXJE s KENAI

ČOČOA “Hershey’s”.............. ,sv. kenas 14c
hatZt-o <‘TASTEWELL” Z Dideli 2% 4
JriCEp RIEKUTĖS AR PUSĖS kenai ■ ■ v

APPLE SAUCE “OrehąrdNOBTke„ai 2 nž 19c
“Shurfine” GRAPE JAM ................  svaro džiara 15^
“FUJI” BEAN SPROUTS..........  No. 2 kenai 2 už 17£
“FUJI” Ghop Suey Sauce 3 unc. bonka g už 17^
“FUJI” Chop Suey Molasses 5 unc. bonka g už 25^
“Mid^est1* RAUG. AGURKAI kvort. džiaras 170
“Midwest” ŽELATINO DEZORTAI ..... pak. 4$
“Midwest” CUT GREEN BEANS No. 2 ken. 2 už 25£
“HcAvdy” Golden Bantam KORNAI No. 1 ken. g už 170
“Midwcst” JUODOS AVIETĖS No. 2 kenai 16£
GRAPEFRUIT Marsh be grudų 2 už 9c
VYNUOGES puikios Malaga .......3 sv. 20c
OBUOLIAI extra puikus Jonathan 3 sv. 19c
CALI'FORN.IJOS MORKOS .......  --k... pundelis 5£
SALDŽIOS BULVES ......................3 sv. 10c
“Indorsed” FRANKFURTS .... ...............  svaras 210
“Midwest” LUNCHEON MEAT ......................... sv. 29£
“Lincolnshire” Raikyti LAŠINIAI s v. pak. 17^
Puikus Domestic SWISS SURIS ............ -........ s v. 30^
DYKAI! 7 unc. pakelis su dideliu pakeliu
BORAX SOAP CHIPS did. pak. 23c
“SUNBRITE” CEEANSER ...........'..........  3 kenai 130
“O. K.” MUILAS ..................  3 už 11c
“OXYDOL” 2 maži 17c 2 dideli pak. 39c
“Little Boy Blue” LOZURKAS .......... 2 bonkos' 170
SUPER SUDS reg. pak...........   3 už 25c
DYKAI! DIDELĖ MOKYKLOS TABLETE A SU 

“SEMINOLE” Btissue°M 4rol8s25C

•u.‘ . .. 4 •r | ■-įį^ įaOMg r V* r

%25e2%2580%259cJ.uk


NAUJIENOS, Chieago, III

Politika
Rudens Malevu Sezonui

Chicagos

GARSINKITES “NAUJIENOSE

UNIVERSAL SIJOTI

TOWN CRIER

Oak
23c

PAMATYKITE MUSŲ MĖSOS DEPARTAMENTA

įsirašai į 
nudėvėtas,

metų
Park

UNIVERSAL
ACTAS

2 PAKELIAI 
. maži 23c

AMERICAS OWN
DEGTUKAI

Del vieno ridikiulio 
21 žmogus sužeistas

KELLOGG’S
ALL-BRAN

COLLEGE INN
Tomato JUICE

SUSI
CIBULIAI 5 sv 9c

EAGLE STEEL WOOL
CLEANSER ....

SUNKIST
Oranžiai tuz. 39c

93c
23c

MALEVOS IR SIENŲ 
POPIERIAUS RUDENS 

IŠPARDAVIMAS

Žolių “daktarė 
bausta

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

Old Golds yra vieninteli 
cigaretaf dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuves švie
žume. \

Pagerbimo vakaras 
spalio 18 d.

Chicagos Lietuvių 
Auditorija

Ragina balsuoti 
ūž Zurį

ateiviams; keliai, sodai, moky
klos ir šimtai naudingų daly
kų gerinama, dauginama, Spau
dos, žodžio, sueigų organizavi
mosi laisvė dabar yra federa- 
lės valdžios netrukdoma. Visur 
matosi valdžios pastangos gel
bėti kraštui išbristi iš vargo.

— Euphrosine Mikužiutė.

bešališkai žiu

32 UNCIJŲ 
bonka 10c

UNIVERSAL 
VACUUM

KAVA

PUIKUS JONATHAN 
Obuoliai 4 sv. 25c

PUIKIOS McCLURE
Bulvės 6 sv. 17c

Vakare iš antradienio * į tre
čiadienį įvyko keista elevatorių 
nelaimė, kurioje dėl moteriš
kės ridikiulio, 21 žmogus buvo 
sužeistas.

Traukiniui pradėjus eiti iš 
26-tos gatvės stoties, tūlas neg
ras per atdarą langą pagriebė 
moteriškės ridikiųlį. Moteriš
kė ėmė šaukti ir konduktorius 
traukinį sustabdė. Užpakalyje 
važiavo antras traukinys. Pir
mam staigiai sustojus, antra
sis nespėjo tą padaryti ir tren
kė pirmojo traukinio paskutinį 
vagoną. Kadangi zantrasis trau
kinys buvo medinis, tai jis bu
vo gerokai aplamdytas ir 21 
keleivis nukentėjo. Kai kurie 
buvo labai skaudžiai sužeisti.

Kandžiais 
kini 
iSenas 
pasauliui priklausai

noroms
savo

PAKUOTA
1 sv- 97r kenai

SUNNY CANE POWDERED
CUKRUS ........ 2 lsv. pak.15c

UNIVERSAL
SRIUBOS

Tomačių arba Daržovių 
2Jumbo IOa 

kenai ■ vU

Norime priminti visuomenei, 
kad bankietas lietuvių kandi
datui John T. Zuriui pagerbti 
įvyks Palmer House viešbučio 
Red Lacqu*er salėj spalio 18 
dieną 6 valandą vakare.

Jau žinote, kad tame vaka
re kalbės pats valstijos guber
natorius ir miesto mėras, taip
gi kiti žymus svečiai. Bet dar 
nežinote, kad perkant bilietą 
jūsų vardas bus įrašytas pa
gerbimo knygon, kuri taps į- 
teikta tą vakarą musų kandi
datui kaip atminimas. Per
kant vieną bilietą už penkis 
dolerius, jūsų vardas bus įra
šytas į pagerbimo knygą, ku
ri parodys, jogei jus prisidė
jote šiame lietuvio rinkime.

Po bankieto ir pasveikini
mų bus šokiai. Turėsite progą 
kalbėtis su savo kandidatu4 ir 
su garbingais svečiais. Pirkda
mi bilietą priminkite pardavė
jui, kad įrašytų jūsų vardą ir 
pavardę į pagerbimo knygą.

— K. J. S.

ŽIEMINIAI
Kopūstai 4 sv. 10c

iki dugno. Ir šitdhie 
valdžia nieko nedarė, 
žmonės neteko išgalės 
randas, namų vertė

Tai tokias ir daug kitų pa
našių gerovių turėjome repub- 
likonų Coolidge ir Hoover ad
ministracijos laikais. Prie pre
zidento ROOSEVELTO jų ne
liko. Nors bedarbė nėra pil
nai dingusi, vienok vargiai kas 
badauja, vargiai kas yra be 
pastogės, be aprėdalo, padeda
ma namų savininkams ir , f ar
mėnams išgelbėti savo lizdą, 
apsaugodami depositorių pini
gai nuo žlu’gimo, visų bonų ir 
Šėrų kainos pakilo keleriopai, 
dingo prohibicija, valdžioj ne
simato nė šešėlio antagonizmo

SUNNY CANE BROWN
CUKRUS ....... 2 lsv.pak.15c

West Pullman Lietuvių De
mokratinis Kliubas susirinki
me laikytame spalio 4 dieną 
vienbalsiai užgyrė John T. Zu- 
rio kandidatūrą į municipalius 
teisėjus.

Kliubas ragina ir visus lie
tuvius ir lietuvių organizaci
jas remti John T. Zurio kan
didatūrą į Municipal Court 
teisėjus, balsuojant ir dirbant 
už jį, kad kampanija butų sėk
minga. John T. Zuris laimėji- 
mąs yra visų musų Mim*ėji- 
mas.

Pauline Petreikis, sekr.,
Carl Raila ir Kazimer Pet- 
rei'kis, komitetas.-

mą buvo sudėję viso savo am
žiaus sutaupąs.

Tas pats atsitiko su farme- 
riais, kurie turėjo užtraukę 
paskolas. Net ir tie farmeriai, 
kurių farmos buvo pilnai už
mokėtos, jau negalėjo be var
go gyventi, nes jų produktų 
kainos pasakiškai nupuolė. 
Valdžia už mokesčių nemokė
jimą arba skolintojai pradėjo 
atiminėti farmas iš jų savi
ninkų ir pardavinėti varžyti
nėmis. Praplito farmerių strei
kai, riaušės ir valdininkų pul
dinėjimas.

Daugelis miestų ir apskri
čių jau buvo pradėję kreiptis 
į federalius teismus dėl ban- 
krotoi Mat, jau neturėjo iš ko 
apmokėti mokytojų, ugniage
sių, policistų ir kitų tarnau
tojų algas; buvo įsiskolinę iki 
ausų ir neteko išgalės atmokė
ti palūkanas ir skolas. Plito 
mokytojų, ugniagesių' ir kitų 
tarnautojų streikai, demon
stracijos ir protestai.

Dėl neišmintingo užsispyrimo 
įvykdinti prohibiciją, visoj ša
lyj siautė “butlegerių” teroras, 
slaptas nuodingų svaigalų dir
bimas ir vartojimas, šlykščiau
sią korupcija valdininkų tarpe 
ir visuotinas palinkimas įsta
tymų nepaisyti. Nors pačios 
valdžios tyrinėtojai pranešė 
jai, kad prohibicija ugdo kri- 
minališkumą ir demoralizuoja 
kraštą, valdžia vis griežtesnėm 
priemonėm Vykdino prohibici- Pramoga... taip aš mėgiu 

pramogas, jei tose pramogo
se yra išvirkšta pamarginimų 
— ar tai karalaitės - (gražuo
lės) rinkimas, ar koncertas. 
Tokiose pramogose žmogus 
tikrai atjaunėji.

štai čia “Naujienos” sutei
kė pramogą, o šičia “Birutė”, 
Dainos ir Dramos draugija, 
skelbia, kad spalio 31 dieną 
bus pramoga. Nepaprasta pra
moga—šokiai, ir užkandžiai; 
bus pramoga maskaradinė, bus 
Lakštuotoja, bus Jaunamartė, 
bus Svočia, bu&Tetula su nuo- 
matu, bus tikfŽRafeuha iŠ Ku
piškio, kuri kęps kiaušinienę 
ir aitvarus vaidins; ir ko čia 
nebus! Iš visųį kampų Chica
gos subėgs, netik jaunuoliai, 
bet ir senberniai; ir po mas- 
karados kaukė paroduos šokių 
svetainėj.

Dvyliktą valandą vakaro ve
dėjas įsakys kaukes nusiimti, 
ir tada gal įvyks datfgiau siur
prizų, negu tikėtasi. Estradoj 
pasirodys A čiuopto j a, Lakštuo
toja ir Ragana iš Kupiškio ir 
daug kas kita paaiškės.

Namo pareisime visi links
mi.

Tad į Birutės Halldween 
Night ei va visi!

— Dr. A. L. Graičunas.

Laikraščiai ir organizacijos, 
kurie reakcioninei valdžiai pa
taikavo, kartotinai reikalavo 
deportuoti kelis milionus atei
vių. Ateivybė ir ateivių teisės 
buvo vis labiau varžomos ir 
deportacijos nebuvo reteny-

WILSON’S

RED HOTS sv. 23c

KELLOGG’S - 1 SVARO BLĖKINfi
KAFFEE HAG ................  39c

Halloween Night 
“Naujienos” 
— Birutė

Autorizuotas Dealeris Nu-Enamel, Jewel, Wallhide, 
Pratt & Lambert & Old English Products /» 

VT?T TTTT PRKTATVMAS Atdaras antradieniais, ketvirtadieniais VELI UI InlolAliMAo .r gegtadieniais vakarais.______

Euphrosine Mikužiutė
Prie prezidentų Coolidge ir 

Hoover bedarbių skaitlius bu
vo pasiekęs 15 milionų. Vald
žia jais nesirūpino, nors mi- 
lionai badavo, neturėjo aprė
dalo, medikalės pagelbos ir pa
stogės. Skarmaluotų vargšų 
buvo apgyventi visi patilčiai, 
paupiai, bile kokios lindynės, 
kur galima buvo pasislėpti nuo 
šalčio ir policijos. Milionai mo
tinų ir vaikų badavo arba mi
to pusbadžių. Valdžios galva ir 
jo šalininkai nesisarmatijo 
skelbti, kad Amerikos kantry
bė atlaikys krizę ir kad ger
būvis jau čia pat už kampo.

Visoj šaly užėjo bankų už
sidarymo pavietrė. Kiekvienas 
nunešė po kelis arba ,po kelias 
dešimtis milionų sunkiai varg
šų sutaupytų dolerių. Pasidė
tieji blogai dienai ir senatvei 
doleriai 
nebūtų 
bankai, 
valdžios

Kas turėjo nusipirkęs kokių 
bondų arba šėrų, jų vertė nu
dardėjo 
reikale

Kada 
mokėti 
taip nupuolė, kad jie tapo ne
verti net pagrindinės pasko
los. Milionai žmonių, nebeiš- 
tęsėdami sumokėti palūkanas 
ir mokesčius, turėjo apleisti 
savo pastoges, į kurių pirki-

PLAUNAMI SIENŲ POPIERIAI
Tinka miegamiems kambariams, 
gyvenamiems ir salėms Rolelis 

6c 8c 10c
Popierius Nukerpame DYKAI

dingo. Klausimas, ar 
užsidarę visi likusieji 
jeigu nebūtų įvykęs 

pakeitimas ?

Prezidentas Rooseveltas kalba Chicagos stadione, kur susigrūdo 25,000 žmonių. O aplink stadioną 
gal buvo susirinkę kokie 300,000 žmonių, — nei praeiti, nei pravažiuoti nebuvo galima. Stadione 
prez. Rooseveltas kalbėjo spalio 14 d.

P-niai Burd Gray 65 
115 East avenue 
kuri sakosi esanti žolių dak
tarė (herbalist), teįsmas pas
kyrė užsimokėti bausmės $100 
ir teismo kaštus už praktika- 
vinję be laisnio.

Jei mes įsigiljntumėm į 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
praeitį, tai surastumėm daug 
margų minčių tinkamam išna
grinėjimui jos istorijos.

Be abejo, surastumėm (daug 
geros valios prietelių ir ne- 
prieteliij. Bet apie ta para
šysiu vėliau.

O šiandien 
rint, Auditorijos reikalai žy- 

Pakitėjo todėl

Vargiai rasim pasauly 
miestą ar kokią 
kur tiek daug butų lietuviško 
jaunimo, kiek jo randasi Chi- 
cagoje. Labai abejoju, ar Kano
nas, įskaitant universiteto jau
nimą -ir kareivius, galėtų pa
sigirt perviršyjąs 
jaunuolių , skaitlinę.

Senoji generacija 
nenoroms turi užleisti 
vietas. Dar taip neseniai, ro
dosi tik vakar, senoji genera
cija buvo dominuojanti lietu
vių pramogose Chieago j e.

Šiandie pramogose senoji 
generacija atrodo lyg seni, dė
vėti “r ordai7 verslininko dar
že. Jaunuomenė gražiai suau
gusi, mandagi, § veika ir “buoy- 
anų". Jaunuoles, dailios, šyp
sosi ir tąve. sakytum atjauni
na, norisi šokti klumpakojį, 
suktinį, agonėlę. Mėginį vie
ną, kną šokį, bet kojos susty- 
rusios, nemiklios. Atsidusęs, 
eini prie staio ir sėdi kėdėn, 
užsisakai stiklą alaus su už- 

tuom ir pasiten- 
“archyvą”. 
nebe tam

GRAMAM & SONS, Ine.
“Malevų ir Sienų Popieriaus Krautuvė” 

1821 W. 35th St. < 1638 W. 79th St
Tel. LaFayette 3873_________________ Tel. Radcliffe 3886

ARBA UNIVERSAL C. G.

KORNAI 2 kenai 25c
UNIVERSAL

CHILE CON CARNE
2 10% uncijų 

kenai 1

miai pakitėjo 
kad atsirado geros valios dar
buotojų, 'kurie nuoširdžiai dir
ba, kad palaikyti Auditoriją 
lietuvių rankose ir suteikti 
parankumą turėti įvairius pa
rengimus Chicagos Lietuvių 
^entre Bridgeporte.

' šiomis dienomis man teko 
aplankyti Auditoriją, ir turiu 
pripažinti,; kad daug permai
nų čia įvyko. Didžioji sve
tainė gražiai ir moderniškai 
išdekoruota. Estradinė scene- 
rija artistiškai padabinta. 
Barrumis dvigubai įpadidin- 
tas. Abelnai imant, šiandie 
Auditorija daro gerą įspūdį.

Sekantį sekmadiehį, spalio 
18-tą dieną, yra rengiamas 
Grand Opening koncertas ir 
šokiai. Patartina lietuviams 
skaitlingai atsilankyti ir sma
giai laiką praleisti Lietuvių 
“Stolyčioj”, 3133 So. Halsted 
st. įžanga 25c. Pradžia 
6:30 vai. vakare.

—r St. Teisybietis.

SIENŲ POPIERIUS
Gyvenamų kambarių nauji pabernai sų raš 
tais arba lygus. Lyginant su «f pl/Gfi 
kitais verti dvigubai tos kainos '" *

RŪKYTI CALI

KUMPIS sv. 22c

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Spalio-October 16 ir 17

SUPER SUDS
RAUDONI PAKELIAI O O/a 
REGULIARI O DYDŽIO W už

SUPER SUDS
RAUDONI PAKELIAI
MILŽINIŠKO DYDŽIO

Palmolive
VEIDO MUILAS

UNIVERSAL

_____

GRAHAM’S
NAMŲ M ALE V A

Ištverminga, išlaukinė flat ar 
gloss—16 spalvų arba balta

Už galioną .... 1... *1.95

galionas .............................................................
WHITE COLD WATER PAINT, 25 sv. maišelis 89^
BELLWOOD FLAT PAINT ...........   gal. $1.29
PORCH AND FLOOR PAINT ..................... gal. $1.95

VARNIŠAS
LIN—X

79c pt, n
Red Label All-Spar

4-VALANDŲ 

VARNIŠAS B 
Galionas ^1 «49 W

EKONOMIŠKA 
WAMŲ 

MALEVA
Balta ir ’ 
Spalvota
Galionas

*1.49

MAIŠYTA MALEVA 
Balta ir spalvota.

Galionas .... 95 C
Decorators
VARNIšO 

REMUVERIS

85C Gal.

DIAMOND QUICK-DRYING SPAR VARNISH, $ja()Q

Iii

b

24 svarų 
maišelis
5 svarų 
maišelis

KELLOGG’S 2 8 unc. pakeliai
CORN FLAKES ............... 15c
KELLOGG’S
PEP ..................... ... 2 pak. 23c

SUNNY CANE
CUKRUS

GARSUS SUKRUŠTAS
PINEAPPLE

No, 1 p ICJf*
kenai ....... už ■ v U

PAUL SCHULZE BISCUIT CO. UNIVERSAL
GERYMAI
3bonkos'25C

VANILLA SPECIAL
SANDWICH KUKIAI

SVARAS 17C 
SĖA FOOD SALAD

KREKeSAI 10c

DROMEDARY
Pitted DATES
P 7% unc.. pC^ 

pakeliai

DERBY SHAKER
MUSTAĮRDA

P 5 uncijų 
■■ džiarai ww

MINKŠTA

SALAMI SV. 23c
BOLOGNA

DEŠRA .... sv. 19c



i'-

»

■ .'. .w --K j-į. z ...1 Z . , ' ; ■ .......... ........ . — .........   ■ ■ - ■ .m ii .T' n r. ..... ” .

■V ■ \
■ ..1 ■ s?- ' - - - ' -r ' ' i.Bfi-nnr - i- .......... 1 <■ •

PėnktadfeMs, š^iėi. 1’6, 1936 NAUJIENOS; thfcago, III

Rytoj įvyks Mary 
McDowell laido

tuvės
šiandien antrą valandą 

pietų, hošehill kapinėse 
palaidota Mary McDowell, gar
si darbuotoja labdarybės dir
voje, kuri įhirė Antradienį, su
laukusi 82 metų amžiaus.

Jos kurias pašarvotas koply
čioje, 6116 Cottage Grove. Pa
maldos įvyks First Unitariah 
bažnyčioje, prie 57tb ir Wo0d- 
lawn gatvių.

Velionė pagarsėjo kaipo vė- 
dėja labdarybės centro, Uni- 
versity of Chicago Settlemeht, 
kuris yra adresu, 4630 Gross 
avenue. Ji yrą padariusi daug 
gero lietuviams.

po 
bite

Moterų Veikimas 
Chicagoj

nas didesnis susirupmimas 
atėitiriii.

ferivo pakeltas klausimas 
Apie motetų SuVažiAvimą Chi
cagoj ir įsteigimą kultūrinio 
centro Chičagdj. Molerų pa- 
vienų draugijų ir kliubų ran
dasi Chicagoj ir apielirikej. 
Bri'tų labai hAUdinga šri'tVerti 

i federaciją ir turėti platesnį 
veikimą.

Apšvietietes sutiko kviesti 
visų srOvitį ttldtetą organiza
cijas ir pavietnes. Išrinktą 
komisija tari! dAribUi praduti. 
Tėmykite laikrAšČiUose at
sišaukimą.

Prisitašė nauja riAre Adelė 
Kalpokienė - Kolpek. Draugi
jos šeima vis auga. Naujį 
prisirAšo ir kai kurios sėhošiOs 

, nares grįžta. Visos narės iš
siskirstė gerame Upė.

—A. ‘Misčikaitiene.

Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta laikė susirinkimą 
spalio 4 dieną Sandaros sve
tainėje. Apkrilbėta draugi
jos reikalai.

Nutrirta surengti mriškių
vakarą Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj spalio 31 dieną. Ba
liui surengti išrinkta komisija 
iš šių narių: M. Schultz, A. 

^Jonikienės ir Z. Puniškienės. 
Visos dalyvavusios susirinki
me narės pažadėjo suteikti 
maskaradiečiams po doVahą.

Nutarta aplankyti Oak Fo- 
rest prieglaudą ir surengti se
neliams pietus, taipgi išpildy
ti programą, o kas atliks, tai 
išdalinti pinigais. | Kdmisiją 
įėjo K. Katkevičienė, A. Mis- 
čikaitienė, M. Gruzinskienė, A. 
Jonikienė ir M. Zolpitenė. Ap
kalbėta klausimas surengimo 
paskaitų. Paskaitas surengti 
pavesta pereito sezono komi- 

-tetul. • ,r

vių Kongreso Deiriokratiriei 
tvarkai Atšteigti Lietuvoj, 
įvykusio Clevelande, Ohid, 
birželio 20 ir 21 dd. Išdavė 
A. M. Raportas išduotas ir 
priimtas. Nutarta prisidėti 
prie kongreso ir ližsiiriokėti 
metinę mokestį $2.

Apkalbėta plačiai ir įvyko 
diskusijos, už ką balsuoti atei
nančiuose rinkimuose. bau
gumą pasisakė balsuosianti už 
prezidentą Rooseveltą ir jo 
administraciją, o į municipa- 
liiis teisėjus remsianti kandi
datą Adv. J. T. Zurio. La
bai pagirtinas dalykas, kad 
musų apsvietietės pirmą kartą 
savo gyvavime -susirUpino po
litika. Gal būt, kad prie to 
privedė depresija, o gal abel-

Lopšelis atnešė mir
tį vieno mėnesio 

kūdikiui
18 AcPIELINKe.— Ona Es- 

posita, ri54 iėt’h St. turėjo 
vieno mėnesio kūdikį, Karoliną. 
Kiekvieną vakara ją apkaišio
davo lopšelio hnnkštoj patali
nėje ir užnuodydavo. Po to pa
ti atsiguldavo. Vakar rytą at
sikėlusi, motina nustebo negir
dėdama priprasto kūdikio verks
mo. žvilgterėjusi į lopšį, pa
matė, kad kūdikis negyvas. 
Mergytė u’žtrdško.

Lietuvis autohlbbi- 
listas bėdoj

Teisėj aš Jošeph A. CriabeSr 
paskyrė deŠiihtį diferip kalėti 
asmeniui, kurio vardas yra 
loseph Jankonis 64 metų, 
7011 So. Maplėwdod aVenue. 
JAiikoriiš b'ųVo kallinairiaš 
tuo, kad pAsųko savo mašiną, 
kairėn į važiuojančių automo-, 
biiių ’ eilę < prie^* fHMg&tvčs' br 
Western avenue. Dėliai to jo 
mašina siisidarižė sri mašina 
p-nios Emma L. ĖArbee, 6643 
Harvard avenue. Jankomis — 
pavardė Atrodo lietriviškA.

—....' T"................................. t

Paskendo vrižitioda- 
ma pakrančių

Sherinan Ėrown 14 metų 
juodveidis, 1814 Maypblė ave
nue, važiavo dviračiu Michi- 
gan ežero pakrante. Dviratis 
pasisuko į šalį ir vaiks įkri
to į vandenį. Steve Ligoratis, 
parkų dištrikto samdinys, 
kiek vėliau ištraukė Vaiko la
voną iš vandens, bet jo pas
tangos AtgAivihti paškeiidūolį 
nedavė pasėkų.

Apeliacija nepagel
bėjo

\Valtel- F. Wolf 1931 iife- 
triis priišipažiri‘6 esąs kaltas 
dėl to, kad išeikvojo Conti
nental Illinois National brin
ko $3,,600,000. Jam tapo pas
kirtu batisriiė nuo 10 iki 100 
metų kalėti. Dėbar jis buvo 
padavęs prašyihą Illinois Su- 
preme teismui pakeisti būūs- 
riię. Teismas aliriėtė jo prašy-

AUtohiobilis suvaži
nėjo Marąuettepar- 
kietę, H. Bartkus

Atkalbėjo mergaitę 
riilb nusižudymo

Joseph Wailaęę, WPA sar
gas prie ežero kranto, pamatė 
prisiartinančią mergaitę. Pri
ėjusi prie vandens, ji nusivil
ko paltą ir jau rengėsi šokti. 
Wallace ją sulaikė, aiškindamas, 
kad nusižudyti negalima, tai 
prieš įstatymus. Kalbėjo^ kal
bėjo srir'įas, ir, pagaliau, mer
gina Vėl užsivilko paltą ir nu
ėjo savais keliais, pakeitusi 
huomOii’ę apie žudymąši.

Kreivos akys patai
somos

’ 4

DAILY BUSINESS DIRECTORY
...••■ v. .~ .ui. ė»i. . • » .

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE • 
SU tkyriui yra vedamai tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur, galima mniplrkti 
įvairių paprastą ir, nepaprastų daiktų, intaisų Ir, reikmenų. Jeigu U telpančią Ha eMMią 
negalite įnūirastt ka, teikot, pajaukite, Naujieritis, Canal 8500, lį klauMie ĘienU. Pt&arJic. 
<Ši| jųė įįoauito, infpt,mącijųį įetgu tik ją įai galima gauti.
A >. i „i .-r.-. A/f A/-  rj; -.■■-'z.-?■ žJ. . Av r .. ~ > » . ? ■ • - 1 .. į--------------------

čia pelno tikslų, o tik ilori- 
ma nelaintingiemš padėti. Iš? 
tų pelnų, kurie susidaro gy
dant pasiturinčius, duodama 
pagelba tiems, kurie neišgali 
užsimokėti. Tai daroma, kad 
padėtiį kad ligoniai galėtų yėl 
būti savo gyvenimo šeiminin
kais.

Kviečiame visus, nes čia da-, 
romą be jokių obligacijų. Nė- 
rą reikalo bekęsti kreivas 
akis. Mokslas jau atrado bu
dus kaip pagydyti kreivas 
akis.

The 
prie 
1608

• AUTOMOBILIAI IR 
ĄŲTO MEKANIKAI
šiame Skyriuje skelbiama, tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto riie- 
kariikai, kurie kiekvienam užtikrina1 
teisinga patarnavimu ir geriausia. 
Pataiso Automobilius. <

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiaė automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

, 806 West 31-st Street 
Victnrr 1696

• MEZGIMO DIRBTU- 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Svęterįų krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

i:

's i

i;

•ji

kaip pagydyti

Čross Ėye Institute, 
32 West Randolph gat- 
krimbary.

Apsk'elb.

^ANGLYS—COAL

Paskutinę savaitę 
“Čigonai” Chicagoj

Pocahontas Mine Run Screened
5 toriai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

5352 Sg./eLoNG Avė.
. T&!. •****■>'«. =JMOfc

PHOTO STUDIOS

C0NRAD51S
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovana, Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų . tuzinas $12.00. . ..

Tel. Enrlewood 5883—5840

Bams Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

Helen Bartkus, 27. metų mar- 
(fūetteparkietė, 6543 S. Western 
aVeiiŪė, buvb skaudžiai sūžeis- 
ta autohibbilib.

Tūlas Ftąrik G^n^bėr, 5400 

kai febteri^k’čYs^po iŠ gatviU- 
kario, prie llatrison ir 'Ogdėn 
įėtVią. Nelaimės kaltininkas 
moteriškę nugabeno ligoninėn. 
4ai bUVd perskelta gaiva.

i* ** * ■

Milionas ligoninei
George Hęrbėbt Jbhėš, $- 

kulejėS iriirih’d Steel Compū- 
ny, praėjūsį trečiadienį paaū- 
kavb Wešley Mehibrial ligo
ninei $1,400,600 vertės sauį- 
meilių. Tai yra dalis sumos 
$5,000,000 reikalingos ligoni
nei įsteigti prie Nortlrvvestern 
universiteto.

:

Užgyrė valdžios žygį

Ketvirtą ir Irii tikrai j ari 
paskutinę savaitę rodomi 
Worid jPlayhouš’ė teatre vei- 
kalaš, kuriš neturi sau ly
gaus. Tai S’dvietų filinds kū
rybos vaisius, arba “Gypsieš”’

Tas veikalas iškarto buvo
į ■ ; i . i . j.
manyta rodyti tik per dvi sa
vaites. Tačiau lankytojų atsi
lankymas buvo tiek .didelis ir 
tiek jų buvo didelis reikala
vimas tą veikalą pakartoti; 
kad teatro vadovybė noroms 
nenoroms buvo priversta jį 
kartoti net dar per kitas dvi 
savaites. Tad, kas jei ne sve
čiai yra padėties sprendėjai. 
Matomai tas veikalas yra ver
tas .-pamatyti.

Teąfro, antčašris 410 So. Mi- 
chigriil Avė.

Apskelb.

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Bėauty Shop
903 W. 35th St.

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

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISŠ. ESTELLE SLOTKUS
■ ■ h .i.- i.............■------------ -

• RANKDARBIAI— 
FANČY GOODŠ SHOP

Aubiirn Fancy
Goods Shop '■

’ Atliekame Ranku IŠsiuviriėjimA 
3108 SO. HALSTED STREET

• RESTAURANTAIt .

Universal restriurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

y

i

■ 1

PRANEŠIMAS 
CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS

J, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savp drgaijizricijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metĮj 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: WauKegari, North Chį- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumęt. Citi, 
Chicago Heights, Harvey, Micbigan City, Aurora, Joliet, Jtockdalė, 
SO. Charles, Melrose Tark, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

2. KlfcKVlENAM ČIA PAŽYMIŲ MIESTELIŲ, jei jshašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bris 
įkurti šios Draugijos atstovybių; centrai—Lietuvių Kultūros Draugijoj. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtihAi priklAusys tik Chrcagds Lie
tuvių Draugijos nariai.

3. CHICAGOS LIETUVIŲ bfeAtiGIJAI prikHųsU arti 4,W narių, šia
me skaičiuje 800 čiagiriiių lįetriviu nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sėrgaričius srivo ririrįris bei išmoka poihirtirieš, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. YtA 3 pašalpos skyriai: .$6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palAidojiiho reikalAmš $50. .Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso riud skyriaus—50fe, 75, arba $1.25.

4„ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitų laiku atsilankyk 
j čia pažyriiėtas koTohijas, kad plačiau Supažindintų VietOs lietuvius 
su organižacijos tikšlais. Tuo pAčiu metu jie. stengsis Drarigijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite krfeiptiš: . i

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 17Š9 SO; Halsted St., Chicafo, Ui.

SUSIRINKIMAI
į fili * C*? > jf >* r _________ t ■ <_____ f *. - . — . » * r , ■■ . A.- ■ M ■ -- —

»

Chicagos LietuVių Vytų choro dainų pamokos atsibus nedėlioj', 
spalio 18 dieną, 10 vai. ryto Neffo svetainėj, 2435 South 
Leavitt St. Viši choro nūriai būtinai sūširihkite laiku. 
Taipgi įbegiančius ‘dainas kviečiame prisidėti prie Vyrį 
Choro, butų labai pageidaujėmė, kad grįžtų prie choro Se
noji gvardija, kuri pirmoji prA'dėjo škleišti apšvietą tArpė 
lietusių, tai yrA LSS 81 kp. buvusio choro, nariai, taipgi 
pirmiau buvusio Chicagos Liet. Vyrų Choro. Visus kvie
čiame atsilankyti. ■—Chot© Valdyba.

Federalis teisėjas Philip L. 
Sullivan trečiadienį, spalio 15 
dieną, išnešė Sprėhdinlą, kurs 
pripažįsta įfederalei valdžiai 
teisę riūĮiirkti 23 lotriš žemės 
Chicrigoj. Arit šių lotų yra 
planUOjairiu statyti valdžios 
pigųš, bet gyventi parankus 
namai. Lotai randasi tarpe 37 
ir 39 gatvės ir tarpe Cottag'e 
Grove avenue ir South Park- 
way.

Iki šjol kreivų Akių patai
symas buvo uVėik neįmanomu 
dalyku. Nesisekė akių specia
listams ta problema išspręsti, 
o ligohiaihs būvo viena tik 
išeitis, — sulikti su savo liki
mu.

Dabar kas kita. Mokslas iš-
... i ' , ■ » . •' Jrado imti j ds būdtis. JAU yra 

virš poros tUksfariČių atsiti
kimų, kur bąhdyihai davė ge
riausi Aš pašėkiiieš. Yra ir to
kių, ktir j Aū praslinko dvyli
ka melą, o betgi liga hėbė- 
pasikAtlojo—akys liko • svei
kos.

Metodas pAprastas ir šAu
gus. Neteikia piAUšlyti, rAU- 
mcnų siūti, ii ė tvatstyti. Veik 
visuoiūet apscinama ir be sti
klų. Nešvritbū it Aiiižiiiš. O 
metodAš įtūkiūgaš ir be iš'kAū- 
smo. ■

Pamihėliiia; kad jau septy
nios vAiš’tybės ir dvylika iiiiė- 
stų turi įšisleigūšios tokias li
gonines it btiš atidatyta dėt, 
kai tik atsitas pAkAhkąinAi 
patyrusią špėčiališlą. Nėra

A. A.
KAZIMIERAS tfALUNSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 15 d. 5;10 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs prisės am
žiaus, gimęs Lietuvoje, Žim- 
biškių kaime. Linkuvos par., 
Šiąulią.; apskrity. A. . ti

Ariierįkoj išgyveno 2? riietus.
Paliko dideliame nuliūdime 

brblj Ignacą, seserį , Elžbietą 
įr švogerį, Dari Kissel, (Kisė
lius) ir jų šeimyną, 3 pusbto- 
rįris Kazimierą ir Jpriri Parii- 
ąevičilis ir Igriacą Pečeliūną,; 
Liėthvoj-— tėvą Kazimierą jr 
brolį. Julijoną ir seserį Emili- 
ją—giininęs ir draugus.
. Priglausė. ptie Chicagos Lie- 
tov. savi^arri. Draugijos. ,

Kūnas pašarvotas J. Uule- 
viČirids koplyčioje 4092 Arch- 
'er. rivė^rie.
. LaiabtUvėš įvyks šėštadieriį, 
Spriįių 17 ’d., 2 vėl. po piehj 
iš koplyčios bris riulydėtas j 
Tautiškas kąpiries.

Visi. A. A. Kazimiero Za- 
lŪŪSkio giriiiries. dratlgai ir 
riažjstami esat huoširdžiai 
kviečiririii dalyvauti IMdotu- 
vėše .-ir suteikti jarit paskutinį 
patarriavimą ir atsisveikihriig.

Nubudę li'ekąiriė,
Brolis, štsūb, Sogetis, Vuū> 

L broliai ri ghriife. 
Pątar'nriū ja lai d. ąih J. LiŪlė- 
ViČiiis. tėl. LAtavėtte 3572.

• UGONTNfiS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą. <
Išima tapsilus. Ękzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

ir

COAL&COKE
3/19 S KtDZIE AVENUt 
GUAtAUTnE? COAL

.Kainos gpjll /pgiikeiėtl 6e jApčjlma
TUOJ APMOKANT, — . 1/4
pnrAuoNTAii ANGLYS ‘ Tono

$2.40 
. 2.50 
. 2.75

2.00

3.20
3.20
3.20

. 2.65

. 3.65
2.90 

. 2.70 
2.75

3.85

POCAHONTAS ANGLYS
Miha Run., ’05% Stįunbiou —-------- ;----

MažoS Nut ar Pėa —-————
Krppnlui ąr Pečiai —----------------

Lump ar rgff '--—r-T------------
COKSAI—KOPPfchS Ak SOLVAY 
Pečiaus Koksai —----------------------------

Nut Koksai - ---------------------------------
. ) . rei. Kokiai 44-/* k. ■-I-----' u— 
Potroleuęu Cartfon Štili R\in ------------
Petroleum Carljon Lump, EgS~ :—-
MILLBRS CREEK LUMP —j  
MILLERS CEEEK, ,EGG------------------- -
kIeTOS ANGLYS—ANfftftAČiTE 
Chea.tnut v.,(Penhsylvątiią) . —--------------
Eastern KentupV Screenlngs-------- - —

“M,”
Egg - ------------------ ---- -—----- ----------

WILMlNGToN~l;‘gg. 4x2 Valytos 
ivLMlNGtON Mine Run —■ 8tatL_„

2.10
2.30
2.35
2.45 
1.05 

tamblos. 1.80

7^;;;; r " ''V:/ 
Siunčiam Giles Telegrama | VUM 

Pasaulio , Dalis 

LOVEtKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams< _

3316 So. Halsted Si.
Tel. BOUlevard 7314

GAiOte 
NAUJIENOSE

ILaidotuvip Direktoriai

• 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 5385.

821 WEST 34-TH STREET

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

JČS. & PAULINA JACIKAI 
Tėl. Englewood 2792 

6556 Sb. State St.
kampas North West 66 St

Garsinkitės “iN-nose”

WOOD COAL CO.

PHONE LAFAYETTE 3?44 
BONDED VVEiGHI

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

sokios geros rūšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tohy’s Pri- 
vate Stock degtihė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR

% 
Tono
$4.25 

4.50 
5.00 
5.25
5.00 
5.00 
5.00 
4.75 
0.75 
5.25 
4.00
4.05

7.20

3.65
4.10
4.15
4.35

. 3.40
3.15

tA'ksai Mtba . . .r » L 3 4 Twaį 
Tonas Tonai ar Virs

$ 8.00 .v $ 7.75
8.45 8.20
9.50 ■ 9.30

10.00 • 9.75
\

11.25 . 11.00
11.25 11.00

13.00
0.70

18.90
6.25
5.00
6.75
7.65
7.75
8.20
6.30
5.75

‘•8.75
12.25

0.45 
0.00%10

13.65 
6.00 
4.75
6.50
7.4Q
7.50
7.05
6.20
5.65

$7.50
7.95
8.95
9.50

10.75 ‘
10.75
10.75

8.45
12.50
9.20
8.75 
8,85«s

13.40
.5.7.5,
4.50.
6.25 P
7.15
7.25
7.70 
6.05
5.60

KAZIMIERAS BAJORŪNAS
Jau sukako 1 metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš musiį tarpų mylimą vyrą ir tėvelį.
Netekome savo mylimo vyro ir tėvelio Spalių 17 d. 

1935 m. Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
atilsį.

Mes atmindami tą jo liūdną prašišalinimą iŠ musų tar
po, užpirkome gedulingas šv. Mišias už jo sielą, šešta- 
diepį, SpAlbį'17 d. Šv. Peti*o ir Povilo bažnyčioje West 
Pullmane aštuntą valandą ryto.

Kviė’ČiririYė višriš įilriiriės, draugus ir kaimynus 
yauti šiose pamaldose, o paškui į namus 12001 So. 
ted Street.

Lįėka nriliudę,
Moteris, dukterys, sunai, o Lietuvoj broliai ir gimines

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
701 W. Žįst Place 

Tel. CANAL 7522.
■—■■II |    M,, ,, HII>WKaR—■——IlIII !■— ..I ■ II l■■ I I I .IĮ

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

3329 S. Lituanica Avė.

Tohy Strainis Tavern 
372 East 71st Street 

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

372 East 71st Street 
Tel. Stevvart 6203.

daly- 
Hals-.

GERB. Naujienų skaityto- 
jo* 1Y skaitytoja! prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krhutūVe*, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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O kokia PREMIJA, kurią jums duoda ta extra Cel- 

lophane eilė! Rinktinio derliaus tabakas ... pačio
se geriausiose rūkymo sąlygose I Cigaretai taip švie
žus, kaip tik ką iš dirbtuvės mašinos išimti!

f .1
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Vargiai kada matė 
tokią demonstraciją

150,000 maršuotoiu prezidentui pagerbti; šimtai 
tūkstančių žiūrėtojų šalygatviuose ir trobe
sių languose; 25,000 stadione; kiti tūkstan
čiai lauko pusėj; pusiau kalbos, pusiau 
aplodismentų.

nė
ne-

ne-

Chicaga vargiai kada yra ma
čiusi tokią demonstraciją, ko
kia pasirodė praėjusio trečia
dienio vakare, spalio 15 dieną, 
prezidentui Rooseveltui atvy
kus ir važiuojant į stadioną pra
kalbą pasakyti.

Madison gatvė vidurmiesty
' . .. < * • Į(

150,000 maršuotojų iš įvairių 
įvairiausių organizacijų, kliubų, 
darbininkų unijų, politikierių, 
moterų ir vyrų grupių, senų ir 
jaunų, šimtai tūkstančių žmo
nių susigrudusių Madison ša- 
lygatviais. Eilės gatvėkarių ir 
automobilių, absoliučiai sulai
kytų, sustojusių, kadangi 
pirmyn nevažiuosi, nė atgal 
bepasuksi.

Madison gatvė pasidarė
pereinama, nebeįveikiama siena 
ir paprastam piliečiui pėstinin
kui. Rašančiam šią žinelę pa
čiam buvo būtinas reikalas per
eiti Madison gatvę. Bet vel
tui.. Tik ilgokai pastovėjus, 
sumanus pilietis patarė jam nu
eiti iki elevatoriaus stoties ir 
per jį pasiekti antrą gatvės pu
sę.

Tuo tarpu prie paties Chica- 
gos stadiono dar didesnė kruša 
buvo, nei vidurmiesty arba prie 
Grant Parko, kur paradas ri
kiavosi.

šimtai policininkų pasijuto 
bejėgiai. Dviejų linijų kor
donas teko mesti, kad minios 
neišverstų stadiono duris. Nuo 
susigrūdimo kai kurios mote
rys apalpo ir keletas vaikų nu
kentėjo.
Kruša prezidentui pasirodžius

Kai pasirodė prezidentas ir 
jo partija, tikra maišatė pasi
darė. Būriai policininkų turėjo

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, spal. 16, 1936

sunkaus darbo iki praskyrė ta
ką prezidentui įeiti į svetainę, 
kurioj jau laukė daugiau, kaip 
25,000 publikos, užpildžiusios 
netik kiekvieną sėdėti vietą, 
bet ir kiekvieną galimą stovėti 
tarpelį.

Kiti tūkstančiai turėjo pasi
tenkinti klausydami prezidento 
kalbos lauko pusėj. Jų tarpe 
bitfvo ir šimtai tokių, kurie tu
rėjo specialius bilietus įeiti į 
svetainę, specialius pasus.

Stovinčiai lauko pusėj publi
kai buvo paruošti garsiakal
biai. Tačiau milžiniškas, ne
suvaldomas užimąs ir kliksmas 
be garsiakalbių pranešė miniau 
kad prezidentas pasirodė salėj.

Prezidentas stadione

šis atsipeikėjimas įvyko taip 
sau. Bet komplikuotame mo
derniniame gyvenime atsipeikė
jimų nepasireiškia be nič nie
ko. Metai nuo 1929 iki 1933, 
kai mes laukėme isavaimio at
sipeikėjimo, patvirtina šį pa
reiškimą. ! ■ .

“Šiandie pirmą kartą per sep
tinius metus bankininkas ir 
krautuvininkas, mažos šapelės 
savininkas ir pramonininkas 
gali atsisėsti ir linksmai pažiū
rėt į savo knygas. Jų balan
sas užrašytas juodu, o ne rau
donu rašalu.

“Kai kurie žmonės užmiršta, 
kaip sunkiai jie sirgo. Bet aš 
žinau, kad jie sirgo. Aš turiu 
keletą jų rekordų. Aš žinau, 
kaip tie užkietėję individualis
tai drebėjo ketvertas metų at
gal ir kaip jų širdys virpo.

“Amerikos žmonės neturi 
barnių su bizniu. Jie reika
lauja tik, kad koncentruoto tur
to galybė nesmaugtų juos.”

Friday, October 16th, 
Street Theatre, Chicago 
Thomas). ' 6 *

Saturday, October
Jbliet. t
• Sunday, > October 
Dutch Hali in Roseland.

Monday, October 
Jacksonville.

Tųesday,
Beardstawn.

Wedhesday,
Quincy.

Tliursday, 
Pekin.

Eitiday,
Peoria.

Octotyer

Ociober

October

October

8th 
(with

17th,

18th,

19th

20th

21 st,

22nd,

23rd

Dr. Stasys Žmuidzi
nas Guli Apskričio

Norman Thomas 
Chicagoj

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms: ;

Frank Jakobowski 20 m. ir 
Stella Laurin 19 m.

Fichard Jonas 20 m. ir Ele- 
anor Nelson 18 m.

Carl Gaiderowicz 23 m.
Elsie Adamovich 22 m.

Frank Barberis 
Hilda Kisman 22 m.

25 m.

ir

ir

Į CLASSIFIED APS. J

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

For Kent

REIKALINGAS kriaučius dirbti 
prie naujų ir senų rūbų — Gali at
sišaukti ir moteris, kuri supranta 
kriaučiaus darbų. 4146 Archer Avė. 
Lafayette 9832■ ■ V ,

. :
■

• ‘ .T

%
1

RENDON < kambariai su porčium, 
pečium šildomas, šviesus, antrame 
aukšte iŠ užpakalio. Pageidaujama, 
maža šeima, geri žmonės, ir ne ant 
relief gyvenantis. 1049 W. 59th St. 
Gelžainis, Tel. Normai 8213.

2c

Ėmė nemažai laiko iki pub
lika nusiramino ir pasidarė ga
limybės kalbėti. Pačioj prezi
dento kalboj, galima sakyti, bu
vo pusė kalbėjimo, pusė pub
likos aplodismentų. Kiekvienų 
prezidento ankcentavimą, kiek
vienų samojingesnį išsitarimų 
25,000 žmonių palydėjo aplo
dismentais ir ovacijomis. Atro
dė, kad jau* nebe svarbu ką kal
bėtojas sako—tik svarbu, kad 
jis kalba.

Dėlei stokos vietos čia nega
lima paduoti prezidento kal
bos. Be to, tur būt kiekvienas 
chicagietis ir chicagietė klau
sėsi jos per radio. Pažymėsiu 
tik vieną kitą pareiškimą:
Keletas prezidento išsitarimų

'i ’ " ' • f X ,

“Amerikos biznio traukinys 
važiuoja pirmyn. Tačiau turė
kite omėnėj tą faktą, kad ne 
jis pats iš griovio išsirito, jį 
iškėlė jūsų valdžia.

“Kai kurie žmonės sako, kad

Norman Thomas, socialistų 
partijos kandidatas į prezi
dentus, atvyksta Chicagą šian
die, spalio 16 dieną, 8:15 va
landą ryto ir išlips iš trauki
nio Central stoty, prie 12 ir 
So. Michigan gatvių. Drau
gai, kurie turi laiko, yra kvie
čiami pasitikti partijos kandi- 
datą. ;

Šiandie vakare Eighth 
Strept teatre, prie 8 ir Wa- 
bash gatvių, Norman Thomas 
laikys prakalbą. Visi kviečia
mi atsilankyti jo (prakalbos

1 • 1 «*■' «■> * š-« Y 7^ Y l. Y j

8 valandą vakare. Be 
Thomas 
stoties WCFL 
vakare.

šeštadienį, t. 
dieną, Norman 
bes reakcionierių valdoma
me mietsę Terre Haute, Ind. >

Fisherio prakalbps.
Illinois Socialistų partijos 

kandidatas 
John Fišher 
ateity šiose vietose:

Policijos užtikę beveik prie 
mirties Brighton Parke 
. ■ ■ ■ -,A" t

Dr. Stasys'žmuidzinas, 40 
metų, guli CoOk apskričio ligo
ninėje. Jį tenąi nugabeno 
Brighton Parko policija. Toji 
rado gytytoją pusiau apmirusį, 
adresu 3629 S. Hamilton St. 
Jį paėmė iš ten ir patrolka nu
gabeno ligoninėn. • -

Dr. žmuidzinas guli ligoninės 
35 wardeį Ligoninė sako, kad 
su laiku jis pasveiks.

Betaisydamas langą 
nusilaužė koją še

šiose vietose

pasiklausyti. Kalba prasidės 
to, 

kalbės per radio iš 
7:30 valandą

y. spalio 17 
Thomas kal-

gubernatorius 
kalbės artimoj

Po Namo Laiptais 
Rasta Negyva 60 

Metų Lietuvė
Mirties priežastis nežinoma; pa

žertoje rastas ištuštintas bu
delis.

T0WN OF LAKE. — Mėsi
ninkas James Kass, betaisyda
mas langą savo name, nukrito 
nuo antro aukšto Ir atsidūrė 
ant šaligatvio. Kairią koją nu
silaužė šešiose -vietose, o deši
niojoj kojoj „turi- penkių colių 
žaizdą, žmona jį paguldė Ger- 
man Deaconess ligoninėje.

Kass gyveno <adtesu 3028 W. 
53rd Place. -.

BRIGHTON
sys Berezniak, ~5125 S, Albany 
avenue, piuklu beplaudamas 
lentas savo broliui, pusipiovė 
kelis dešinės' rankos pirštus ir 
smarkiai apdraskė kairiąją. 

. .... , I,...............................

BRIDGEPORT. — Po laip
tais mūrinio namo ties 822 W. 
33rd Place, buvo rasta-negyva 
60 metų lietuvė, Antoinette Žu
kauskas, gyvenusi tuo pačiu ad-‘ 
resu. i

Užtikusi Žukauskienę policija 
pašaukė Dr. S. Naikelį. Tas mo
teriškę apžiūrėjęs, konstatavo, 
kad ji negyva. Nuo ko mirė, 
nežinia.

Netoli nuo kūno policija ra
do ištuštintą degtinės butelį ir 
spėja, kad jis greičiausiai turė
jo ką nors bendro su mirtimi.

Kūnas atiduotas j Cook ap-

Naujos 
Naujos 
Naujos 
Durys po 25c rėmai ..........
Toiletai $1.50, sinkos, vanos 
90 sv. stogams dengti roliai.. 
Paprasta $2.95 maleva r* ...

Pirm nėgu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” lentos, * “
grindimo rėmai, durys, 
siding, plėno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijos.

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

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

Skyriaus yardas 8393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

Building Material 
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS
Pasaulinės Parodos

Lentas
plywood kv. ped. tik už
sienų lentos, kv. pčd. l%c 
insulacijos lentos k. p. 2%c 

po 15c 
.... $6 

.. $1.49 
už gal. 95c

i 
rąstai, klevo 

balanos,

^urnished Rooms
RENDON apšildomas, šviesus 

kambarys — Vaikinui ar mergipai 
ar ženotai porai,, arti gatvekarių— 
be valgio. Prie mažos šeimynos.

4436 So. Campbell Avė. 2 lubos

RENDON apšildomas kambarys 
dėl vaikino, merginos ar ženotai 
porai—su — ar be valgio — yra ir 
garažas. 4029 So. Talman.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Sta-

Pradeki! Iš Apačios Ir Eikit Iki Viršaus

Vyre Kas per džiaugsmas!
IZAD ATIDARYTI “tik menkniekis” tas 2 eiles 
11 nepermerkiamo Cellophane Labiau-Sušvelnin- 
tų Old Golds. Atplėškite išlaukinę eilę iš apačios, 
atplėškite išvidinę eilę viršuje!

Tai, iš tikrųjų, yra ko tai verta... to greito pir 
štų taukštelėjimo nuo apačios pakelio iki viršaus 
Nes, kada pasieki viršų, pasieki pačių viršūnę., 
labiau-sušvelnintų cigaretų kokybes ir pasigerėjimo

(įsteigta 1760>
S. Taip, iš tikrųjų. Dvigubai Jūsų Pinigai Grąžinami, jei 

nepatenkinti. Pasiūlymas kolkas tebeveikia... 30 die
nų nuo dabar. // '

© P. Lorllląrd po.. Ine.

skričio lavoninį—morgue.

Atėmė $702
Keturi maskuoti banditai 

prisivarė prie šalygatvio Na
tional Box kompanijos tris 
samdinius, kurie vežė algos 
darbiųinkams ($702. Piktada
riai at&mę įmigus ir pąbėgo. 
Kompanijas dirbtuvė randasi 
adresu 1101 West 38 street.

—Prie 22-ros ir Loomis gat
vių šuo sukandžiojo lietuvį Pet
rą Vaitkų, , 2240 West 23rd 
Place.

WORID PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren 

Tęsis nuo pietų iki nakties
— 25c iki 2 po piet.
v T> C T CĮM

~ ALEKSANDER GRANACH 
LALA CHERNAYA

ĮciflSSIFIEDADS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408 
O—

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

COAL 
Anglys

ANGLYSI ANGLYS!
AUGSTOS RŪŠIES NORTHERN

ILLINOIS ANGLYK
Mine Run ......................... $5.75
Lump or Egg .................. 6.00
Screenings ............. ............ 4.75

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 3882

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

--- O—
PARSIDUODA Tavern su 6 kam

bariais pragyvenimui ant bizniavos 
gatvės, prie 4 gatvekarių kryžke
lių, svetimtaučių apgyventa, par
duoda pigiai, nes savininkas aplei
džia miestą. 1739 So. Halsted St. 
Box 525.

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 
padaro juos Labiau-Sušvelniritais!

2 EILĖS “CELLOPHANE”
palaiko juos Dirbtuvės šviežume!

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

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame .jau šiuo adresu 

5Q matų.
viri

3 t į ir

.y/

'' . .... • ' .

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

INCORPORATED

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

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. 
cHioago. ill.

ei. /
............ .. .. ............ _ ................................. ,...........  U H ■■

, f urniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TAVERN pardavimui — pigi ren- 
da. Pigiai parsiduoda. Biznis seniai 
išdirbtas. Priežastį patirsite ant vie
tos. 1124 West 69th St.

$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 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

——O------

PELNINGA BIZNIO. PRAPERTfi 
SŲ TAVERNŲ

Dviejuose flatuose įrengtas ruiming 
house nešantis gerą pelną, o užpa
kaly 5 kambariu cottage. Parduosiu 
viską kartu arba skyrium, arba 
priimsiu moterį partnerį su mažais 
pinigais. Turi būt greit parduotas 
dėl nesutikimu šeimynoj.

Tel. REPublic 7647.

PARSIDUODA . groseris ir namas 
sykiu arba tik biznis. Rendos $20. 
4 pagyvenimu kambariai , gerame 
stovyje. Pigiai. Priežastis — 2biz- 
niai. 4537 So. Paulina.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
Ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius de) 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice taksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHETM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

DIDIS BARGENAS
5 kambarių namas —> akro lotas. 

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

CRANE and MORELAND 
5604 West 63rd Street 
. Tel, Prospect 4620

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA gražus tikras Jap 
mink kailio kautas. Kiek vartotas. 
20 mieros, kainavo $250.00, dabar 
už $65.00. Kreipkitės į Mrs. Jonės, 
1626 So. Halsted St.

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

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

PARSIDUODA 2 aukštų frame 
namas ir extra lotas. Paaukuos sa
vininkas apleisdamas miestą. 2321 
W. 47th Place.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusių degti
nės salesmerių, kreiptis į Roseland 
Tobacco and Liquor Co. geros pro
pozicijos, 11418 S. Michigan Avė.

REIKALINGAS bučeris pėtny- 
čioms ir subatoms, taipgi 6 bųčeriai 
dėl nuolatinio darbo kituose mies
tuose. Buehler Bros., Ine. Retai) 
Market, 1400 W. 46th St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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

Midway 4484.

MERGINA ar vidutinio amžiaus 
moteris bendram namų darbui —1 
vaikas. Savas kambarys $5.00;

Berkshire 0122.

moterisREIKALINGA augusi 
prie namų darbo ir biskį pridaboti 
kūdikį. Klauskite Charlie, 4547 So. 
Talman Avė. 2-ros lubog.

MERGINA 20-30 namų darbams, 
be virimo, savas kambarys $7.00 
5700 So. Maplewood, Prospect 0262

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

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


